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Scbicht-szappaii 
„ s z a r v a s te vagy >» kulcs" 

jegygyei tó 
10982 

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

Bevásár lásnál kü lönösen a r r a ügyel jünk, hogy minden darab szappan a „ S c h i c h t " 
névvel és a f e n t i védjegyek egyikével legyen e l lá tva ! ! 

A Frankl in -Társu la tod 

Budapes ten mepjelent és 

kapható : 

SVÉD KÖIITŐKBŐL 
Fordítot ta 

G y ő r y V i l m o s . 

Ára 

vászonkötésben K 5.60. 

Világhírű kitüntetett olmütil 

Quargli. 
Az első olmützi gépüzemű saitevar 
mely 1839 E-'— -• • w • 
ajánl saját 
mely 1839. évben alapíttatott 
ajánl saját gyártmányából egy 
postai küldeményt bérmentve és 
utánvéttel 3 K 70 fillérért. Nagyobb 
megrendeléseknél a legolcsóbb 

árak. 
JOSEP MEIXNER, Olmütz, 

Itahnhoí. tOjjjf 

Mindenütt, minden gyógytárban kapható. 

A hátban és az nton nélkülözhetetlen szernek van 
elismerve " 

Thierry A. gyógyszerész balzsama. 
Legjobb halasi] rossz emésztésnél és 

a vele együtt (ellépi betegségeknél, mint 
felböfógés. gyomorégés, székrekedés, sav 
képződés, tulteltség érzete, gyomorgörcs, 

étvágytalanság, katarrlius, gyuladás, 
gyengeségi állapot, felfúvódás stb„ >tb. 

Működik mint görcs- és fájdalom-
csillapitó. köhögést szüntető, nyálkaoldó 
és tisztító szer. 

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

Kicsinybéni eladásnál a raktárakban 
1 k i s ü v e g Ara 3 0 f i l l ér , 1 k e t 
t ő s ü v e g 6 0 f i l l ér . 

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

Ezen védjegy utánzása, valamim 
más törvényileg nem engedélyezett, 
lg! forgalomba nem hozható balzsam-
gyártmányok v iszonteladása tör
vényileg Oltva van. 10647 

Egyedüli valódi 
BALZSAM 

tVédangyaU gyógy-
tirbil THIERRY A. 

Pregrada-ban, 
Rohitsen-SauerbraDn 

mellett. 

Centifolia-kenőese Thierry A. 
gyógyszerész 

fájdalomszüntetö, puhító, oldó, húzó, gyó
gyító itb. Legkisebb postai szétküldés 
2 tégely 3 K 6 0 f i l l ér . Kicsinybéni 
eladásnál a raktárakban 1 K 2 0 f i l l ér 
tégelyenként. Főraktár Budapesten: 
Török J., d r . E i g e r L.I. gyógyszer
tára ; Lúgoson Vértes, közvetlen ren
delések czimzendők: «Schutzengel 

Apotheke» des A. Thierry in Pre-
grada bei Rohitsch-Saaerbrnnn. 
[ A z ö s s z e g e l ő z e t e s b e k ü l 

d é s e e s e t é n a s z á l l í t á s e g y n a p p a l e l ő b b t ö r t é n i k , 
m i n t u t á n v é t t e l é s a z u t á n v é t e l l pó td i j i s m e g 
t a k a r í t h a t ó . Így a j á n l a t o s a b b a z ö s s z e g e t e l ő z e 
t e s e n u t a l v á n y o z n i é s a m e g r e n d e l é s t a s z e l v é 
n y e n e s z k ö z ö m ! é s a p o n t o s c z i m e t m e g a d n i . 

daczára minden 

kívánságot kielégít. 

8 lóerős 2 üléaii kocsi. 11054a 

8 lóerős 2-ülésü könnyű kocsi, a .világ összes 
gazolin automobiljai között a'leghirnevesebb 
és a legmegbízhatóbb. 2 személyt bármely 
nton, só't'ut nélkül is könnyen elvisz. 8 lóerős 
könnyű kocsi, 8 lóerős utazó kocsi, 10 lóerős 
családi kocsi, 20 lóerős 2 cilinderes családi 
utazó kocsi, 10 és 16 lóerős csomagszállító 

kocsi, 11 személyes omnibusz. 
Mielőtt automobilt vásárolna, kérjen tőlünk katalógust. 

OLDS MOTOR WORKS 
Detroit, Michigan. 

Schreher Gusztáv és T á r s a i 
vezérképviselők. 

Budapest IV., EskU-ut 6. (15—13.) 
Garage: VI.. Gyár-u. 31. (21—69.) 

OLDSMOBILES 
olcsó vételára 

^ét 

FEJFÁJÁS 
NÁTHA 

MIGRA |NI 
MBULTJOÍ 

líff^ I N f l TH f l 

}*uit< 

KAPR/1T0 MINDEN QYÓQY5ZCRT/ÍRBflH 
és a kész í tőnél „ L a b o r a t ó r i u m D e b r e c z e n " Debreczenben . 

SZÉPSÉG KIRÁLYNŐJE VAGYOK 
mióta az általánosan közkedvelt N O R M A -
eremet használom, mely vegytiszta, zsir 
és higanymentes, az arezbörre teljesen 
ártalmatlan, gyorshatásu. néhány nap 
alatt eltávolít szeplót, májfoltot, mit-
essert.ránczokat.az areznakfriss «de szint 
kölcsönöz. Norma-crém 1 tégely 2 K, bér-
mentes küldéssel 2 K 70 lill. 3 tégely 5 K 40 üli. 

Norma-puder. mely három szinben kapható, 
dobozonként 2 korona'. 

Xnrniii-arizniflsóviz 1 K 60 fillér. 
Norma-szappan 80 miér. 

VÁROSI GYÓGYSZERTAR a 
Főraktár: Török Józset 

NORMA-hajfes tő , 
teljesen ártalmatlan, eddig nem létezett 
hatást ér el annak használatával, a hajnak 
természetes színét vissza varázsolja. 
Egyszeri használat négy hétre elegenflö. 
Kapható fekete, barna es szőke színben. 
A kezelés teljesen eltér az eddigi hasz
nálatban levő szerektói, minthogy a festés 
csakis egy üvegből történik, s nem, mint 
a más hasonló hajfestékeknél a hol egyszere 
kétféle szer használata szükséges. *rak 
használati utasítással egy üveg i K, bérmentes 
küldéssel 4 K 70 lill. Két üveg 7 K 20 fiü. 
bérmentve. — Megrendelhető utánvét vagy a 

pénz előleges beküldése mellett: 

• F e k e t e sas»-hoz, T e m e s v á r , S z e n t - G y ö r g y - t é r 1/B. 
gyógyszertárában Budapest, Király-utcza 12. é» Andrássy-út 10688 

Hogy karcsúvá lehessünk 
a nélkül, boj 
náljuk a 

.PILULES 
'• APOLLÓ 
.*HE *„„„.,.d.I'? 

hogy egészségünknek ártalmára volna, hasz-
„PILULES APOLLÓ" 

melyek tengeri növények alapján vannak elöállitva éa 
párisi oivostekintélvektől jóváhagyva. Ezen könnyen 
betartható gyógykezelés rövid idü alatt csalhatatlanul 
elhajt túlságos embonpoint és biztosítja a kövér-
testüség gyógyítását mind a két nemnél. Ez a titka 
minden elegáns hölgynek, ki nyúlánk és fiatalos 
alakját meg akarja őrizni. Egy flacon ára utasítás
sal K 6*45 bérmentve, utánvéttel E 6*75 J. Hat le , 
gyógysz. 5 P a s s a g e Verdeau, P a r i s (IX0). — 
Baktar Ausztria-Magyarorsság részére Budapesten Török 

József, gyógyszerész, Király-utcza 12 11019 

CHINA-BOP VASSAL 
u t t l M l H r g y o n g e l k e d é k , T é r s i e g é n y e k ém 
L i k b a d o a ó k u á m i n . É t v á g y g e r j e s i t * . i d e c -

• r i a i t é é« T é r j a v l t í s i e r . 10851 
KJUmi h. Több mint 3500 orvosi vélemény. 

J . S E R R A V A L L Ó T r i e a t * B a r o o U . 
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 

i 1 1 6 0 , égést literes tvegekbea á K 4.80. 

I g a z i ú r i n ő 
arczának, keblének, kezel
nek alapos ápolására hasz
nálja mindig a világhírű, 
1885-ik év óta törvényileg 

védett K r i e g n e r - f é l e 

CRÉDIE DE 
MARGUERITET. 

Kérj en mindig határozottan 
K r i e g n e r - f é l é t . 

Eredeti nagy tégely 4 kor. 
Próbatégely 1 kor. 

KRIEG1TER G Y Ö R G Y 
gyógyszertára B u d a p e a t , 

V i l i . , K á l v i n - t é r . 
10670 

SöUTCitöse 
H Ú S - F E H É R J E . 

Legkimagaslóbb, étvágygerjesztő és izom
edző erősitőszer. 10944 

Kapható gyógyszertárakban ás drogueriákban. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapesten, ( IV. Egyetem-utos a 4.) 
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tíj, 
22.SZ. 1905. (52. ÉVFOLYAM.) 

SZEEKB8ZTÓ 

NAGY MIKLÓS. 
KÓMUNKATÁKS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁJUS 28. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és I egész évre 2 4 korona 
POLITIKAI UJDONSiOOK (a Világkrónikával) együtt | félévre 1 2 

Csupán a I egész évre 1 6 korona 
VASABNAPI UJSiO \ félévre _ 8 • 

A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK I egész évre ÍO korona 
(a Világkrónikával) \ félévre ... S • 

K&lfoldi elo&ietéaekhea > poauilag 
meghatározott viteldíj ia eaatolandó. 

YASZARY KOLOS BÍBOROS HERCZEGPRIMÁS, 
ÖTVEN ÉVES ÁLDOZÁR. 

A
SZENT ISTVÁN alapította pannonhalmi ős
régi főmonostorra az 1891. év október 

_30-ik napja kettős ünnepet hozott, mely 
igaz örömmel töltötte el a benczés-rend tag
jait, kiknek öröme a kolostor falai közül ki
áradott az egész országra. 

E napon ülte a benczés-rend az ő sze
retett főapátjának, Vaszarynak, névünnepét, 
ki a szerzetben Kolost nyerte védszentjéül. 
Az ünnepi ebéd alatt érkezett gróf Szápáry 
Gyula miniszterelnök távirata, melyben a fő
apátot, mint Magyarország prímását üdvözölte. 
Leírhatatlan az a lelkesedés, mely a jelenlevő
ket megragadta. És az öröm mellett, melyet a 
rendnek kitüntetése okozott, meghatottság fogta 
el a sziveket a szeretett főapát távozása fö
lött. 

Nagy ünnep volt a szerzetesrendre fő
apátjának prímássá kinevezése. Kilenczszáz 
évvel kell visszamenni, hogy ennek példájára 
akadjunk. Az első szent király, ki a pannon
halmi főmonostort, mint kijelentette, országá
gának biztosítására alapította, ennek tagjai kö
zül nevezte ki Esztergom első érsekét. És ime, 
kilencz század multán a szent király utóda 
újra Pannonhalmáról választotta Esztergom 
érsekét, ki a főapátok hosszú sorozatában a 
71-ik volt s az érsekek sorában a 45-ik helyet 
foglalja el. 

Midőn az érseki szék betöltése Simor prímás 
halála után kilencz hóval, október 27-én meg
történt, örömmel fogadták azt országszerte, 
mert abban egyértelmű volt a meggyőződés, 
hogy a főapát személyében az ország első fő
papi székébe most «nemzeti» prímás ül, ki 
szivének minden dobbanásával együtt érez 
nemzetével. 

Valóban Isten kegyeltje az ország prímása, 
ki gyönge testi szervezetű volt teljes életében 
és ime megérte születésének 73 ik és megérte 
áldozári születésnapjának 50-ik évfordulóját. 
Elmondhatja aranymiséjét abban a magas kor
ban, mely reá nézve, sz. Ambrus szavai szerint, 
nem hajótörés, hanem az életnek révpartja, 
honnan az ő erkölcsi fényével bevilágítja azt 
az utat, melyet vallásához egyházához, hazá
jához ragaszkodó hü papnak követnie kell. 

Vaszary Kolos Keszthelyen 1832febr. 12-én 
született. Családjában többen előszeretettel vá

lasztották a papi és gazdasági pályát. Midőn 
keresztelni vitték a gyönge kis fiút, ki Ferencz 
nevet kapott, megfordult-e a szülők elméjében, 
hogy nagyra van kiszemelve? Pap vagy gazda 
lesz-e?És ime, az ország első papja és az egy
házi javadalmak között a primási jószágok élén 
az első gazda lett. 

Még nem volt 17 éves, midőn a keszthelyi 

iskolából 1847-ben Pannonhalmán szent Bene
dek rendjébe lépett és 23-ik évét haladta meg, 
midőn 1855 május 26-án áldozárrá szentelte
tett. Húsz év múlva a rend kijelölése alapján 
a király főapáttá, majd 1891 október 27-én 
Magyarország prímásává nevezte ki, mig XIII. 
Leo pápa 1893 január 16-án a római szent
egyház áldozár-bibornokai közé emelte. Glória 

VASZARY K0L0S HERCZEGPR1MÁS. 
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VASZARY KOLOS IFJÚKORI ARCZKÉPE. 

virtutem sieut umbra sequitur : A dicsőség mint 
árnyék kiséri az erényt! 

Valóban szédületes emelkedés, mely azonban 
jellemén, modorán 6oha a legparányibb válto
zást sem okozta. 

Nyilvános pályája három részre oszlik: ta
nárkodására, főapáti működésére ós a magyar 
katholikus egyház élén főpásztori kormányzá
sára. 

Vaszary a benczés-rend komáromi algimná
ziumában 1854. évben kezdett tanítani, honnan 
1856-ban a pápai algimnáziumba helyeztetett át. 
Tanári működésének kezdete az elnyomatás 
korszakának végére s a nemzeti ujjáébredés-
nek elejére esik. Pápán Füssy Tamás igazga
tósága alatt kezdte irodalmi működését az 
ifjúsági Plutarchban, melyben Vaszarytól több 
életrajz jelent meg. Az ő működésük által emel
kedett a pápai hirneves kollégium mellett fon
tosságra a kis algimnázium, mely a magyar 
nemzeti érzés, a nemzeti szellem nyilvánu-
lásainak egyik tűzhelyévé vált, melynek ün
nepélyein a város és a vidék közönsége élén 
a vértanú első miniszterelnök özvegye és a hí
res egyházi szónok, Szabó Imre, a későbbi 
szombathelyi püspök is megjelentek, hogy ez
zel mutassák ki, mily nagyra becsülik az igaz
gató és lelkes segédjének az ifjúság tudomá
nyos és hazafias nevelése körül kifejtett ered
ményes buzgóságát. 

Vaszarynak szónoki hírneve is Pápán kezdő
dött az akkor újra ébredő megyei életben, úgy, 
hogy Pápa városa nevében ő fogadta a hazába 
visszatért Batthyány Lajosné üdvözlésére gróf 
Teleki László vezetése alatt érkező küldöttsé
get. 

Pápáról 1861-ben Esztergomba helyezte át 
a főapát Vaszaryt, hol 1869-ig maradt, midőn 
Győrré már igazgatóvá nevezte ki. 

Esztergomban, hol a fiatal tanárt megelőzte 
annak híre, hogy tüzes, hazafias beszédei miatt 
kellett Pápáról távoznia, — a világtörténetet és 
a magyarok történetét nyolcz éven át tanította. 

Ez idő alatt jelentek meg Genfben Horváth 
Mihálynak akkor tiltott történelmi művei, me
lyekre a kiválasztott ifjak tanárjuk utján fizet
hettek elő. 

Kézikönyvül a helytartótanács által a gimná
ziumokra erőszakolt és az októberi diploma 
szellemében rendeletre készült tankönyv szol
gált. De mi volt az a történet, melyet Vaszary 
tanított! Mily szellemet és lelket öntött ő a 
hivatalos anyagba! Mily törhetetlen nemzeti 
érzést, hazafias lelkesedést keltettek tanítvá
nyaiban az ő előadásai, melyek a nemzet feltá
madását, új óletrekelésének hajnalát hirdették! 

Ebbe az időbe esik Vaszary irodalmi műkö
désének dereka. Esztergomban irta a várnai 
csatáról szóló müvét, a világtörténelmet, a ma
gyarok történetét. 

Bár szigorú és fegyelmet tartó tanár volt, tanít
ványai rajongásig szerették őt és ragaszkod
tak hozzá azután is, midőn már az iskola fa
lait régen elhagyva, különböző életpályákra ju
tottak. Ekesszólásával, hazafias, nemes tüzével 

VASÁBNAPUJSÁO. 

elragadta tanítványait, kik valóságos áhitattal 
hallgatták előadásait. Megbűvölő erő volt sze
meiben, akár a hazafiúi lelkesedés tüze, akár 
a jóság és szeretet sugárzott ki azokból. De ; 
nemcsak szemeiben, egész lényében, modorá
ban rejlett a megnyerő erő, melylyel ellenáll-
hallanul magához vonzotta mindazokat, kik
kel az iskolán kívül is érintkezésbe jutott. És 
ez a tulajdonsága megmaradt, sőt erősebben 
fejlődött ki, minél magasabbra emelkedett. 

