
Schícht-szappan 
. szarvas vagy „kulcs" 

jegy gyei 
1098'i 

Legjobb, legkiadósabb és ennélfogva legolcsóbb szappan. Minden káros alkatrészektől mentes. 
Mindenütt kapható! 

Bevásár lásnál különösen a r r a ügyel jünk, hogy minden darab szappan a „ S c h i c h t " 
névvel és a fen t i védjegyek egyikével legyen el látva ! ! 

mellékkeresetet kaphat 
mindenki kinek nagy 
ismeretsége van. Tisz
tességes, kényelmes 

foglalkozás, küldje be 
czimét U. 20. alatt a 

következő czimrc : 
Anoncen Bureau des 
Merkúr Manheim. Ba-

den. Posuh'ók 351. 

Világhírű ki tüntetet t olmützi 

Quargli . 
Az első olmützi gépüzemű sajtgyár 
mely 1X39. é^en alaniuatott,' 
ajánl saját gyártmányából egy 
postai küldeményt bérmentve és 
utánvéttel ü K 7(1 fillérért. Nagyobb 
megrendeléseknél a legolcsóbb 

árak. 

.10SEF J1EIXNER, Olmiite, 
llalinhof. 

PILULES 
• APOLLÓ 

Testesség, 
Kövértestüség. 

Hogy nyúlánkká lényünk a nélkül, hogy az 
egészségünknek ártson, használjuk a Pilules 
Apolló-1, mely ten«tri nővérnek alapján van 
előállítva és párisi orvosok által jóváhagyva. 

E könnyen betartható trybgv-
kezelés elhajtj* a túlságos em-
bon^ointcsalhatatlanulés biz
tosítja rövid idő alatt kovértes-
tüseg gyógyulását mind a két 
nemnél. 

Ez a titka minden elegáns 
hölgynek, ki nyúlánk és fiatalos 
alakját megakarja őrizni. Egy 
üvegcse ára utasítással együtt 
K 6.45 bérmentve, utánvét-
tel K 6.75. 10880 

J. Ratlé, Pharmaeien, 5 Passajje Verdeati, 
Paris (9<>). 

Baktár Berlinben: B. Hadra, gyógyszerész, 
Spandauerstrasse 77. 

Ausztria - Magyarországban: Török József 
gyógyszerész, Budapest, Király-iitc/.a 12. 

Hirdetések elfogadtatnak a kiadóhivatal
ban Budapesten, IV., Egyetem-utcza 4. 

M i n d e n ü t t , m i n d e n g y ó g y t á r b a n k a p h a t ó . 

A húban és az utón nélkülözhetetlen szernek van 
elismerve 

Thierry A. gyógyszerész balzsama. 
Legjobb bausu rossz emésztésnél és 

a vele együtt fellépi betegségeknél, mint 
felböTógés, gyomorégés, székrekedés, sav 
képződés, tulteltség érzete, gyomorgörcs, 

étvágytalanság, kaUrrhns, gynladás. 
gyengeségi állapot, felfúvódás stb., stb. 

Működik mint görcs- és fájdalom
csillapító, köhögést szüntető, nyálkaoldi 
és tisztító szer. 

Postán legkevesebb szétküldés 12 
kis vagy 6 nagy üveg 5 K költség
mentesen, 60 kis vagy 30 nagy üveg 
15 K költségmentesen nettó. 

Kiesinybeni eladásnál a raktárakban 
1 kis üveg ára 30 fillér, 1 ket
tős üveg 60 fillér. 

Ügyeljünk az egyedüli törvényileg 
bejegyzett zöld apáeu védjegyre : Ich 
dieri. > Egyedül ez valódi. 

Ezen védjegy utánzása, valamint 
mát törvényileg nem engedélyezett, 
így forgalomba nem hozható balzsam-
gyártmányok viszonteladása tör
vényileg tiltva van. 10647 

Egyedüli valódi 
BALZSAM 

tVédangyal. gyógy-
tárból THIERRY A. 

Pregrada-ban. 
Rohitsch-Sauerbrunn 

melleit. 

Thierry A. 
gyógyszerész Centifolia-kenőese 

fájdalomszüntetö, puhitó.oldó, huzi, gyö-

f itó ttb. Legkisebb postai szétküldés 
tégely 3 K 6 0 f i l l é r . Kicsinyben; 

eladásnál a raktárakban 1 K 2 0 f i l l é r 
tégelyenként. Főraktár Budapestéi: 
Török J.. dr. Egeer L. I. eyögy«er-
tára: LugOSOn Vértes . Közvetlen ren
delések czimzendők: «SelmtzeO£el 
Apotheke» des A. Thierry in Pre-
grada bei Kohitseh-Sauerbruan. 

^^^^^^^^^^^^M Az összeg előzetes bekül
dése esetén a szállítás egy nappal előbb történik, 
mint utánvéttel é s az utánvételt pótdíj is meg
takarítható, igy ajánlatosabb az összeget előze
tesen utalványozni és a megrendelést a szelvé
nyen eszközölni és a pontos czimet megadni. 

/Cea4Cv6/ 

FEJFÁK* 
NÁTHfl 

MIGRÉN' 
KÁBULTSÁG 

é 
H\Z\ 

, N f l T H f l "M/rM0RüT 

KflPM/TTÓ MIHDEN GYÓQYSZERTÁRBflNT 
_ é s a kész í tőné l „ L a b o r a t ó r i u m D e b r e c z e n " D e b r e c z e n b e n . 

Ha őszül a haja 
ne használjon mást, mint a 

„STELLA"-HAJVIZET, 
mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a baj eredeti színét adja vissza. Ü v e g j e 2 K . 

Z 0 LTÁ N B E LA gyógyszertárában, 
Budapest ,V/49 , Szabadság- t é r , Setater-utcza 

s a r k á n . 10564 

Meglepő gyógyhatással bir Különösen 
női bajokban, 

továbbá alliasi és általános vérbőségben, 
verőczéri pangások esetén máj- és lép-

baj okban, aranyérben stb. 

Idény április 15-étől szept, végéig. 
65 fürdőszoba; 

számos kellően berendezett kényelmes vendég
szoba. Vendéglő mérsékelt áru ételek és italokkal. 

Rendelő orvos: 11003 
Dr. P O L G Á R E M I L . 

Villamos vasúti állomás. 

CHINA-BOR V A S S A L 
•réatisWaer gyengélkedők, vérsaegények 4* 
UMftdoavk •camara. Étvagygerjeuto , i d e g -

erő . i to és vérjavitó »«er. HMM 
KiOatfx. Több mint 3500 orosi wlenésy. 

9. S E R R A V A L L Ó , Tr ie . t e Bareola . 
VisiroUutti a gyógyszertárakban féHiteres Srenkbei 

4 K 2.ÖU, egéax literes üvegekben i K ÍM. 

KÖVÉRSÉG KORAI VÉNSÉG. 
Használja minden hölgy és férfi csakis a Mandor soványito-port 
és vértisztitót. Nem létezik az az elhízott, tulfejlödött alak, melyen 
C^k h a t h é t l e ' o I J a s a u t«o ne volna eredmény látható, eiért kexes-
kedem. Ara egy doboz Mandor-pomak 2 korona 80 fillér, étkezési 
utasítás és orvosi bizonyítványok hozzá ingyen. Mandor Ideálarcz-
krem 1 tégely 1 korona, könyv ingyen hozzá. Utánvétellel bárhová 

titoktartás mellett portomentesen küldi 10889 

Mme Mandl Ida, Budapest, Károly-iörnt 2'Y. sz. 
Tőrök József gyógyszerész, Budapest, Király-utcza l í . sz. 

Somaíose 
H Ú S - F E H É R J E . 

Legkimagaslóbb, élvágygerjesztő és izom
edző erősitőszer. 10944 } 

Kapható (fi/ógyxzertárakban és drogueriákban. 

Franklin-Táríolat nyomdája. Budapesten, (IV. Eeyetem-utoza 4.1 

15. SZ. 1 9 0 5 . (52. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

NAGY MIKLÓS /MIKSZÁTH,KÁLMÁN. BUDAPEST, ÁPRILIS 9. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) együtt \ félévre — 1 2 

egész évre 2 4 korona Csupán a 
VASÁRNAPI UJSAG 

egész évre 1 6 korona 
félévre 8 • 

A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK J egész évre 1 0 korona 
(a Világkrónikával) I félévre . 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó. 

BENICZKYNÉ BAJZA LENKE. 
1840—1905. 

B
AJZA JÓZSEF leányának halálát még akkor 

is részvéttel jegyezné föl az irodalom, ha 
nem lett volna maga is kedvelt és jeles 

irónő, mert a név, melyet viselt, irodalmunk 
legnemesebb hagyományaira figyelmeztet. S an
nál élénkebben érezzük a veszteséget, mert most 
megszűnt dolgozni az a toll, mely évtizedeken 
át annyi olvasónak szerzett élvezetet s nem 
fogja űzni játékait az a képzelet, mely annyi 
tetszetős képet rajzolt sok ezerek lelke elé. 
S veszteség Beniczkyné Bajza Lenke halála az 
előkelő fővárosi társadalomra is, melynek egy
kor ünnepelt szépsége s mindig általános ked-
veltségben és tiszteletben állott szereplője volt 
s melyben sokat tett arra, hogy a társaság s az 
irodalom és művészet előkelőségeit közelebb 
hozza egymáshoz. 

Főleg azonban mégis mint irónő játszott 
jelentős szerepet. Meg volt áldva az irói hatás 
sok adományával, melyek tetszést és népszerű
séget szereztek műveinek. Évtizedeken át foly
ton nagy olvasó kör sereglett köréje, a melynek 
érdeklődését ébren tudta tartani szorgalmas 
munkásságával. Ügyesen tudta szőni meséit, 
volt érzéke az érdekes helyzetek értékesítése 
iránt s előadásából nem hiányzott az élénkség; 
a közönségnek kedvére való gyöngéd érzéseket 
rajzolt s szereplő alakjai iránt rokonszenvet 
tudott kelteni. Általában regényei egy gyöngéd, 
lágy és nemes érzésű lélek kifolyásai voltak. 
Termékenységre regényíróink közül csak Jókai 
ós Jósika múlják fölül. «Begényei — irja 
róla Bákosi Jenő — a legszélesebb rétegek ol
vasókedvét táplálták országszerte. Kedveltségé-
vel és kelendőségével lépést tartott az iró 
munkakedve és termékenysége. A halhatatlan
ságra alkotásai nem pályáztak, de nevét és ér
demét az irodalomtörténet el nem hanyagol
hatja. Érdeme pedig abban áll, hogy a szel
lemi napitápláléknak, az olvasók sokasága ál
landó szükségének hosszú időn át igen nagy 
szolgálatot tett.» 

Mint Bajza Józsefnek s Csajághy Júliának, 
Vörösmarty sógornőjének leánya, Bajza Lenke 
születésétől fogva irodalmi légkörben nevelke
dett. Atyja nemcsak jeles költő, bátor kritikus 
ós irodalmi vezető ember volt, hanem gyöngéd 
lelkű s meleg szivű családapa is, a ki gyer
mekeit szeretettel és igazi apai gondoskodással 

nevelte. Apja s ennek barátai környezetében 
nem csoda, ha az .1840-ben Pesten született kis 
Lenke már mint gyermek arról álmodott, hogy 
iró lesz. Első kísérleteiről ő maga mondta el 
egy emlékezésében a következő kedves részle
teket : 

"Tizenkét éves lehettem,—irja, — midőn atyám egy 
napon ama szobába nyitott, hol én titokban drámá
kat és novellákat irtam, a mi — mert tanulmányaim 
rovására történt, — szigorúan meg volt tiltva. 

Az előttem levő kéziratot már nem volt időm el
rejteni, s mint a tetten ért bűnös, lehajtám fejemet, 
várva a megérdemlett dorgálást. 

— Mitifsz ? — kérdé tőlem bátorító hangon, mert 
látta, hogy nagyon meg vagyok ijedve. 

— Drámát próbáltam irni, — dadogám siró 
hangon. 

— Ott kezded, a hol más végezni szokta, — 
monda elmosolyodva, — hisz még a helyesírást sem 
tudod. 

Ez ellen természetesen tiltakoztam. 
— Mutasd, — ismétlé, kezét mosolyogva nyújtván 

ki irataim után. 
Könyörgésem, hízelkedésem mit sem használt. 

A papiros perez alatt kezében volt, ide-oda for
gatta. 

— írónő szeretnél lenni ? — kérdé elkomolyodva, 
s leülve hozzám, kezébe vette kezemet. 

— Félek, hogy ez az óhajtás boldogtalanná fog 
tenni, — monda sóhajtva. — A nőnek nem ez a hi
vatása I De ígérj meg egyet és akkor viszont meg
engedem, hogy irodalmi munkásságodat folytasd. 

BENICZKYNÉ BAJZA LENKE. 
Adélé fényképe után. 
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Györgyi Alajos festménye. 

BENICZKYNÉ RAJZA LENKE LEÁNYKORI ARCZKÉPE. 

— A legnagyobb örömmel, bármit kivan. 
— ígérd meg, hogy mindazt, a mit irsz, nekem 

kivétel nélkül megmutatod, s hogy bármit mondok 
is én azokról, jót vagy roszat, nem fog nehezedre 
esni. 

— Ha férfi volnál, — monda, miután ezt meg-
igértem neki, — másként beszélnék veled, más ta
nácsokat adnék, mint a hogy másokat adok fivéred
nek. De nó' vagy, s ha egykor csakugyan irónö len
nél, úgy hasznát veheted annak, a mit most mon
dok, ne felejtsd el. 

Lélekzetemet visszafojtva hallgattam szavait. 
— Az eszme az adomány, a kivitel a művészet 

monda ó', — s ha irni akarsz, a fó'sulyt az alkotásra 
fektesd. Gondold ki történetedet és alakjaidat jól, 
mielőtt művedhez kezdenél, legyen az színdarab 
vagy regény, nehogy tétovázás lássák azokon. A ki 
készületlenül kezd irni, az rendesen megoldatlanul 
végzi be művét. Azután ne keress formákat, ne 
utánozz senkit, s ha vannak kedvencz iróid, felejtsd 
el őket, mikor dolgozol. Az ész szava mellett min
dig ott legyen munkáidban a sziv melegsége. így 
mindig és mindenkire hatni fogsz . . . Szivedből 
beszélj és szivekhez fogsz szólni. 

ő, a szigorú kritikus, beszélt nekem így, talán 
előérzetében annak, hogy midőn követhetem taná
csait, akkor ő már nem lesz oldalamnál s biztosítani 
akarta számomra ez irányban a jövőt. 

— Azután ne bizd el magad, — folytatá melegen. 
— Ha apró sikereid lennének, szerényen, kitar
tással igyekezz elnyerni a nagyobbakat. A bírálatok
ból keresd ki mindig a legjavát, a miből tanulhatsz, 
és mind annak adj hitelt, a mi jó indulattal van 
irva. A dicséretet pedig csak félig hidd el, mert 
kevés ember szokta az igazat szembe megmondani. 
Nő iránt pedig mindenki tartózkodóbb. . .» 

A tanítás, melyet a nagynevű iró adott, nagy 
hasznára vált volna bárkinek, a ki az irói pá
lyára készül s a szerető leány jól emlékezetébe 
véste. Irodalmi kísérleteit lelkesedéssel foly
tatta, de első nyilvános lépéseit már nem kisér
hette az apa figyelemmel; mikor leánya első 
munkái megjelentek, Bajza József már akkor 
elborult elmével haladt sirja felé. 

Bajza Lenke egyszerre lépett be a társada
lomba és az irodalomba; amabba mint viruló 
szépségű, körűirajongott ifjú leány, emebbe 
mint sokat igérő tehetségű irónő. 1857-ben 
jelentek meg első munkái. Kiadójuk, Heckenast 
Gusztáv csakhamar férjévé is lett az ifjú írónő
nek, de pár év múlva elváltak s Bajza Lenke 
Beniczky Ferencz volt államtitkárnak, Pest
megye jelenlegi főispánjának neje lett, a kivel 
zavartalan boldogságú családi életet élt mind 
haláláig. 

A társadalmi életben is előkelő szerepet ját
szott, vendégszerető házát szívesen keresték fel 
a társadalom, az irodalom s a művészet előkelő
ségei. Ez a szereplés azonban egyáltalán nem 
vonta el az irodalomtól. Nagyon sokat ir t ; volt 
rá eset, hogy egy évben három-négy regényt 
fejezett be. Kevés nálánál olvasottabb irónk 
volt. Lapok regény-rovataiban, külön kötetek
ben, gyűjteményekben, füzetes kiadásban egy
aránt el voltak s vannak terjedve munkái min
denfelé. Eegényeit német fordításban a külföl
dön is igen sokan olvasták, több művét angolra 
és francziára is lefordították. Többnyire a főúri 
életből vette tárgyait; az előkelő társaság életét 
jól ismerte, hisz benne élt maga is. Utolsó mű
veinek egyike most folyik lapunk «Begénytár» 
mellékletén. 

Próbálkozott a dráma terén is, a nyolczvanas 
években több színdarabját adták elő tetszés köz
ben a Nemzeti Színházban. S ő volt az első nő, 
a ki a Petőfi-Társaságnak tagja lett. 

Halálát férjén kívül négy gyermeke gyá
szolja. Egyik leánya Hughes-Hugesnó, egy elő
kelő angol állami tisztviselő neje, másik leánya 
Beniczky Agatha alapítványi hölgy. Egyik fia 
Aladár, a király engedelmével a Bajza nevet 
viseli; másik fia ifj. Beniczky Ferencz. 

MAGDA. 
A vasúti kocsi ablakába 
Egy lánynév van belekarczolászva. 
«Magda» «Magda» . . . Mintha csak élnének 
A vonások, s virágból lennének. 

A ki irta — látom a szivemmel, — 
Tele volt a lelke szerelemmel. 
Szerelemmel, rozmaring virággal 
Elválásuk édes bánatával!. . . 

. . . És rám borúi lassan, észrevétlen 
Én reám is édes emlékképen : 
Az a tavasz — messziről is áldom, — 
A milyen több nem lesz a világon ! 

Tél az idő, de körültem mintha 
Eózsabokros kikelet virítna . . . 
— Magda, Magda, az Isten megáldjon, 
Hű szeretőd hamar rád találjon ! 

Szabolcska Mihály. 

E L H A L L G A T O L Y K O R . . . 
Elhallgat olykor nagy időre ajkam, 
Azt hiszitek, már nincs is több dalom. 
Pedig csók-lángban, néma bódulatban, — 
Vagy éjszin gondban, bénán, mozdulatlan, 
Dalt dalra én ép akkor álmodom. 

Mintha szállnának nagy távol felettem 
Csodásan zengő vándormadarak, 
Dal dalra suhan el a végtelenben 
S mezőin üdvnek, gyásznak önfeledten 
Csak fekszem, fekszem mélán, hallgatag. 

S mellemből mintha szívem kiszakadna 
És nagy-csodásan szárnyat öltene, 
És szállna messze-messze a magasba — 
Ah, nem is zeng ott madarak csapatja, 
Mind e csodás dal szívem éneke. 

Oh, üdvök üdve zeng ott fönn a dalban, 
Oh, ott a dalban gyásznak gyásza sír, — 
De semmi szó, csak hang, csak tiszta dallam, 
Egy-egy titok, nagy, szent, elmondhatatlan, 
Nem földi sors már, se bölcső, se sír. 

Lázas rajongás ós csüggedt siralmak, 
Örök csalódás és örök remény — 
Minden áldása, átka önmagamnak 
Azok a dalok, a mik elsuhannak 
A hallgatásnak szent, nagy idején. 

Telckes Béla. 