Esztergomban ismerte őt meg Salgó, a vár
templom káplánja, ki megjövendelte a fiatal 
tanárnak, hogy főapát, majd primás lesz. Ha 
az első érthető volt is, a második jövendölés 
mégis bámulatot kelt, mert Salgó lelkében Va
szary egyéniségének hatása alatt kellett támad
nia annak az előérzetnek, hogy kilencz évszá
zad után Pannonhalmáról fog a primás Eszter
gomba bevonulni. 

Mit szóljunk Vaszaryról mint főapátról? 
Rendjének javát minden irányban előmozdí
totta, hogy minél jobban felelhessen meg az 
ifjúság tanítására vonatkozó feladatának. Isko
lákat, templomokat építtetett, javíttatott. Jele
sen ő építtette a győri új főgimnáziumot és _. 
helyreállíttatta a tihanyi apátsági templomot, . 
hol I. Endre király nyugszik. Ő szerezte vissza 
rendje számára a zalavári apátságot, miután 
a magyar kormány annak az ausztriai rend -
birtokából való visszakebleztetését keresztülvitte 
és a régi rendi országgyűléseken ismételten -
hangoztatott eme sérelmet megszüntette. 

Midőn Vaszary a primási méltóságba jutott, 
sok fontos ügy foglalkoztatta a püspöki kart, 
a melyek megoldását kormány, hívek, alpap-
ság váltakozva sürgették. Azonban főleg három 
főfontosságú elintézetlen ügy, foglalta le az el
méket és keltett hazafias aggályt a megoldás 
helyes utjának kijelölése a világiakban és egy
háziakban egyaránt, mert volt szereplő állam
férfi, ki kijelentette, hogy csak harmincz évi ta
pasztalat után jutott arra a tudatra, hogy a 
kath. egyház és klérus Magyarországban tényező, 
melylyel számolni kell; és volt, ki az autonó
mia ügyére nézve négy évi tárgyalás után vallotta 
be, hogy ez nem könnyű kérdés és előbb meg 
kell fontolni az ügyet. 

A házasságot a kath. egyház szentségnek te
kinti. Mi sem természetesebb tehát, hogy püs
pökeink élén Vaszary primás az egyház állás
pontja mellett tartott ki, mely a házasság szent
ségétől tette függővé annak polgári vonatko
zásait is. De az egyház mindenkor számolt és 
számol az idők viszonyainak és követelményei
nek változásaival és számol a bevégzett tény
nyel. Vaszarynak bölcseségóről tanúskodik az 
a körlevél, melyet a püspöki kar a hivekhez a 
polgári házasság behozatala után 1895 szep
tember 1-én intézett, ós a melyben figyelmez
tette őket egyrészt, hogy házasságuk polgár
jogi következményeit az állam előtt is szerez
zék meg és a törvény követelményeinek eleget 
tegyenek, másrészt azonban emlékezetükbe 
hozta, hogy polgári ténykedésüket elvégezve, 
kötelességüknek, mint katholikusok, még nem 
feleltek meg. 

A kongruának, az alpapság illő ellátásának 
ügyét Vaszary primás mint százados ügyet vette 
át, melyben már a rendi országgyűlések készí
tettek törvényjavaslatokat. Hiába. Negyedszá
zad óta újra szőnyegen van a kérdés, melynek 
megoldását, a rendezésre szükséges összeg kive
tése, és a segítségre leginkább szoruló nagy
számú gör. kath. plébániák rendezetlen volta 
nehezíti. Bekövetkezett nálunk is az, mi Ausz
triában, hogy az állam vette kezébe az ügyet. 
Nem Vaszary prímáson múlt, hogy az egész 
ügyet nem maga a püspöki kar közvetlenül in
tézhette el, melynek élén készséggel ajánlko
zott a püspöki jövedelmek aránylagos részét 
a lelkészek illő ellátásának kiegészítésére át
engedni. Ma már mégis a püspöki kar közre
működése mellett megoldás előtt áll az ügy, 
melynek rendezése nemcsak az egyház és 
vallás, hanem az ország javára is szolgál. 

Legnehezebb kérdés a katholikusok autonó
miájának ügye, mely kezdettől, az 1848. évtől 
fogva helytelen irányba tereltetett. 

Ez volt oka, hogy b. Eötvös miniszter idejé
ben oly javaslat jött létre, mely nem kellett a 
királynak, nem a római kúriának, nem a kor
mánynak és ezt mégis elfogadásra a király elé 
terjesztették! 

És midőn legutoljára ismét a törvényhozás 
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megoldandó ügyei közé sorozta a kormány az 
autonómia ügyét, még az sem volt tisztában, 
hogy mit és meddig akar menni és micsoda 
tartalmat akar önteni abba! 

Vaszary primás előtt az első percztől kezdve 
világos volt a helyzet, mert egyenes volt az út, 
melyet követni akart. Komolyan akarja a kér
dés megoldását. Tudni kell, meddig mehet az 
állam, a főkegyúr, meddig mehet az egyház; 
őszinte, világos, egyenes magyarázatra van szük
ség. Ekkor ki lehet egyenlíteni az ellentéteket 
s közegyetórtéssel oly javaslatot készíteni, me
lyet elfogad az állam, elfogad az egyház és 
szentesít a király. 

Szólanunk kell Vaszaryról mint az érseki ja
vadalom haszonélvezőjéről, a gazdáról is. Az esz
tergomi érsekség ingatlana mintegy 95,000 kat. 
hold területet tesz. Saját tapasztalatából tudta, 
hogy mily nagy nehézségeket hárít a kineve
zett főpapra ily nagy birtoknak gazdasági fel
szerelés nélkül való átvétele. A mint tehát pri
más lett, első feladatának tekintette, állandó 
felszerelés beszerzését, mely czélia 690,000 frt 
törlesztéses kölcsön felvételét engedte meg a 

" kormány, melyből már is 120,000 frtot törlesz
tett és ma ez az egyedüli kölcsön, mely az ér
sekséget még terheli. 
jíJA jövedelmeket nem magáéinak tekinti, ha
nem az egyházéinak s azokat a vallás és egy-

. ház czéljaira, iskolákra, emberbaráti intézmé
nyek előmozdítására, az elhagyottak, szegények 
istápolására fordítja, mely téren a katholikus 
főpapság mindig előljárt áldozatkészségével és 
alapítványaival, és melyek összege ma megüti 
a hetedfél millió koronát. 

Nemesszivűsóge, jósága, melyek végtelen sze
rénységgel párosulva, mint tanárt is jellemez
ték, annál fokozottabb mértékben jutottak ér
vényre, minél magasabbra emelkedett s minél 
inkább terjedt munkásságának köre. A jótette-
ket, melyekkel másokat elhalmoz, homokba, — 
ellenben kőtáblára írja a legkisebb csekélységet 
is, melylyel mások iránta szíves hajlandóságot 
mutattak. Szívjóságából folyik bőkezűsége, 
melylyel jövedelmeit a szűkölködők közt szót
osztja, úgy hogy sokszor már ápril hóban a ki
osztott adományok a 200,000 koronát megha
ladják. 

Mint szónok az ő kellemes hangjával, szivet, 
lelket megindító, felemelő előadásával megra
gadja hallgatóit. Csodálni lehet, hogy gyönge 
testi szervezete oly hatalmas szónoki erő kifej
tésére képessé teszi. Azok a beszédei, melyeket 
a koronázás huszonöt éves fordulóján, az ezred
éves ünnepély alkalmával, továbbá III. Béla 
földi maradványainak eltemetésekor a budavári 
koronázó templomban mondott, remekei a szó
noklatoknak és az előadásnak. 

Gyönge testi szervezetét a meghűlés, mely 
egyik római útjában érte, még érzékenyebbé 
tette és így az őszi és téli hónapokat java
részt a szobában kénytelen 1 ölteni. Termé
szetes, hogy óhajtva várja a tavaszt, midőn a 
Balaton mellé az ő kedves Füredjére költöz-
hetik, hol ifjú tanár kora óta, már évtizedeken 
át tölti a nyarat és hol testi ós lelki megfris-
sülést talál és a honnan Magyarország Nagy
asszonyának ós az első szent királynak ünnep
lésére tér vissza a fővárosba, hogy a szent-jobb 
körmenetét vezesse a királyi palotából a koro
názó templomba. 

így lesz ez az idén is. És kívánjuk szivünk
ből az aranymisés főpapnak, hogy adjon a Min
denható neki oly hosszú életet, mint nagynevű 
elődének, Széchenyinek, hogy oly hosszú ideig 
állhasson a magyar egyház élén, mint Eszter
gom első érseke, az ő főapáti előde, hogy Isten 
segélyével mindazt megvalósíthassa, mit egy
házának, vallásának, hazájának javára, magasz
tos feladatának teljesítéséül szent elhatározás
sal maga elé kitűzött. n c 

SZEGEDY RÓZA SÍRJÁNÁL. 
Irta és a Szegedy Róza emlékmű leleplezési ünnepélyén elmondja 

Zombori Andor. 

Virágos, enyhe május fényén, 
Mosolygó, kéklő ég alatt 
Küldött alá az alkotó kéz 
Egy tiszta, fehér sugarat: 
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Vakító, fényes glóriának, 
A mely még most is ott ragyog 
Emlékeden költő-királyunk: 
Te : a nagyoknál is — nagyobb ! 

Tavaszszal, május ragyogásán, 
Nyíló virágok idején 
Születtél, költőnk legszebb álma, 
Kinek a lelke csupa fény; 
S lettél egy költő szent szerelme, 
Kihez a dalok szárnya száll, 
Lettél: a férfi minden vágya, 
Lelkén — az örök Ideál! 

Dalok forrása, földi üdve, 
Koszorús, édes hitvese, 
Kinek rajongó, drága lelkét 
Eagyogja vissza száz rege ; 
Csobáncz várán, ki ott siratja 
A messzeségből kedvesét 
S ki Szigligetnek büszke ormán 
Szerelmét sírja el feléd. 

Őrző lélekkel, a ki átfon, 
A míg a távol eltakar 
S dúló csatáknak messze földjén 
Tombol körülte a vihar ! 
S kinek sugáros gondol atj a 
A messzeségből rád nevet 
És vonja — szivével — magához 
A te szerelmes szivedet! 

S míg nézed : várak, omladékok 
Elporló, hulló falait; 
Feltámad lelkedben — ragyogva, 
Mint a kelő nap — az a hit, 
Hogy vár reád a messzeségben 
Szerelmed tiszta asszonya 
S te átgázolva ttízön-véren 
Rajongó szívvel szállsz oda ! 

És mint, ha két akácz virága 
Fehér álmok közt összenő : 
Lelkük szerelme összeolvad 
És dalt és álmot egyre sző 
S mint a sötétlő éjszakába 
Röppenve száll a szikra ki: 
Szálltak a daltalan mezőre 
Merengő, méla dalai. 

S hová a dal még nem hatott el, 
Világló fény lett éneked. 
Igaz magyar dal lüktetése 
Hatotta át a sziveket. 
8 a míg a lelked álmodozva 
Font hitvesedre koszorút: 
A dicsőséghez, boldogsághoz 
0 mondta : merre van az út 1 

A szomjú föld, a daltalanság 
Kopár világa volt e hon, 
Mikor megszólalt a te hangod 
S ezernyi dal az ajkadon. 
Bűbájos álom, szent igézet 
Szállta meg itt a sziveket 
És minden sziv epedve leste: 
Dalodnak tárgya ki lehet ?! 

S ki volt e nő ? ! Egy tiszta asszony, 
Egy költő legszebb ihlete. 
S a dalnok annyi szép daláért 
üt áldja ma a nemzete, 
Ki a mesék tündéralakja, 
Testté lett álom volt talán. 
S kinek szeplőtlen nagy szerelme 
Ott él a költő száz dalán. 

És ott fog élni mindörökké . . 
A dal nem hal meg sohasem, 
Emléke ott ragyog szünetlen 
A hálás, késő sziveken. 
Itt él a porló várak ormán 
Nevét, hol zengte dal, rege, 
Erdők fáin, — költőnk kezétől — 
A hol, bevésve szép neve !• 

SZEGEDY RÓZA DOMBORMŰVŰ ARCZKÉPE A SÜMEGI SÍREMLÉKEN, ISTÓK JÁNOSTÓL. 

Küldd el virágod : szép Csobáncz vár, 
Borongó felhőd: Tátika, 
Fehér fátyolként födje ez be 
S virág boruljon almira. 
Egygyé nőtt szivük itt álmodja 
Álmát, mely boldog, égi, szép 
S dalok őrizzék, áldva áldják 
A költőt s drága hitvesét 1 

KISFALUDY SÁNDOR ÉS SZEGEDY RÓZA 
EMLÉKEZETE. 

Debreczen után most Sümeg városa ünnepli a 
maga költőjét, Kisfaludy Sándort. S ez ünnepnek 
különös, megható jelentőséget ad az, hogy alkal
mát a költő és neje porladozó hamvainak egy 
sírban való egyesítése adta s egyaránt ünnepe 
Szegedy Rózának s Kisfaludy Sándornak, a ki
nek ő volt legmélyebb szerelme, élete nyugo
dalmának megteremtője és hűséges őrzője. 
Sümeg kegyeletes polgárai, íme, megvalósítot
ták s külső jelben is megvalósították a költő 
egyik levelében mondott jóslatát, a melyben 
azt a hitét fejezi ki, hogy az ő könnyű múzsája 
nagy dicsősége leszen Rózának. 

Azok közt a nőalakok között, melyek egy 
költőben ébresztett szerelem révén belejátszot
tak irodalmunkba, alig egy-kettő van, a mely 
annyit foglalkoztatta volna a gyöngéd lelkek s 
a komoly irodalom-kutatók érdeklődését, mint 
Szegedy Róza, A köztudat úgy tekintett rá, 
mint Kisfaludy Sándor ihletőjére, a kihez sze
relmi énekeit ós dalait irta s az irodalmi kritika 
is a maga eszközeivel tisztázni igyekezett azt a 
szerepet, melyet a szép és nemeslelkű nő a 
költő változatos szerelmi életében s ennek kö
vetkezésekép költészetében játszott. A kőiül a 
kérdés körűi: vájjon csakugyan Rózához szól
nak-e a Himfy-dalok ? — egész irodalom kelet
kezett, a mely, ha nem is kétségbevonhatatlan 
bizonyosságú eredményre, de legalább eléggé 
elfogadható föltevésre s magyarázatra vezetett. 

Kisfaludy Sándor már régebben ismerhette 
Rózát, Szegedy Ignácz vasvármegyei alispán 
leányát, de közelebbről csak 1795 őszén ismer
kedett meg vele a badacsonyi szüreten, a hova 
mint testőrhadnagy rándult Bécsből, ifjúkori 
lelki hullámzásai idején, irodalmi tervektől ra
jongó szivveL egy szenvedélyes, de múló sze
relmi kalandból alig kibontakozva. Róza ekkor 
húsz éves volt csinos, érzelmes kedélyű, német 

verseket iró, előkelő úri leány, büszke, tartóz
kodó természet. «TeBti kellemei ós elmebeli 
szép s ritka tulajdonai» erős hatást tettek 
a forrongó fiatal testőrtisztre. Vonzalmát fo
kozta az is, hogy úgy vette észre, mintha a 
szép leány is hajlana feléje; a természetében 
rejlő hűvös tartózkodással igyekezett ugyan 
rejtegetni érzelmeit, de sokkal inkább leány 
volt, hogysem teljesen el tudta volna rejteni, 
így tehát ez a találkozás elhatározó hatású lett 
életükre, e pillanattól fogva egymásnak voltak 
szánva s alighanem csak a körülmények okoz
ták, hogy nem lettek rövid idő múlva egymáséi. 

Mikor Kisfaludyt a testőrségtől áthelyezték 
egy olaszországi ezredhez, hazajött búcsút 
venni; valószínűleg már ekkor végleg tisztázni 
akarta a dolgot Rózával, mielőtt a harcztérre 
jut. De miért, miért nem? —Róza hidegebb 
volt iránta, mint várta. «Némi hidegséget muta
tott viseletében, úgy hogy a néhány hónap előtti 
szívességet az előtte legbecsesebb leányszivben 
egészen kihaltnak, vagy talán helyzete által ki
tiltottnak gyanítá.» Hogy azonban ez a kevéssé 
kedvező fogadtatás nem lohasztotta le érzelmeit, 
látjuk leveléből, melyet néhány nappal később 
barátjához, Skublits Imréhez irt a melyet alig
hanem olvasott Róza is, mert ajóbarát, úgy 
látszik, szívesen játszotta a jóindulatú közvetítő 
szerepét a szerelmesek közt. «Szivem tele va
gyon véle, — úgymond a levél. — Otet látom, 
hallom, érzem mindenben, mindenütt, minden
kor ; annyira meg vagyok általa bájolva.* 

Ezután hosszú ideig nem látták egymást. 
Kisfaludy Olaszországbán hadi fogságba esvén, 
a szép Provenceba került, s ábrándos, költői 
ömlengésen soha túl nem jutott barátságba lé
pett a szép franczia hölgygyei, D'Esclapon Ka
rolinával ; irodalmi teivei Petrarka s az akkori 
franczia költők hatása alatt mind határozottabb 
formát öltöttek. Róza azonban mindig szivében 
volt. sokat gondolt rá, hasonlatot látott közte 
és Petrarka Laurája között s mialatt Petrarka 
szerelmi regényének megéneklésével foglalko
zott, saját szavai szerint, "megújultak szivében 
mindazon érzemények, a melyeket Rozi gerjesz
tett, kivált Szigligetben». Ekkor, Vaucluseben 
kezdte irni azokat a verseit, melyekből aztán a 
Himfy szerelmeinek első része lett Később 
Klagenfurtban heves érzéki szerelemre lobbant 
egy osztrák grófné iránt, de ez is csak íölszinet 
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A Kisfaludy A. Béla birtokában volt olajfestmény útán. 