BÖHM PÁL. 
1839—1905. 

Münchenben 67 éves korában, márczius 29-ón 
meghalt egy régen ott élt magyar festő, ki évek 
óta visszavonult, a társaságot nem kereste, a 
művészekkel és a nyilvánossággal összekötte
tése nem volt. Honfitársait azonban a legna
gyobb szívességgel fogadta. Ezek el is látogat
tak az öreg úrhoz, a kiben egykedvű, nyugodt 
természete mellett is mindig volt magyaros tűz 
és jóizűség. Már évek óta kiszakadt a mün
cheni művészvilágból s Budapesttel is csak oly
kor, nagy ritkán érintkezett a Műcsarnok útján. 
Rég ideje annak, hogy ott Böhm Páltól képet 
állítottak ki. Néhány festményét megvették a 
Nemzeti Múzeum számára. Magánosok birtoká
ban is elég van belőlük itthon. A legtöbb azon
ban külföldön kelt el. 

Böhm Pál magyar dolgokat festett, életképe
ket, népies alakokat, magyar alföldi tájakat. 
Rendszeresen soha sem tanult festeni. Akadé
mikus, részletes, tiszta rajza is az önművelő
dés, megfigyelés és utánzási ösztön eredménye. 
Nagyváradon, az 1839-iki óv legutolsó napjai
ban született. Atyja is festegetett czógtáblákat, 
plafonokat. A fiú az iskolában nem igen birt 
haladni, bogarászott, pillangászott, s utoljára is 
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hogy pályát válasszon, rézműves inas lett. E köz
ben öntött a diákok számára ólom ágyúcskákat, 
csinált rakétát és festett táblákat korcsmai 
ajtóra, gyógyszertárra. Próbált arczképezni is, 
de nem sokra ment vele. Egy darabig, mint 
színházi festő foglalkozott és járt ide-oda az 
országban. De sokáig nem birta magát elszánni, 
hogy egy határozott irányban fejleszsze tehet
ségét s czélt tűzzön törekvései elé. Budapesten, 
mikor már néhány életképét figyelmesen meg
nézték a váczi-utczai kirakatokban, Böhm Pált 
mint régiségkedvelőt ismerték. Az 1870—71-iki 
években a Krisztinavárosban, a várhegy alján 
lakott első nejével, egy Bzép aradi asszonynyal. 
Az a kis kerti ház tele volt ócska fegyverekkel, 
antik bútorokkal, régi szőnyegekkel, hímzések
kel, csipkékkel, bronz-tárgyakkal. Cserélt-berélt 
ós e mellett festett. 

Ide-oda járása közben, ha festővel találkoz
hatott, figyelte nála a festés technikáját. A hat
vanas évek közepén eljutott Bécsbe is, a hol 
képtárakban másolgatott, s alkalmasint ez volt 
első rendszeres tanulása. Onnan Aradra vissza
menve, már komolyabban vette a festést, a 
mennyiben sokat festett: arczképet, oltárképet, 
életképet. Határozott festői tehetsége kezdett 
érvényre jutni. A rajz mindig erős oldala volt. 
Voltak, a kik tanulni óhajtottak tőle. Ezek közé 
tartozott a szegény Paál László, a ki később 
Parisban ifjan, elborult elmével halt meg, hátra
hagyva szebbnél-szebb tájképeit. 

Böhm gyorsan dolgozott. Nagyobb tanulmá
nyokat nem tett, vázlatait könnyen rajzolta. Né
mely festményén a tájképi rész érdekesebb a figu
rálisnál. Budapesti időzése alatt festett sok apró 
képen gyakorolta magát a nélkül, hogy mestere 
lett volna. Egy nagyobb képét, a «Vihar»-t Gorove 
István akkori kereskedelmi miniszter vette meg 
s mivel az állami 600 forintos ösztöndíjat is el
nyerte, 1871-ben Münchenbe ment. A bajor 
festők, Knaus, Vautier, Defregger, stb. képei 
szembetűnő hatással voltak rá, de a műárusok 
magyar életképeket kívántak tőle, mint különle
gességet. A müncheni magyar művósz-koloniá-
nak mindig tisztességes hire volt; Munkácsy 
düsszeldorfi ünneplésének hire, a negyvenes 
években jó magyar életképeket festő Petten-
koffen kelendősége a műárusok üzleti figyelmét 
Böhm felé is terelte. Kezdetben többször haza 
jött anyagért. Vázlatokat gyűjtött a Tisza vidé
kén, és aztán visszatért müncheni műtermébe. 
Magyar életképeiből számosat olajnyomásban 
sokszorosítottak. Nagy kár, hogy az ambicziók 
tüze nem mindig lobogott benne. Képei közül 
nem egy idegen múzeumokba került. A «Tisza-
parti halász családot* a kölni, a «Lótolvajt» 
pedig a manchesteri múzeum vásárolta meg. 
Más képei Francziaországba, Angliába kerültek. 

Már évek hosszú sora óta alig találkoztunk 
Böhmmel kiállításainkon. Nem is igen dolgo
zott már, csak készült, hogy majd fest valami 
jót. Inkább eljárt halászni s órákat töltött hor
gászással, és az a sajátságos művészi kedv lepte 
meg, hogy a halak minél több faját fesse le, 
még a pikkelyeket is pontosan. Olyan halpapri
kást enni, mint Böhm asztalánál Münchenben, 
szóles Magyarországon sem mindenütt lehet. 

Özvegye és egy felnőtt fia gyászolja. De a 
müncheni magyarok és az ottani festők is meg
gyászolták és koszorúkkal, megilletődött sziwel 
kisérték a város közepén levő Ziebland-strassei 
temetőben ásott sírjába. Magyar szó hangzott 
búcsúzónak és a családon kívül a müncheni 
magyar egyesület, a magyar sególyző-egylet, az 
országos magyar képzőművészeti társulat, a ma
gyar művészifjúság is koszorúkkal járult az 
utolsó út gyászpompájához. 

A jeles művésztől három életképet közlünk 
önmaga rajzolta arczképe mellett. 

EMLÉKEIM A SZABADSÁGHARCZ IDEJÉBŐL. 
1847—1850. (Folytatás.) 

Irta Fanghnó Gyújtó Izabella. 
III. 

A vihar előjelei. 
Alig hogy Szebenbe megérkeztünk, betop

pant az én József barátom. Rendesen mosolygó 
arcza most komoly volt és ünnepélyes. 

— Bátyám, — szólt apámhoz, — követség
ben jövök a fiuktól. Nagyon kémek mindkettő-
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töket, ne "zárjátok el [továbbra is a házatokat 
előlük. Nagy dolgok vannak készülőben az or
szágban, komoly dolgokban akarunk veled 
tanácskozni, ezek felől a véleményedet hallani. 

Aztán neveket említett, szavakat, a melye
ket eddig még nem hallottam, de a melyek 
első hallásra megakadtak a fejemben. 

Kossuth, Széchenyi, Wesselényi, országgyű
lés, alkotmány, függetlenség, minisztérium, 
unió, stb. 

S a legközelebbi esték egyikén a fiuk meg is 
jelentek. Komolyabbak, ünnepélyesebbek vol
tak, mint azelőtt és eljöttek gyakran, majdnem 
minden nap. De míg azelőtt zenével, vidám 
társalgással töltötték az időt s ha anyámnak 
egypár barátnője is eljött, zongoraszónál tánczra 
is perdűltek, most komolyabbá vált a társalgás, 
melyben azok a már említett nevek, kifejezések 
mind sűrűbben ismétlődtek. 

Én alig vártam, hogy egy perezre félrevon
hassak a barátommal s megkérdezzem tőle azok
nak a jelentőségét. 

Ő aztán megmagyarázta nekem, hogy mi 
magyarok nem vagyunk megelégedve az orszá
gunk dolgával, hogy jeles hazafiak annak a 
javításán fáradoznak s ebben az egész nemzet 
segítségére számítanak A legbuzgóbb ezekben 
a dolgokban Kossuth Lajos, benne van a hazá
nak a legtöbb bizalma, tőle várja azok jobbra
fordulását. Adott is nekem egy újságból kivá
gott Kossuth-képet, a melyet mama rögtön 
elvett tőlem s az imakönyvébe tette. «Nem 
gyermekkézbe való» mondta. 

Hanem az ifjak közül ketten hiányzottak. 
A szász Bruckenthal s az oláh Pencs. Ez az 
utóbbi, a ki végtelen ragaszkodással volt mindig 
az apámhoz, könnyes szemmel, ünnepélyesen 
búcsúzott el a házunktól, azt mondva, hogy 
mint oláh vagy a magyaroknak, vagy saját vé
reinek kellene, hogy árulójává legyen, okosabb 
hát, ha mindentől távol tartja magát. 

A többiek aztán hírlapok olvasásával, az ezek
ből olvasottak megvitatásával töltötték az időt. 
Közben egy-egy kézzel irott iv járt körűi, mely
ben titkos dolgok lehettek följegyezve, mert fon
tos arczczal, halk hangon tárgyalták azokat. 

Szórakozásul hazafias verseket olvastak fel. 
Kiváltképen Petőfi volt nagyon a napirenden, 
kinek egy díszes kiadását el is hozták mamának 
tiszteletük jeléül a fiuk. Mert ő volt a lelke 
ezeknek az összejöveteleknek, részt vett min
denben, lelkesítőleg, buzdítón. Petőfi verseit 
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szavalta szépen, maga is lelkesedve s másokat 
lelkesítve. 

A mint jobban belehaladtunk a télbe, a viták 
mind élénkebbek lettek, a hangulat mind lel
kesebb. Beszéltek a Francziaországban kiütött 
forradalomról, hogy ottan elűzték trónjáról 
Lajos Fülöp királyt és kikiáltották a respub
likát. 

Erre az a kórdós került szőnyegre, mi lenne 
jobb nálunk is, respublika, vagy királyság, de 
alkotmánynyal? Gyakran igen heves viták ke
letkeztek erről a kérdésről. Anyám, mint heves
vérű, lelkes honleány a respublika mellett sza
vazott, vele tartott az ifjak vérmesebb része, 
míg a higgadtabbak apámmal az alkotmányos 
királyságot pártolták. 

Én mindezeket a dolgokat végighallgattam a 
szoba egy félreeső zugából, a hol csendesen, 
figyelve üldögéltem mindaddig, a míg feküdni 
nem küldtek s mivel a vitatkozás hevében erről 
néha megfeledkeztek, néha egész a vendégek 
eltávozásáig ott maradtam. így a hallottak mó
lyen bevésődtek lelkembe, sokat meg is értet
tem belőlük, már a mennyit gyermekészszel 
lehetett, a többit pedig megmagyarázta nekem 
az ón József barátom. 

Hanem ezek az összejövetelek kezdtek szemet 
szúrni a kedves szász atyafiaknak. Lakásunk a 
nagy piaezon volt, tehát nagyon kitéve a kémlő 
tekinteteknek. Épen a nappali szobánk alatt 
egy jámbor német ezukrásznak volt a boltja. 
A mint székely szobalányunk, Anikó elmondta, 
estónkint a bolt mindig tele volt szász urakkal, 
akik figyelemmel kisérték, kik, mikor jönnek 
hozzánk, mikor távoznak onnan. 

A márcziusi napok beálltával a kémrendszer 
még fokozódott. Az első napsugár láttára kirak
ták az utczára a szókeket, asztalokat, napestig 
ott őgyelegtek s minden lépésünket megfigyel
ték. Kivált a szász ifjúság nagyreményű tagjai 
tűntették ki magukat ebben a tekintetben, még 
jegyzéket is irtak járásunk-kelésünkről, ott volt 
előttük az asztalon a papir és plajbász, s egész 
nyíltan jegyezgettek reá. 

Ebben az időben gyakran jártunk az Orsolya
zárdába anyámmal, a ki a gyönyörűen kézi
munkázó nővérekkel pompás urasztalterítőt 
himeztetett elhalt kis öcsém emlékére a szebeni 
református templom számára. (Vájjon megvan-e 
még? Kék bársony alapon ezüst szőlőfürtök, 
levelek, arany kalászok, név és évszám.) Ezek a 
séták is gyanúsak voltak a eircumspectus szá
szok előtt és mindig kísérőt szereztek nekünk, 
egy-egy szász junker személyében, a ki illő 
távolságban követte lépteinket. Mama kezdet
ben boszankodott, de jobbnak látta szóvá sem 
tenni a dolgot, később megszokta s CBak mosoly
gott rajta. 

IV. 
1848 márczius 15-ike. 

Egy napon József barátom fontos képpel állí
tott be hozzánk. Bethlen Olivértől jött, azzal 
az izenettel, hogy nevezetes közleni valói van
nak, de mivel a mi lakásunk kémekkel van kö
rülvéve, estére magához kéreti apámat; ott 
lesznek a magyarok mindnyájan. 

Apám nyolez óra tájban el is ment, mama 
engem feküdni küldött, ő maga pedig izgatot
tan sétált végig a szobákon, néha mikor mel
lettem elment, megnézte, alszom-e már? Nem 
aludtam, nem tudtam aludni, magam is olyan 
izgatott voltam. Hogy miért? alig tudtam volna 
megmondani, csak azt éreztem, hogy nagy dol
gok vannak készülőben. A szivem olyan erő
sen dobogott ós olykor-olykor szerettem volna 
felkiáltani: 

— Mamám, édes mamám! Szólj hozzám, 
beszélj velem! 



228 VASÁENAPI UJSÁG. 15. SZAM. 19U5. ö í . Í.VFOLVAM. 
15. 8ZAM. 1906. 52 . ÉVFOLYAM. 

De nem mertem, féltem, hogy megszid, hogy 
nem alszom s tettem magamat, mintha aludnám. 

Éjfél táján hazajött apám. Eoppant izgatott, 
lelkes hangulatban volt, hévvel ölelte meg 
anyámat és könnyek közt, nevetve beszólt: 

— Megvan, megtörtónt! Bécsben is kiütött 
a forradalom, a párisi példa követőkre talált. 
Pest sem maradt hátra, ott is kikiáltották, hogy: 
• Egyenlőség, testvériség szabadság!» Megírták, 
ki is nyomtatták rögtön a tizenkét pontot, me
lyekben a nemzet kívánságai ki vannak fejezve. 
Az egyik nekünk szól. Erdély nem lesz többé 
külön terület, mellőzött mostohatestvór, hanem 
egyesül Nagy-Magyarországgal: az uniót ki
kiáltották. 

— Oh, hála Istennek ! — fohászkodott anyám. 
— Petőfi nagyszerű verset irt ez alkalomra, 

el is szavalta az összesereglett népnek és óriási 
lelkesedóst keltett vele. Azt szavalja ma a ha
zában minden honfi, honleány, hogy: «Talpra 
magyar, hí a haza.» 

Aztán látva, hogy felültem az ágyamban, 
odajöttek mindketten, leültek hozzám és ott 
beszélt apám tovább sok érdekes dolgot. 

— Szabad ország gyermeke leszel, kis leá
nyom, — szólt és összevissza csókolt. 

— Mindez Pesten márczius 15-én történt. 
Mi persze csak ma tudtuk meg, — mondta 
apám. 

(Akkor még nem volt telefon, telegráf, a 
vasút is csak Pesttől Szolnokig czammogott 
nagy lassan s a posta csak későre, harmadnapra 
hozta a híreket.) 

Apám aztán elővett a zsebéből egy gondosan 
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összecsavart kis selyempapirt, kibontotta s ki
vett belőle egy arasznyi darab szivárványos 
szinű szalagot, melyen csak elmosódva látszot
tak a nemzet színei, a vörös, fehér és zöld, és 
odaadta anyámnak. (Ma is megvan, ereklye
számba megy az első nemzetiszínű szalag.) 

— Ez a nemzeti jelvény, — szólott. — Pár 
nap múlva lesz szebb is, több is, küldenek Oli
vérnek Kolozsvárról, itt csak ilyet s csak ezt 
az egy véget lehetett kapni egy becsületes ör
mény boltosnál; megvette és felosztotta kö
zöttünk. 

Anyám elvette, ajtatosan megcsókolta, oda
tartotta nekem is, aztán eltette az imakönyvébe 
a Kossuth-kép mellé, a hova később még Bem 
arczképe is került, egy kicsi, zsiros, szurtos kép, 
valami kalapból kivéve. 

Holmi nyomtatott papírokat is szedett elő 
apám a zsebéből, az egyikről felolvasta a pestiek 
által szerkesztett tizenkét pontot, a melyekből 
nem sokat értettem, de sebaj — gondoltam, — 
majd holnap megmagyarázza József. Annál job
ban érdekelt a «Talpra magyar,» melynek az 
első strófája mindjárt meg is maradt a fejem
ben, a mint felolvasta apám. 

— Édes, jó apám, add ide, hadd tanuljam 
meg! — könyörögtem, látva, hogy összefogja 
és elteszi a költeményt. 

— Majd holnap, kicsi leányom, — felelte.— 
Most aludjál, mert holnap nagy napunk lesz, 
pihenni kell. 

Másnap, alig hogy felkeltünk, épen reggeli
nél ültünk, jött ragyogó arczczal József. Sür
getett, igyam meg gyorsan a kávémat, mert 
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ANDERSEN JÁNOS KERESZTÉLY. 

jönnek a bácsik és akkorra meg kell tanulni a 
«Nemzeti dalt.» 

Tiz órakor aztán ott volt mind, a ki magyar 
volt Szebenben. Természetesen a czukrászbolt 
is zsúfolásig megtelt szász közönséggel s a 
jámbor németnek a szászok minden ismert 
fösvénysége mellett szép bevétele lehetett ezen 
a napon. 

Most már nem bánták a mieink, csak annál 
hangosabban szónokoltak, éljeneztek. Elhatá
rozták, hogy feliratot intéznek a pesti márczius 
15-iki bizottsághoz, a melyben együttérzésük
nek, odatartozóságuknak adnak kifejezést s ezt 
nyomban meg is cselekeöték. 

Mikor ezzel készen voltak, az én barátom 
engem ölbe kapott, feltett egy asztalra, a hol 
fennállva, lelkesen elszavaltam a Nemzeti dalt. 

Olyan taps, éljenriadalom kerekedett erre, 
hogy örömük telhetett benne a kedves szász 
atyafiaknak. Engem kózről-kézre kaptak, ölel
tek, csókoltak, a szüleim könnyeztek és én 
olyan nagyon, olyan kimondhatatlanul boldog 
voltam! 

Olyan sajátságos érzés is az a lelkesedés ! 
Nem tudom, megszállja-e néha még most is a 
mai kor gyermekét és ugyanaz az érzós-e az, 
a mely akkor minket eltöltött? Még most, a 
késő korban is erőt vesz rajtam ez az érzés, ha 
azokra az időkre gondolok, azokról beszélni 
hallok, vagy olvasok. Valami lelki felmagaszto-
sulás az, fájó s mégis jóleső, az ember úgy érzi, 
hogy repülni szeretne s ha már testileg a hideg 
földhöz van lánczolva, lelkileg száll fel, fel 
magasabb, tisztultabb régiók felé. 

Nemzetiszínű napok. 

Mozgalmas napok következtek ezután. Meg
jött a nemzetiszín szalag, mamám összegyűj
tötte a barátnőit, aztán kokárdákat készítettek 
belőle. Addig könyörögtem, a míg nekem is 
adtak a becses szalagból és gyorsan megtanul
tam, hogyan kell kokárdát csinálni. A közepébe 
Magyarország gyöngygyei, chenilliával hímzett 
kis czimerót tettük, jeléül, hogy mi erdélyiek 
is odatartozunk. Ennek a készítésmódját is ha
mar megtanultam. 