KISFALUDY SÁNDOR. 

érintette lelkének, melynek mélyében még min
dig Róza képe ragyogott. Végre 1799 őszén le
mondott nemrég nyert főhadnagyi rangjáról, 
hazajött s miután Rózához intézett nyilt kérdé
sére már jóval előbb biztató választ kapott, meg
kérte és meg is kapta feleségül a szeretett 
leányt. 1800 elején volt az esküvő, melyet azon
ban bizonyos formahibák miatt megsemmisítet
tek s május 17-ikén újra meg kellett esküdniök. 

Mint fiatal házas ren
dezte, egységessé tette 
Himfy szerelmeinek első 
részét, jobban kidomborí
totta bennük Róza kópét, 
ő rá vonatkoztatta azokat 
a verseket is, melyek ere
detileg tán nem, vagy nem 
egyenesen ő reá vonat
koztak. A házasságra kö
vetkező évben meg is je
lent az irodalmunkban oly 
nagyjelentőségű kötet, «A 
kesergő szerelem*, hogy 
csakhamar meghódítsa az 
egész országot. 

E versek nem egyfoly
tában készültek, nem is 
mind ugyanegy nőhöz írat
tak, van köztük bizonyára 
sok olyan is, melyben csak 
a hangulat a reális, a nő, 
kiről szól, csak a képze
lem szülötte. Azzal azon
ban, hogy biztos tudomá
sunk szerint készülésük
kor Róza eszményi képe 
állandóan ott ólt a költő 
lelkében, s azzal, hogy ki
adásukkor Róza alakjához 
idomította őket, — örökre 
hozzá vannak kapcsolva a 
szép hölgy nevéhez és alak
jához. Teljesen a Rózáé ez

után a Himfymásodik része, a«Boldog szerelem*, 
idyllikus, derűit és tiszta rajza annak a boldog
ságnak, mehet a szerető, gondos, gyöngéd és 
okos, gazdálkodó hitves teremtett Kisfaludy 
Sándor életében. S ez a nemes házastársi köte
lék zavartalanul tartott több mint három év
tizedig. A költő csalódott sok mindenben, 
megsértődött irói becsvágyában, aggodalommal 
nézte a közélet fejlődését, — Szegedy Rózában 

nem csalódott soha. Tanúságot tesz erről vég
rendelete, a házastársi szeretet és háladatos-
ság szép bizonysága. A szerelemnek Balassa 
Bálint óta első igazi nagy magyar költője szive 
legmélyebb érzéseit oly nőnek ajándékozta, a 
ki erre igazán méltó volt s a kiben a magyar 
hitves, a magyar háziasszony igazi példaképét 
tisztelhetjük. Alakja tisztán, nemesen ragyog 
felénk a multak ködéből, megérdemli, hogy 
a kegyelet hálás tisztelettel boruljon ma is sirja 
fölé, melyben most már együtt pihen azzal, a ki
nek életét szentelte. 

KISFALUDY SÁNDOR ÉLETÉBŐL. 
Ugyanaz a csodás vidék — szemben Tátika 

és Sümeg várának regényes romjaival — van 
szemem előtt e sorok írása közben, mely egy
kor Kisfaludy Sándort, a szerelem édes szavú 
költőjét regéinek megirására ihlette. A zöldelő 
hegytetőről komoran tekint alá a vihartópett 
várrom, melynek fokán hol knrucz, hol labancz 
zászlót lengetett egykor a szél. 

Ma még büszkén áll a fellegvár karcsú tornya, 
a jövő század vihara már talán léket üt rajta, 
hogy csakhamar romhalmazzá dönthesse. 

így lesz az enyészeté minden az ég alatt, ha 
a kegyeletnek az emberi sziv oltárt nem emel, 
melyen a késő unokák áldozhassanak. 

Ott lent a vár tövében a kegyelet megőrizte 
az utókornak Kisfaludy Sándor nemesi kúriá
ját. A rácsos kerítés mögött virító rózsatő azóta 
már százszor hullatta el virágát, mióta 1805-ben 
a kámi mézes évek után ide költözött a költő 
szépséges hitvesével, Szegedy Rózával. Ezalatt 
a rózsatő alatt pendült meg újra Himfy lantja, 
a "Boldog szerelem*, a midőn pirulva hajtotta 
újra keblére szögszinfürtös fejecskéjét a szerető 
hitves. A lant húrjainak enyelgő szavát elvitte 
messze, messze a szellő: 

«Oh te szivem kedveltjének 
Első édes izgalma! 
Első csókja szerelmének 
Kínáim szép jutalma: 
Szivemnek mély fenekében 
Ott sajogsz te most is még; 
Üdvözítő erejében 
Tüzed mindég bennem ég.» 

Harminczkét évi boldogság után a májusi 

KISFALUDY SÁNDOR SZOBRA SÜMEGEN, A KISFALUDY-TÉREN. Jelfy Gyula fényképe. 
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napsugár, a fakadó rózsabimbó illata még egy
szer utoljára kicsalta a kis kerti lóczára Kis
faludy Sándor hervadó hitvesét. Azután min
dennek vége lett s a költő lantján halhatatlanná 
lett asszony hűlt tetemét bezárta a koporsó. De 
nem örökre; — újra napfényre hoztuk hamvait, 
hogy a sírban a költő ismét egyesülhessen Mú
zsájával. 

Leszálltam a sírüregbe, fölemeltem a réz-
szögekkel kivert tölgyfakoporsó feketemázas 
korhadt fedelét, és ott láttam magam előtt az 
egykor szépségében pompázó asszonyt. Meg
döbbentett a látvány. Borzasztó volt az enyé
szet 71 éves munkája! Minden elpusztult, a mi 
a nőt széppé, elragadóvá teszi, csak a dús haj
koszorú maradt meg épen. Egyik hajtekercs 
fésűvel volt feltűzve, a másik kibontva borult 
a virágos hímzésű csipkekendővel leborított 
arczra. 

Ruhafoszlányai közül csak selyem szalag
csokra maradt meg ós parányi czipőcskéje. 

A mesebeli lovag jutott eszembe, mikor ezt 
kezembe fogtam. De sok falut, várost kellene 
most bejárnia, míg megtalálná a tündért, a 
kinek lábára ráillenék a szépséges asszony 
22 centiméteres czipőcskéje. 

Ma Sümegen az egykor egymásért dobogó 
szerető szivek egyesülésének ünnepét üljük és 
Szegedy Róza érczbeöntött képmásáról lehull a 
lepel. Ez a nap az emlékezés napja ő reá, a ki 
a magyar lyra első valódi, nagy költőjének lel
két megtermékenyítette s a kinek neve immár 
a magyar nő ideálját jelenti késő nemzedékek 
kegyelete számára. 

Emlékezzünk meg Kisfaludy Sándor második 
hitveséről, Vajda Amáliáról is, a ki édessé és 
nyugodttá tette Kisfaludy Sándor életének alko
nyat felé hajló éveit. 

Két vágy vezérelte Kisfaludy Sándort egész 
életén át. Nagy drámaíró akart lenni és nevé
hez méltó fiutódot óhajtott hátrahagyni. 

E két soha be nem teljesedett vágy közül az 
elsőről már élete delén lemondott. 

Már 1825-ben elkedvetlenedve tette félre 
lantját, midőn Kazinczyhoz irt kibékülő levelét 
így fejezte be j * 

«Én részemről már annyira elundorodtam az 

* A levél eredetije múzeumomban van. 

írástól, hogy nehezen fogom azt 
többé megízlelni.)) 

Hatvan éves korában érte Kis
faludy Sándort első özvegységének 
gyásza, mely búskomorságba ejtette 
az amúgy is zárkózottságra hajló 
költőt. 

Anna húga — kihez egész életén 
át oly meleg szeretet fűzte, minő 
Kisfaludy Károlyt Terézia nénjó-
hez, — volt szomorú napjainak 
egyedüli támasza. Ő gondozta, 
ápolta, még háztartásának terheit 
is levette vállairól. 

Naniczájának — így szokta ne
vezgetni — agyában fogamzott meg 
az a gondolat, hogy a mindent gyó
gyító időnél gyorsabb orvoslást ke
res bátyjának. Egy fiatal leány
szívre gondolt, mely majd ismét 
felvidítja a könnyen hevülő szivü 
költőt. így került Mayer őrnagyné, 
Kisfaludy Anna házába Vajda Ig-
nácz hótszemélynök csinos fiatal 
leánya, Milicza. A többit azután a 
sorsra bízta a gondos nővér ós a 
találékony leányészre, mely meg
találja majd a maga útját Kisfaludy 
Sándor szivéhez. Alkalomban sem 
volt hiány, hisz Sándor minden
napos volt Nanicza házában. H 

Kisfaludy Sándor is, mint min
den öregedő ember, rabja volt szo
kásainak. Kora reggeli órákban, ha 
kedves inasa, Paáky Marczi meg
hozta a Sütensohn pékboltjából 
krajczáros kiflijét, felhörpintett egy pohárkával 
a kisüstön főzött badacsonyi szilvóriumból, ke
zébe fogta csákánybotját ós elindult lassú, mél
tóságteljes léptekkel gazdaságába, onnan pedig 
a vár mögött fekvő szőlőjébe. 

Nem is lett volna jó, ha meg nem nézi min
dennap a cselédház istállóit, szilaj ökreit ós 
«Pegazus» nevű kedves lovát, melynek anyját 
«Helikon»-t még az öreg Festetits Györgytől 
kapta ajándékba párjával együtt, hogy azokon 
gyakorta ellátogathasson a keszthelyi Helikoni 
ünnepélyekre. Mikor mindent megnézett s bo-
tosispánja, Major János is beszámolt a tegnapi 
gazdasági eseményekről, kiindult a szőlőbe. 

1 Darnay Kálmán sümegi múzeumban levő eredeti után. 

SZEGEDY RÓZA. 

Élvezettel üldögélt a szép nyári reggeleken az 
Izabella-szőlővel befuttatott pinczehajlék erké
lyén, ellátott onnan a Balatonig, és gyönyörkö
dött a szemben levő Tátika, Rézi, Sümegvár 
regényes romjaiban. 

Ha kisütött a nap, ballagott hazafelé. De 
mindig útba ejtette a barátok templomának 
szomszédságában lakó Naniczáját és csak akkor 
érezte magát igazán otthon, ha beleülhetett 
Naniczáék bőr karosszékébe. Annyira meg
szokta ezt a karosszéket, hogy idegesen sarkon 
fordult, ha abban mást látott ülni. 

Jól is esett néki Nanicza beszélgetése, a ki 
elszórakoztatta frissnél frissebb városi hirekkel. 

KISFALUDY SÁNDOR ÉS SZEGEDY RÓZA SÍRJA A SÜMEGI TEMETŐBEN. 
Jelfy Gyula fényképe. 



. ÍL, 

(Kisfaludy irat-szekrénye, rá vonatkozó emléktárgyakkal, balra Szegedy Róza varróasztala és rokkája, 
jobbra Kisfaludy Sándor órája, fönt botjai és lovagló-ostora.) 

KISFALUDY SÁNDORBA ÉS SZEGEDY BÓZÁBA VONATKOZÓ EMLÉKTÁBGYAK DABNAY KÁLMÁN SÜMEGI 
MÚZEUMÁBAN. — Jelfy öynla fényképe. 

Eleinte ügyet sem vetett Kisfaludy a körüle 
forgolódó Miliczára, de később már úgy meg
szokta csicsergő szavát, hogy ha véletlenül nem 
találta húgánál, addig kérdezősködött utána, 
míg a figyelmes Nanicza át nem szólíttatta a 
szomszédban lakó szüleitől. 

Két évig tartott ez a viszony a két testvér és 
Milicza között Nanicza örült, midőn bátyjának 
régi jó kedélyét lassankint visszatérni látta, és 
mosolyogva hunyt szemet, midőn egykor a kis 
Mili zavarában köténye alá rejtette az első ver-
secskét, melylyel — mint később elárulta — «a 
Sándor bácsi kedveskedett nóki.» 

Mayerné Kisfaludy Anna két évtizeddel élte 
túl Sándor bátyját. A hagyomány az ő szájából 
örökítette meg azt az érdekes pillanatot, midőn 
62 éves bátyja megkérte az alig 18 éves Mili-
czát Adjuk át a szót "Panna mamának", a hogy 
húgai hivták azidőben, mikor nékik oly sokszor 
elmesélte ezt a kis történetet: 

«1834 január végén egy zimankós reggel — 
épen a reggelihez készültem, — hát befut a 
konyhába Mili, hogy itt van Sándor bácsi. 

Nem tudtam mire vélni a korai látogatást; 
hirtelen átadtam Mili kezébe a kávópirító ser
penyőt és besiettem a szobába. 

Már messziről hallottam Sándor lépteinek 
kopogását. Mondhatom, megijedtem. Rányitot
tam a szobaajtót, de észre sem vett, annyira el 
volt mélyedve gondolataiba. 

Szokatlan volt, hogy ma még karosszékét 
sem foglalta el. Egyszerre Sándor magához 
térve, megszólított: 

— Korán jöttem, ugy-e Naniczám, de komoly 
beszédem van veled. 

— Talán csak nincs valami baj? — kér
deztem. 

— Baj, az épen nincs, de . . . 
Erre aztán én már kitaláltam, mit akar Sán

dor bátyátok. Hát csak beletuszkoltam karos
székébe és könnyítettem rajt egy kicsit. Hej, 

mert nehéz is ám öreg embernek a leánykérés. 
Azután megsimogattam Sándor arczát s ezt 
mondtam : 

— Kellene is valamit a sorsodon fordítani, 
S á n d o r . . . 

— Magam is úgy gondoltam. Megházasodom, 
de félek a világ nyelvétől, mert öreg vagyok 
Miliczához. 

— Ha Mili nem idegenkedik, jobb feleséget 
nem találhatsz magadnak. 

Hangosan beszéltem, mert tudtam, hogy 
Mili az ajtónál hallgatózik. Nem is csalódtam, 
a másik pillanatban fölpattant az ajtó, benn 
termett Mili és szégyenkezve, piruló arczczal 
megvallotta, hogy ő bizony "hajlamból is fele
sége tudna lenni Sándor bácsinak." 

Milicza vallomását, mely Kisfaludy Sándort 
másodszor is boldog vőlegénynyé tette, gyor
san követte a házasság. 

A múzeumomban levő eredeti diapenzáló 
levelet 1834 február 15 én állította ki Kopácsy 
József akkori veszprémi püspök és pár hétre rá 
már az új menyecske beköltözött Szegedy Eóza 
árván hagyott otthonába. 

Kisfaludy Sándor második házassága boldog
ságban vetekedett az elsővel. A megifjodott 
SZÍVŰ költő ezóta már egyedül nejének és gaz
daságának élt 

A sok boldogság után a sors még egyet súj
tott a költőn. Milicza vörhenybe esett, mely
nek pár nap alatt áldozatává lett alig 2fi éves 
korában. 

A mint mondják, az agg költő utolsó éveiben 
nem idegenkedett harmadszor sem a házasság 
gondolatától, azonban komolyan nem jött ez 
szóba soha. Csak egy adat van erre nézve a 
költőnek 1842 augusztus 7 én Varasd-Topliczán 
időzőNaniczájához irt leveléből ezen pár sora: 

• Már Játom, hogy akarva, nem akarva vagy 

meg kell házasodnom, vagy egy gazdasszonyt 
fogadnom, ki vagy feleség helyett fele segítsé
gem, vagy vagyonomnak rablója legyen.» 

1844 nyarán volt utolszor első hitvesére, Sze
gedy Rózára emlékeztető rózsabokros kiskert
jében Kisfaludy Sándor. Ott érte azon végzetes 
szerencsétlenség, hogy a kert lépcsőjén meg
csúszott és karját kificzamította. 

Betegségében, melyből nem épült fel többé, 
hűséges Naniczája ápolta, ő fogta be szemeit, 
midőn 1844 október 28-án reggel Va 6-kor kile
helte lelkét. 

Szentmártoni Darnay Kálmán. 

KISFALUDY SÁNDOR ES SZEGEDY RÓZA 
SÍREMLÉKE SÜMEGEN. 