Aztán a nők feltűzték a nemzeti jelvényt a 
férfiaknak mellük balfelére. «Köszönöm, polgár
társnő», "szívesen, polgártárs* járta a feltü-
zéskor. Ez volt már ekkor a szokásos megszó
lítás. 

A nők is feltűzték a kokárdát, az én gyász-
ruhámon is ott diszlett a nemzetiszin és oly 

büszke voltam reá, olyan peczkesen lépdeltem 
a mamám oldalán, ha együtt sétálni mentünk! 

Most is többnyire az Orsolya-zárdába vitt az 
utunk. Az urasztalterítő már régen kész volt, s 
átadva a templomnak. Pünkösdkor már arról 
osztották az Urvacsorát. Most egyebet dolgoz
tatott a mamám a nővérekkel. Zászlót hímeztek 
nemzetiszínű nehéz selyemre, az egyik oldalán 
Magyarország czimere aranyból, alatta arany
betűkkel e szó : Unió. A másik oldalán lángoló 
vörös betűkkel: 

<i Egyenlőség, testvériség, szabadság.» 
Ez volt később a Bethlen Olivér híres zászló

aljának a lobogója, ez alatt harczoltak a nagy
szebeni magyar ifjak. Vájjon hova lett azután?... 

(Folytatása következik.) 

ANDERSEN JÁNOS KERESZTELI 
1805—1875. 

Nálunk is igen sokan vannak, a kiknek ked
ves gyermekkori emlékei közé tartoznak azok 
az órák, melyeket Andersen meséinek olvasá
sával töltöttek. S ugyanígy áll a dolog a leg
több mívelt nemzetnél; a kis dán nép nagy 
meseirójának művei ma közkincsei az egész 
emberiségnek, mely most születése századik 
évfordulóján kegyelettel emlékezik meg An
dersenről. 

Andersen élete is oly változatos, fordulatok
ban gazdag volt, mint meséi. A Dániához tar
tozó kis Fünen szigeten, Odense városában 
született. Atyja nagyon szegény czipész-mester 
volt s korán el is halt, úgy hogy a kis Ander
sen gyermek- és ifjúkora a legnagyobb nyomo
rúságban telt el. Jellemző vonás erre a szegény
ségre, hogy mint maga beszéli, már mint jókora 
fiú, konfirmácziója alkalmával kapott először 
csizmát. Irodalmi hajlamait azonban már ko

rán fejlesztette apja, a ki mint a könyveket 
mesterségénél jobban szerető mesterember, es
tónként családjának felolvasgatta az akkor hí
res dán író, Holberg drámáit s az ezeregy éj 
meséit, nemkülönben nagyanyja, a ki mint 
ápolónő, gyakran elvitte a kórházba, a hol a 
többi ápolónők kísértetekről ós tündérekről 
szóló mesékkel mulattatták. Gyermekkora e fő
elemeiből, nyomorgásából ós a képzelet csodás 
szüleményeiből szövődtek aztán később meséi, 
melyekben nem egyszer saját kis fiú-kori tapasz
talatait s az akkor hallott meséket használta 
fel művészi alakítása anyagául. 

Atyja halála után egy jeles költő hírében 
állott pap özvegyének házához került s az 
öreg asszonynak mindenfele könyveket olvas
gatott fel. Itt hallotta először a «költő» szót s 
látva az asszonynak férje költő-hirneve iránti 
tiszteletét, elhatározta, hogy maga is költő 
lesz. Nagyon vonzotta a színház is, melyet 
ugyan többnyire csak kívülről látott. Kopen-
hágába utazott, a hol szép hangja révén szer
zett néhány jószívű pártfogót, a kik énekelni 
tanították. Később drámai színésznek készült 
s irodalmi kísérleteit is folytatta, s egy elő
kelő pártfogója közbenjárására állami támo
gatásban részesült. Tizenhat éves korában kez
dett középiskolába járni, majd az egyetemre. 
Mint egyetemi hallgató adta ki első művét, egy 
fantasztikus szatírát, a mely mindjárt ráterelte 
a közfigyelmet. Ettől fogva nőttön-nőtt hírneve 
s sorsa is egyszerre megjavult. Sokat irt, szín
darabokat, útirajzokat, elbeszéléseket, költe
ményeket, regényeket. Sikere mind nagyobb 
lett, műveit nemcsak hazájában olvasták egyre 
többen, hanem fordításokban külföldön is. 

Legnevezetesebb művei, a melyek nevét leg
messzebb vitték s mindenütt a világon ked
veltté tették, meséi voltak, melyekből az első 
gyűjteményt 1835-ben adta ki «Mesék gyerme
kek számárán czímmel. Az első kötetet csak
hamar több is követte s mindegyikben meg
vannak a nagy iró fényes tulajdonságai: a 
gyermeki lélek finom megértése, a képzelet 
színessége s az előadás egyszerű, naiv bája. 
Hasonló nagy hatást tett «Képeskönyv képek 

A BUDAI KORVIN-TÉRI «'LAJOS-KÚT». 
Holló fíarnabás szoburtnüvc 
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A TANGERI ERŐDÖK. 

MAROKKÓI K É P E K . 

A KIS PIACZ (BAZÁR) TANGERBEN. 

Soheleglan Gyula amateur fölvételei. 

nélküli) czimű elbeszélés - gyűjteménye, míg 
drámáival sohasem tudott igazi sikert aratni. 

Andersen mint agglegény halt meg Kopen-
hágában 1875 ben, a gyermekek nagy költőjé
nek soha sem voltak gyermekei. Egy szeren
csétlen ifjúkori szerelem emlékét őrizte halá
láig, titkolva búját még bizalmasai előtt is. 
Halálakor keblén találták szerelme tárgyától 
kapott egyetlen levelét; melyet végső akarata 
szerint elégettek. 

A KORVIN-TÉRI LAJOSKÚT. 
Holló Barnabás szobormüve. 

A budai Korvin-téren, a kapuczinusok temploma 
előtt művészi szépségű kutat állítottak fel. Ezt a 
kutat egy vagyonos köztiszteletben állott budai pol
gár, Milacher Lajos csináltatta. Eóla nevezték el a 
kutat Lajos-kutnak, s arczképe a kút középső tömör 
román stilű oszlopának egyik ablakszerű bemélye
désében látható. 

E díszkút történetének tragikus fejezete is van. 
Mikor kiírták rá a pályázatot, több évvel ezelőtt, egy 
fiatal széptehetségű szobrász, Nagy Kálmán nyerte 
el a díjat. Már hozzá is fogott a terv nagyban való 
kiviteléhez, juhokat tanulmányozott, hogy természet 
után, minél hívebben mintázhassa meg őket. Pálya
terve ugyanis az itatóhoz siető juhokat ábrázolja 
a juhászszal. Munka közben azonban a művész egy 
beteg juhtól halálos betegséget kapott s röviddel rá 
meghalt, mielőtt a kutat teljesen elkészíthette volna. 

Az új pályázatnál Holló Barnabás kapott megbí
zást a Lajos-kútra. A Holló által készített kút román 
stilű formákon épült. Középső oszlopán pogánykori 
magyar vitéz áll, szaruból vizet iszik, s lábainál 
egy kutya, melynek mozdulata a szomjas, inni akaró 
kutya mozdulatára jellemző. A víz az oszlop oldalain 
kiálló csövekből csorog a felső, kisebb medenczébe s 
innen az oroszlánfejek száján át jut az alsóba. 

AZ 1838-IKI ÁRVÍZ IDEJÉBŐL. 
Egykorú röpivek. 

1838-ban még meglehetősen kezdetleges álla
potban volt a magyar sajtó s nem igen tudta 
kielégíteni a pesti közönség érdeklődését, mely 
mennél részletesebb híreket szeretett volna 
megtudni az árvízről. Ezért élelmes emberek 
úgy igyekeztek segíteni ezen a hiányon, hogy 
egyes lapokra nyomtatva az árvízre vonatkozó 
közleményeket terjesztettek a közönség közt. 
Szinnyei József nemzeti múzeumi igazgató őr 
szívességéből két, gyűjteményében levő ily lap 
jutott kezünkbe. 

Az egyik részletesen elmondja az árviz ese
ményeit négy hasábon, ezzel a meglehetős kör-
mönfontan fogalmazott czímmel: «Borzalmas 
szerencsétlenséget előadandó legújabb napi tör
ténet, mely Buda-Pestet, Magyarországnak ezen 
fővárosát 1838-iki márczius 13-ikán a Duna 

elfogulása által érdekló.» Az árviz leírása után 
egy hat versszakból álló «Enek» is van a lapon, 
melyből kuriózum kedvóért közöljük az első 
strófát: 

Budapest kellemetes Magyar Honban, 
Mint tudva van, volt mindig virágzásban, 
A nagy árvíz elpusztítá nagy dühhel. 
Házakat rommá dönte nagy erővel. 

Látnivaló e mutatványból, hogy a nagy árviz 
a fűzfapoétákat nem mosta el a föld szinéről. 

Egy másik ily lapot «egy embertársait szerető 
férfin adta ki 1838 márczius 23-ikán, a követ
kezőleg vigasztalva az árvizsujtotta népet: 

A Pestiekhez. 
Pest városának sebei mikoráig gyógyulhatnak f 
Mi a szegénynek és gazdagnak kötelessége ily 

veszedelmes történet után ? 
Nem csuda, hogy a nagy pusztulás első tekinte

ténél a bátrabbak is azt hitték, hogy 60 esztendő 
sem lesz képes azt helyreütni, a mit 60 óra meg
rontott. — Most minekutána elég időnk volt arra, 
hogy az egész veszteséget méllyebben megvizsgál
juk, állapotunk egészen más tekintetet nyert. Ha 
valaki előre tudtunkra adhatta volna, hogy a Duna 
egyszerre váratlanul két oldalról rohanván a vá
rosba, az ezelőtt 63 évvel elért magosságát nem 
csak még 4Vs lábnyival felülhaladni, hanem na
pokig áradva maradván, több ezer házakat — majd 
csak nem minden eledelekkel és kenyérsütő-kemen-
czékkel együtt el fogja pusztítani, és végtére ezen 
szörnyű romlás egyszersmind Esztergomtól Adonyig 
a Dunának mindkét oldalán el fog terjedni, akkor 
azt hittük volna, hogy a népnek legalább egy 
negyede a viz és roskadó házak által, egy más 
negyede pedig éhen halál által kéntelenítetnék el
veszni. De íme láttuk e nem úgy van, mert a min
denható, a ki bölcsességében jónak találta bennün
ket ily keserves próbára tenni, a megmentő hatal
mat is kegyesen szivünkbe adta. Mi a kiáltott ve
szedelemnek nagyságához képest csak kevés fele
barátunk halálát kénteleníttetünk siratni, mert 
nemcsak a templomok, kaszárnyák és más középü
letek, hanem azon uraságoknak, kiknek a sokaság
tól való elvonultsági kedv oly gyakran hányattatik 
szemökre, pompás lakásaik is mindenkinek kivétel 
nélkül örömest nyittattak meg; mert ugyanazon 
előkelők, kik annyiszor elpuhúltsággal vádoltattak, 
két három éjtszakát fáradhatatlanul minden útszán 
keresztűl-kasúl eveztek, hogy a megszorultaknak 
őrangyalok gyanánt jelenjenek meg, és hogy a leg-
megátolkodottabbnak is a Mindenható kegyességét 
megbizonyítsák. Épen így minden szegények táp-
láltattak, mert ugyan azok, a kiknek bő dobzódás 
oly gyakran hányódott szemekre, az utolsó falatjo-
kat az éhessel megosztották; végtére a magokat 
jobban bírók számára az eledelek a piaczon nem 
csak bőven, de olcsó áron is találtatnak. 

«Ha tehát — felebarátaim — a legszörnyűbb 
szerencsétlenségnek és a legkeményebb isteni csa
pásnak közepette azon szent mondás rajtunk bebi
zonyosodott : segítsetek magatokon és az Isten is 
fog segíteni rajtatok, ugy ezen szent mondás még 
annyival inkább be fog teljesedni ezután midőn a 
veszélynek vége van és a tavaszi idő kezdődik.» 

MAROKKÓ. 
A német császár utazása a Földközi-tengeren 

ismét előtérbe hozta a marokkói kérdést. A né
met sajtó, — Németország kereskedelmi érde
keit védelmezve, — sokat foglalkozott az elmúlt 
esztendőben a fekete szultán birodalmával, mert 
ezeket, szerinte, az Anglia és Francziaország 
közt tavaly létrejött egyezmény erősen veszé
lyezteti. Ebben az egyezményben ugyanis Ang
lia — annak fejében, hogy ő Egyiptomban sza
badon érvényesülhet, — teljesen szabad kezet 
enged Francziaországnak a marokkói dolgok
ban. Németország ebben a hódításra való törek
vés nyilvánulását látja s meg akarja óvni Ma
rokkó önállóságát. Kitűnik ez a német császár 
beszédéből is, melyet márczius 31-ikén a tan-
geri német kolónia tagjaihoz intézett, s mely
ben «hazája érdekeinek megóvását egy szabad 
országban» feladatának vallja. 

Marokkó a Földközi tenger mellett, Spanyol
országgal szemben, Afrika éjszak-nyugati részén 
fekszik, majd akkora területen, mint Franczia
ország. Nem egységes szervezetű ország, mely
nek polgárai összetartozóknak érzik magukat. 
Egyedül a szultán kalifái hatalma előtt hajol
nak meg az összes törzsfőnökök, kik közt nem 
egy van olyan, a ki valósággal korlátlan ura 
alattvalóinak. A szultán hatalma theokratikus 
alapon nyugszik, minthogy ő Mohammed le
származottja. Kormányzó hatalma nem terjed 
ki birodalma minden törzsére, talán egyharma
dát országának oly törzsek lakják, melyek pa
rancsainak nem engedelmeskednek. Ezek a he
gyekben élnek és teljesen függetlenek; adót 
sem fizetnek, de némelykor ajándékot ajánla
nak fel a szultánnak, mely őt nem mint a világi, 
hanem mint az egyházi hatalom birtokosát 
illeti. 

Marokkó lakosságát megállapítani csak hozzá
vetőleg lehet, mert statisztikai adatok nincse
nek. Körűlbelől 10—12 millióra becsülhetjük, 
minthogy az Atlas alján a berber lakosság igen 
népes s az Atlanti-oczeán partján lévő síkságok 
szintén meglehetősen lakottak. Más vidékek 
viszont egészen lakatlanok. A lakosság szám
aránya körűlbelől ilyenformán oszlik meg az 
egyes néptörzsek közt: öt millió berber, négy 
millió arab, 300,000 néger, 150,000 zsidó és 
5000 európai. Az arabok leginkább éjszak-nyu
gaton laknak, a berberek az ország egyéb részei
ben ; a négerek, zsidók, európaiak főkép a vá
rosokban. A marokkóiak arab nyelve körűlbelől 
ugyanaz, mint az algiriaké, csak jobban van 
keverve spanyol szókkal, különösen a tenger
parton, a mi az andalúziai hatásnak s a nagy 
zsidó bevándorlásnak eredménye. A berber 
nyelv a benszülöttek nyelve s különösen az Atlas-
hegységben használatos. A városokban, kivált 
Tangerben sok spanyol s egy kevés franczia és 
angol szót is hallani. Az ország lakossága leg
inkább mezőgazdasággal és állattenyésztéssel 
foglalkozik, de ipara is van: szőnyegipar, agyag
munka, bőrkikészítés. (A finom «maroquin»-bőr 
is innen való.) 
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A TANGERI NAGY PIACZ A DÉLI KAPU ELŐTT. 

Marokkó legnevezetesebb kikötője Tanger, 
Gibraltárral szemben. Harminczezer lakosa közt 
sok az európai. A város, mely félköralakban, 
egy mészsziklán épült, megőrizte mór jellegét, 
ámbár most már sok európai módra épített ház 
is emelkedik benne. A mecset, a zsinagóga, a 
várost körülvevő kertek, a szűk utczák s a tarka 
tömeg, mely különösen vásár alkalmával gyűlik 
össze, igen festői látványt nyújt s ezért mind
azon utazók, kik Tangerben megfordultak, a 
legnagyobb elragadtatás hangján irnak róla. 
Kikötője igen nagy és alkalmas, csak déli része 
homokos. Itt viszik ki Gibraltárba a juhokat s 
friss élelmiszereket, itt bonyolódik le az egész 
kereskedelem, mely főképen állathús, bőr, 
datolya és viasz kivitelében s angol gyapot-, 
selyem-, vászon-, gyarmati áruk, czukor-, vas-
ós aczél-áruk bevitelében áll. 

Tangernek földrajzi fekvése mindenkor nagy 
fontosságot biztosított. Alapítását a görögök 
Anteusra vitték vissza ós sírját ott mutogatták 
a város közelében. A rómaiak is felismerték a 
hely fontosságát s építményeiknek nem egy 
maradványa látható ott ma is. Bizáncz kezéből, 
melyben igen virágzott, a gótok ragadták k i ; 
később Velencze kereskedett ott leginkább. Majd
nem kétszáz évig 1471—1662.) a portugallok 
birtokában volt, de 1662-ben Katalin infánsnő 
nászajándékakép átment az angol király, IL Ká
roly birtokába, a ki szabad kikötővé tette 
ós sokat áldozott rá. 1790-ben a spanyolok, 
1844-ben a francziák bombázták, de sikertele
nül, míg végre ugyanazon esztendő (1844) 
november 10-ikén létrejött a szerződés Fran-

cziaország ós Marokkó között, mely ma is 
érvényben van. 

Németország érdeklődését Marokkó iránt nem
csak az okozza, hogy útját akarja állani Fran-

ment s behozatala 5.160,000 márkára. Ezek a 
számok jobban megmagyarázzák, mint bármi 
más, hogy miért kellett a német császárnak ten
geri útjában a marokkói szabadság mellett sikra 
szállnia. 

EGYVELEG. 
* II. Miklós czár szenvedélyes madártojás- és 

levélbélyeg-gyűjtő. A tojás-gyűjtést már gyermek
korában kezdte, s egy-egy ritka példányért mesés 
árakat fizet. Levél-bélyeg gyűjteményének, melyet 
czerskoje-szelói palotában tartogat, állítólag egész 
Európában nincs párja. 

* Japánban 1901-ig leginkább német könyveket 
olvastak, ezek után az angol, amerikai, franczia 
és khinai könyvek következtek, de azért mindig 
nyolczszor annyi német, mint franczia könyvet ol
vastak. Két évvel utóbb már mindenki csak angol 
könyveket vásárolt, nevezetesen katonai szakmun
kákat, míg a német tudományos munkák háttérbe 
szorultak. 

* A franczia igazságügyminiszterium hivata
los kiadványai szerint az esküdtek elé került bűn
esetek száma három év óta 29 százalékkal csökkent. 
Száz vádlott közül 62 nőtlen, 32 házas és 6 özvegy 
vagy elvált férfiú volt. Foglalkozásra nézve a vád
lottak túlnyomó része a napszámosok és munkások 
soraiból kerül ki, legkevesebben pedig földbirtoko
sok és állami alkalmazottak közül. 

* Khinai névjegyek. A khinai névjegyek egy 
nagy darab bíborpiros papírból készülnek, melyre 

TANGER A TENGER FELŐL. 

cziaország terjeszkedésének, hanem az is, hogy 
kereskedelmének igen fontos piacza Marokkó. 
Az utóbbi esztendőkben ez a forgalom kissé csök
kent, de azért most is jelentős. 1900-ban Német
ország kivitele Marokkóba 2.066,000 márkára 

TANGER LÁTKÉPE A FELLEGVÁRRAL. 