1866 deczember 2-ikán a sümegi Kisfaludy-
kaszinó fennállásának negyed százados ünne
pére lakomát rendezett. Az ünnepély első szó
noka, Barcza Sándor megemlékezett ez alkalom
mal a kaszinó első elnökéről, Kisfaludy Sándor
ról. Sajnálatát fejezte ki, hogy a nagy költő sír
helyét csak egy korhadt fakereszt jelzi, és ek
ként fejezte be beszédét: «megérjük még azt az 
időt, örök gyalázatunkra, hogy kidől a keresztfa 
és az új nemzedéknek tudomása sem lesz róla : 
Sümeg legnagyobb halottja hol aluszsza Örök 
álmát* A beszéd hatása alatt nyomban meg
alakult a szobor-bizottság, melynek elnöke: 
Barcza Sándor, pénztárosa Eitner József, a bi
zottság tagjai pedig Cseh László, Takács Ala
jos, Bamassetter Vincze, Gersó János honvéd
őrnagy, Pály János kanonok (a bizottság egyet
len ma is élő tagja) lettek, kik még mindnyá
jan személyes ismerősei voltak Kisfaludy Sán
dornak. 

A megindított mozgalom országszerte vissz
hangra talált, az adományozók között, kik a szét-
bocsátott lelkes hangú felhívást aláirtak, első 
volt Erzsébet királyné, ki 300 forintot küldetett 
Kisfaludy Sándor sümegi szobrára, Zala vár
megye 500 frtot, báró Sina Simon 200 frtot 
adtak; nagyobb összeggel támogatták még a 
szobor ügyét: Haynald Lajos, Zalka János, 
Banolder János, Roskoványi Sándor püspökök, 
Pest város, Bihar vármegye, a zalaegerszegi 
kaszinó, melynek alapszabályait egykor Kisfa
ludy Sándor fogalmazta, gróf Festetits György 
és Tasziló, gróf Szapáry Géza és mások. Szép 

Eredetije Darnay Kálmán sümegi múzeumában. 
RÉSZLET KISFALUDY SÁNDOR REGÉINEK ELSŐ 

FOGALMAZVÁNYÁBÓL. 
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összeget gyűjtöttek össze saját kebelükben az 
országos képviselők ós a Kisfaludy-Társaság. 
A gyűjtés megindítása után félévre már 4977 
forint gyűlt össze, a mi az akkori pénzviszo
nyokhoz mérten elégséges volt, hogy szülőháza 
előtt és sírhelyén is szobrot emeltethessen a 
bizottság Kisfaludy Sándornak. Sőt a szülőhá
zát megörökítő emléktábla is ezzel a fölirattal: 
«E házban született, ólt és halt meg Kisfaludy 
Sándor,» — szintén a szobor-alapból került ki. 

A szobormű elkészítésére a bizottság Geren-
day Antalnak adott megbízatást, ki két óv alatt 
a két szoborművet el is készítette, úgy hogy 
1870 január 11-én már le is leplezték. 

A szobor-bizottság, mikor Kisfaludy Sándor 
hamvait exhumáltatta a temető magaslatán a 
kápolna bejáratával szemben levő sírhelyéből, 
megfeledkezett arról, hogy elszakítja őt hitve
sétől, Szegedy Rózától. Szegedy Róza sírhalma 
felett később temetői utat vezettek és csak egy 
homokkőből készült czimeres sírkő jelezte, hogy 
itt aluszsza örök álmát a költő első hitvese. Ez 
adta a gondolatot Éles Károlynak és e sorok 
Írójának, hogy az egymástól elszakított ham
vakat újra egyesítsék. A mozgalom dr. Luko-
nich Gábor a Kisfaludy-kaszinó elnöke. Darnay 
Kajetánné a sümeg vidéki vöröskereszt-egylet 
elnöke s Székely Gusztávné es Epstein Vil-
mosné nőegyleti elnöknők vezetésével indult 
meg. A sümegi helyi lapban rövid felhívásban 
pendítettem meg először a hamvak egyesítésé
nek eszméjét, mely ma már meg is valósult. 

A gyűjtő-ivek szétbocsátása után, midőn a 
Szegedy-család és mások nagylelkű hozzájáru
lásával együtt volt a szükséges összeg, a sü
megi Kisfaludy-kaszinó kebeléből megalakult a 
szobor-bizottság s megbízta a hamvak egyesíté
sének emlékét megörökítő dombormű elkészí
tésével Istók János szobrászt. Istók a dombor
művet, mely a régi Kisfaludy-szobor talapzatá
nak oldalában van elhelyezve, kiváló sikerrel 
alkotta meg, művészi készséggel, szépségének 
teljében örökítve meg rajta Szegedy Rózát. 

Szentmártoni Darnay Kálmán. 

KISFALUDY SÁNDOR LEVELE NANICZÁJÁHOZ. 
Közli Darnay Kálmán. 

Azon kedves viszonyt, mely Kisfaludy Sán
dort Anna húgához fűzte, élénken tüntetik fel 
levelei, melyek múzeumomban vannak. Ry leve
lekkel naponkint fölkereste húgát a költő, ha 
ügyei Sümegtől távol tartották. Érdekes dolgok 
vannak különösen azokban a leveleiben, melye
ket 1833 novemberében irt húgának, mikor az 
akadémiai nagygyűlés alkalmából időzött Pes
ten. E levelek egyike, mely november 19-ikén 
kelt, így szól: 

Pest, november l'J-én 1833. 
Édes Kedves Naniczám! 
Múlt szombaton szakadt vége üléseinknek és én 

nekem boszuságomra még most is itt kell len
nem, holott már torkig jól laktam a Pesti élettel: 
mert folyvást Károly maszszájával kell vesződnöm. 
Végtére ma estve csakugyan megegyeztem Fáy 
Andrással. Holnap váltjuk ki ez eránt az okleve
leket. 

Ennélfogva most már, hogy legalább egy hétig 
tartó utat házamtól megkimélylyek, innen Tata felé, 
egyenesen Győrre megyek. Tatában (lenes eránt 
végzek ha lehet Barcza Ádámmal. 

Győrött a Vármegye kiküldöttsége által kimet
szetem Károlynak ötödrészét. — Győrött meddig 
kell késnem, meddig sem, most előre nem látha
tom, Onnan, ha igen fáradt nem leszek, Veszprém
nek veszem Sümeghre utamat, már tudod, miért'.' 
Mert ide jövet Veszprémben csak lovakat váltattam, 
és jöttem. A' kívánság már annyira ív/., hajt haza, 
hogy itt helyemet sem lelem. 

Más részről a' szükség is sietteti innen távozáso
mat; mert rossz vásárom lévén, már-már kifogy 
nék a' költségből is. Rettenetes drága, idegennek 
itten élni; soha élelmemre, többnyire naponkint 
hol ide, hol oda hivatalos lévén, alig költöttem 
valamit. Elgondolhatod elfoglaltságomat, ha mon
dom, hogy még csak holnap legutolsó itt töltendő 
napomban, látogatom meg Jancsit.'*' Holnap azután 
útnak indulok. 

Ezen hozzád most már negyedik levelemet, jövő 
szombaton veszed. Akkor estve én már Győrött 
leszek, ha valamelly baj nem ér. 

Egésségem helyre állott ugyan, de nem tellyes-
séggel: mert igen nyughatat'an éjtszakáiin vannak. 
A sok lakozást az általhozom mérsékletbe, hogy 
vacsorát soha sem eszem itten. Egyéberánt itt nem 
nagy bátorságban van az ember: a múlt éjjel 
egy kalmárbolt a' legnépesebb utczában rabolta
tott ki. — 

Gróf Széchenyi István ma indult innen Angliába. 
Jövő esztendőben innen a Dunán már a' tengerre, 
's onnan az egész Világba fog terjedni a kereskedés. 
A' Duna mellett fekvő jó-zágok becse két annyival 
fog emelkedni. A' gyapjú ára igen fölment; de csak 
az egy nyiretűé. A két nyiretüt nem veszik. Olyan 
gyapjú millyen az enyém 140 ftig kelt ezüstben. 
Olcsón adtam el gyapjúmat. 

Mint vagy édes Naniczám ? — Derekad remény
lem nem fáj. —• Mint van az én kis Milim? — re
ménylem, annak is meggyógyult már lába. — Szinte 
nehezen esik, hogy én nem egyenesen haza mehe
tek. Ebbeli bánatomat csak azon gondolat vigasz
talja, hogy azután folyvást otthon maradhatok. 
Édes Naniczám ! ezen levelemnek vétele után, kér
lek hivasd be, Ispányomat, és add néki az idemel
lékelt neki szóló czédulát. Nem tudom nincs e 
bajok? — 

Lehner mai napig sem keresett meg engemet. 
Nehezen akar egygyezni. Nincs esze. 

Csak azt sajnálom, hogy a Sümeghi rossz földek
kel még sokáig kell vesződnöd. Huszár Elek kapi
tány néhány hónap előtt meghalt. Csak tegnap hal
lottam a Sessióban, oly jó gazda volt, hogy tizenegy 
ezer ezüst forint készpénzt hagyott maga után. 

De alig, ha a Fiskus rá nem tette a kezét. Élly 

* Kisfaludy Sándor testvéröcscse. 

DARNAY KÁLMÁN. 

boldogul édes Naniczám ! Ezerszer ölellek csókollak 
kedves kis Műimmel egjütt. Isten veletek! — 

Kisfalu,hí Sándor mp. 
* 

Kisfaludy Sándorról a szájhagyomány szá
mos jellemző apróságot tartott fenn, melyek 
közül ezeket közöljük: 

Két kis eseményről szívesen emlékezett meg ba
rátai előtt Kisfaludy Sándor, mint oly irodalmi ki
tüntetésekről, melyek nagyon jól estek neki. Az 
egyik az, hogy John Bowring angol tudós és mű
fordító kéziratot kért tőle gyűjteménye számára. 
A másik, midőn a füredi játékszín megnyitása al
kalmával megismerkedett egy gazdag bécsi házas
párral. Ezek haza utaztukban felkeresték a költőt 
sümegi otthonában és aranyozott diszserleget aján
lottak fel neki emlékül. Kisfaludy szerette volna 
viszonozni az ajándékot, meg is kérdezte vendégei
től, hogy mivel kedveskedhetik nekik. 

— Adja nékünk örök emlékül azt a lúdtollat, mely
lyel legutóbb irt, — felelte rá a bécsi asszony. 

Bécsi vendégeinek ezt a kedves figyelmét nem 
feledte el soha, és később megküldte nekik a Himfy 
német kiadásának egy példányát is. 

A Kisfaludy családban nagyon gyakori volt a 
végzetessé vált, elesés. 

Kisfaludy Mihály, Sándor atyja megbotlott egy 
útban álló sajtárban, és oly nagyot esett, hogy agy
rázkódást szenvedett, melybe rövid idő alatt bele
balt. Kisfaludy Zsigmond 90 éves korában vadászat 
közben esett el és csak annyit tudott mondani tár
sainak : iHuzzatok fel, mert nem birok magammal* 
és meghalt. 

Kisfaludy Sándor pedig kortje lépcsőjén elcsúszva 
karját kificzamította, és azóta betegeskedett haláláig. 

JHfy ilyuUi lényképe. 
KÉSZLET DARNAY KÁLMÁN SÜMEGI MÚZEUMÁBÓL. 

Kisfaludy Sándor aliiriw sümegi kaninói elsők koriból. 

A DARNAY M Ú Z E U M . 
Darnay Kálmán sümegi múzeuma, melyet 

hosszú éven át nagy buzgalommal, költséget 
nem kiméivé gyűjtött össze és szervezett, nagy
becsű régészeti tárgyakon kívül igen sok kéz
iratot is őriz, köztük Kisfaludy Sándor és Sze
gedy Róza több kéziratát 8 rájuk vonatkozó 
emlékeket Midőn most a gyűjteményekről 
fényképfelvételeket mutatunk be, egyszersmind 
kivonatosan közöljük azon ismertetést is, a me
lyet Darnay Kálmán múzeumáról, illetőleg az 
abban foglalt tárgyakról i r t : 
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KISFALUDY SÁNDOR SZÜLŐHÁZA SÜMEGEN. 

Múzeumomban külön kicsi hajlókokban van
nak elhelyezve a lefolyt évezredek néma és 
mégis beszédes tanúi. 

Az első tárló hazánk első őslakóiról beszél, a 
kiknek még földbe vájt, méhkas-alaku lyukak, 
barlangok adtak menedéket a félelmes dúvadak 
elől. Ott lobogott a tűz, melynél megfüstölődött 
a szarvasczomb, kiszáradt a télre való hal, meg
aszalódott a gyümölcs. A tűz erejénél hasado
zott szilánkokra a tűzkő (silex) ezekből készült 
a nyílhegy, a tőr, a késpenge, ezeket mutatja 
be a tárló egyik oldala. 

A haladottabb őskorról beszól a tárló másik 
fele, simára csiszolt kőfejszék, agancsba foglalt 
baltaólek, nyéllyukas kőkalapácsok, parittyák, 
kőbunkók, ezek voltak Somló őslakóinak védő 
és támadó eszközei. Amodább a Balaton ős-
halászainak emlékei, hálójuk elpusztult régen, 
de az égetett agyagból és kőből készült háló
sulykok megbirkóztak az ötezer év viszontagsá
gával és megőrizték őshalászaink emlékét. 

Az orsó-gombok, szövőszék-nehezékek, a kez
detleges agyagedények a belső családi életről 
regélnek. 

A második tárló új czivilizáczió emlékeit 
tartalmazza. Ekkor már a kőeszközöket kiszo
rítja a bronz. A tárló első oldalának leghatal
masabb fegyvere a bronzkard, ezt követik a 
szép zöld patinás tőrök, lándzsák különféle vál
tozatai. Itt találkozunk a földmívelés első esz
közével, a kezdetleges bronz-sarlóval is. 

A bronzkor tárlójának másik három oldala 
ipar-és kereskedelemről beszél. A kisapáti bronz
kincs 130 darab selejtes bronztárgyat tartal

maz, melyet összeolvasztás czéljára gyűjtött 
egybe a vándor iparos. A sümeg-papföldi bronz
kincs csupa ép tárgyakat tartalmaz, melyekkel 
a vándor iparos bejárta az őstelepeket, csere
kereskedést űzve, és az akkori gyenge lábon álló 
vagyonbiztonság juttatta rejtekhelyére, hol alig 
egy évtizeddel ezelőtt talált rá a szántó-vető 
ekéje. 

A bronzkor őslakói honosították meg a hulla
égetést. Bütykös, füles, füstön szárított agyag, 
vagy fényes grafitból készült urnák egész Boro-
zatával találkozhatunk a tárlók tetején. 

A harmadik tárló a csabrendeki őstemető sír-
mellékleteit mutatja be. Azon korból valók ezen 
emlékek, midőn még a vas nem aratott teljes 
diadalt a bronz felett ós elegyesen kerülnek elő 
a bronzókszerek a vasfegyverekkel. E csoport
ban van a magyur földön lelt lándzsák legszeb
bike, melyet a csabrendeki sirok egyikében 
találtam. Valódi remeke a kelta vasművesség-
nek nemcsak gyönyörű díszítésénél fogva, de 
mert 2500 éves múltja alatt nem vesztette el a 
vas edzése által nyert kék szinét. E lándzsáról 
nem egy külföldi múzeum kért már galvano
plasztikái utánzatot. 

A tárló másik két oldalát a somlói halom-
sirok mellékletei foglalják el. Ezek képezik a 
csabrendeki sirleletekkel egyetemben muzeu
mom legkiválóbb részét. A tárló tetejéről 
lecsüngő díszes bronzüst párját a hallstatti 
őstemetőben lelték meg. A somlói bronzfogan-
tyús vaskardhoz hasonlót eddig alig leltek ha
zánkban. Vaslándzsák nagy sorozata, bronz
kúpos lózablák, csákányok, fejszók, karkötő-
lánczok, kések. 

A negyedik tárló hasonkorú leleteket tártai-
maz, melyek a Balaton-vidék különböző he
lyein kerültek felszínre. Itt van a négy szkitha 
harczi csörtető, a kelta kígyófejű harczi jel-
vény, melyek legnagyobb ritkaságai hazai lele
teinknek. 

Az ötödik nagy tárlóval már kezdetét veszi a 
történelmi kor. A római czivilizáczió legbecse
sebb emlékei, a művészi becscsel biró szob
rocskákon kívül, a díszes tálak, csészék, tányé
rok. Vannak itt a magasabb műveltségre valló 
orvosi műszerek. Nem hiányzik még a római 
katonák kedvencz koczkajátóka sem. Itt látható 
a római fényűzés érdekes emléke, egy bronzból 
készült víztartó-medencze nagyméretű darabjai, 
melynek mindkét oldalát vastag aranyréteg 
borítja, mely egykor Sabaria (Szombathely) 
egyik főterét díszíthette. 

A tárló másik oldalát a legrégibb ekék és 
egyéb földmívelő eszközök sorozata foglalja el. 
Ecsoportot bezárja az urna-temetkezés, acsont-
váz-sir maga eredetiségében való bemutatása. 
A földdel együtt kiemelt sirok egyike az őskor 
asszonyának hamvait 800 darabnál több ékszer 
és gyöngy melléklettel tartalmazza. A római 
női csontváz mellett ott fekszenek az illatos 
kenőcstartó üvegkorsón kívül ékgyöngyei, füg
gői, fibulája, ujján a gyűrű. 

A népvándorlási kor emlékei, a honfoglalás-
kori lovassirok mellékletei nyitják meg a bal
oldal kettős tárlóit. E tárlók mutatják be a ma
gyar hadtörténelmi emlékek több ezer darabból 
álló sorozatát. Külön osztály jut a sarkantyú 
kétezer éves átalakulásának. 