MAROKKÓI KÉPEK. — Schelegian Gyula amateor fülviulei, 

a tulajdonos neve minél nagyobb betűkkel van irva. 
A rendszerint tized létre összehajtott papiros alsó 
jobb sarkára a következő mondatot szokás irni: 
«önhöz nem méltó barátja, ki ön előtt meghajolva 
kiváló tiszteletét fejezi ki», vagy pedig: «az ön 
gyámoltalan kis öcscse.» Mivel az ily nagy papírra 
nyomtatott névjegyek nem épen olcsók, a látoga
tónak vissza szokták adni, hogy többször is hasz
nálhassa. 

* Az angol udvarnál legutóbb végbement foga
dás alkalmával, szakértő gyémántkereskedők s ék
szerészek a fogadáson megjelent főrangú hölgyek 
által viselt ékszerek értékét 288 millió koronára 
becsülték. 

* Az első képes-levelezőlap. Azt beszéli egy 
londoni újság, hogy a képes-levelezőlapot először 
a német-franczia háborúban használták, és pedig 
a francziák találmánya. Megtörtént, hogy egy izben 
negyvenezer ember szorult egy kis helységbe és 
ott egy kis papirüzlettulajdonost ostromoltak a ké
réssel, mikép juttathatnának hirt távollevő kedve
seiknek. Erre az üzlettulajdonos kártyákat készített, 
melyeken a tábor, a sátrak, az ágyúk voltak föltün
tetve és legfölül ez a fölirás: Háború 1810. Az ilyen 
kártyákat igen elkapkodták és szerteküldték. De 
ezután elaludt az egész eszme a kilenczvenes évek 
elejéig, mikor Ausztriában újra föltűnt és most 
Angliában kezdi meg világhódító körútját. Eddig 
azt hitték, hogy Oldenburgban készítették az első 
levelező-lapot és a németek, miután szintén a 
porosz-franczia háborúban került az első képes 
levelező-lap forgalomba, maguknak Ítélik az elsőség 
dicsőségét. 

* A világ egyik legügyesebb lövésze Károly 
portugál király, ki nemcsak a puskát, de a pisz
tolyt s a revolvert is bámulatos ügyességgel kezeli. 

* Izlandban nincsenek börtönök. A lakosok oly 
becsületesek, hogy a házakban lakatok, keresztvasak 
és reteszek sincsenek. A szigeten ezer esztendő óta, 
a mint állítják, csak két lopás fordult elő. 
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BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS 
IFJÚSÁGÁBÓL. 

A főváros hatósága április 9-én leplezi le az 
1838-iki árviz emlékére készült domborművű 
emléktáblát, mely báró Wesselényi Miklósnak 
ez árvízkor tanúsított önfeláldozó és hősies sze
replését örökíti meg a Ferencziek templomának 
Kossuth Lajos-utczai falán. Ez alkalomból újra 
felidéződik Wesselényi emléke, nemcsak az ün
nep révén, hanem mert—mint már említettük— 
most jelent meg a nagy hazafinak eddigelé leg
terjedelmesebb s legrészletesebb életrajza. A két 
kötetes nagy munkát dr. Kardos Samu debre-
czeni ügyvéd irta «Báró Wesselényi Miklós 
élete és munkái» czím alatt. A mi az adatok 
bőségét illeti, e könyv mondhatni a teljesség 
igényével léphet fel, mert szerzője összegyűj
tött minden hozzáférhető okiratot, levelet, em
lékiratot, áttanulmányozta magának Wesse
lényinek nagy terjedelmű levelezését, napló
ját, a reá vonatkozó irodalmat, úgy hogy az 
olvasó megtalálhat benne mindent, a mi Wes
selényi egyéniségének s szereplésének megérté
séhez szükséges. A szerző igen gyakran beszél
teti forrásait, nagyobb részleteket közöl belőlük, 
a mint hogy általában magából a rendelkezésre 
álló anyagból igyekszik kiemelni s az olvasó 
elé állítani mindazt, a mi Wesselényire nézve 
jellemző. E mellett nagy lelkesedéssel dolgo
zott, hogy — mint előszavában mondja — ifjú
korában tett fogadalmát beválthassa s az élet
rajzot Wesselényihez mennél inkább méltóvá 
tegye. Lelkesedését érezzük a könyv olvasása 
közben mindenütt s ez bizonyára hatással lesz 
különösen az olvasóknak arra a részére, a kik
nek könyvét ajánlotta s első sorban szánta: az 
ifjúságra. A munka érdekességót nagyszámú 
illusztráczió is emeli, melyek közül kettőt itt 
bemutatunk.] 

A következőkben, a könyv alapján közlünk 
Wesselényi ifjúságából néhány részletet, na-
gyobbára Ujfalvy Sándor kéziratos emlékira
tai nyomán, melyek érdekesen jellemzik nem
csak a gyermek Wesselényit, hanem atyját, az 
idősebbik báró Wesselényi Miklóst is, s apának 
és fiúnak egymáshoz való viszonyát. 

Mikor Ujfalvy, a ki benső ismeretségben 
állott a Wesselényi-családdal, 1845-ben a bol
dog apa megbízásából közölte Erdély akkori 
kormányzójával, gróf Teleki Józseffel, hogy 
Wesselényinek fia született, Teleki a következő 
visszaemlékezést mondotta el: 

•Miklós barátom boldogult atyjával közeli rokon
ságban állottam. Egykor szüleim magyarhoni szü
retjükre utazván, én és két fivérem a kolozsvári 
tanodában maradtunk. Wesselényi unokabátyánk 
a szüretre Zsibóra vitetett bennünket. Zsibóra 
érkezve, vígan telt az első nap változtatott kedv
telések között. Jött a második nap: kezdetében 
hasonlóan az elsőhöz. Nagybátyánk többnyire köz
tünk mulat, olykor-olykor tudományos értekezle
tekbe is bocsátkozva. Észrevételeinkkel elégültnek 
látszott s így szólt: Úgy látom öeséim, életkoro
tokhoz képest eleget tudtok ; az én Miklósom fiata
labb ugyan, de ő sincs elmaradva. Sokat tud már a 
kujon és elmésségét néha magamnak is bámulnom 
kell. Rögtön hivatja Tőkést, fia nevelőjét és meg
rendeli fiával azonnal próbatételt tartani. Kivánata 
nyomban teljesíttetek; apa és anya örömkönyűkben 
úszó szemekkel foglalnak helyet a nagy teremben, 
szépreményű fiók idő előtti észfejlettsége tudatában; 
de várakozásuknak az eredmény most nem felel 
meg ; mert a hosszú egyedüllét után a velünk élve
zett változatos játékok annyira elfoglalták Mikló
sunk figyelmét, hogy nevelőjének minden iparko-
dása daczára is feleletei mindinkább hiányosak és 
zavartabbak lőnek. Atyja elkomorodik s előbb csen
des, de később heves hangon inté őt rendre ; de Mik
lósunknak sehogysem sikerűit figyelmét rendbe 
szedhetni. Rendkívül sérté ez a hiú atya ambi-
czióját; míg boszúsága dühre változott; tele torok
kal kiáltá fel a hajdu-tizedest s fiát vasra vereté, 
fegyver között a kastély börtönébe kísértete. Test
vérem és nevelőnk magunkon kívül tántorgánk 
szállásunkra; szeüd neveltetésünk után ily bánás
mód túlhaladá képzetünk határait. Később mellék
utakon a bárónéhoz mentünk, sírva esedezvén 
előtte fia kiszabadításáért: «Fiam ! — monda a 
báróné szokott nyugodt hangján — még nem jött 
el az ideje, de ha csillapul atyjának haragja, tudatni 
fogom veletek. • 

Egy idő múlva magához hivatott bennünket a 
báróné és monda: •Férjem indulata lejárt és kéré
setek most sikeres leend«. . . Reszketve közeüténk 
mi nagybátyánkhoz, ki esedezésünkre derűs arcz-
czal viszonzá: «Nem érdemli a gaz poronty.. . 

VASÁRNAPI UJSÁG. 

Egykorú feitmény után. 

BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS HAT ÉVES KORÁBAN. 

BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS 1838. ÉVI ARCZKÉPE. 

feleietjeiből azt lehetne hinni, hogy mitsem tanult, 
pedig sokat tud s épen ezért nem értem az ilyes 
tréfát. Csakhogy most az egyszer értetek szép 
öeséim megbocsátok • . . . Ezzel lekiáltott az udvarra 
és Miklós fegyveres hajdúk között felkisértetvén, 
a vasból kivétetett és szigorú megdorgálás után 
szabadon bocsáttaték. Ez 1807 őszén történt». 

1805-ben történt ez a szintén Ujfalvytól föl
jegyzett eset: Zsibó és Csiglen őserdőiben szo
kott idősb báró Wesselényi Miklós vadászni. 
Eme vadászataira már kilencz éves korától 
kezdve magával vitte a kis Wesselényit. Folyt 
a hajtás, minden vadász s a kis Wesselényi is 
elfoglalta a maga helyét. Egyszerre csak alig 
40—50 lépésnyire a kis Wesselényitől csörtet 
ki nagy robajjal az erdő sűrűjéből egy hatalmas 
vadkan. A kilencz éves fiú minden tétovázás 
nélkül rászegzi fegyverét, a fegyver dördül, a 
vadkan megáll, horkan, de el nem esik, sőt a 
kapott sebtől bőszülten rohan egyenesen a gyer
mekifjúnak. Az apja látja a halálos veszedelmet, 
mely egyetlen fiát fenyegeti, de szíve érczkeble 
alatt nyugodtan dobog, biztos kézzel szegzi 
fegyverét a feldühödt vadra és a holtra talált 
fenevad élettelenül terül el alig 2—3 lépésnyire 
a kis Wesselényi lábai előtt. 

Pár héttel ezután megyegyűlés volt Zilahon. 
Wesselényi oda is magával vitte kis fiát, kar
dosán, mentésen. Ezen a gyűlésen történt az, 
hogy Wesselényi összezördűlt gróf Tholdalagi-
val, az akkori közóp-szolnokmegyei főispánnal. 
Wesselényi még a szokottnál is keményebb, kí
méletlenebb volt a gyengelelkű főispánnal szem
ben. A közgyűlés tagjainak nagy része a meg
bántott főispán mellé sorakozott s hangos szó
val követelte, hogy Wesselényi kórjen a meg-
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bántott főispántól bocsánatot. Wesselényi daezos 
fővel, keresztbe font karokkal, mint szirt a zajló 
tenger hullámai között, állott az őt mind sűrűb
ben körülvevő megyei nemesség közepette. Mel
lette kardosán, mentésen kis fia. A sokaság 
nőttön-nőtt, a kiabálás, majd fenyegetődzós 
folyton erősbödött, de Wesselényi csak állott 
tovább, mint megkövült szobor, szótalanul. 

Ekkor felhangzott a tömegből a fenyegető 
kiáltás: «Ki vele! Dobjuk ki az ablakon!» A kis 
Wesselényi könnyes szemekkel nézett a for
rongó tömegre; kérlelte, rimánkodott, de a 
tömeg kérlelhetetlen maradt ós édes apjához 
mindjobban közeledett. Ekkor a kis Wesselényi 
abba hagyja a kórlelést, egyet szökik, kardot 
ránt s harsány hangon kiált a tömeg felé: 
«A ki atyám ellen még egy lépést mer tenni, 
azt irgalom nélkül keresztül döföm!»...A gyer
mek-hős e szavai lefegyverezték a forrongó 
tömeget, mindenki feledte a sérelmet és boszút, 
a szivekben a szeretet és csodálat ébredt a hősi 
gyermek iránt. Sokan ölbe kapták s csókokkal 
halmozták el a kis Wesselényit. 

Gróf ThoUlalagi még az évben nyugdíjba 
ment, a főispáni székben utódja épen Wesse
lényi lett. A beiktatási ünnepélyre, mely 1806 
április havában történt, ismét magával vitte a 
kis Wesselényit. Ekkor, vagyis 10 éves korában 
tartotta a kis Wesselényi első beszédét a nyil
vánosság előtt. Hogy mily öröm, mily boldog
ság töltötte el a fiára oly büszke apa szívót eme 
beszéd hallatára, kitűnik barátjához, Kazinczy 
Ferenczhez 1806 április 9-ikón irott levelének 
következő részéből: 

«Fiam a vármegyei gyűlésen, midőn az orga-
nisationalis planumórt most közelebbről egybe
gyűltünk volt, legalább is 400 ember jelenlété
ben, minden carta nélkül, nagy bátorsággal, 
hallgatóinak megelégedésökre s nekem örö
mömre elmondta oratiócskáját, melylyel ön
magát hazafi Polgárnak áldozta fel. Itt küldi 
neked, vedd jónóven tőle.» 

A rövidke beszéd, melynek eredeti fogalmaz
ványa az Akadémia kézirattárában található, 
így hangzik : 

• Atyák és Hazafiak ! Mert hogy nevezzelek éde
sebb nevezettel ? Érzem már hazámhoz s hozzátok 
szeretetemet. — Atyák I Hazafi akarok én is lenni. — 
Ti nemes tűzzel munkálódtok és miért ? — Azért 
ugy-e, hogy minket boldoggá tegyetek? — Oh, 
Atyák ? higyjétek el, az én lelkem oly kész, hogy 
mindenütt nyomban követnélek. Ah, de ez a kilencz 
esztendős test akadályomra vagyon. Nem vagyok 
én Sándor, hogy irigyeljem atyáim tetteit, marad 
nekünk is munka. De micsoda munka? — Oszlo
pokat fogunk nektek az egekig emelni, s a mit ti el 
nem végeztetek, nemes tűzzel bé fogjuk végezni mi. 
Számot tartsatok reám atyák! El ne felejtsétek, 
hogy én ma hazafinak áldoztam fel magamat. Rövid 
időn meg fogjátok látni, hogy meg nem csaltam 
várakozás tokát.» 

Még egyszer és pedig élete alkonyán, annak 
ép utolsó esztendejében látott igaz ós nagy 
örömet fiában az öreg Wesselényi. Folyt évek 
óta a Habsburgok ós Bonaparte Napóleon kö
zött a háború. A szerencse nem igen kedvezett 
az osztrák fegyvereknek. 1809-ben elhatároz
tatott a nemesi fölkelés. A közép - szolnoki, 
krasznamegyei és kővárvidéki nemességnek 
kapitányává az öreg Wesselényi rendeltetett ki. 
600 lovasból állott a felkelő csapat, melynek 
gyűlőhelyéűl Nagy-Károly, Szatmármegye szék
városa jelöltetett. De az öreg Wesselényi idő
közben beteggé lett; a felkelő nemesség élén 
Nagy-Kárólyban meg nem jelenhetett, azonban 
elküldé maga helyett 13 éves fiát, a kis Wesse
lényit, kit már ekkor a felkelő rendek nemcsak 
jól ismertek, de nagyon kedveltek Nagy-Károly-
ban több ezer főnyi felkelő sereg volt egybe
gyűjtve ; az egyes vidékek nemességét minde
niknek a maga kirendelt kapitánya vezérelte az 
ott időző József nádor főherczeg elé. Mikor 
Közép-Szolnok, Kraszna vármegye s a Kővár-
vidék nemességére került a sor, azok élén egy 
fiatal dalia vágtatott elő és 600 lovasból álló 
dandárát oly bravúrral vezérlé a főherczeg s 
az annak környezetében levő főrangú tisztek 
elé, hogy azok mindnyáját és közöttük különö
sen magát a főherczeget az igaz csodálat és 
bámulat tölte eL Ez eseménynek szemtanúja és 
megörökítője maga Kisfaludy Sándor volt, a ki 
1809-ben a nemesi fölkelés szervezésében tevé
keny részt vett. A fiatal Wesselényinek maga a 
főherczeg a legszebb előmenetelt és jövendőt 
jósolta a katonai élet terén. 
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Kuzinúnyi Uyuía amateur fölvétele. 
GRÓF BATTHYÁNY LAJOS SZOBRA A POLGÁBD1I KÖZSÉGHÁZA TANÁCSTERMÉBEN. 

G R Ó F B A T T H Y Á N Y L A J O S S Z O B R A 
P O L G Á R D I B A N . 

A Fejérmegyóben fekvő Polgárdi község ősi 
fészke a gróf Batthyány-családnak. A 9500 
holdra terjedő uradalom, a nagy park közepén 
fekvő díszes és kényelmes kastólylyal egykor 
gróf Bat thyány Lajosnak, az első magyar fele
lős kormány elnökének s_ vértanú-halál t hal t 
hazafinak tulajdona volt. 0 volt a község kegy
ura s a nép kegyelettel emlékezik jószívűségére, 
emberbaráti é rzüle tére ; ma is élnek még töb
ben, a kik jobbágyai voltak s személyesen is
merték. Az uradalom jelenleg gróf Bat thyány 
Lajos országgyűlési képviselő s volt fiumei kor
mányzó tulajdona, a ki gyakran szokott ott tar
tózkodni. 

A nagy vértanú iránt i kegyelet szép ünnepély
ben nyilvánult közelebb Po lgá ra iban : a község
háza nagy termében elhelyezték s ünnepiesen 
leleplezték gróf Bat thyány Lajos bronz-szobrát. 
A fél életnagyságú szobor, az e lhunyt jeles szob
rász, Köllő Miklós műve, már régebben készült, 
eddig a grófi kastélyban volt s a község buzgó 
jegyzőjének kezdeményezésére állították fel 
díszes talapzaton a tanácsteremben, Kossuth 
Lajos arczkópévei szemben. 

MAGYAR EMLÉKEK DALMÁCZIÁBAN. 
Dr. Havasa Rezső sajtó alatt levő könyvéből. 

Alig van nálunk Dalmácziának alaposabb isme
rője s lelkesebb barátja, mint dr. Havass Eezső. 
Számos czikket irt s felolvasásokat tartott, melyek
ben szélesebb körök figyelmét igyekezett fölhívni az 
Adria-parti sziklás tartomány iránt. Czélul tűzte 
ki, hogy megnyerje a közvéleményt a jog szerint a 
magyar szent koronához tartozó Dalmáczia vissza
csatolása eszméjének. Értekezésein kívül a múlt 
évben darabot is irt Dalmácziáról az Uránia-szin-
ház számára, a melyet a közönség érdeklődéssel 
fogadott. Darabjának sikere arra buzdította, hogy 
nagyobb illusztrált munkát adjon ki Dalmácziáról. 

A munka illusztrált díszmű lesz s nagyszámú, 
többnyire eredeti fölvételek után készült képet fog 
közölni. Szövege tájékozást nyújt Dalmáczia múlt
járól és jelenéről, a fősúlyt pedig a dalmácziai ma
gyar emlékekre és magyar vonatkozású tárgyakra 
helyezi. Ezek legnagyobb része az Árpád-házi magyar 
királyok idejére esik s e történeti időszakot Dal-
mácziára való vonatkozásaiban a könyv bevezetése 
fogja tárgyalni, azután ismerteti a magyar emléke
ket, Dalmáczia történetét, irodalmát, művészetét, 
gazdasági s nép-életét. Az érdekesnek Ígérkező 
könyv ára 16 korona lesz s megrendeléseket már 
most is elfogad a kiadó : Divald Károly (Budapest, 
VIII., Kisfaludy-utcza 9.) 

A készülő könyvből közlünk egy dalmácziai ma
gyar emlékről most fölvett képet s a szövegből is 
egy részletet a következőkben. 

Kálmán király emléke Zárában. 

Zárának egyik legkiválóbb s ránk magyarokra 
fölötte érdekes műemléke a S. Maria-templom és 
a Benedek-rendi apáczáknak hozzá csatolt kon
ventje. 

A templomot, melynek homlokzata a XV. század
ban velenczei minta után újjáépült, Cicca zárai 
úrnő, — később apátnő, — III. Kresimir Péter dal
mát király nőtestvére építtette 1066 ban. Magas és 
igen szép román stilű tornyát 1105-ben Kálmán 
királyunk, mint Dalmácziának is királya, emeltette, 
hogy emlékezetessé tegye Zárába való ünnepélyes 
bevonulását. Ez eseményről tanúskodik a toronynak 
a konvent felőli oldalába helyezett következő lapi-
dáris felirat: 

ANNO 1NCAR. BNI NBI IHV XPI MJL. CV 
POST VICTORIAM ET PACIS PRAEMIA 

IADERAE INTROrrVS A DEO CONCESSA 
PROPRIO SVMPTV HANC TVRRIM 

SCAE MARIAE VNGARIAE DALMATIAE 
CHROATIAE CON8TRÜERE ET ERIGI 

rVSSIT REX COLOMANVS. 
(A mi Urunk Jézus Krisztus megtestesülésének 

ezerszázötödik esztendeiében az Istentől engedett győ
zelem és a béke áldásai után Zárába bevonulván, ezt 

a tornyot a Boldogságos szűz Máriának (tiszteletére) 
saját költségén építtetni és emeltetni rendelte Kál
mán Magyar-, Dalmát- és Horváország királya.) 

Érdekes e toronyban az a négy bizanczi hatás 
alatt készült román stílű oszlop, melyeket Kálmán 
király neve ékesít, s melyeknek rajzát itt bemu
tatjuk. 

Ugyancsak Kálmán király emeltette a S. Maria
templom antik főoltárát, melyet azonban 1742-ben 
lebontottak. Baldachinjának tetején a következő 
felirat volt bevésve : «REX COLOMANUS M f CV.» 

Hogy mily ragaszkodással és hódolattal voltak a 
záraiak Kálmán iránt, mutatja az a dicsének, a me
lyet templomaikban húsvétkor és karácsonykor az 
evangélium után mondottak ; íme így hangzik : 

Exaudi Christe. Christus vincit. Christus regnat. 
Christus imperat. Paschali summo Pontifici, et uni-
versali Papae salus et vita perpetua. Colomanno 
Ungariae Dalmatiae et Chroatiae almifico Eegi vita 
et victoria. 

Magyarul: Hallgass meg Krisztus. Krisztus győz. 
Krisztus kormányoz Krisztus uralkodik. Paschál 
főpapnak és egyetemes pápának üdv és örök élet. 
Kálmánnak, Magyar-, Dalmát- és Horvátország 
dicsőséges királyának élet és győzelem. 

EGY ÚJ KÉP-PIACZ. 
A magyar művészek rohamosan növekedő száma 

újabb és újabb kép-piaczok megteremtését teszi 
szükségessé. Az évi termelés befogadására nem ele
gendők többé a képzőművészeti társulat díszes ter
mei ; nem elegendők a Nemzeti Szalon kisebb 
méretű helyiségei; termékenyebb képíróink majd 
itt, majd ott rendeznek külön kiállításokat s a mű
vészek műtermeiben mégis sűrűn maradnak olyan 
művek, főleg kisebb igényű dolgok, a melyeken, 
kiállítási helyiségek hiányában, nem tudnak túl
adni. Ezen a bajon segítenek más nagy városokban 
a műkereskedések s igyekszik segíteni nálunk is 
újabb időkben az az ízlésesen berendezett kisebb 
Szalon, a melyet az Eggenberger-féle könyvkeres
kedés nyitott meg kecskeméti-utczai helyiségében 
műtárgyak : festmények és kisebb szobrok bemuta
tására. 

Hogy a helyiség létesítése nem volt hiábavaló 
fáradozás, mutatja az eddig elért eredmény. A vál
lalat aránylag rövid idő alatt pár száz festményt 
adott el, nagyobbára olyan műbarátoknak, kik sze
retik a szép műtárgyakat, de nem engedhetik meg 
maguknak a műtárlatokban való vásárlás fényűzé
sét. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az új kép-
piacz csakis igénytelenebb dolgok terjesztésével 
foglalkozik. Állandóan találhatók itt képek sok jeles 
művésztől, minek elég bizonysága többek közt az 
is, hogy az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
intézőinek, jelesen az egyesület műszerető tit
kárának, Jeszenszky Pálnak az a szerencsés gon
dolata támadt, hogy a gyakran kétes művészi 
értékű ezüst serlegek és más hasonló tárgyak he
lyett eredeti festményeket adjon jutalmul a kiál
lítóknak, a mostani tenyész-állatvásár alkalmából, 
s e czélra az Eggenberger-féle szalonból válo
gatta a díjazásúi szánt képeket. Ezek sorában van 
az ország határain túl is kedvezően ismert állat-
festőnek : PáUik Bélának nagyobb méretű festménye, 
a * Libák*, mely anyaludat ábrázol, puha tollazatú 
apró libákkal, a mint a rét füvében szépen össze
bújnak. Pállik ezt a témát egy izben már meg
festette ; újabb műve, melyet ezúttal bemutatunk, a 
művész megfigyelésének élesedéséről, s tekhnikájá-
nak folytonos gazdagodásáról tesz tanúságot. Állat
kép a második díjul választott festmény is : Vastagh 
Géza (tCsirkék* czímű kedves hatású képe, míg a 
harmadik gyanánt jutalmazott kiállító Neográdytól 
a • Tél* czímű festményt kapja meglepetésül. 

Pállik és Vastagh Géza említett állatképeinek sike
rűit másolata látható lapunk mai számában, s hogy az 
új vállalkozás sokoldalúságáról a művészetet kedve
lőknek némi tájékoztatást adjunk : bemutatjuk még 
Pállya Czelesztin sok finomságot mutató «Újpesti 
piacz*-éX, s Vastagh György jellegzetes tLesipus
kás* -át. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
• Báró Wesselényi Miklós élete és munkái.» 

Dr. Kardos Samu ily czimű nagy terjedelmű mun
kájából, melyről már megemlékeztünk, s mai szá-
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PÁSZTORNŐ A VELEBITEN. 

munk egyik közleményébe néhány érdekes részle
tet vettünk át. A két kötetes életrajz már terjede
lemben is, mely több mint ezerszáz lap, kiválik az 
efféle újabb művek közt, nem különben kiállítása 
díszére nézve is. A szöveget 39 kép, kézirati hason
más, stb. élénkíti. A két kötet a Légrády-testvérek 
nyomdájában jelent meg szép kiállításban s ára 
30 korona. 

A oBudapesti Szemlén áprilisi száma részben 
az előző számokban megkezdett nagyobb terjedelmű 
közleményeket folytatja, részben pedig új, általános 
érdekű czikkeket közöl. Első helyén Viszota Gyula, 
ki már több érdekes tanulmányt irt Széchenyiről, 
a nagy hazafi «Stádium» czímű nevezetes munkája 
megjelenésének és eltiltásának történetét mondja 
el. Ez után Haraszti Gyula befejezi «Tanulságok az 
irodalomtörténetirás körébőU czímű tanulmányát 
s ugyancsak e számban fejeződik be Szinnyei 
Ferencz Arany humoráról szóló czikksorozata, 
mely ezúttal nagy költőnk elbeszélő költeményei
ben nyilvánuló humorát fejtegeti. Patapenko orosz 
iró regénye : «A maga emberségéből» Ambrozovics 
Dezső fordításában s Szávay Gyula tA gránit» 
czímű költeménye adják a füzet szépirodalmi köz
leményeit. Angyal Dávid Deák Ferencz legújabb 
életrajzát, Ferenczi Zoltán háromkötetes munkáját 
ismerteti, Balogh Jenő pedig polemikus czikket 
közöl «A jogtörténet tanításának kérdéséhez» czím-
mel. Az «Értesítőn rovat könyvismertetései közt 
bírálatokat találunk Makai Emil verseinek gyűjte
ményéről, Králik Lajos jogi dolgozatairól, Anatole 
Francé legújabb könyvéről s egy német műtörté
netről. A «Budapesti Szemlén Gyulai Pál szerkesz
tésében s a Franklin-Társulat kiadásában minden 
hó elsején jelen meg; előfizetési ára fél évre 12 ko
rona, egyes szám ára 2 korona. 

Szilágy vármegye monográfiája; irta Petri 
Mór. Most hagyta el e nagyszabású monográfia 
utolsó, hatodik kötete a sajtót. A munka szerzője, 
Petri Mór, több mint egy évtizedig kutatott a levél
tárakban s dolgozott művén. 

Az első kötetben a hajdani Közép-Szolnok és 
Kraszna vármegyék és Szilágy megye általános tör
ténete foglaltatik huszonöt fejezetben, melyek nagy
része az ország történetét is közelebbről érdekli. 
A második kötet a várakról, a vármegye gazdasági 
és hadi történetéről szól, sok eddig ismeretlen ada
tot hozva felszínre s megkezdi a községek történe
tének tárgyalását a vármegye székhelyének, Zilah-
nak történetével, mely maga is önálló kisebb monog
ráfia. A 3. és 4-ik kötet a helységek, az 5. és 6-ik 
pedig a családok részletes történetét tartalmazza, 
még pedig 523 helységnek és 2592 családnak törté
netét. Külön méltatja a 6-ik kötet Fadrusz János
nak Zilahon levő két művét: báró Wesselényi Mik
lós szobrát és Tuhutum vezér emlékszobrát. A köte
tekben összesen több mint kétszáz szövegbe nyomott 
kép és 10 külön műmelléklet van. A külön mellék
letekközt : Báthori István, lengyel király adomány
levele Wesselényi Ferencz részére Hadad váráról 
1584. Kemény János fejedelemnek egy 1661-iki 
levele, Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék tér
képe a Hunyadiak korában, a szöveg közé nyomott 
képek közt: a Rákóczi-hegy Zsibón, Kraszna vár
megye pallosa, a Wesselényiek sírboltja, a kusalyi 
kolostor alapító levele V. Orbán pápától, a szeő-
demeteri ev. ref. egyház anyakönyvi lapja Kölcsey 
születéséről, várromok, szobrok, aláírások, czíme-
rek, stb. Egyike e munka az eddig megjelent várme
gyei monográfiák közt nemcsak a legterjedelme
sebbeknek, hanem a legbehatóbb kutatáson alapu
lóknak s ritka gazdag adatkészlete történetírói 
érzékkel van feldolgozva. Ára az egész munkának 
48 korona. Megrendelhető a Franklin-Társulatnál 

(Budapesten, IV. Egyetem-utcza 4. sz.), valamint 
Zilahon, Seres Samu könyvkereskedésében. 

Ünnepi dolgozatok a társadalomtudományok 
köréből. A budapesti kir. niagy. tudomány- egyetem 
nemzetgazdasági és statisztikai seminariumának 
25 éves fennállása emlékére irták s I'óldes Béla 
tanárnak ajánlják e magvas dolgozatokat tartal
mazó munkát a seminarium egykori tagjai, név-
szerint Fellncr Frigyes, ki a jelzálogtehermentesí
tés kérdéséhez szól hozzá; Hegedűs Lóránt, ki a 
községi adók áthárításáról elméleti szempontból 
értekezik; Kenéz Béla népünk szaporodásáról,Márki 
Hugó Le Play módszeréről; Navratil Ákos a gazda
sági élet és jogirendről, Somogyi Manó pedig a 
hazai vándoripar- és vándorkereskedésről irnak. 
A díszesen kiállított könyv ára 6 korona. 

Jakab Ödön «Falu« czimű elbeszélés-kötete, mely
ben a jeles iró 11 elbeszélése van összegyűjtve, most 
második kiadásban kerül a köny vpiaczra. A Kimnach 
László rajzaival díszített, csinos kiállítású kötet a 
benne foglalt elbeszélések derűs hangulatával, ma
gyaros előadásával bizonyára ezután is szives fogad
tatásra talál a közönség körében. Kiadta a Lampel-
Wodianer-részvénytársaság, ára 4 korona. 

A «Magyar Könyvtár»-ból, melyet dr. Radó 
Antal szerkesztésében a Lampel-Wodianer-részvény-
társaság ad ki, három új füzet jelent meg. Az egyik 
a magyar történet egyik sokat emlegetett, de ke
véssé ismert forrásmunkájából, Bonfinius-nak Má
tyás király életéről s tetteiről szóló följegyzéseiből 
vett szemelvényeket tartalmaz dr. Császár Mihály 
összeállításában. A másikban Szomaházy István
nak hét elbeszélése van «Kemény doktor karrierje 
s egyéb történetek* czim alatt, a harmadik pedig 
két franczia iró, Pierre Louys és Marcel Prévost 
összesen öt elbeszélését adja Gábor Andor fordítá
sában. Mindegyik füzet ára 30 fillér. 

Lakatos Géza. 

Királyfi Géza. 

A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN «SÜB AUSPICIIS BEGIS » 
DOKTORBA AVATOTTAK. 

Az "Egyetemes Regónytár» czimű vállalatban, 
melyet a Singer és Wolfner czég ad ki, két új kötet 
jelent meg: Szikra, a jeles irónő «Fölfelé züllők» 
czimű regénye s Gorkij Maximtól «Három elbeszé
lés* Ambrozovics Dezső fordításában. Az előbbi 
kettős kötet, ára 2 korona, az utóbbinak ára egy 
korona. 

oMagyar í rók élete és munkái.» Szinnyei Jó
zsefnek az Akadémia megbízásából összeállított ily 
czimű nagy életrajzi munkájából most jelent meg a 
90-ik füzet, mely a tizedik kötet nyolczadik füzete 
s betűrendben a Pliilippi és Podhraczky nevek közé 
eső irók neveit adja. Ezzel a füzettel együtt a nagy 
terjedelmű munka most már 18,995 iró életrajzát 
tartalmazza, jelentőségükhöz mért részletességgel. 
A legközelebbi, 91-ik füzet április végén fog meg
jelenni. Egy-egy füzet ára egy korona; kiadja 
Hornyánszky Viktor. 

A Magyar Nemzeti Múzeumnak néprajzi osz
tályának Értesítője. I. füzet. Szerkeszti dr. Sema-
yer Vilibald. Eddig az «Ethnográphia» melléklete
ként jelent meg ez az Értesítő, mostantól fogva 
azonban mint különálló folyóirat fog évenkint négy
szer, február, április, szeptember és november hóna
pokban megjelenni; előfizetési ára 4 korona, míg 
az egyes füzetek 2—2 koronáért szerezhetők meg. 
A Magyar Néprajzi Társaság tagjai a tagsági díj 
fejében kapják. Az első füzet tartalma gazdag és 
változatos, képekkel illusztrálva. 

A iFővárosi szinházak műsorai czimű vállalat
ban, melyet a Lampel-Wodianer-részvénytársaság 
ad ki, legújabban megjelentek : /Vém József •Heli
koni ünnep» czimű három felvonásos vígjátéka s 
«Az arany patkó», Kadclburg Gusztáv vígjátéka, 
melyet németből Timár Szaniszló fordított. Az 
előbbinek ára 30 fillér, az utóbbié 60 fillér. 

Nemzeti Színház. Pakois József hirlapiró, a ki
nek neve alatt több kisebb vers és pózai munka 
jelent meg, szintén szóhoz jutott a Nemzeti Szín
házban. Azonban, themája, — a mely mintha napi
lapok törvényszéki rovatából lenne véve, — nem 
érett még meg a színpadra. A szerző • erkölcsrajz »-
nak nevezi darabját és a tTévelygő lelkek' czímet 
adta neki. Egy sötétlelkű gazemberről van szó t. i. 
a drámában, a ki lelövi szeretőjének a férjét. A gyil
kosság gyanúja egy ideig merőben gyermekes okok
ból a meggyilkolt földesúr ispánjára hárul. Csakha
mar azonban megérzi az özvegygyé lett bűnös asz-
szony, hogy kedvese ölte meg az urát. Most már 
undorral fordul el tőle, majd magát jelenti föl 
a vizsgálóbírónak gyilkosként. Mikor a törvény
szolgák el akarják hurczolni, akkor Máthé Miklós 
végre mégis jónak látja megvallani, hogy nem az 
assszony, nem is az ispán, hanem ő követte el a 
tettet; ugyanekkor a szerző is jónak látja, hogy be
fejezze drámai művét. Nyilván való, hogy a míg 
a darab szomorú hőse a törvényszék előtt semmi 
enyhítő körülményt sem fog találni, addig a szerzőt 
nagyban menti ifjú kora, színpadi járatlansága, 
legfőként pedig a íTévelygő lelkek* elismerésre 
méltó rövidsége. A darabban Márkus Emilia, Ligeti 
Juliska, Rózsahegyi, Gabányi, Horváth Z. és Ke-
czery Irén játszottak. A főszereplőt, a gyilkost Pethes 
Imre adta. 

Mihályi! Károly, a Nemzeti Színház érdemes 
drámai művésze 1879-ben lépett föl először a Nem
zeti Színházban Banville *Gringoire* czímű kis 
dramolettjében s 1880 április havától szerződtették. 
A huszonötéves évfordulót a pályatársak szives üd
vözlete mellett azzal is megülte a színház, hogy a 
kis régi darabot újra előadták és Mihályfit melegen 
köszöntötte a közönség is. A darab végén alig akart 
véget érni a kihívás. A «Gringoire» után Pakots 
József a "Tévelygő lelkek» czímű színművét adták 
másodszor. A szerzőt az első és második felvonás 
után is többször a függöny elé szólította a közönség. 

A Király-Színházban április első napján • János 
vitéz* 150 ik előadását ünnepelték. November 18-ika 
óta szakadatlanul játszszák a Petőfi költői elbeszélése 
után készült daljátékot A jubiláris előadás napján 
a színház tagjai megkoszorúzták Petőfi szobrát, 
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Fedák Sári, János vitéz személyesító'je, külön is 
küldött virágokat. Az előadás most is friss, eleven 
volt. A ritka népszerfíségű darabot még e hó köze
péig adják s akkor új darabot vesznek elő, hogy a 
szinház személyzetének másik része is foglalkozzék. 

K Ö Z I N T É Z E T E K É S E G Y L E T E K . 

A Magyar Tud. Akadémia április 3-iki ülését 
Thaly Kálmán elnöklése mellett tartotta meg. Nagy 
Géza levelező tag t Scythák* czímű értekezésével 
foglalta el székét. Gondos történeti kutatásokról 
tanúskodó értekezése során a scythák ural-altáji 
voltát vitatta; ismertetve a scythák, perzsául sza
kák, történeti, vallási és etimológiai fejlődését, 
melyből határozottan kimutatható az ural-altáji 
származás. A második felolvasó Szertáréi János 
volt, ki egy régi képről értekezett, mely a Jan-
kovich-féle gyűjteményből került a Nemzeti Mú
zeumba ; azt a jelenetet ábrázolja, amikor 1488-ban 
Hunyady Mátyás király követségét a moszkvai 
Kreml tróntermében III. Vasziljevics Iván orosz 
nagy fejedelem teljes állami pompával fogadja. 
A nagyfejedelem Mátyástól pénzverőket, ágyú- és 
tűzmestereket, építészeket, hadi mérnököket és kü
lönösen arany- és ezüstműves ötvösöket kért. A kül
döttség vezetője János diák volt. Szendrei még egy 
eredeti török kézirati kódexet is bemutatott, mely
nek képei között ott van a szerencsétlen véget ért 
IL Lajos király, ugyanazon vértezetben, mely a 
bécsi udvari múzeumban máig is meg van. 

Az Akadémia idei nagygyűlése (a 65-ik) május 
9-ikén kezdődik és a 14-iki ünnepélyes közüléssel 
ér véget. Ennek tárgyai : Kautz Gyula másodelnök 
megnyitó beszéde. Heinrich Gusztáv főtitkár jelen
tése az Akadémia 1904. évi működéséről és Vécsey 
Tamás emlékbeszéde Tisza Kálmán tiszteleti és 
igazgatósági tagról. 