Két osztályát foglalja el a tárlónak Apafi 
Mihály erdélyi fejedelem díszfegyverzete. A soro
zat kiválóbb darabjai a gazdag vesétekkel ellá
tott díszpaizs, az öles kard, melyet a fejedelmi 
zászló mellett hordoztak, három díszalabárd a 
fejedelem monogrammjával, két harczi fejsze, 
harczi bárd, négy lovassági kard és két dísztőr, 
Erdély czímerével. 

A fekvő tárlók két osztályával egyiket a ma
gyar, másikat a keleti jellegű török buzogányok 
sorozata tölti be. Ennek folytatása a kardok 
változatai az Árpádházi királyok korától a Ber
csényi-ezred díszkardjáig. 

Az ablak alatti 12 méter hosszú tárló a több 
ezer darabból álló magyar, római ós kelta bar
bár arany-, ezüst-, bronz-pénzek gyűjteményét 
egyesíti kronologikus rendben. Az ablak közeit 
három nagy fegyvercsoportozat tölti be. A kö
zépső Hunyadi korának vértezetet, harczi esz
közeit, ettől jobbra a törökvilág emlékei van
nak csoportosítva. 

A harmadik csoport a szabadságharcz emlé
keivel zárja be a múzeum hadtörténelmi osz
tályát. 

Leggazdagabb része a múzeumnak a 7000 
darabot meghaladó kézirat-gyűjtemény, közte 
Kisfaludy Sándor Himfijének dalai, Kazinczy 
emlékkönyvének szerelmes versei, Kisfaludy 
Károly, Katona, Bessenyei, Barcsay, Kölcsey, 
Vörösmarty, Petőfi, Arany, Czuczor, Révay, 
Zrínyi a költő, Cserey Mihály és sok más 
jelesünk kéziratai. 

Jelfy Gyula fényképei. 
KISFALUDY SÁNDOR EGYKORI SÜMEGI MAJORJA. (Előtte Kisfahidy Mór honvéddmagynak, 

Kisfaludy Sándoi Mihály nevű fivére fiának, özvegye és leányai ülnek) 
KISFALUDY SÁNDOR EGYKORI LAKA SÜMEGI SZŐLEJÉBEN, 

A HOL REGÉIT IRTA. 
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Lelzter József fényképe. 

A DEBRECZENI CSOKONAI-ÜNNEP. 
Csokonai Vitéz Mihály szülővárosa: Debre-

czen május 21-ikén ünnepelte meg nagy szü
lötte halálának századik évfordulóját. 

Csokonait életében nem méltányolták ugyan, 
kevéssel halála után is Kazinczy és követői túl-
szigorúan ítélték meg, mégis népszerűsége min
dig nagy Volt; leginkább pedig Debreczen vá
rosa lelkesedett iránta, mint a kebeléből kike
rült legnagyobb költő iránt. Kegyeletét sokféle 
módon fejezte ki, síremléke és szobra felállí
tásával, nevéről elnevezett irodalmi társaság 
alakításával, emlékezetének irodalmi úton való 
ápolásával. S e kegyeletnek szép nyilvánulása 
volt a mostani ünnep, tulajdonkép az első orszá
gos jellegű Csokonai-ünnep, melyben részt vett, 
mondhatni, az egész magyar tudományos és 
irói világ. 

Képviselve volt ez ünnepen az ország vala
mennyi nagyobb irodalmi társasága, köre és 
kulturális egyesülete, élükön a Magyar Tud. 
Akadémia, a Kisfaludy-Társaság és Petőfi-Tár
saság kiküldöttjeivel. 

Az ünnepélyeken Debreczen úgyszólván egész 
előkelősége részt vett, köztük Domahidy Elemér 
főispán, gróf Degenfeld József egyházkerületi 
főgondnok, dr. Wolafka Nándor püspök, Kovács 
József polgármester, stb. 
• Áz ünnepély tulajdonkép már szombaton, 
áO-ikán este kezdődött a vendégek fogadásával 
s a kollégium énektermóben tartott szinielo-
adással, a hol Oláh Gábornak «Diákélet Cso
konai korában.) czímű alkalmi színművet adtak 
elő műkedvelő kollégiumi diákok. Másnap reg
gel alkalmi istentisztelet volt a ref. nagytemp
lomban, a hol Csokonairól magasan szárnyaló 
beszédet mondott Könyves Tóth Kalman lel
kész, maga is jeles író. 

Ezután díszülés volta «Bika» szálloda dísz
termében, mely zsúfolásig megtelt. 

Itt Géresi Kálmán, a Csokonai-kör elnöke 
mondott irodalomtörténeti szempontból nagy 
jelentőségű szép beszédet, melyben főleg Cso

konainak a debreczeni kollégiumhoz való viszo
nyát s: kollégiumi tanulmányainak a költőre 
való hatását fejtegette. E felolvasás után a vá
rosi dalegyesület elénekelte Csokonainak «A re
ményhez" czimű dalát, majd Szabolcsim Mihály 
adta elő «Strófák Csokonai százados ünnepére» 
czimű hangulatos, szép költeményét, melynek 
egyik részletét itt közöljük: 

Apostol voltál, a (megkövezésig I) 
Ködös hajnalra hulló napsugár. 
Megújhodásunk csodás korszakából 
A korán nyíló első rózsaszál. 
Lelkedbe forrnak magasztos, nagy eszmék, 
S bohóczkodás álarczát viseled. 
Könnyű szívvel mindig nevetni látnak, 
Pedig örök sóhajtás életed. 

Óh, milyen élet 1 Égben jár a lelked, 
S idelent leghűbb társad a nyomor. 
Kopott, szegény vagy az éhenhalásig, 
És — halhatatlanságról álmodol I 
Virágerdő nyiladozik szivedben, 
S egy szál virágért szived eleped . . . 
Szerelem édes dalnoka, nincs lánykéz, 
Mely lefogná a haló szemed'! 

Mindegy ! . . . tavasznak hirdetője voltál. 
És — örök Isten — milyen tavaszé! 
Bár álmodoztál (boldogabb idők»-ről, 
Azt a virulást álmodhattad-e ? 
A dalnak, melyet próbálgatva kezdtél, 
A nép szavával, édes magyarán : 
Az egekig zengő visszhangja támadt, 
Nagy, boldogabb utódok ajakán ! . . . 

Szintén Csokonairól szóló költeményét sza
valta Szávay Gyula s Szabolcska is, ő is nagy 
hatást keltettek. A Csokonai-kör főtitkára, Tü
dős János emlókbeszédet mondott, Kardos Al
bert pedig felolvasta a bíráló bizottság jelenté
sét a költő életrajzára hirdetett pályázatról, a 
mely sajnos, eredménytelen maradt. Az előadá
sok sorát a városi dalegyesület fejezte be a 
• Csikóbőrös kulacshoz* czimű dal eléneklé-
séveL 

Díszülés után a küldöttségek megkoszorúzták 
a költő érczszobrát. Az Akadémia koszorúját 
Heinrich Gusztáv, a Ki6faludy-Társaságét Beöthy 
Zsolt, a Petőfi-Társaságét Herczeg Ferencz, a 

Nemzeti Muzeumot Szalay Imre helyezték el 
rövid beszédek kíséretében. 

A Csokonai-ereklyetárt tekintették meg ezután 
a vendégek. Az ereklyetár, a melynek össze? 
gyűjtésén főképen id. Komlóssy Arthur fára
dozott, az utóbbi napokban közel 1500 darabra 
szaporodott. Az újabban érkező tárgyak közt 
van egy Széli Farkasnak a kiváló törtónetbúvár-
nak tulajdonában levő könyv, mely egykor 
Csokonaié volt: Popé Sándor, a hires angol 
költő egyik munkája. A könyv czímlapján Cso
konai aláírása és több jegyzete olvasható. Sz. 

A JAPÁN S AZ OKOSZ HAJÓHAD E R 
JÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA. 

Feszült figyelemmel várja a világ a két ellenséges 
hajóhad összeütközését a kelet-ázsiai vizeken s vége-
hoszsza nincs a találgatásoknak: melyik fog győzel
mesen kikerülni az előreláthatólag szörnyű mérkő
zésből? A találgatásoknak azonban vajmi kevés 
értéke lehet, hiszen sokszor egészen apró esemé
nyek halomra dönthetik háborúban még a legreáli
sabb alapon nyngvó számításokat is. 

A legbiztosabb tájékozódást nyújtja az, ha a szak
emberek számokban igyekeznek szemlélhetővé tenni 
az erőviszonyokat. így mutatja most be egy tekin
télyes és nagyon elterjedt párisi lap —mely az 
oroszok iránt rokonszenvvel viseltetik, — az orosz 
és japán hajóhad erőviszonyait, a következő érde
kes összehasonlító adatokat sorolván fel: 

Valamely hajóhadnak egy teljesen másnemű 
hajóhaddal való összehasonlítása csak úgy lehetsé
ges, ha a hajóknál az erő legfőbb hat elemét vesz-
szük alapul. Nevezetesen: 1. A tonnatartalmat, 
vagyis a hajók méreteit, melyek a tengeren való 
kitartást s a felvehető kőszénkészlet mennyiségét 
állapítják meg. 2. A gépek erejét, melyek a legna
gyobb gyorsaság kifejtését lehetővé teszik. 3. A tá
madó fegyverzetet, vagyis az ágyuk erejét. 4. A vé
delmi fegyverzetet, vagyis a hajók vértezetet 
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5. A hadászati alapot — bázist, — vagyis hogy az 
illető hajóhadnak mennyi kikötő és menedékhely 
áll a harcztér közelében rendelkezésére, a hol meg
pihenhet, szénkészletét stb. kiegészítheti, a netaláni 
sérüléseket kijavíthatja. 6. A vezénylet, tisztikar és 
legénység minőségét, harczképességét. 

Ezen adatok külön összegezéséből a következő 
számok kerülnek elő: 

A japán hajóhad. Az orosz hajóhad. 
(86 hajó; közte 40 torpedó C46 hajó ; ezek közt 11 tor
naszád és húsz torpedó- pedóromboló és 11 segély

romboló.) czirkáló.) 
1. Az orosz hajóhad tonna
tartalma: 183.300 tonna. 
(A vladivosztoki hajóhad
osztályt is beleszámítva a 

segélyczirkálók nélkül.) 
2. Az orosz hajóhad hajtó
ereje a gépek fokozott mű
ködésével: 540,000 lóerő. 
3. Az orosz hajóhad tá

madó fegyverzete : Az 
orosz hajóhad egy perez 
alatt 70 tonna és 125 ki
logramm súlyú lövegeket 

szórhat. 
4. Az orosz hajóhad vé
delmi fegyverzete, vagyis 
vértezete : 4071 köbmé

ternyi vértezet. 
5. Az orosz hadászati alap 

arányszáma : 6.5, 
6. Az orosz tisztikar és 

legénység minőségének 
arányszáma: 8. 

Mindezen elemeket összeadva kitűnik, hogy míg 
a japán hajóhad 98 egységgel rendelkezik, addig az 
orosz hajóhad javára csak 89 egységet lehet irni. 
Vagyis a japán hajóhad kilencz erőegységgel áll az 
orosz fölött s ilyen arányban nagyobb a győzelemre 
való kilátása is. 

UTAZÁS A F R I K Á B A . 
Hegedős Sámliimé úti jegyzeteiből. 

(Vígs.) 

Tunisz valóban meglepő város, a tengerpar t 
mellett i része egész párisi, sétányai, üzletei, 
kávéházai, de a felső része m á r egészen arabs, 
szűk és piszkos utczáival és alagút-formára épí-

1. A japán hajóhad tonna
tartalma : 204,000 tonna. 

2. A japán hajóhad hajtó
ereje a gépek fokozott mű
ködésével : 500,000 lóerő. 
3. A japán hajóhad támadó 
fegyverzete: A japán ha
jóhad perezenkint 79 tonna 
és 950 kilogramm súlyú 

lövegeket szórhat. 

4. A japán hajóhad vé
delmi fegyverzete, vagyis 
vértezete: 4495 köbméter

nyi vértezet. 
5. A japán hadászati alap 

arányszáma: 10. 
6. A japán tisztikar és le

génység minőségének 
arányszáma : 10. 

tett bazárjaival, hol keresztbe font lábait maga 
alá szedve ül az arabs, egy kis szűk és sötét 
pinczehelyiségben, hova csak felülről egy kis 
nyilason át j u t be a világosság. A nagy meleg 
miat t van így elzárva. Ott varrják a férfiak a 
legszebb arany hímzéseket. Nők nincsenek az 
üzletben. Ugyancsak ott lát tam, hogy gombo-
lyítja az arabs szabó selyemfonalát. Lábaújjára 
és egyik kezére akasztja és úgy dolgozik, min
den segítség nélküL 

Az arabs nő nem j á r az utczán, csak a nagyon 
szegény, de az is betakart arczczaL Fe l tűnő volt 
nekem az is, hogy az utczán csak európai és 
zsidó nőket lehetett látni . Az utóbbiaknak jel
meze igen szép, festői, ugyanis ők nem szok
nyában, hanem bugyogóban járnak, mely arany
nyal van hímezve, derék helyett bő reklit, fejü
kön hegyes süvegalakú arany főkötőt viselnek, 
melyet ha az utczára mennek, egy nagy selyem 
kendő takar be. Lábuk többnyire mezítelen, 
csak egy kis sárga papucs van rajta, mely oly 
kicsi, hogy épen csak a lábuk újjá fér bele. 
Megjegyzendő, hogy a tuniszi zsidó csak kövér 
leányt vesz feleségül. Ezért a leányokat már tiz 
éves korukban hizlalni kezdik a szülőik valami 
maggal, melynek arab neve helba; ezt tejben 
megfőzik és úgy eszik. Iszonyú kövérre híznak 
tőle. A tuniszi zsidó azt tartja, nem egész
séges az, a ki nem hízik meg és így nem is 
feleségnek való. A zsidó nők semmit sem dol
goznak, mindent a férfi végez. Ugyanígy van
nak az arabs nők is, ott is a férfi végez minden 
nehéz munkát , a nő a háztáját tartja rendben, 
ha szegény; míg a gazdag arabs nő nem foglal
kozik semmivel, csak hever és h imez ; minden 
kényelme megvan, öltözéke is lenge és bő. 
Minden szokásuk arra van berendezve, hogy ép 
és egészséges gyermekeik legyenek 

Nem tudom, szigorú törvényeik miatt-e, vagy 
pedig az éghajlat hozza magával, de az arabs 
ember csontjai jobban kifejlődnek, mint mi
nálunk. Annyi bizonyos, hogy az arabs férfi 
mind atléta. Magas, erős vállú, s bár mezítláb 
jár, szép keskeny a lába, vékony a bokája, 
izomzata pedig oly erős, hogy lát tunk egy arabs 
hordárt , ki a há tán egy zongorát v i t t ; a zon
gora keskeny fele, melyen egy fonott szóles 
öv volt keresztül húzva, lábánál volt, a széles 
része pedig a fejénél és az öv végei a homlokára 

voltak erősítve. így az egész zongora az ember 
testén feküdt és ezzel a teherre l úgy ment , mint 
egy struezmadár. Elképzelhetetlen, mily erősek, 
a gyarló táplálkozás mellet t is. Sem az arabs, 
sem a nomád nem eszik mást évről-évre, mint 
zöldséget, vizbe főtt zabot és gyümölcsöt, — 
hús t csak nagy r i tkán. A zabot az emberek eszik, 
a lovak az árpát, mer t az arabs par ipa állítólag 
nem tűri a zabot, tüzes vére ós a meleg éjhajlat 
mia t t h a m a r elpusztul tőle. 

Mikor Karthágóba mentünk, u tunk egy beduin 
falun vitt keresztül. Lamalga e falu neve. Mi
kor megáll t a kocsink, megkérdeztem, hol van 
itt a falu ? Mert még csak házformát sem láttam. 

Még a rómaiak építettek itt vízvezetékeket, 
szóles alagutakkal, melyek azóta m á r beomol
tak. Ezekben a düledezett csatornákban laknak 
a beduinok. Nincs semmi igényük, a puszta 
földön hevernek, szamarukkal , — az is család
tag —• együtt étkeznek és laknak. A beduin 
ép azokat a füveket és kaktuszleveleket eszi, 
min t az állatok. A hűvös kőfolyosók megvédik 
a nap és eső ellen, különben is ott csak j anuár 
és február havában esik. Ezalat t a beduin odújá
ban ül. az év többi részét a szabadban tölti, 
főzésről nem gondoskodik, van az ú ton mindig 
annyi gyim-gyom, a mennyi neki és szamará
nak táplálékul elég. A beduin nők ruházata is 
igen kevésből á l l : egy szál kék vászon, melynek 
két vége vál lánál össze van tűzve nagy kerek 
ezüst tűkkel, derekán átkötve egy zsinórral. 
Lába mezítelen, de bokáján kígyó alakú ezüst 
karika, kezein karperecz, nyaka tele aggatva 
mindenféle pénzekkel, lánczczal és gyöngygyei, 
haja borzas, de csupa ezüst tűkkel és tányér
forma ezüst lapokkal van ékítve. A beduin min
den pénzét ékszerre költi, a ruha neki feles
leges. 