Közgyűlések. Április 2-kán tartotta közgyűlését 
^ ^ • H az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, és 

az Iparművészeli Társulat nagy érdeklődés mellett. 
A Képzőművészeti Társulat közgyűlése zajos le

folyású volt. A gyűlésen báró Forster Gyula alelnök 
foglalta el az elnöki helyet, Ambrozovics Dezső tit
kár adta elő a jelenteni valókat. Kricsch Aladár festő
művész Lotz Károlyról olvasott föl meleghangú em
lékbeszédet. A gyűlés az évi jelentéseknél vált han
gossá. A kifogásokra Benkö Kálmán társulati igaz
gató válaszolt. Majd Both Menyhért és társai indít
ványára került sor, a melyben azt kívánják, hogy 
a Társulat választmányát válaszszák külön a mű
bíráló bizottságtól, a zsűritől. Az indítványozó el
itélte, hogy a választmány tagjainak képei nem ke
rültek bírálat alá. A közgyűlés utasította a választ
mányt, hogy a független zsűri szervezetét üleszsze be 
az átalakítandó alapszabályokba és szakaszait még a 
nyár előtt tartandó rendkívüli közgyűlésen mutassa 
be. — Ezek után a választások következtek. Alel
nöknek Hauszmann Alajos műépítészt választották. 

Az Iparművészeti Társidat közgyűlésén Szalay 
Imre miniszteri tanácsos elnökölt, s Györgyi Kál
mán főtitkár mutatta be az évi jelentést. A társulat 
az idén a fővárosi kiállításokon kívül Eperjesen, 
Sopronban és Miskolczon rendezett nagysikerű 
kiállítást, s legközelebb Aradon, Kolozsváron és 
Kaposváron fog kiállítani. A társulatnak most 
1893 tagja van. A költségelőirányzatban 88,000 
korona kiadással szemben 92,495 korona bevétel 
szerepel. A közgyűlés ezután újra alakította a vá
lasztmányt. 

Az Otthon irók és hírlapírók körének április 
2-iki közgyűlésén Rákosi Jenő elnök beszédében 
visszatekintett az egyesület tizenöt év alatti szép 
sikereire és hangoztatta az összetartás szükségessé
gót. Az évi jelentós után dr. Farkasházy Zsigmond 
sürgette az újságíró kamara fölállítását, Mező fi 
Vilmos fölvetette egy hirlapiró segélyző-alap léte
sítésének eszméjét. Ezeket az ügyeket a testületi 
bizottsághoz utasították. A közgyűlést a választások 
fejezték be; a választmányt egészítették ki, s a 
tagok az elnököt éltetve oszlottak szét. 

MI UJSÁG? 
A király április 6-ikán délután elutazott Buda

pestről Bécsbe. Ő Felsége márczius 19-én este jött 
Budapestre, s ez idő alatt a politikai válságból szár
mazott naponkinti kihallgatások annyira elfoglal
ták, hogy a királyi palotát el sem hagyta. 

A képviselőház április 4-ikén ismét összeült. 
A már harmadik havába jutott válság mozdulatlan
ságában érthető érdeklődés kiséri az üléseket, a 
folyosókon is nyugtalan a hangulat; a karzatok 
hallgatósága nagy várakozásokkal foglal helyet. 
Justh Gyula elnök az április 5-iki ülésben megem
lékezett a múlt országgyűlés utolsó napjaiban 

I elhunyt képviselőkről, a kiknek halálát az obstruk-
cziós zavarokban a Ház elnöki helyéről már nem 
lehetett bejelenteni. Különösen meleg érzéssel han
goztatta azt a veszteséget, mely közéletünket Beöthy 
Ákosnak deczember első napján történt halálá
val érte. A Ház jegyzőkönyvbe igtatta Beöthy Ákos, 
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LESIPUSKÁS. 

Neményi Ambrus és Luppa Péter képviselők el
hunyta feletti részvétét. Ezután Kossuth Ferencz 
indítványt tett, hogy a november 18-iki esti ülés
ben a házszabályok módosítására hozott határoza
tot a Ház semmisítse meg, s a jegyzőkönyvből és 
naplóból törölje. Kossuth még egy második indít
ványt is terjesztett be, mely szerint a képviselőház 
intézzen feliratot a királyhoz a mostani parlamenti 
helyzetről. Mind a két indítvány tárgyalását a kö
vetkező ülésekre tűzték ki. A mi a válságot illeti, 
ez — a hírlapirodalomban újabban használt kifeje
zés szerint — tholt pontra jutott*. A megoldásról 
még bizonytalan hírek is alig kerülnek forgalomba, 
mindössze az a legújabb hir merült fel, hogy gróf 
Tisza István megkapja a királytól fölmentését, 
mert sürgeti, a többi miniszter pedig megmarad, 
hogy ideiglenesen intézze a teendőket. 

A herczegprimás aranymiséje. Ez év május 
26-ikán lesz ötven esztendeje, hogy áldozópappá 
szentelték Vaszary Kolos bíboros herczegprimást. 
A nevezetes évforduló megünneplésére lelkesedéssel 
készülnek az országban mindenfelé, Boltizár József 
püspök, érseki vikárius pedig körlevelet adott ki, 
a melyben megemlékezik a herczegprimás ötven
éves pályafutásáról s fölhívja az egyházmegyét az 
ünneplésre. 

A Kossuth-szoborra és a Szabadság szobrára 
hirdetett új pályázat határideje márczius utolsó 
napján járt le. Mivel még nincs eldöntve, hogy 
Kossuth szobrát az országház elé állítják-e, vagy 
pedig a Szabadság-térre a szabadság-szoborral 
együtt, csak eszmei pályázatot hirdettek, a mű
vészre bizván, hogy hova képzeli a szobrokat. Ezek 
a pályaművek a városligeti nagy iparcsarnokban 
vannak elhelyezve s a bírálók Ítéletének kimondása 
után nézheti meg a közönség. A Szabadságharcz-
szoborra tizennyolcz, a Kossuth-szoborra tizenkét 
minta érkezett be. 

Az Országos Képtár a Szépművészeti Múzeum
ban. Az Akadémia palotájában levő Országos Kép
tár májusban kezdi meg költözését új otthonába, 
a városligeti Szépművészeti Múzeum palotájába. 
A képtárt a közönség az Akadémia palotájában 
húsvét másodnapjáig látogathatja. A képtárt a mú
zeumban valószínűen a jövő tavaszszal nyitják meg 
a közönség számára. A képtár jelenlegi helyiségeibe 
a Történelmi Arczképcsarnok és a Magyar Nemzeti 
Múzeum növénytani gyűjteménye kerül. 

Doktorrá avatás királyi kitüntetéssel. A buda
pesti egyetemen április 4-ikén ismét a király ki
tüntetésével avattak föl két kitűnő sikerrel végzett 
doktorjelöltet: Lakatos Gézát, ki a jog- és állam
tudományokat és Királyfi Gézát, ki az orvostudo
mányokat végezte. A király képviseletében Zsi
linszky Mihály közoktatási államtitkár jelent meg. 

Az ünnepélyre az egyetem nagy aulája egészen 
megtelt díszes közönséggel, tanárokkal, a kitünte
tettek rokonságával, egyetemi ifjakkal Szentmik-
lóssi Márton jogkari és Genersich Antal orvoskari 
dékán adják elő a doktorrá avatás előzményeit, 
dicsérve az ifjak komoly törekvéseit. A jelöltek föl
olvasták doktori értekezésüket, majd pedig a király 
képviselője Zsilinszky Mihály államtitkár elé járul
tak, a ki hozzájuk intézett beszédében a tudományt 
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dicsőitvén, intette a két jelöltet, hogy mindenkor 
az igazi haladás hivei legyenek. Beszéde után át
nyújtotta nekik a drágaköves gyűrűket. A jelöltek 
közül Lakatos Géza mondott köszönetet, mire 
Demkó György rektor néhány lelkes szóval bere
kesztette az ünnepet. A sub auspiciis regis fölava
tott doktorok közül Lakatos Géza 1879-ben Kahón 
született, hol atyja népiskolai kántortanító volt s a 
magyarosítás terén érdemeket szerzett. Középisko
láit a szatmári kir. kath. főgimnáziumban végezte. 
A budapesti egyetemen elnyerte a 600 koronás állami 
verseny-ösztöndíjat. Ó az első, a ki kettős : jog- és 
államtudományi doktorátussal avattatott fel, «sub 
auspiciis regis». Királyfi Géza, dr. Királyfi Ármin 
fővárosi orvos fia, Budapesten született 1880-ban; 
középiskoláit az V. kerületi főgimnáziumban végezte, 
az orvostudományokat pedig a budapesti s berlini 
egyetemen. Mint egyetemi hallgató elnyerte egy 
fiziológiai munkával a Korányi-féle pályadíjat. Jelen
leg dr. Pertik Ottó tanár kórboncztani intézetének 
asszisztense. 

Magyar fó'udvarnagyi hivatal . A budai királyi 
palotában, a gödöllői és visegrádi koronauradal
makban előforduló udvartartási ügyek könnyebb 
elintézésére Budapesten is fó'udvarnagyi hiratalt 
szerveztek. A hivatalos lap szerint a király pesti 
Szegedy-Maszák Aladár dr. udvari titkárt kormány
tanácsossá és a magyar fó'udvarnagyi hivatal veze
tőjévé nevezte ki. 

A budapesti Uránia-Szinház Belgrádban. Az 
Uránia-Színháznak Szerbiát ismertető darabját 
Belgrádban is adják most. Bemutató előadásra, 
április első napjára leutazott a szerb fővárosba az 
Uránia-társulat elnöke Molnár Viktor miniszteri 
tanácsos, Szana Tamás igazgató és Strausz Adolf 
keleti akadémiai tanár, a darab szerzője. A vendé
geket szívesen fogadták Belgrádban, s az előadáso
kat is nagy tetszéssel nézték. Péter király kihallga
táson fogadta a magyarokat s ez alkalommal nagy 
melegséggel emlékezett meg azokról az emigráns 
magyarokról, a kikkel a 60-as években a külföldön 
megismerkedett különösen a boldogult Irányi Dá
nielről, a ki egykor nevelője volt Parisban és Türr 
tábornokról. A Uránia pompás új képei és a rész
ben átdolgozott szöveg zajos tapsokra ragadták a 
bemutató előadáson az előkelő közönséget, mely
ben az udvartól kezdve a szerb főváros minden tár
sadalmi osztálya képviselve volt. Jó hatást keltettek 
a műnek a szerb-magyar barátságra és a közös tör
téneti emlékekre vonatkozó részei. 

A műbarátok köre által rendezett interieur-
kiállítás április 5-ikén nyílt meg, mely egy teljes, 
modern izlés szerint készült, előkelő úri lakást akar 
feltüntetni. Az egyes szobákat Wiegand Ede, 
Kriesch Aladár, Undi S. Mariska tervezték s több 
művész működött közre az interieur díszítésében, 
képekkel, szoborművekkel. A kiállítás május elsejéig 
lesz nyitva. 

Alkoholizmus-ellenes nemzetközi kongresszus 
Budapesten. Az 1903. év tavaszán Brémában tar
tott nemzetközi alkoholizmus-ellenes kongresszus 
elhatározta, hogy 1905-ben tizedik nemzetközi kong
resszusát Budapesten tartja, szeptember 11—16-án. 
A kongresszus czélja, hogy az alkoholizmus beteg
sége ellen öntudatos társadalmi küzdelmet szervez
zen, s az alsó osztályok nyomorára hivatkozván, a 
társadalom és a hatóságok figyelmét fölhívja, hogy 
állja útját a nyomorúságtól, a hajléktalanságtól és 
családi viszályok elől az éjjeli és nappali ingová-
nyok felé özönlőknek. Korcsmát, pálinkamérést 
minél többet zárjon be. A kongresszus részvételi 
díja öt korona s bejelentéseket Kovács Gyula dr., 
kir. tanácsos, a Kereskedelmi Múzeum igazgatója 
fogad el. 

Fonc i é r e , Pes t i biztosi tő- intézet . A Fonciére 
Pesti biztositó-intézet f. évi április 12-én fogja ez évi ren
des közgyűlését megtartani. A zárszámadásokból, me
lyeket ez az intézet az 1904-ik üzletóvre vonatkozólag 
nyilvánosságra hozott, a következő lényegesebb szám
adatokat vesszük át: A múlt évi díjbevétel a törlések 
levonása után az elemi és balesetbiztosítási ágazatokban 
8.566,364 kor. 70 fillért és az életbiztosítási ágazatban 
3.138,452 kor. 13 fillért, összesen tehát 11.704,816 kor. 
83 fillért tett ki, mig a későbbi években esedékes tűz
és balesotágazatbeli dijkötelezvények és dijváltók összege 
22.685,749 kor. 30 fillérre rúgott. Az életbiztosítási össz-
állomány az elmúlt üzleti évben 74.224,208 korona 
90 fillér tőke és 22,274 korona 64 fillér járadék összegre 
emelkedett. A nyereség-tartalékalap ujabbi javadalmaz-
tatása után 215,079 korona 81 fillérre szaporodott, mig 
értékpapír árfolyamkülönbözeti alap 169,2o3 korona 61 
fillért tesz ki. A tartalékok és dijáthozatok 23.382,983 
korona 79 fillér tőkét képviselnek. Az intézet összes 
tartalékai, tekintetbe véve az ujabb javadalmazást, 
1.346,179 koronával szaporodtak. Az intézet tőkéi, a 
képviselőségeknél levő készpénzállomány, a folyó 
számla-követelések és a képviselőségek és feleknél 
künnlevő egyenlegek belevonása nélkül, a következő
kép vannak elhelyezve: pénztári készpénzállomány 
az intézet központi székhelyén 225.291 kor. 02 fül., 
hitelintézeteknél és takarékpénztáraknál levő követe
lésekben 2.373,330 kor. 18 fill. Az intézet budapesti és 
bécsi tehermentes házaiban 3.128,138 kor. 25 fill., állam
papírokban, vasúti részvények és elsőbbségi kötvények
ben, valamint óvadékképes záloglevelekben 12.411,197 
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kor. 29 fill., tárczabeli váltókban 259,527 kor. 98 fill., 
jelzálog-kölcsönben 216,817 korona 42 fillér. Az intézet 
életbiztosítási kötvényeire adott kölcsönökben 2.720,110 
korona. Az 1904. üzletévre kimutatott 211.847 kor. 43 
fillérnyi nyereségből részvényenkint tizenkét korona 
kifizetését fogják javasolni. 

A zsibbasztó és szaggató fejfájás — a mi
grén — rettegett ellensége a sápkóros leányoknak és 
asszonyoknak, szellemileg erősen igénybe vett egyének
nek és mindazoknak, kik kénytelenek hivatásuknál 
fogva sokat ülni. Ezen a bajon egy új szer, az «Antidoh 
van hivatva gyökeresen segíteni. Néhány esöpp a Vil
mos Béla vegytani laboratóriumában, Debreczenben 
készített < Antidoh -féle szer egy perez alatt megszün
teti a fejfájást, rosszullétet és náthát; az annyira ret
tegett «Katzenjammeru ellen is nagyon ajánlható. Az 
tAntidoh-t a tenyerén el kell dörzsölni, mélyen be
szívni; a hatás elmaradhatatlan. Az «Antidoh kap
ható a gyógyszertárakban. 

A roh i t sch i b o r k ú t részéről értesítenek, hogy 
az 1905. évi friss töltés szállítása már megkezdődött. 
Az uj központi töltőtelep felállítása által, hol naponta 
10,000 üveg mosva, töltve és csomagolva lesz, a kút-
gondnokság abba a helyzetbe jutott, hogy minden 
megrendelésnek a leggyorsabban eleget tehet. A ro
hitschi tTempeh- és «S'ít'Ha»-forrás savanyuvÍ2ének 
fogyasztása aránylag rövid idő alatt egy millió üveg
gel növekedett évenkint és ebben van legjobb bizo
nyítéka a közkedveltségnek, jóság- és hatékonyságnak 
eme diátetikai és gyógyital tekintetében megbecsül
hetetlen vizeknek. 

t i in izés-kiál l i tás . A Gizella-tér és Vigadó utcza 
sarkán levő Haas-palotában kiállítást rendezett a Sin-
ger Co. varrógép r. t., melyen az eredeti Singer-varró-
gépen készült díszítési műhimzések vannak közszem
lére kitéve. A kiállítás megtekinthető naponta 10-től 
6-ig, vasár- és üunepnapokon 10-től l-ig szabad be
menet mellett. 

HALÁLOZÁSOK. 
BENICZKYNÉ BAJZA LENKE halálának híre várat

lanul hatott mindazokra a körökre, melyekben 
ismerték. Folyton sokat dolgozott, még a legutóbbi 
időkben is. Nemrég meghűlt és egy régebbi baja 
felújult, s kilencz napi szenvedés után április 2-kan 
délután öt órakor 65 éves korában meghalt. Férje
nek, Beniczky Ferencz főispánnak, nagyon sokan 
személyesen fejezték ki részvétöket, így gróf Tisza 
István és neje, Széli Kálmán és neje, Berzejiczy 
Albert, Darányi Ignácz, gróf Apponvi Lajos udvar-
nacry és neje, stb., Pestvármegye tisztikara az alispán 
vezetésével. A Franklin-Társulat igazgatósága is 
diszes koszorút helyezett a ravatalra. Kecskemét 
város tanácsa, Abony és Kiskőrös elöljárósága kül
döttségileg fejezte ki részvétét. A király neveben 
a kabinet-irodából érkezett távirat. Az irono holt

testét Bajza-utczai házá
ban tették ravatalra, virá
gok, koszorúk özöne közt. 
A temetés április 4-ikén 
délután ment végbe, nagy 
és előkelő közönség rész
vételével. Baksay Sándor 
református püspök költői 
szárnyalású beszédben bú
csúztatta el a halottat: 
«A minap —úgymond Baksay Sándor püspök — 
Vörösmartynak, most Bajzának gyermekét adjuk 
gyászoló szívvel a földnek. Mindkettő nagy örök
séget hagyott gyermekére, nemcsak névben, hanem 
lelki tulajdonságokban is : de kevés gyermekre ma
radt oly nagy atyai örökség, mint Bajza leányára 
és kevés gyermek őrzi és neveli azt oly hűséggel 
és sikerrel, mint az, a kit most gyászolunk, kinek 
műveiben mindenütt látjuk az atyai örökséget, az 
izlés tisztaságát, a lélek emelkedettségét, a szív 
gyöngédségét, szeretete mélységét, akár félszeg és 
fonák, akár derék és boldog megnyilatkozásait raj
zolja a társadalmi életnek. • Herezeg Ferencz a 
Petőfi Társaság nevében mondott meleg hangú be
szédet. A temetőbe is nagy sokaság kisérte a 
koporsót. 

KELEMEN MÓBICZ, a Kúria tanácsvezető birája, a 
vaskoronarend lovagja, a szabadságharezban nem
zetőr, majd honvédhadnagy, április 6-ikán meghalt 
Budapesten, 72 éves korában. Mint nagy mivelt-
ségű, az irodalomban is munkás férfiú, ki az ötve
nes és hatvanas évek magyar hírlapjaiba költemé
nyeket, elbeszéléseket irt, az írói körökben is jól 
ismert volt. Neki tulajdonítják a Kossuth-nóta szö
vegének szerzőségét. 