Bármily kevéssé ápolt is a testük, oly gra-
cziózus alakokat r i tkán lehet látni , min t az 
arabs, vagy nomád nők. F i n o m a lábuk, kerek
dedek a mozdulataik; festői szépen vetik a vál
lukra a kétfülű vízhordó korsót, kezük mozgá
sában van valami nemes és előkelő, j á rásuk nyu
godt, alakjuk karcsú és magas, fogaik bámula
tosan szélesek és fehérek, és nagyon sűrűek, 
igazi gyöngysorfogak. Ez is a szabad levegő ós 
a nap hatása. 

Lamalgából felmentünk, megnéztük a kar-
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thagói amphi theat rumot . Onnan egy arabs faluba 
mentünk, Szidi Buba. Igen szép fekvésű hely, 
gyönyörű kilátással, egész Tunis környékét és 
a tavakat át lehet onnan tekinteni. Oly csend 
volt az utczákon, min tha senki sem laknék a 
kőfedelű fehér házakban, melyeknek csak ka-
pujok van, ablakjuk n incs az utczára. Csak fér
fiakat lá t tunk az utczán, a nők be vannak zárva 
a kőfalak közé, ott végzik házi teendőiket. 

Innen lementünk megnézni az ásatásokat, 
a rómaiak építményeit , melyeket a barbárok 
lerontottak. 

Most ép egy gyönyörű színházat bontanak ki 
a földből; igen érdekes látni, hogy emelkedik 
ki minden kapavágás u tán egy-egy oszlop, vagy 
szobor, vagy a gyönyörű mozaik padlók, melyek 
egész épségükben maradtak meg. Ezt a helyet 
a francziák ásatják és hordják az El Bardo pa
lotába, melynek szárnyépületében, a régi há
remben múzeumot állíttatott a bey. A múzeum 
a legszebb szobrokkal van tele. Különösen szép 
két márvány női alak, egyik sir, a másik nevet. 
Azt mondják a műértők, hogy a nevető szobor 
művészi kivitele a milói Vénuszhoz hasonló. 
Valóban gyönyörű is, az alak nem nagyobb egy 
méternél, de plasztikai szépsége csodaszámba 
megy; feje tartása, karja hajlása és peploná-
nak ránczai, mind oly könnyűk, hogy csak a 
mozgás hiányzik. Kérdeztem az urakat, hogy 
van az, hogy az angolok ezt még nem fedezték 
föl ? Azt mondták, még nem ment hire, mert 
nem régen találták. Üveg alatt őrzik a két 
szobrot. 

Kar thágóban 25 év előtt Lavigerie bibornok 
építtette az első keresztény templomot, hozzá 
egy nagy papnöveldét a «La sociétó des peres 
blancsi) számára. A templom építése közben 
több keresztény sírra akadtak és igen szép mo
zaikokra ós freskókra. A freskók oly épen tar
tották meg színüket, hogy minden vonás és alak 
olyan maradt , a milyen eredetileg volt. A talált 
kincsekből a fehér atyák (szerzetesek) a temp
lom mellett igen értékes és érdekes múzeumot 
rendeztek be, melynek neve «Musóe Lavigerie». 
A templom kertje tele van pálmafákkal és nyiló 
virágokkal, a virágok között vannak elhelyezve 
a szobrok, oszlopok, mindenféle kőkorsók és 
edények, melyeket kiástak a földből. I t t sokkal 
könnyebben megy az ásatás, mint Pompeiben, 
mert itt a homokból ássák ki, míg ott a kemény 
lávát kell letördelni. A kolostor körűi gyö
nyörű árpavetósek, nehéz fejüket lehajtva vár
ják a kaszást, ki megszabadítja őket nagy ter-
hüktől . Április 8-ikán m á r érett volt a kalász 
és arattak. Az óriási területek mind a mostani 
Ali beyé. A szántóföldek lenyúlnak a tengerig 
ós a tavakig, melyeknél a beynek gyönyörű 
villái vannak, de egyikben sem lakik. Az egyik
ben tüzér-gárda van, a másikban tejgazdaság. 
A beynek ugyanis nem szabad oly palotában 
laknia, a hol valami rokona meghalt. El-Bardó-
ban, hol a múzeumot felállíttatta, már két 
palota van, egyik már teljesen el van hagyva, 
gyönyörű régi majolika falai töredeznek. A má
sik, mely szintén mellette van, hasonlókép üres. 
Ebben megnéztük a t e rmeke t ; a fogadóterem
ben, melyben az ünnepélyeket tartják, ott van
nak az európai fejedelmek életnagyságú ai-cz-
képei, melyeket a fejedelmek maguk ajándékoz
tak a beyeknek. Ott van a mi királyunk ifjúkori 
képe is. Ebben a palotában halt meg a mostani 
Ali bey bátyja (Szi Szuddok, kitől a t rónt örö
költe, mer t i t t nem atyáról fiúra öröklődik, 
hanem testvérről testvérre. Ali bey bátyja, Szi 
Szuddok a t rón mellé ötszáz feleségét hagyta 
öcscsére, kinek első teendője volt as ötszáz 
hölgyet férjhez a d n i ; a kinek nem jutot t 
férj, azok számára két palota van a tuniszi 
arabs temető mellett. Ott élik csendes egyhan
gúságban napjaikat. Mikor kimentünk a teme
tőbe, azt gondoltam, ez a palota valami szul
t ánnak a sírja, mer t ablak nincs rajta, csak egy 
kis ajtó, az is be van zárva. Csak ri tkán fogad
nak lá togatókat ; igazi kripta a palotájuk, csak, 
hogy élő szultánák számára való, a kik egykor 
a szultán ünnepel t kegyeneznői voltak, most 
pedig mozgó á rnyképek 

* 
Az itt közölt képek egyike tuniszi arabs íródeákot 

mutat be dolgozószobájában, afféle Írástudót, a ki 
honfitársainak mindenféle Írásbeli teendőit szokta 
elvégezni szűk kis szobácskájában, alacsony Íróasz
tala előtt gubbaszkodva, ha pedig nincs irnivalója, 

VASÁEKAF1 UJSAtt. 

NEBOGATOV OROSZ TENGERNAGY. 

buzgón tanulmányozza a Koránt. Tuniszból Hegedűs 
Sándor és neje beljebb is mentek Afrikába. Meg
nézték Kairuant, egy igazi eredeti arabs várost, a 
melyet szent városnak tartanak, úgy hogy a ki há
romszor volt Kairuanban, az annyi, mintha egyszer 
lett volna Mekkában: joga van a zöld turbánt viselni, 
melyet a sírkövére is kifaragnak. A város nagy me
csetjéből, melynek neve Dzsámán Szidi Okba, belső 
részletet mutat be egyik képünk. A mecset 671 
körül épült, hatalmas nagy épület. Tizennyolcz 
hajóra van osztva, melyet 180 zöld márványból 
bizánczi módra faragott oszlop tart. Innen Susán s 
a nagyszerű amfiteátrumáról nevezetes El Dzsemen 
át Sfaxba, majd hajón Gabésbe értek, mely város 
nagy bazárját, vásárterét szintén bemutatja egy 
képünk. 

NEBOGATOV TENGERNAGY. 
Eosdesztvenszky után leggyakrabban emlegetett 

orosz tengernagy ez idő szerint Nebogatov, kire a 
czár a harmadik balti hajóhad vezetését bizta. E ha
jóhad eléggé tekintélyes, mert négy csatahajó van 
benne, tehát annyi, mint a mennyi fölött a japánok 
összesen rendelkeznek. Ezen kívül van még a Nebo
gatov parancsnoksága alatt egy czirkáló, négy tor
pedóromboló és néhány szállító hajó. Csakhogy 
ezek az orosz hajók már régi szerkezetűek, lassú 
mozgásuak, inkább csak a partvédelemre valók s 
nagy kérdés : mikép fognak a gyors és hatalmas ja
pán hajókkal szemben helytállani. 

Nebogatov még a tavasz elején megindult hazul
ról, márczius 26-ikán a suezi csatornán átkelt, ápri
lis 3-íkán a kelet-afrikai Dsibutihoz ért, hol hete
kig vesztegelt, mígnem elindult a dél-khinai ten
gerre, hogy ott Eosdesztvenszky hajóhadával egye
süljön. Hogy ez sikerült-e már neki, bár valószínű, 
de nem bizonyos, mert úgy a japán, mint az orosz 
hajóhadak mozdulatairól megbízható hirek nem 
érkeznek Európába. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Eötvös Károly munkáiból újabb négy kötetet 

bocsátott a könyvpiaezra a Révai-testvérek kiadó 
czég. Mind a négy kötet egy-egy újabb bizonyítéka 
a kitűnő iró elbeszélő kedve firisseségének s mon
dani valói nagy tömegének. Tárgyuk különböző : az 
egyik t A nagy év czímmel a szabadságharcz idejére 
vonatkozó emlékezéseket közöl. Nem a nagy ese
ményeket mondja el, hanem többnyire kisebb jelen
tőségű, mellékes mozzanatokat, a melyek mégis az 
előadás jellemzeteségével és természetes igazságá
val élénken tükröztetik magát a kort s annak az 
egyes emberekre való hatását. Humoros esetek, ko
mor képek váltakoznak egymással s teszik színessé 
az epizódokat. A másik kötet t Tünemények' czím 
alatt apróbb rajzokat, elmefuttatásokat, tárczaczik-
keket gyűjt össze, érdekes képeket a régi világból, 
az újabb időkből, egy-egy alaknak találó rajzával, 
egy-egy érdekes korrajzi vonással. A harmadik és 
negyedik kötet végűi Deák Ferenczről és családjáról 
szól. Ez is nagyobb részt szájhagyományok után 
készült s elmondja Deák születését, leírja szülőföld
jét, kehidai jószágát, szól testvéreiről: Kláriról és 
Antalról, életmódjáról, vagyoni viszonyairól, a nők
kel szemben való magatartásáról, életének egyes 
epizódjairól, stb. Deáknak mindenféle viszonyaira 
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vonatkozólag nagyon sok adatot gyűjtött össze 
Eötvös Károly, melyek nélküle aügha el nem 
kallódtak volna; ezért nem csekély köszönettel tar
tozik neki a történetírás. A nagy közönség pedig az 
iró nyelvének színes, gazdag magyarosságát, humo
rának üdeséget s előadásának ritka érdekességét 
fogadhatja kiváló elismeréssel. A négy kötet csinos 
kiállításban jelent meg, ára fűzve 16 korona, disz-
kötésben 24 korona. A kötetek egyenként is kapha
tók fűzve 4 koronáért. 

Vaszary Kolos herczegprimásról nagyobb, ti
zenkét ívre terjedő életrajzi munkát adott ki 
Keményfi K. Dániel. Az alkalmat a munkára a 
herczegprimás mostani szép ünnepe adta s a 
szerző szeretettel és lelkesedéssel dolgozta ki 
művét. 

Részletesen rajzolja Vaszary Kolos gyermek
korát, tanulmányait Pannonhalmán, majd felszen
telését, tanári munkásságát Komáromban, Pápán, 
Esztergomban, győri házfőnökségét és igazgató
ságát, irodulmi munkásságát, főapátságát s e minő
ségében kifejtett tevékenységét. A könyv nagyobb 
része ezután herozegprimási szerepléséről szól, a 
melynek különösen egy időben nevezetes politikai 
fontossága is volt, az egyház életére pedig min
denkor nagy hatást tett. A munka vége tömören 
összefoglalja jellemzését mint főpapnak, politikus
nak, emberbarátnak és paedagogusnak. Egy szép 
életnek szép rajza a könyv, van benne sok eddig 
ismeretlen, vagy kevésbbé ismert adat is, de fő 
érdeme előadásának melegségében és világosságá
ban van s abban, hogy lehetőleg hű képét igyekszik 
adni Vaszary Kolos jellemének és munkásságának. 
Szép kiállításban jelent meg Buzárovics Gusztáv 
esztergomi könyvnyomdájában. 

«A szabadságharcz pozsonyi vértanúi*, irta 
Kumlik Emil. Sajátságos véletlen, hogy mint 
Aradnak, Pozsonynak is tizenhárom vértanuja 
van, nem oly kiváló szereplői a szabadségharcz-
nak, mint az aradi vértanúk, mégis megérdem
lik az utókor kegyeletét, mert életüket áldozták 
a szabadságért. Nevezetesebb alakok voltak köztük 
báró Mednyánszky László honvédőrnagy, Petőcz 
György másod alispán, Rázga Pál evangélikus lel
kész, Mészáros Dávid r. katholikus plébános, Bal
dini János mérnök-főhadnagy, Gruber Fülöp tüzér
hadnagy, de voltak egészen egyszerű emberek is, 
színházi súgó, pékmester, falusi földmívelő, köz
ségi jegyző, kiket izgatás, lázítás, felségsértés, 
forradalmi nyomtatványok terjesztése — s más 
hasonló okok miatt itélt el a vérbíróság, mely még 
akkor működött Pozsonyban, mikor a szabadság
harcz az ország többi részeiben még javában folyt: 
1849 január 18-ikától július 23-ikáig. A tizenhárom 
vértanúról Kumlik Emil összegyűjtött minden ösz-
szegyűjthető adatot. Ezenkívül könyvében beveze
tésképen elmondja Pozsony város szereplését a sza-
badságharezban, további részeiben pedig foglal
kozik oly vértanukkal is, a kiket nem Pozsony
ban végeztek ki. Ezek között a Pesten kivégzett 
báró Jeszenák János és gróf Batthyány Lajos s 
Aulich Lajos tábornok aradi vértanú, a kik mind a 
hárman pozsonyi születésűek voltak. A 135 lapra 
terjedő könyv igen terjedelmes és eddig nagyob-
bára kiadatlan anyagot ölel fel s élénken, kegye
letes melegséggel van irva. A kötet végén a szerző 
felsorolja nagy mennyiségű forrásait, nemcsak az 
írottakat, — melyek között ott van a «Vasárnapi 
Ujság» is, — hanem számos még élő szemtanút is. 
A derék könyv pályadíjat nyert a pozsonyi Toldy-
körben. Stampfel Károly bizományában Pozsony
ban jelent meg, ára 1 korona 50 fillér. 

• Az élet könyve* czímen most jelent meg 
Bcniczkyné Bajza Lenke egyik utolsó regénye, 
melyet még a nemrég elhunyt jeles irónő maga 
rendezett sajtó alá, de megjelenését már nem 
érhette meg. A polgári és a főúri társadalom ellen
tétét rajzolja meg egy szomorú történet keretében, 
érdekfeszítő bonyodalommal, mely bizonyára sok 
könnyre fogja indítani az érzékenyebb szivű olva
sót. A könyvet Lampel R könyvkereskedése adta 
ki, ára 2 korona 40 fillér. 

A >Parasztszivek>, Szalóki Elek tParasztszi-
vek» czímű színdarabja, melyet nemrég adtak elő
ször a Nemzeti Színházban s melyet lapunk is ismer
tetett, most megjelent a «Fővárosi színházak mű
sora* czímű vállalatban, melyet a Lampel-féle 
könyvkereskedés ad ki. Ára 60 fillér. 

A magyar bűnvádi pe r rend ta r tás vezér fonala 
Irta dr. Fayer László egyetemi tanár. Most negye
dik kiadásban jelent meg ez a szakkörökben nagy 
elismeréssel méltatott munka, — még pedig telje
sen átalakítva s terjedelmében és anyagában jelen
tékenyen megnövekedve. Fel van ugyanis benne 
dolgozva az új bűnvádi eljárási törvény folytán 
kifejlődött bírói gyakorlat, mely e könyvben rend
szerbe foglalva jelentkezik és kritikai méltatásban 
részesül. Különösen foglalkozik a szerző a gyakorlat 
követelményeinek szempontjából, azokkal a nehéz-
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A DEBRECZENI KERESKEDELMI AKADÉMIA ÉPÜLETE, A HOL A CSOKONAI-EREKLYETÁR VAN. 

ségekkel, melyek új bűnvádi perjogunknak az életbe 
átvitele körül állandóan felmerülnek. Beható fejte
getések tárgya a leggyökeresebb átalakuláson keresz
tülment perorvoslati rendszer. Egyetemes szempon
tokból kiinduló tárgyalás nyomán kidomborodik az 
esküdtszéki intézmény; végűi egybe van gyűjtve 
a könyvben a bűnvádi perrendtartásról kifejlett 
gazdag irodalom. A bűnvádi perrendtartás szövegé
nek beillesztése, továbbá a kimerítő tárgy- és név
mutató megkönnyítik a használatot. A könyv a 
Franklin-Társulat kiadásában jelent meg s a 816 
oldalas szép kiállítású kötet ára 16 korona. 

Budapesti czím- és lakásjegyzék 1905-re. Ma 
már szinte nélkülözhetetlenné vált a hivatalokban, 
üzletekben, vendégfogadókban, kávéházakban, stb. 
az a hatalmas, vastag könyv, melyet mint minden 
tavaszszal, az idén is új kiadásban bocsátott közre 
a Franklin-Társulat. 

E czím- és lakásjegyzékre szüksége van lépten
nyomon mindenkinek, a ki a fővárosban el akar 
igazodni, akár valamely hivatalt, üzletet, orvost, 
ügyvédet stb. keres, akár valamely utczát, vagy 
valakinek a hikásczímét. S a czím- és lakásjegyzék 
évről-évre növekedő terjedelme legjobban mutatja 
a főváros folytonos, gyors fejlődését; az idei jegy
zék már 1930 lapra terjed, melyből csak a főváros 
helyrajzára, az utczák, házak és telkek jegyzékére 
200 lap esik. Ugyanannyi teret foglalnak el az 
országgyűlés és a kormányhatóságok, s a vállalatok, 
czégek, diplomás emberek, hírlapok stb. jegyzéke 
szintén sok teret tölt be, a főváros lakóinak betű
rendes névsora pedig nem kevesebb, mint 960 
lapot. Ez az utóbbi rész összesen 150,000 czímet 
tartalmaz, a mi 20,000-rel több a tavalyinál. Ehhez 
járul még Újpestnek czímjegyzéke 6000 lakásczím-
mel. Mind e rengeteg mennyiségű adat pontosan és 
megbízhatóan van följegyezve. A könyv ára erős 
vászonkötésben 20 korona. 

Új anthologia. Csinos és tartalmas kötetet 
bocsátót közre • Magyar költemények a tanuló ifjú
ság számárat czím alatt Tost Alajosné szül. Prant-
ner Hermina székes fővárosi tanítónő. Több mint 
negyedfél száz lapon nagy mennyiségű költeményt 
állított benne össze rendszeres szempontok szerinti 
beosztással, a tanulók lelki fejlettségére való kellő 
gonddal. Ara 1 korona 80 fillér ; kapható a szerző
nél (Budapest, I. Bercsónyi-utcza 9.) 

Színmű-pályázatok. A Mészáros-féle kétezer ko
ronás drámai pályázatra a Nemzeti Színházhoz 
harminczöt pályamű érkezett. — A debreczeni sün-
ház számára írandó, Csokonai életéből vett tárgyú 
színműre Zilahi Gyula igazgató ezer koronát tűzött 
ki jutalmul. Tizenhárom színmű pályázik. 

A műcsarnok tavaszi nemzetközi kiál l í tását 
május 21-ikén este bezárták. Április S-ikától, a mi
kor megnyílt, harmincznégyezernél többen nézték 
meg. Összesen százöt műtárgy kelt el 106,514 ko
rona értékben, ebből 69,220 korona magyar művé
szeket illetett, 37,294 korona külföldieket. Az állam 
vásárlása 57,434 korona. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A Magyar Tud. Akadémia május 22-iki heti 

ülésén dr. Goldziher Ignácz, az első osztály új 
elnöke foglalta el az elnöki széket. Pápai József 

vendég, ki gróf Zichy Jenő ázsiai harmadik expe-
dicziójának tagja volt «Az éjszaki osztjákok föld
jén* czímű tanulmányának második részét mutatta 
be. Tavaly is járt Szibériában s bő adatokat gyűj
tött az osztjákok szokásairól, nyelvéről, vallásá
ról. — Utána dr. Badics Ferencz mutatta be Gyön-
gyössi István munkáiból azt a kötetet, a mely nem 
régiben jelent meg a Franklin-Társulatnál 'Remek
írók Könyvtárát-ban. Gyöngyössy munkái közül 
mai napig a 'Murányi Vénus* czímű eposz a leg
olvasottabb. Badics a oMurányi Vénusnak* egyet
len fenmaradt eredeti 1664-iki kiadása után adta 
ki újra a költeményt, visszaállítván eredeti tiszta 
szépségébe Gyöngyösit s 54 teljesen új versszakkal 
gyarapította a költeményt, melyek az eddigi kiadá 
sokból hiányzottak. A tetszéssel fogadott előadás 
után Petz Gedeon bemutatta dr. Bleyer Jakabnak 
«A magyar hunmonda germán elemei* czímű érte
kezését. Végül zárt ülés volt, a melyen Toldy Fe
rencz századik születésnapjának ünneplése ügyében 
tanácskoztak. 

A Petőfi-Társaság május 21 -iki felolvasóülését 
Csokonai emlékezetének szentelte. Az elnöklő Ha-
tala Pétern ek a költő emlékezetével kapcsolatos haza
fias megnyitó szavait a hallgatók éljenzése kisérte. 
Zempléni Árpád adta elő azután Csokonaihoz irt 
ódáját nagy hatással. A költemény jellemzi Csoko
nait, a kinek költészetében a nyugati műveltség és 
a keleti magyar észjárás egyesült; utolsó szakasza 
így szól: 

Ember valál. Egész, minő kevés van, 
Gyémánt, a mely fényt százfelől vészen. 
Száz oldalában száz sugártörés van 
S megdicsőül a nap is fényiben. 
Baráti szívvel s?ól a nagy a nagyhoz, 
Válaszszák el bár népek, századok, 
Egymást vezetve szállnak föl a naphoz 
S ha éjbe dől az, ők ragyognak ott. 

Bodnár Zsigmond olvasta fel ezután tanulmányát 
Csokonairól, a fiatalon elhalt költő a lelki világáról. 
A hallgatóság megtapsolta. Az idei Vigyázó-pályá
zat megkoszorúzott és dicsérettel kitüntetett költe
ményeit olvasta fel ezután Zempléni Árpád. A pá
lyadíjat nyert «Andrée» költeményt, Sajó Sándor 
művét, lapunk legközelebbi számában közöljük. Tet
széssel fogadták a dicséretet nyert «Küzdelem* köl
teményt is, melynek szerzője Barcsai Géza. Az igazi 
érzés szólal meg Jakab Ödön «Szeretni* és • Idegen 
oiszágban* költeményeiből s a szerző jó színezéssel 
szavalta el. (Az utóbbit lapunk fogja közölni). Végül 
Koróda Pál olvasta fel «Karánsebesen• czímű köl
teményét. 

MI UJSÁG? 
A válságos napok immár válságos hónapokká, 

legújabban már válságos időkké váltak. Báró Bumán 
István közös pénzügyminiszternek az ellenzéki pár
tok vezetőivel Budapesten folytatott tanácskozása 
sem változtatott a sivár állapotokon Gróf Andrássy 
Gyula május 24-ikén közölte a királylyal az egye
sült ellenzéki pártok azon föltételeit, melyek mel
lett egy új kormányt támogatnának. Ugyanazokat 
a kívánságokat, melyeket régebb történt első kihall
gatásakor előterjesztett. A király a hadseregre vo
natkozó kívánságok teljesítését ezúttal is visszauta
sította. Most már néhány nap alatt a i m a - k o r 

mány fölmentését várják és oly kormány kinevezé
sét, mely mint ügyvivő kormány a minisztériumok 
legelső tisztviselőiből neveztetnék ki a legsürgősebb 
ügyek elintézésére, eshetőleg az országgyűlés el
napolásával. Azt mondják, a mostani kormány tag
jai közül egy sem marad az ügyvivő minisztérium
ban. Ki lesz a miniszterelnök, — ez is bizonytalan, 
habár nem egy nevet hangoztatnak. 

A herczegprimás aranymiséje. Május 26-ikán 
volt ötven éve, hogy Vaszary Kolos bibornok her
czegprimás pappá szenteltetvén, első miséjót meg
tartotta. A magyarországi katholikusok szeretettel 
készültek e jubileum ünneplésére; az esztergomi 
főegyházmegye egyházi pompával akarta megülni. 
Ennek mellőzését kívánta azonban a primás, hivat
kozván gyengélkedésére is.Vaszary bibornok primás 
már hosszabb idő óta csöndes elvonultságban él 
Balaton-Füreden s jubileumát is ott ünnepelte ud
vari papja és rokonai szűk körében. Az ország min
den részéből és osztályából érkeztek hozzá üdvöz
letek. Budapest főváros hatósága közgyűlési határo
zatból feliratban üdvözölte az egyházfejedelmet. 
Szülővárosa, Keszthely diszgyűlést tűzött ki e napra 
és a Tapolczai-utczát Vaszary-utczának nevezték el. 
A primás székhelyén Esztergomban a bazilikában 
ünnepi misét mondott Kohl Medárd fölszentelt 
püspök. Jelen volt a megye, város tisztikara, a pap
ság, katonaság. Az esztergomi egyházmegyében 
május 28-ikán vasárnap tartják meg a hálaadó is
teni tiszteleteket. Előtte való este az egyházmegye 
minden templomában az esti harangozás után még 
egy negyed óráig szólnak a harangok, hirdetvén az 
ünnepet. A király, a kormány nevében gróf Tisza 
miniszterelnök, Berzeviczy Albert közoktatási mi
niszter, a pápa üdvözlő iratokat intéztek az ország 
főpapjához. Á király üdvözlése így szól: oEminen-
cziád személyében Velem együtt az egész ország a 
béke apostolát, a keresztényi szeretet, a jámbor és 
hazafias főpásztor mintaképét tiszteli és számtalan 
szűkölködő áldja a bőkezű jótevőt; mindnyájunk hű 
óhajtása tehát, hogy egészségét mielőbb teljesen 
visszanyerve, az isteni gondviselés Eminencziádat 
az egyház és a haza javára és díszére még évek 
hosszú során át tartsa meg.» 

Rákóczi Ferencz rodostói ebédlőházának mása 
Kassán. Thallóczy Lajos közös pénzügyminiszteri 
osztályfőnök, a ki II. Rákóczi Ferencz és bujdosó 
társai tetemeinek hazaszállítása ügyében Konstan
tinápolyban és Bodostóban járt, a miniszterelnök
höz benyújtott jelentésében javaslatot tett az iránt, 
hogy Rákóczi rodostói ebrdlőházát a maga egészé
ben hazaszállítsák s itt megfelelő módon újra fel
állítsák. A kormány megbízásából azóta az ebédlő
házat, a hozzá tartozó többi Rákóczi-emlékkel együtt 
3000 frankért megvásárolták. Edvi-Ulés Aladár fes
tőművész elkészítette a helyszínén a rajzokat és 
fölméréseket, s ezek szerint állítják föl újra az 
ebédlőházat Kassán, az ottani múzeummal kap
csolatban, és a Rákóczira vonatkozó emléktárgyakat 
helyezik el benne. 

Rákóczi hamvai. A politikai izgalmak közt sem 
szűnnek meg az intézkedések, hogy Rákóczi és buj
dosó társaínak hamvait az őszig haza hozzák. Thaly 
Kálmán, az intéző bizottság egyik tagja, arra figyel
meztet, hogy mivel a bujdosók hamvai Danzigtól 
egész Nikomédiáig vannak szétszórtan eltemetve, 
több állammal kell érintkezésbe lépni, így még több 
diplomácziai tárgyalás lesz szükséges. A bizottság 
ugyanis nem akarja azt, hogy azoknak hamvait, a 
kik Rodostóban vannak eltemetve, külön hozzák 
haza. A tárgyalásokat vezető bizottság elhatározta 
azt is, hogy Rákóczi Ferencz, Zrínyi Ilona, gróf 
Bercsényi Miklósné, Rákóczi József jelenlegi sír
helye piramissal jelöltessék meg. A régi sírköveket 
is haza fogják hozni a hamvakkal együtt, s a sírkö
veket a kassai dómba falazzák be. 

Az országos tornaverseny. Az ország közép
iskoláinak ifjúsága május hó 25-ikén még eleve
nebbé és tornázó ruhájokban még színesebbé tette 
a főváros utczáit. Katonás csapatokban, dobszó, 
trombita mellett, tanárok vezetése alatt vonultak 
be a vasutaktól, szállásaikba, az iskolák termeibe. 
A legtöbben május 26-ikán érkeztek, ekkor már 
együtt ,volt az ötezer egészséges ifjú és nyüzsgött 
tőlük az utcza, ellepték a múzeumokat, a nyilvános 
helyeket, a látnivalókat és gyönyörködve nézte őket 
mindenki. A vidéki ötezer ifjú mellé szintén egyen
ruhás csapatokban sorakoztak a fővárosi iskolák 
ezrei. Május 27-ike és 28-ika a verseny napja. 
A csömöri úti rnillennáris versenypályára mindjárt 
a délutáni órákban vonulnak ki. Ez már az ötödik 
országos verseny Budapesten. 

A műegyetem új rektora . A műegyetemen má
jus 19 ikén már megválasztották az 1905—6-iki 
évre az új tisztikart. Egyhangú szavazással Jónás 
Ödön lett rektor, a kit 1883-ban neveztek ki az 
általános géptan és géprajz nyilvános rendes taná
rává és egy ízben hét évig volt dékánja a gépész
mérnöki szakosztálynak. 

Gelléri M6r, az Országos Iparegyesület igazgatója 
tiszteletére május 21-ikén lakomát rendeztek hu
szonöt éves működése alkalmából. Az ünnepélyen 
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az iparosvilág, a gazdasági, a kereskedelmi és a mű-
ipari érdekeltség előkelőségei vettek részt s képvi
selve volt az Otthon irói kör is, melynek Gelléri 
alelnöke. Számos felköszöntő méltatta a jubiláns 
érdemeit. 

Ujházy Ede ki tüntetése . A király Ujházy Edé
nek, a budapesti Nemzeti Színház tagjának, a szín
művészet terén szerzett érdemei elismeréséül a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta. 
A jeles művészt barátai, tisztelői nagy örömmel üd
vözölték kitüntetéseért. A nagy közönség pedig 
május 23-ikán, mikor a kitüntetés után Ujházy elő
ször lépett föl, részesítette tapsban, éljenzésben, úgy 
hogy alig birt belekezdeni szerepébe. 

Eljegyzés. Schópflin Géza evangélikus kollégiumi 
tanár Eperjesen eljegyezte özvegy Csatáry Zsig-
mondné leányát, Zsófikát. 

Lilla sirja. Csokonai halála százados évfordulója 
alkalmából Duna-Almáson felvirágozták, megko
szorúzták a temetőben a költő által annyiszor 
megénekelt Lilla sirját és emléktáblát helyez
tek a költő ideáljának egykori házára. Komárom
megye előkelősége gyűlt össze az ünnepélyre. A szép 
Vajda Juliánná siremlékénél az ünnepi beszédet 
Szendrey Imre komáromi tanár mondta. Azután 
leleplezték a Lilla házát megörökítő emléktáblát, 
a hol a rég porladozó Lilla családja nevében Kecs-
keméthy Jenő református lelkész beszélt. A vendég
sereget ünnep után a dunaalmási kénesfürdő igaz
gatója, Till, uradalmi főtiszt és felesége látta ven
dégül. A Lilla sírján nyílt virágokból koszorút fon
tak s küldöttség vitte Debreczenbe, Csokonai sír
jára. 

Két festőművész síremléke. A kerepesi-úti 
temetőben legközelebb két jeles művésznek: Bara
bás Miklósnak és Jankó Jánosnak síremlékét leple
zik le. Barabás síremléke, mely Teles Ede műve, 
hatalmas kőtalapzaton álló bronz mellszobor. Jankó 
János emlékén, melyet Kallós Ede mintázott, a mű
vész alakját bronzból készült fóldombormű ábrá
zolja. 

Jó tékony hagya ték hosszú pör után. Néhai 
id. Sembo~y István milliót tévő vagyonát a Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesületnek hagyomá
nyozta. A végrendelet évek óta húzódó pörre adott 
alkalmat, mígnem az egyesület igazgatóválaszt
mánya most elhatározta, hogy a kiskorú unoka 
gyámja által felajánlott 50,000 koronás egyezséget 
elfogadja. 

* Az éghajlat befolyása a bőrszínre. Hogy mi
lyen hatással van az éghajlat az emberi bőr színére, 
bizonyítják a következő adatok: Az Egyiptomban 
letelepülő európai rövid idő alatt szennyesbarna, 
Abessziniában bronzszínű, Arábia partjain fakó, 
Szíriában beteges fehér, Arábia pusztáin félbarna, 
Sziria hegységein élénk vörös lesz. Langsdorf a Mar-
quesas-szigeteken európaiakat talált, kik néhány év 
alatt oly sötétszinűekké váltak, mint a benszülöt-
tek. A portugall települők utódai a Cap Verdi-szige
teken 300 év alatt csaknem egészen feketék lettek, 
Guinea s Batávia partjain pedig még feketébbek a 
benszülötteknél. A hegyilakók többnyire világosab
bak s erőteljesebbek, mint a lapályon lakók. A Hi-
malaya hidegebb vidékein lakó hinduk igen fehé
rek, a déliek feketék. A hindosztániak nagyok, erő
sek, világosszinűek, Bengália lakói gyengék, kicsi-
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nyék, feketék. Ha az abesszíniai, kinek olajbarna 
bőre az esős időszakban rendesen világosabb lesz, a 
magaslatokról a völgyekbe száll, feketésbarnává 
válik. Peruban a hegyilakók világosabb színűek, 
mint a síkonlakók; Dobryzhofer Paraguay erdeiben 
látott európai fehérségű indiánokat, míg a csak
nem egészen .vízen élő, az idő viszontagságainak 
erősen kitett payaguák aránylag sötétebb színűek. 
De az éghajlat befolyása nagy mértékben észlelhető 
az egész testi szervezeten. Az orosz pl. Szibériában 
Sajátlagos néppé, «szibiriákká* változott. Az orosz 
típus ez átváltozását Szibériában már a múlt század
ban észrevették. II. Katalin czárnő következőképen 
irta le a szibériaiakat: «Miként a természet adomá
nyai, a növények s állatok, Oroszországban és 
Szibériában termetre és külsőre nézve egymáshoz 
nem hasonlítanak,ép így az emberek is; a szibériaiak 
barnák, a legszélső keletre esők a khinaiakhoz ha
sonlók ; az oroszok a szibériaiakkal semmi közös 
jellemvonással sem bírnak*. 