Elhunytak még a legközelebbi napokban: RÓNAY 
JÁNOS földbirtokos, 1871 óta csekély megszakítással 
Torontálmegye egyik szabadelvű párti képviselője, 
ki a múlt országgyűlésen a lovrini kerületet kép
viselte, de a januári választásoknál kisebbségben 
maradt, 68 éves korában Budapesten és Kis-Zom-
borban temették el. — Dr. KEITEB JÁNOS ügyvéd, 
a magyaróvári kerület volt képviselője, ki előbb a 
nemzeti, majd a szabadelvűpárthoz tartozott, 66 
éves korában Budapesten és holttestét Nagy-Léghre 
vitték. — HOUCHABD FERENCZ, volt országgyűlési 
képviselő, egyidőben a magyar hajóstársaságban 
kapitány, tevékeny férfiú, a dunai csavargőzös vál
lalat egyik megalapítója, a pestmegyei Gombán, 
hol az utóbbi években visszavonultan élt. — FEB-
BICH FEBENCZ horvát országgyűlési képviselő, 65 
éves korában. — KBAJCSOVICS SÁNDOB horvát ország
gyűlési képviselő 67-ik évében Zágrábban. — MOL
NÁR FEBENCZ, egri főegyházmegyei pap, szentmi
hályi plébános életének 67-dik évében, Szentmihá-
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lyon. — FATER MIHÁLY veszprémi szentszéki ülnök, 
nyűg. volt szentbékállai plébános, 83-dik évében, 
Tapolczán. •— ILLEK VINCZE apát, újpesti plébános, 
épen 68-ik születésnapján és nevenapja előestéjén, 
szélhűdés következtében,Újpesten, a hol harminczöt 
évig plébánoskodott. — MAZOLY ANTAL, törvényszéki 
biró Nyitrán. — KBISTON PÉTEB királyi törvényszéki 
biró 45 éves korában Szegeden. — PBOPPEB MÓR, 
48-as hadnagy, a debreczeni honvédegyesület elnöke, 
Klapka volt segédtisztje, a ki a komáromi kirohanás
ban megsebesült, 74 éves korában Debreczenben. — 
TAMÁSOVITS KÁROLY, nyűg. fővárosi igazgató-tanító, 
régi honvéd, Karánsebesen. — NAJMÁN ANTAL, a 
premontrei uradalom számtartója, a ki a szabadság-
harezot mint huszárfőhadnagy küzdötte végig, 
85 éves korában Kassán. — BIELEK ISTVÁN, nyűg. 
kincstári főerdész, volt 48 as honvédhadnagy Takta-
Harkányban, 74 éves korában, s holttestét Kassára 
szállították. — LESZKAY KÁROLY, régi honvéd, a 
nagy-magyari esperes-plébános édesatyja, 80 éves, 
Nagy-Magyaron. — SZÖLLÓSY GÁBOB, 48-as honvéd, 
a honvédmenedékház tagja, 79 éves, Budapesten. — 
MÓBICZ PÁL, Hajdúmegye egyik régi nemzetségének 
tagja, ifj. Móricz Pálnak, a «Debreczeni Független 
Ujság» szerkesztőjének-édesatyja, 67 éves korában 
Hajdu-Nánáson. — PIBY SÁNDOB földbirtokos, nyűg. 
törvényszéki biró, 52 éves korában Balassagyarma
ton. — KAPCZY DEZSŐ, államvasuti főellenőr, 52 éves 
korában Gödöllőn. — TÜMSZENG ADOLF, a mező-
telegdi takarékpénztár igazgatója, angol eredetű jó 
magyar ember, ki végrendeletében 40,000 koronát 
hagyott jótékony czélokra. — RISZNEB JÓZSEF, a 
turócz-szent-mártoni állami elemi iskola és kisded
óvó igazgatója, 39 éves korában Turócz-Szent-Már-
tonban. — VALLENT SCHMIDT MÁTYÁS zenetanár, 
operaházi tag, 42 éves korában Budapesten. 

Özv. STEFÁN GYÖBGYNÉ, szül. Lukáts Anna, százkét 
éves korában Topolyporubkán. — LÁSZLÓ MIKSÁNÉ, 
állami főmérnök neje, 30 éves korában Kassán. — 
SAÁBY TIVADABNÉ, szül. Farkas Rózsika, 23-ik évében 
Budapesten. — Özv. LOSONCZI JÓZSEFNÉ, szül. Gyulai 
Sára, 65-ik évében Szatmáron. — JANCSÓ MARGITKA, 
dr. Jancsó György kolozsvári egyetemi tanár egy 
éves leánykája. — Özv. FLEISCHEB JÓZSEFNÉ, SZÜL 
Hagemann Karolina, Fleischer József színházi kar-
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mester anyja, 76-ik évében Kolozsvártt . —• KUGLEB 
MiHÍLraÉ, szül. Tolnafy Eózsa, 53 éves korában 
Budapes ten . — EÉVÉSZ SÁNDORNÉ, szül. nyéki Németh 
Anna , 76 éves korában Tapolczán. — ÖZV.SAEKADI 
NAGY MIHÁLSNÉ, szül. Dobosy Karol ina , 75 éves ko
rában , Szentesen. 

SAKKJÁTÉK. 
2427. számú feladvány. Gérecz Károlytól, 

SÖTÉT. 

8| H 

i'C 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

A 2413. számú feladvány megfejtése Eintzig fi. tói. 

Világos. Sötét. Világos a. Sötét. 
1. Kc8—d7 Hh5—ffi+ (a) 1 . — — . . . f5—14 
2. Vc6—Í6 t — Ke"j—f6 : (b) 2. Vc6—b5+__. Ke5—e4 
3. FB—d4 mat. 3. dá—d3 mat. 

Vüágos. b. Sötét. 
2. . . . - . . . . . . K t. sz. 
3. Vf6—d4 mat. 

Helyesen f e j t e t t é k m e g : Budapesten: E. J. és F. H. — 
Andorfi S. — Kovács J. — Csomonyán: Németh Péter. — 

Bakotty-Szentldszlón: 'Szabó J. — A pesti sakk-kor. 

Szerkesztői üzenetek. 
Szombathely, F. M. Dukai Takács Juditról önálló 

munka tudtunkkal nem jelent meg; rövid életrajza 
megtalálható a nagyobb irodalomtörténeti kéziköny
vekben, egyes adatokat pedig elszórva találhatni róla 
az irodalomtörténeti régibb s újabb folyóiratokban. 
Összes költeményeinek kézirati gyűjteménye az Aka
démia kézirattárában van. 

M. K. A kelet-ázsiai eseményekkel kapcsolatban 
gyakran emlegetett Sachalin-sziget, az oroszok eme 
hírhedt fegyenczgyarmata, koránsem értéktelen föld
darab. Az orosz Panow alaposan átkutatta a nagy szi
getet s egy most megjelent munkájában azt irja róla, 
hogy aligha van a világon ekkora területen annyi ter
mészeti kincs összehalmozva, mint Sachalinban. Szinte 
kimeríthetetlen gazdagságú széntelepei a legjobb minő
ségű szenet szolgáltatják, petróleum-forrásai jobb petró
leumot adnak, mint Amerika, vagy a Kaukázus, vas-
ércz is tömérdek van benne, partjain pedig olyan 
halászó helyek vannak, a melyeket csak az ameri
kai Uj-Foundland halad felül. Ezenkívül déli és kö
zéprészei a földmlvelésre is alkalmasok volnának. 
Ha tehát Sachalin japán kézre kerülne, nagyon be
cses zsákmány számba menne s hatalmas erőfor
rásul szolgálna a szorgalmas és ügyes japániak bir
tokában. A sziget déli része különben valamikor Ja
pánhoz tartozott, de az oroszok erőszakkal megszál
lották, cserébe adván érte a kevésbbé értékes apró 
Kuriki szigeteket. 

Pécs, F . I. Németország úgynevezett védterületei, 
vagyis inkább gyarmatai délnyugati és keleti Afriká
ban három millió háromszázezer négyszögkilométerre 
terjednek mintegy 12 millió benszülött lakossal. Az 
ott állomásozó német csapatok száma, melyekben 
csekély számmal benszülöttek is szolgálnak, 18 ezer 
főre tehető s ezek fölött 1896 július 16-ika óta a német 
birodalmi kanczellár rendelkezik. 

Szeged, B. Z. Legújabban beküldött czikkének köz
lésére nincs terünk ; a másikat kiadtuk volna, de úgy 
láttuk, hogy időközben más helven már megjelent. 

Szeged, T. S. Oroszországban a sajtószabadság 
annyira korlátozva van, hogy a czenzor engedelme 
nélkül még üzleti hirdetések vagy üzleti reklá
mok sem közölhetők. Bármely orosz napi lapnak 
megjelenését a czenzor, illetőleg a rendőrség minden 
további indokolás nélkül betilthatja. A lapok szer

kesztőségéhez külföldről érkező táviratok is először 
a czenzor kezébe kerülnek. 

Derült nap lesz. Hasonlóság, s tb. Egyik műfordí
tás sem elég jelentékeny arra, hogy közölhessük. ' 

Egy kis leány halá lára . Nincs egységesen szer
kesztve, a versszakok nem folynak szervesen egy
másból, hanem csak úgy egymás mellé vannak ra
gasztva. Különben se mond sok olyat, a mit érdemes 
lett volna rimbe foglalni. 

Az én birtokom. Az alapgondolata határozottan jó-
csak ne volna olyan színtelen nyelven s oly döczö 
gős verseléssel írva t 

Az úr és a költő. Hogy lehetett ilyen jó témát 
olyan roszúl megírni ! 

Nem közölhetők továbbá: Lina. Álmok. Szerelem stb. 
Egyik sem üti meg «az irodalmi egyensúlyt* ( I ) 
nagyon sok bennük a dagály és kevés az értelem. 
Mit is álmodtam én? Nincs mondani valója s mégis 
ily hosszadalmasan mondja el! — Esküvőre hívtak. 
Utánzat, ismert minta szerint. — Aludjunk. Se rhyth-
mus, se rím, sem érzés, — ez bizony nem vers. 

KEPTALANY. 

A «Vasárnapi Ujsági 11-dik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Becsületes ember megtartja 
szavát. 

Felelős szerkesztő: N a g y M i k l ó s . 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Kaplony-utcza 9. 

T i r m t s M t t i 
vasmantas 

Lithion-forrás 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ klIOnS hatású 

. . . » , b01y»g-, rhanmi.- ea íöatvenybántalraalraal. 
TlMlatl nahaiaégaknél, arakorbaterséffeknél a lág-zö-

és emaaxtáal szarvak hnrntainál. 
B u d a p e s t e n , f ő r a k t á r É d e s k u t y L. u r n á i . 

Salvator 
ILeTéltflyejtti,' 
| küld kívánatra kivilfinz I 

15,000 
Irülőnf., 

^ ^ ^ ^ r i tka 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ kiválaaztás vé
gett 50—70% Sení-Oat. alatt 
A.Weist,Berlin,FridrtchBtr.207 

B e v á s á r l á s . 11021 

A z E l s ő L e á i i y k i l i a z a s i t ó E g y l e t m. sz. Gyer
mek- és életbiztosító intézet Budapest, VI., Teréz-körut 
40—43. sz. Alapíttatott 1863. Folyó év márczius havá
ban 1.321,900 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be 
és 1.134,200 K értékű uj biztosítási kötvény állíttatott ki. 
Biztosított összegek fejében 48,000 K 91 fii. fizettetett ki. 
1905 január 1-től márczius hó 31-ig 3.501,800 K értékű 
biztosítási ajánlat nyújtatott be és 2.953,500 K értékű 
uj biztosítási kötvény állíttatott k i ; biztosított összegek 
fejében 174,690 K 04 fül. fizettetett ki. 

Ezen intézet a gyermek és életbiztosítás minden ne
mével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyö
sebb feltételek mellett. 10449 

ST. HUBERTUS 
a l e g j o b b l i k ő r 

BRAUN TESVÉREK NÉL 
czégtulajdonos belatini Braun Géza 

x BUDAPESTEN, 
rí\ W&\*\ C0 a legrégibb magyar likőr-

r \ \ & ' 5 * gyárban készül. 
V ^ ^B&£ / s ! (Alapíttatott i839-ben.) 

" C ^ / R Í Í \ Kapható a finomabb fűszer-
* - í . ö > > ésosemege-kereskedésekben. 

mellékkeresetet kaphat 
mindenki kinek nagy 
ismeretsége van. Tisz
tességes, kényelmes 

foglalkozás. Küldje be 
czimét U. 20. alatt a 

kővetkező czimrc : 
Ánoncen Bureau des 
Merkúr Manheim. Ba-

den. Postafiók 351. 

POLGÁR S A N D O B orvosi mű- és 
kotsiarásxnel 

Budapest, VII., Erzsébet-körut 50. 
•eniutányosabban beszerezhetők saját 
gyártmányú m. kir. szab. aérvkötok, 
betegápolást oaikkak, kötszerek 
összes gummiáruk, valódi franczia 
^különlegességek óvszerek) stb. 

K é p e ? 

Á r j e g y z é k 

i n g y e n . 
1014S 

finom ízért Taló jótállás 
mellett. 5 kiló bér
mentve utánvét mellett. 

Superior K 11.80 
Gyöngy t 13. 1 5 . -
Java és Guate

mala « 14 16.— 
Portorico és 

Ceylon «15.60-17.— 
stb., stb. Pörkölve kgként 60 fillér
rel drágább. Tea i kglól kezdve 
bérmentve utánvét mellett K 6.50, 
a—. 9.—, 10.— egész 22.—ig. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Július Weiss, Pilsen V. 
Kávébevitel és hygieuikus pörkölde 

villamüzemmel. 10923 

^ ^ AKI SZAPPANT ISMER, AZ ISMERI A 

SunlíghrSzappant 
i s . Használja a SUM.IGH T=SZ APPAN-t u g y , ahogy akar ja . Használ ja t e t s z é s e 
s ze r i n t é s hasonl i t sa össze más szappanokka l . A SUNLIQHT-SZAPPAN 

előnye minden ház t a r t á sban h a m a r o s a n s z e m b e fog t ű n n i . 

Mindenütt kapható; Beszerzési források jegyzékével, ingyen mintával együtt, 
kivánatra a helyi képviselő: DIAHANT B. N., ¥1 . Király utcza 98b szolgál. 

KÖVÉRSÉG KORAI VÉNSÉG. 
Használja minden h ö l g y é» f ér f i csakis a M a n d o r soványitó-port 
és vértisztitót. Nem létezik az az elhízott, talfejlődött alak, melyen 
csak hat hét lefolyása alán ne volna eredmény látható, ezért kezes
kedem. Ara egy doboz Mandor-pornak 2 korona 80 fillér, étkezési 
utasítás és orvosi bizonyítványok hozzá ingyen. Mandor Ideál-arcz-
krém 1 tégely 1 korona, könyv ingyen hozzá. Utánvétellel bárhová 

titoktartás mellett portoméntesen küldi 10689 

Mme Mandl Ida, Budapest, Károly-köriit 2'V. sz. 
Török József gyógyszerász, Budapest, Eirály-ntcza 12. sz. 

Hali-fürdőhely 
Fe l ső -Ausz t r i ában . 

Elsőrangú Jódbromfürdö. 
Legrégibb és leghatásosabb jódforrás Európában. 

Felvilágosítással és prospektussal szolgál 
°°n ^ ^ ^ " a lü rdőgondnokság . 10980 

G E R O A ADOLF 
főh. udv. szállító ^ í g P ^ ortop. czipószmest. 

Bndapest, IV., Kossuth Lajos-utcza 4. 
Ajánlja készítményeit 10592 

fájós lábakra. 

C s o d á s é s b i z t o s h a t á s ú 

tAW S p e c i a l i s t a a n a t o m . 
mód s a e r i n t k ido lgozo t t 

g-yermekozipőkben. 

10643 

arczt isz t i tó és szépitőszerek, 
melyek nemcsak hazánkban, hanem az egész világon 

közkedveltségnek örvendenek, a 

K R I E G N E R - f é l e 

•CREME 
PÚDER 
SZAPPAN 

2K. 
1 . 
1 • 

Pár nap alatt eltávolít szeplöt, májfoltot, mitesszert, 
stb. Biztos, hogy nem ártalmas, hanem fiatalítja, 

szépíti az arezot. Kapható a 

„KORONA- gyógyszertárban" 
B u d a p e s t , V I I I . , K á l v i n - t é r (Baross u. sarok). 

Postai szétküldés naponta. 10643 
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fiún* £isa~ Jluid 
mint azt számtalan köszönőlevél is igazolja, kitűnően gyógyít hátfájást, izületi bántalmakat, 
zsábát, kificzamitásokat, fejgörcsöt, segit kimerültségnél, a szemek gyengeségénél, lázas álla
potoknál, csillapít mell- és tagfájást, torokfájást, stb. 12 kis v. 6 duplaüveg bérm. 5 korona. 
F e l l e r V . J e n ő gyógyszerész S tub ie .a , C e n t r a l e 5 6 . sz . ( Z á g r á b m e g y e ) . 10.043 

Díszítési műhimzések 

kiá l l í tása 
Btidapest, Haas-palota, Gizella-tér 

(Vigadó-utoza sarok.) 

C H B I S T T A Í í S E N H A K S d a r n i s t a d t i t a n á r 
rajzai után készültek az 11027 

eredeti SIKGER varrégépen. 
A Ji'iállitás tartama : 11027 

1 9 0 5 á p r i l i s 1-től á p r i l i s h ó 24-ifr . 
N y i t v a n a p o n t ü d . e . 1 0 - t ő l d . u . 6-ig-. 
V a s á r n a p d é l e l ő t t l O - l ö l d . u . l - i g . 

Szabad bemenet! Elárusitás nincs! 

Óvjátok gyermekeiteket a hátgerincz elgörbülésétöl! 
Hátgerincz elgörbüli sben szenvedő 

15 éves leány müfüző a fűző alkal-
alkalmazása előtt. mázasával. 

Keleti J. testegyenészeti műintézete készit jótállás és a 
legolcsóbb gyári árak mellett; 

I W | . ' . . f . " „ f t U f l i t Hessing vagy Dollinger tanár 
I V I U Í U t O R C ! • ] rendszere szerint,hátgerincz stb. 

elferdülésének gyógykezelésére. 
E g y e n e S t a r t Ő k hanyag testtartás meggátlására. 

M e l l f ü z ő k e t t^L&kSBel 8tb-
J á r ó - és t á m g é p e k e t , %™^ ££Ul 

szerint, a boka- és csipőizület gyulladásánál stb. 
Műlábakat és m ű k e z e k e t £ j $ t t 
nikai kivitelben, több évi jótállás mellett! — Gyógy-
szoba to rna -kész i i l ékek , valódi amerikai és angol 

gyártmány, nagy választékban ! 10956 

Kérjen ingyen és bérmentve legújabb képes árjegyzéket 
K E L E T I J . o r v o s i m ű s z e r - g y á r o s , 

B U D A P E S T , I V . , K o r o n a h e r c z e g - u t c z a 17. sz. 

Hirdetések elfogadtatnak a kiadóhivatal
ban Budapesten, IV., Egyetem-utcza 4. 

• • ! ^ ^ a * ^ ^ k ^s\^m ^sW ^ ^ ^"—"""~'~" 

SIKKSW-Wn 

Yillamfelszerelési 
vállalat. 

1060S 

Villamos vilagitil és 
motorok, telefon, hazi-
tirgöny és villámhárí
tók szakszerű berende
zését a biztonsági sia-
bil\ok szerint eszközli 

Id.' MEDER OTTÓ 
BUDAPEST, 

IV., lrányi-ntcza 20. sz. 
(Király-bazár.) 

Alapíttatott 1878. Telefon 15 56. 

Tornaeszköz 
valódi angol tennis játék, fUggó'-ágy, 
háló. tekejátek. zsák. ponyva és fehér 
kenderkötél legolcsóbb megbízható 

beszerzési forrása 

SEFFER ANTAL 
sporteszközük és kötélgyártó-telepe 

Budapest, IY., Károly-utcza, bolisz. i2, 
(Köipontl vároahiz épülete.) 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

m w 
Hajíestö-íésü 

Hofer szabadalma, ügysierii fésü
lés által 6sz vagy vörös hajai va
lódi szőke, barna vagy fekele 
szinre való festésére. Jótállás árlal-
matlanságáérlÉvekig használható. 
Több ezer használatban. Ára dara-
bonkint portomentesen 2 frt. 50 kr. 

Szélküldés utánvét mellett 
L E O L A T E I N E R . 
W i « n , I 28,Wc.l lzoil« 31 . 

Az asztalosok szövetkezeti Bútorcsarnoka. 
A. budapesti asztalos-ipartestület védnöksége alatt álló 

Bútorcsarnok 
és hitelszövetkezet, mint az országon központi hitelszövetkezet tagja, felhivja a 

nagyérdemű butorvásárló közönség figyelmét a 

VIII.. József-körut 28. szám, 
B é r k o c s i s - u t c a s a r o k , valamint 

IV., Belváros, Ferencziek-tere 1. szám alatti 
királyi bérpalotában dúsan felszerelt modern és stílszerű lakberendezéseinek 

megtekintésért, a melyek jutányos áron jótállás mellett adatnak el. 

A Bútorcsarnok szövetkezete 
kizárólag csak budapesti képesített asztalos-,és kárpitos mesterek dolgoznak, 
ugy Budapest környékén készített, vagy bécsi silány áruk eladásával nem 

foglalkozunk. 
Megrendeléshez tervezetet és költségvetést kívánatra készítünk. 11028 
M i n d e n e g y e s b ú t o r d a r a b b i z o t t s á g á l t a l f e l ü l b í r á l v a . 

Hogy ESZMÉNYI KEBELT 
elérhessen,használja ön a«Piluleg or ien-
talea>-t, melyek rörld idő alatta kiálló nyak
as vállcsontokat eltüntetik, a kebelt fejlesztik, 
erösitik és Ismát helyreállítják, a deréknak pe
dig állandóan kecses embonpoint adnak, a nél
kül, hogy a derekat megnagyobbítanák 

A PILULES ORIENTALES 
az egészséget mindenkor előmozdítják és leg
érzékenyebb véralkat melleit is bevehetök, fiatal 
leányok állal ép ugy, mint hölgyek által, a kik-
nek keble a szilárdságot elvesztette vagy azt soha 
sem birta. Körülbelül kéthavi könnyű kezelés. 
Egy doboz ára utasítással K 6 .45 . bérmentve, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ utánvéttel K 6 . 7 5 . 
J . R a t i é , l'harmacien, 5, Pasgage V e r d a u , P a r i s . 

Ausztria-Magyarország részére: T ö r ö k József gyógyszerész, 
" Budapes t , K i r á l y - u t c z a 12. 10946 

GERMANDREE 
PORHANYÓS ÍLLAP01BAN éS TABLtTUKBiH 

Franczia szabadalom. A szépség titka, Ideális Illattal 
feltétlenül tarlós.eceszséKes es diszkrét. A Oermandrée 
az arczböi nek egészséges es üde szint ad. 
1900 évi Párisi Világkiállítás t ARANYEREM 

MIQNOT-BOUCHER, 19, Rne Vivienné, PARIS. 

10890 Kocsi-gyártás. 
Budapesti, kovács- és kocsigyártó
ipartestület védnöksége alatt álló 

Kocsi 
Árucsarnok-
Szövetkezet, 

Budapest, Vll., Ktsrepesi-űt 72. 
Ajánl mindennemű nintókocsit. 

ohitsch-Sauerbrunn 
Gvönvörü fekvés, élenydos, teljewn pormentes 
^•^t^smsmM - ^ "*->• •--—dalrr j S t e i p T * 7 ™ fLI*k.» levegő Modern rómfo'rt, élénk "társai 

« r Vasút, posta- és távirdahivatal. — Prospektus ingyen. 
i élet 

Uj, nagyszabása és modern hydro-electro-nteckano-
therapentikns intézet. Hidegvizkezelés. villanyos fény
es kádfürdők, inhalatorinm, pneumatikus készülék, 
forrólég- és gőzkamra, elektr. massage, napfdrdök. 

gyógygymnastika. Bevált gyógyhely gyomor-, bél-, máj- és vesebetegek 
számára, idült székrekedés ellen, hvmorrhoidák. epekövek, elhízás, 
fznkorbetegsés, köszvény, garat- és gésehurut ellen. Igen erős gyógy

források, hasonlók Karlsbadhoz és Marienbadhoz.  

I 
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Schicht-szappan 
„ s z a r v a s " vagy „ k u l c s " 

Olcsó 
cseh 

jegygyei 

5 kiló: uj fosztott 9.60 K 
jobb 12 K, fehér pehelypuh. 

I fosztott 18 K, 24 K, hófehér 
pehelypuha fosztott 30 K 36 K 
Szállítás portomentes, után
véttel. A kicserélés és vissza
vétel portomegtérités ellené
ben megengedtetik. 10818 

B e n e d l k t S a c h s e l , 
L o b o s 2 7 9 . 

Post Pilsen, Böhmen. 

Legjobb, legkiadósabb és ennélfogva legolcsóbb szappan. - Minden káros alkatrészektől mentes. 
« r Mindenütt-"kapható! ~3W 

Bevásár lásnál különösen a r r a ügyel jünk, hogy m i n d e n d a r a b s z a p p a n a „ S c h i c h t " 
névvel és a f en t i védjegyek egyikével legyen e l lá tva ! ! 

Hogy karcsúvá lehessünk 

1098-2 I V ü á 8 h i r ü kitüntetett olmütri 

Quargl i . 
Az első olmiitzi gépfizemB sajtgyár 
mely 1839. évben alapíttatott! 
ajánl saját gyártmányából egy 
postai küldeményt bérmentve és 
utánvéttel 3 K 70 fillérért. Nagyobb 
megrendeléseknél a legolcsóbb 

árak. 
J0SEP MEIXNER, Olmiitz, 

Bahnhof. 10821 

.PILULES.', 
^•APOLLÓ-

a nélkül, hosv egészségünknek ártalmára volna, hasz-
^ „P ILULES APOLLÓ" 

melyek tengeri növények alapján vannak előállítva és 
párisi oivostekintélvektől jóváhagyva. Ezen könnyen 
betartható gyógykezelés rövid id "• alatt csalhatatlanul 
elhajt túlságos cmbonpoint és biztosítja a kövér-
testüség gyógyítását mind a két nemnél. Ez a titka 
minden elc/áns hölgynek, ki nyúlánk és fiatalos 
alakját meg akarja őrizni. Egy Hacon ára utasítás
sal K 6*45 bérmentve, utánvéttel K 6'75 J. R a t i e , 
gyógysz. 5 Fassag-e Verdeau, P a r i s (IX0). — 
Baktáj Ausztria*Magyarország részére Budapesten Török 

József, gyógyszerész, Eirály-utcza 12. 11019 

Mindenü t t , m i n d e n g y ó g y t á r b a n k a p h a t ó . 

A házban és az nton nélkülözhetetlen szernek van 
elismerve 

Thierry A. gyógyszerész balzsama. 
Legjobb haUsu rossz emésztésnél és 

a vele együtt fellépő betegségeknél, mint 
felböíogés, gyomorégés, székrekedés, sav 
képződés, tnltellség érzete, gyomorgörcs, 

étvágytalanság, kalarrhus, gyuladás, 
gyengeségi állapot, felfúvódás stb., stb. 

Működik mint görcs- és fájdalom
csillapító, köhögést szüntető, nyalkaoldó 
és tisztitó szer. 

Postán legkevesebb szétküldés 1 2 
k i s vagy 6 n a g y üveg 5 K költség
mentesen, 6 0 k i s vagy 3 0 n a g y fiveg 
1 5 K költségmentesen nettó. 

Kicsinybeni eladásnál a raktárakban 
1 k i s ü v e g á r a 3 0 f i l l ér , 1 ke t 
t ő s ü v e g 6 0 f i l l ér . 

Ügyeljünk az egyedüli törvényileg 
bejegyzett zöld apácza védjegyre : « I c h 
diei i .» E g y e d ü l e z v a l ó d i . 

Ezen védjegy utánzása, valamint 
más törvényileg nem engedélyezett, 
Igy forgalomba nem hozható balzsam
gyártmányok v iszonteladása tör
vényileg tiltva van. 10547 

Egyedüli valódi 
BALZSAM 

aVédangyalu gyógy-
tárbél THIERRY A. 

Pregrada-ban, 
Rohitsch-Sanerbninn 

mellett. 

Thierry A. 
gyógyszerész Centifulia-kenőese 

fájdalomszüntetö, puhító, oldó, húzó, gyó
gyító stb. Legkisebb postai szétküldés 
t tégely 3 K 6 0 f i l l ér . Kicsinybeni 
eladásnál a raktárakban 1 K 2 0 f i l l ér 
tégelyenként. Főraktár Budapesten: 
Török .1., dr. Egger L. I. gyógyszer
tára; Lugnson Vértes. Közvetlen ren
delések czimzendők : «Sch.utZttllgel 

Apntheke > des A. Thierry in Pre-
grada bei Rohitsch-Sauerbrann. 

Az összeg előzetes bekül
dése esetén a szállítás egy nappal előbb történik, 
mint utánvéttel és az utánvétel! pötdij is meg
takarítható, igy ajánlatosabb az összeget előze
tesen utalványozni és a megrendelést a szelvé
nyen eszközölni és a pontos czlraet megadni. 

K W I Z D A F E R E N C Z J Á N . 
cs. és kir. osztr.-magy., román kir. és bnlgár fejed. ud». 3Zállitó, 

Kerületi gyógyszerész Korneubnrgban Becs mellett. 

Kwizda Fluidja 
^ ^ ^ ^ ^ f c g y ó védjegygyed ^ ^ ^ 

( T Ü B I S T A - P L U I D ) . 
Régi jóhirü diStet.-kosm. szer (bedőrzsölésre 
az emberi test izmainak és 
mainak erősítésére és edzésére. 
Eredményesen használva tu
risták, kerékpárosok t lovaglók 
által nagyobb tórák utáni 
erősítésre és erőgyűjtésre. 

Arak: Vi palaesk X 9.— 
>'> p t l a c s k X 1.20 

Kapható minden gyógyszer-
Úrban. — Képes árjegyzék 

ingyen és bérmentve. 
Főraktár Magyarország ré
szére: T ö r ö k J o a s e f 

10681 

I szere. T ö r ö k J o a . e f >~ - ' * ,' 

gyógyszerésznél, Budipest, Király-otex, 12 és Andrássy-ut 26. az. 

/ & ; H/imc 

FEJFÁJÁS 
HÁTHA 

HICRA'N 
KÁBULTSÁG , f lW"M0RüT0o 

I simu 
KflPH/ITO MINDEN GYÓQYSZERTflRB™ 

es a kész í tőné l „ L a b o r a t ó r i u m D e b r e c z e n " O e b r e c z e n b e n . 

\ v í b»ratl t3 
j ^ tátlai 

Az egyedül létező v a l ó d i a n g o l 

S Z É P I T Ó S Z E 
mely már 2—3-szori bekcnés után bizto 
san hat és a bőrnek nem árt, 
Balassa-féle valódi ^ 

Eltávolít 
minden arcztisz 

tátlanságot, kiütést, 
pattanást, szeplot, máj foltot, 

borátkát (mitessert) stb. és az arcznak 
riss üdeséget, fiatalságot kölcsönöz. 1 üveg 2 K. 

> Ehhez agorkaszappan i kor., pondre i--(l kor. 
föszétkül- " R O I O Q Q Q T T n r n p l gyószertára, B u d a p e s t , 
dési hely: -DtUabSH. JVU1UB1 fer„ébetfalva 1 5 . 
Kapható minden gyógyszertárban. — Főraktár Budapesten: 
Török J ó i s e f gyógytárában, Klrály-utoza 12. és Andrássy-
út 96. Dr. Eg-g-er Leó tNador'-gyógytára, Váczi-kűrút 17., 
Zoltán Bé la gyógytárában. V., Szabadság-tér, továbbá 
a következő drogériákban: Dets iny i F r i g y e s , V. ker., 
Marokkói-utcza 2. Podor Márton, VIt., Király^utcza 42., 
Lnx Mihály, I\., Muzeum-körüt 7., Nernda Vándor, IV., 
— Kossuth Lajos-utcza 7., Molnár é s Móser, IV..  

Korona-herczeg-utcza 11. 10169 

„FAKÍR" 

KISS 

s o v á n y i t , k a r c s ú v á tesz, 
• • i v r ő l , h a s r ó l óa c s í p ő k 
r ő l a h a j a t e l t ü n t e t i , mi
által a termet előbbi alakját vissza
nyeri. Apasztó-sók szerencsés ösz-
szetétele lévén, gyors hatású és 
ártalmatlan Számos hálanyilal-

kozat! Á r a 8 k o r o n a . Használat után 
0 # ~ U t a s í t á s s a l ~ » 0 10725 

M. gYÓgyszertárában, TISZ4-D0B. 

A szépség ápolására legjobb szer a. 
MIR AND A- CRÉME 
Eltávolít minden börtisz-
tátlanságot és az arcznak 
szép üde kinézést ad. Nem 
tartalmaz semmiféle ár
talmas vagy mérges szert 
és nappal is használható. 
1 tégely «Miranda»-créme 

1 korona. 
1 drb <Miranda»-szappan 

70 fillér. 
1 doboz «Miranda»-púder 
1 korona három szirtben 

Budapesten kapható: 
TÖR..K JÓZSEF gyógy- n • i i l l > - e - » ' ' - " 
szertárában vagy a készítőnél DIENES J. G. utódai
nál Eszéken, felsővárosban, a hol postai megrende

lések azonnal utánvétel mellett eszközöltetnek. 

Q/er 

m 
CHINA-BOR VASSAL 

• r ő e i t ő a z e r g y e n g é l k e d ő k , v é r s i e g i n y a k * • 
l á k b a d o i ó k s z á m á r a . É t v á g y g e r j e u t ő , l í l l f 

e r ő . i t ö é s v é r j a v i t ó U H . MHM 
Kiutoí fz. Több mint 3300 orvos véleüé 

S. S E R K A V A L L Ó , T r i e . t ^ B a r e o U . 
Vtatrolható a gyógyszertárakban féUiiem 9 "— 

i K 2.60, egész literes üvegekben á K • 

nÁPÉspN 
Meglepő gyógyhatáfisal bir itülőnösen 

női bajokban, 
továbbá a lhas i és á l t a l ános v é r b ő s é g b e n , 
verőczéri p a n g á s o k ese tén m á j - és lép-

b a j o k b a n , a r a n y é r b e n s tb . 

Idény április 15-étől szept. végéig. 
65 fürdőszoba; 

számos kel lően berendezett kénye lmes vendég
szoba. Vendéglő mérsékelt áru ételek és italokkal. 

Rendelő o r v o s : 11003 
D r . P O L G Á R E M I L . 

Villamos vasnti. állomás. 
Franklin-Társulat nyomdája, Budapesten, (IV. Egyetem-utoza 4. 

SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

16. SZ. 1905. (52.ÉVFOLYAM.) NAGY MIKLÓS. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, ÁPRILIS 16 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG éa 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a VUágkrónik-íval) együtt 

egész évre 2 4 korona 
félévre , 1 2 * 

Csup'm a 
VASÁRNAPI UJSÁG 

[ egész évre 1 6 korona 
| félévre _ 8 • 

A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK | eg*BZ Avre lO korona 
(a Világkrónikával t 1 félévre ... 5 > 

Külföldi előfizetésekhez » poHtaiirtg 
meghatározott viteldíj ÍH OHalotandó 

G R Ó F KUUN GÉZA. 
1837—1905. 

A
MAGYAR tudományos világ gyászban van.Gróf 
Kuun Géza, azon ritka kiválóságok egyike 

.dől t ki sorai közül, kik a legértékesebb 
tar ta lommal gazdagították. Főúr, a ki arisztok
rata lett volna oly országban is, a hol nincs 
egyéb arisztokráczia, mint a szellemé. Tudós, 
a kinek elméje az egyetemes emberit fogta át s 
e mellett munkássága egész irányával és ered
ményeivel mindig nemzeti tudott lenni. Nem
zetének ősi történetei t kutatta a hazafi lel
kesedésével s a történetíró ós nyelvész higgadt 
tárgyilagosságával s nemes buzgalmának érett 
gyümölcseit a tudósok nemzetközi nyelvén — 
lat inul — nagybecsű forrásművekben az egész 
művelt emberiség közkincseivé tette. Magyar 
volt és európai, tökéletes összhangzatosságban. 

Kisebb-nagyobb dolgozatai, melyek főleg a 
sémi — phoeniciai, héber és arab — meg a tö
rök nyelvkutatás területén mozogtak s a hazai 
és külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg, 
már a 60-as évek óta jó hangzásúvá tették ne
vét a tudomány emberei előtt. De a hír akkor 
vette szárnyára, mikor egyik főműve, a «Co-
dex Cumanicusi) 1881-ben napvilágot látott. 
Ez a «kún codex» latin, persa és kún szavak 
és nyelvtani alakok összehasonlítását tartal
mazza s a kihalt kún nyelv ismeretére vo
natkozólag első rangú s eleddig csaknem egye
düli forrás. A codex 1303-ból való, eredetileg 
az olaszok nagy lírikusának, Petrarkának tulaj
dona volt, ő ajándékozta 1363-ban Velencze 
városa könyvtárának ós róla Petrarka-codex-
nek is nevezték. Minket magyarokat különö
sebben is érdekel, mivel a magyarság a belé 
olvadt kunok nyelvéből merítette mai szókin
csének egy részét. A velenczei Szent Márk 
templom melletti könyvtárnak eme kódexe holt 
kincs volt, a míg gróf Kuun Géza föl nem 
fedezte. Ha t éven át alapos munkával behatolt 
a codex tar ta lmának minden rejtélyébe s 529 
nagy negyedrét lapra terjedő kötetben, törté
neti és nyelvi magyarázatokkal fölszerelve, 
1880-ban tár ta a szakértők elé. S ezzel egy
szerre az európai tudomány nevezetességei
nek sorába küzdötte fel magát. Egymást érték 
a kitüntetések, melyekben i t thon és a külföl
dön részesült. A Magyar Tud. Akadémia már 
előbb, 1867-ben, tagjai közé ik ta t ta ; majd ké
sőbb, 1883-ban, tiszteleti tagjává, 1901-ben 

pedig másodelnökévé választotta. A király való
ságos belső titkos tanácsossá nevezte k i ; a fő
rendiháznak választott tagja vo l t 

Még messzebb megy vissza nemzetünk őstör
ténetébe az a munkája, melyben a régi magya
roknak a különböző keleti népekkel való érint
kezéseit deríti föl. ((iKelatiorum Hungarorum 
cum Oriente etc. história antiquissima.» A Ma
gyar Tud. Akadémia kiadása a mil lennium alkal
mából.) Ebben főleg arab történetírók följegy

zései nyomán közöl a honfoglalás előtti korból 
eleink viselt dolgaira és jellemzésükre vonat
kozó, rendkívül becses adatokat. Ugyanily ala
pon foglalkozik a régi törökökkel is, a kik a 
honfoglalást közvetlenül megelőző időben a 
magyarral egyforma műveltségi hatások alatt 
állva, vele egy ethnikai egységet alkottak, s ezért 
minden, a mi róluk szól, reánk nézve is érde
kes. Idevágó legújabb műve : Gardezi kézirat) 
munkájának a törökökről, tibetiekről és si-

GRÓF KUUN GÉZA. 1904. évi fénykép után. 