* Edvard angol király naponta körülbelől há
romezer hírlapot és ezer levelet kap. A czár és II. 
Vilmos német császár 6—700 levelet. Az olasz ki
rály 500, — Vilma hollandi királynét naponta 
150 levéllel zaklatják. A legelső helyen azonban X. 
Pius pápa áll, kihez naponta átlag 22,000—23,000 
levél érkezik. 

Viszketegséggel pá rosu l t bőrbajok, sömör, 
excema ellen csak egy doboz valódi Erényi-lchtyol-
Salyciltt vegyen 3 koronáért. Készíti Erényi Béla 
• Diana* gyógytára, Budapest, Károly-köiut 5. szám. 

Bnb-hashajtó a legkellemesebb (10 fillér.) 
A szerencsét n e m ke re sn i de ta lá ln i kel l . 

A pénzt azonban mindenki keservesen keresi, ne dobja 
ki hát értéktelen holmikért, hanem keressen megbíz
ható tehetséget, a hol bevásárlásait megtegye. Külö
nösen órát, ékszert, gyílrüt és értéktárgyakat, csak 

olyan czégnél vásároljunk, a melynek már régi ég el
ismert jó neve van. Ilyen pedig Schönwald Imre ma
gyar órásmester és ékszergyáros Pécsett, kit az egész 
ország előnyösen ismer jójárásu, pontos, erős szerke
zetű zsebóráiról, hiteles fémjelzést! ezüst és arany 
ékszereiről, értékes dísztárgyairól. Nála vásároljon tehát 
mindenki s ezzel megtalálja a szerencséjét, mert azon 
órát vagy ékszert melyet Schönwald elad, az egéBz 
életre elég, s ujat soha sem kell helyette vásárolni. 
Schönwald Imre nagy képes árjegyzékét több mint 
2000 ábrával ingyen küld mindenkinek, ki egy levelező
lapon hozzá fordul. 

A CZÁR KONYHÁJA. 
Európa legdrágább háztartása II. Miklós czár ud

varánál van. Csak kevés embernek vau fogalma 
azokról az óriási összegekről, melyeket ott ételre, 
italra s a cselédségre kiadnak. A konyha minden 
ízében franczia s nem egy kitűnő párisi szakács 
szedte már ott meg magát, hogy aztán hazájába 
kerülve üzletet nyisson. A háztartás osztályainak 
főnökei is rendesen nagyon gyorsan meggazda
godnak. 

A konyha, az éléskamrák s a többi osztályok 
gróf Benckendorff udvarnagy felügyelete alatt áll
nak, de az igazi főnök az ezredesi rangban álló ud
vari furir, kinek egyenruháján rendjel, csillagok és 
keresztek díszlenek. Irodájában tizenkét titkár, négy 
alfurir, huszonnégy elsőosztályú, tizennyolez má
sodosztályú lakáj és ötvennégy lakájsegéd van alkal
mazva. A konyha élén két franczia < chef*-főnök 
áll, kik különféle javadalmazásokon kívül minisz
teri fizetést húznak. E két főnöknek négy alfőnök, 
harmineznyolez férfi szakács, húsz segéd és har-
mincz kukta fiú van alárendelve. A pástétom-sütők 
két fősütő és huszonnégy segédből álló külön konyha
osztályt alkotnak. 

Maga a czár a legegyszerűbb ételekkel él s leg
inkább a nemzeti orosz leveseket kedveli. Az udvari 
pinczében 25 ezer tuczat üveg bort tartanak. A czár 
rendesen egy pohár spanyol bort s egy pohár pezs
gőt szokott inni. Ritka gyümölcsökre az idényen 
kívül mesés összegek kellenek. Egy szem földi eper
ért egy ezüst rubelt, egy őszi baraczkért huszonöt 
rubelt is szoktak fizetni. 

Miután az uralkodócsalád tagjai külön háztartást 
visznek, udvari ebédek ritkán vannak. Valóban alig 
lehet elképzelni, mivel foglalkozik naponta a 160 
egyénből álló konyhaszemélyzet. I. Miklós czár 
idejében az udvartartás mindössze 42 személy
ből állt. 

BEÖTHV ZSOLT LETESZI A KJ8FALUDY 
-TÁRSASÁG KOSZORÚJÁT A CSOKONAI-SZOBOR TALAPZATÁRA. 

D E B R E C Z E N I CSOKONAI-ÜNNEPBŐL. - Letzer József fényképei 

HALÁLOZÁSOK 
DUBOIB PÁL, a legjelesebb franczia szobrászok 

egyike, 76 éves korában elhunyt Parisban. Mando-
lint játszó ifja, Madonnája, Lamoriciére tábornok 
síremléke, Aumále herczeg lovasszobra, de minde
nekelőtt a Reimsban és Parisban felállított Orleansi 
szűz szobra hirdetik előkelő művészetét. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Braó 
BÉLA, pápai prelátus, királyhelyi apát, kolozsvári 
plébános, 66 éves korában Kolozsváron. — FEKBTE 
ISTVÁN görög-kath. lelkész, aranymisés pap, saent-

W 
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széki ülnök, szabolcsmegyei főesperes, 86 éves 
korában Nyíregyházán. — MAROSI K I S S JÓZSEF, régi 
honvédszázados, somogyendrédi ref. lelkész 89 éves 
korában Somogy-Endréd községben. — BAETHA 
LAJOS, a magyar államnyomda nyugalmazott fő
tisztje, ki a szabadságharczban részt vett Szent-
Tamás ostromában, a moóri csatában, a hol súlyo
san megsebesült, majd később Bécsbe került a csá
szári állami nyomdába, onnan a temesvári állam
nyomda vezetőjének nevezték ki, báró Eötvös Jó
zsef közoktatási miniszter pedig a budai állam
nyomda berendezését bizta rá, a hol sok évig mű
ködött, 77 éves korában Budapesten. — SEBESTYÉN 
JÓZSEF, régi honvéd főhadnagy, ki Szent-Tamásnál 
a sánczok ellen intézett egyik rohamot vezetvén, 
nehéz sebet kapott ; az alkotmányos életben az 
állami számvevőszéknél számvizsgáló lett, majd a 
földhitelintézetnél működött, 77 éves korában Bu
dapesten. — Farkasházi FISCHER GÉZA 1848'49-es 
honvédhadnagy, a herendi porczellán-gyár megala
pítójának fia és éveken át buzgó munkatársa Buda
pesten 74 éves korában. — Daruvári KACSKOVICS 
JÁNOS 48-as honvédhadnagy 77 éves korában Mohá
cson. — VÖRÖS JÓZSEF földműves, 48-as honvéd 
86 éves korában a fejérmegyei Elvira-majorban. — 
MEDZICHRADSZKT MIKSA kir. közjegyző, 63 éves korá
ban Berettyó-Újfalun. — CSÓKA KÁROLY járásbiró, 
52 éves korában Munkácson. — KOTRBA NÁNDOR 
ilosvai járásbiró 38 , éves korában. — TUBCHÁNYI 
ELEMÉR, a Trieszti Általános Biztosító Intézet fő
tisztviselője, gazdasági iró, <Közgazdaság> czímű 
lap szerkesztője, 35 éves korában Budapesten. — 
BRÜLL HENRIK GÉZA, a Brüll Henrik és fiai nagy
kereskedő czég főnöke, több iparvállalat igazgató
ságának tagja, Bécsben 42 éves korában, s Buda
pesten temették el. — Dr. KONTÚR BÉLA nyűg. 
ezredorvos, gazdag földbirtokos, ki sok ismeretével 
egész életében nem tudott határozott irányban meg
állapodni, irt orvosi, bölcselkedő könyveket, Zsolna 
név alatt novellákat, a katonai életet is több okból 
fölcserélte a polgári élettel, s akkor mint képviselő
jelölt lépett föl, utóbb pedig már az életmód ren
detlenségei vettek rajta erőt, Budapesten, önkezű
leg oltván ki életét, és Szarvason temették e l . — W A L 
LENSTEIN JÓZSEF dr. nyűg. járásorvos 82 éves korá
ban Bükk községben. — PTJDNEB E D E volt huszárka
pitány, kincstári nagybérlő 72 éves korában Bélincz 
községben. — Felső-lieszkói LIESZKOVSZKY ENDRE 
kir. sótárnok 56 éves korában Temesváron. 

Ozv. dr. CSIKÁNYI KÁRÓLYNÉ szül. Práznovszky 
Juliánná 78-dik esztendejében Szentesen. — Özv. 
KONKOLY-THEGE GYOLÁNÉ, szül. Bodó Ilona Nagysze-
lezsényben 49 éves korában. — Ozv. MAYBHOFER 
GYÖROYNÉ szül. Schedl Alojzia 85 éves korában Szé
kesfejérváron. 

Szerkesztői üzenetek. 
A. L. Néhány évtizeddel ezelőtt még csak sejtelme 

se volt senkinek arról a nagyműveltségű ősnépről, 
mely még a babiloniak, assziriaiak, stb. előtt élt a 
Tigris és az Eufrates völgyeiben. Ez ősnépet a tudó

sok ma sumir néven ismerik. Nyelvük már vagy ötöd
félezer évvel ezelőtt kihalt 8 az utánok következett 
népek csak mint tudós nyelvet tanították iskoláik
ban, olyan formán, mint mi a latint. Most már rend
kívüli buzgósággal tanulmányozza sok külföldi tudós 
emez ősnép irodalmi hagyományait, a melyek csere
pekre felírva nagy mennyiségben kerülnek az ásatá
sok folytán felszínre. Meglehetősen ismeretes már a 
sumiroknak nyelve is, melyről egy franczia tudós 
azt állítja, hogy minden mai élőnyelv közt legjobban 
hasonlít a magyarhoz. Mások azonban még azt is 
tagadják, hogy a sumir nyelv az ural-altaji nyelv
családba tartozik, a hova tartoznék tudvalevőleg a ma
gyar is. Egy amerikai búvár pedig azt állítja, hogy a 
csillagászatban már legalább voltak a sumirok olyan 
járatosak, mint a maiak, számtani ismereteik pedig a 
mienket meghaladták. Azt is mondja, hogy a mint job
ban megismerjük a sumirok műveltságét, nagyon meg
lepő dolgokra lehetünk elkészülve, a melyek az em
beriség mívelődésónek forrására is új világot fognak 
vetni. 

V. F. A pogány magyarok, a mint általánosan 
tudva van, eleinte harczi paripáikkal együtt temet
keztek, de később már rendesen beérték azzal is, 
hogy a lónak csak a fejét, lábait és szerszámait he
lyezték az elhalt sírjába, a mint erről sok hazai és 
dél-oroszországi lelet tanúskodik. A mint azonban a 
kereszténység elterjedt, ez a szokás oda módosult, 
hogy a sírba szánt lovat valami jótékony vallásos 
czélra adták. 

Budapest, H. Sch. H. Barabás Béla képviselő ott 
látható múlt heti számunk említett képén: Justh 
Gyulától számítva a harmadik helyen áll; az egymás 
mellett álló három világos szinű atillás alak közül 
balról számítva az első. 

Nyitra, W. R. Az illető nem volt segédszerkesztője 
lapunknak, s nincs is összeköttetésben a lappal. 

A templomjáró. Ünnep után. Az első jobb, sőt jó 
is lenne, ha nem lenne elnyújtva. A három strófás 
bevezetés nagyon is nehezen mozdítja meg a tárgyat. 
Nem volna jobb valahogy úgy kezdeni, hogy a temp
lomba gyülekező nép beszél a padok dolgáról ? Akkor 
mindjárt rá lehetne jutni a templomos emberre stb. 
Az utolsó sorral odacsapott banális mondás sem 
fejezi jól be a verset. Érdemes volna átdolgozni, mert 
a tárgya jó és a feldolgozásban is sok a sikerült 
rész. A másik sok szóval keveset mond. 

Fűit. Ha rám nézel. Fiatalos dalok, de hangulato
sak, reméljük, lesz idő, a mikor szerzőjüktől több is 
fog telni. 

Latona és a lyciai pórok. Az Ovidius-fordítás 
hexameterei éktelenül döczögnek, ember legyen, a ki 
végig birja olvasni. 

Gondolatim messze járnak. Aligha van ma már 
úgy, mint régen, hogy a hortobágyi csárdában be
tyárgyerekek mulatnak! Egyébként is a vers csak 
ismétli a népdalokból untig ismert dolgokat, újat 
nem mond. 

Mea culpa. Intés. Nagyon romantikus a hangja, 
néha dagályos is, eredetiség azonban nincs benne. 

Alkonyatkor. Egy lánykát várok. Dalt akarnék 
irni, stb. Egyikben-másikban meg-megesillan valami, 
egy jó fordulat, egy élénkebb kifejezés, egy ügyes 
rím, a mi — ha csakugyan olyan ifjú ember irta — 
tehetségre vall, de hogy ki fog-e belőle fejlődni va
lami, azt megítélni alig lehet. 

SAKKJÁTÉK. 
2434. szánra feladvány. Van Heijoop A. J.-től. 

8ÖTÍT. 

Világos indul s a harmadik lépésre mutot mond. 

A 2420. sz. feladvány megfejtése Kintzig B.-tól. 

Világos. Sötét. 
1. Vh6—h4 . . . e6 -e5 (a) 
í. Vb.4—h7 K t. sz. 
3. Vn7—g8—e4 mat. 

6. 
1. . . . . . . Fe4-d3 (o) 1. 
2. Bf4-d41 - Kdö—e5 2. Bf4-e4 + 
3. Vh4-f4 mat. 

Világos, a. Sötét. 
1. . . . . . . . Kd5—e5 (b) 
2. Bf4-e4f Ke5—f5 
3 Be4—e3 mat. 

Kd5—d4 
Kd4-d5 

8. Fd3—c4 mat. 

Helyesen fe j te t ték meg : Budapesten: E. J. és F. H. — 
Andorfi S. — Kovács J. — Csongorban: Németh Péter. — 
Bakony-Szentlászlón : Szabó János. — Kecskeméten: Balogh 

Dénes. — A pesti sakk-kör. 

Rövid értesítések: Csongorban: N. P. Mindenkor szívesen 
látjuk küldeményét. 

KÉPTALÁNY. 

A 18-dik számban megjelent képtalány megfej
tése : Könnyebben gyógyul az új seb, mint a régi. 

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

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

Vizsgái jutalom-
könyrül legalkalmasabbak a 

MAGYAR K Ö L T Ö K 
művelnek M ifjúság ssamára ösnsrraa 
munkai. Minden kötet 

bevezetésével Tan aUarvm. 
Arany János válogatott költeméaurat K L— 
Csokonai Vitéz Mihály Tátogatott 

költeményei _ _ _ _ 
C n c i o r Uerge l j válogatott kotta-

menyei . _ — _ m U— • 
Gátra? János válogatott kOlteményoi , —8U 
Jókai Mór kisebb művei — . - L,— 
Kisfaludy Sándor és Karoly 

válogatott költeményei w—.80 
Petóli Sándor valog. költeményét . —.80 
Tompa Mihály Tátog, költeményei B 1.— 
Tóth Kálmán válogatott költeményei . — .80 
Vörösmarty Mlhaiy Tfüogatott 

költeményei w 1-— 

Salvator 
vese-, hólyag-, rhenma-

- - " • - .hexséí " '" 
és í m 

Budapesten , főraktár Édeskuty L 

Viseleti nehétségeknél, otnkorbetsgségeknél a légaö-
aésrtésl szervek hurutaluál. 

Kaphatok: LAlPEIi B. kOnTTttraMéM 
(WODláNEK W. és rtkt) resxr.-t 

Budapest, VI., Andrsnsyi 
és minden könyvkereskedésben. 

" VUsurai Jntalomkonyv 
Jegymesterei keamaéffgel 

gfínomabb szappan a bőrre 
különösen szeplő ellen. 

Ved •/egy 

Mindenűri f t P * " 
két bányász. 

KODAK F é n y k é p e k s ö t é t k a m a r a n é l k ü l ' 
Napíénytöltés NC Film-mel vagy " " ' ' 

r r £ , | , 0 v F Í , m P a C k S - S a l (berendezhető minden 
£ s íveglemezkamara számára). , n a e B 

Árjegyzék és prospektus 

1"" ^^^^^^^^^^^*—^—**^^i^^mmKi^imim^m*^MMm**^*^— 

Legegyszerűbb és legbiztosabb módszer a fejlesztésre; 
minden gyermek néhány perez alatt megtanulhatja. 
Nagymennyiségű hydraulikus fejlesztögép tekeros-film ek 

10851 ingyen és bérmentve. 

N a n f é n v f e " l * I ""Kjunuuymigu. nyarauiiKus íejlesztőgáp tekeros-film ei 
j)T JieszteS.Kodaknapfény-fejlesztógépben j iparilag való előállítására van már forgalomban 10851 
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MflWE ÍZESÍTŐ 
h a a fűszer v a g y c s e m e g e 
k e r e s k e d é s b e n az ü v e g c s e olcsóbb, 

utántöltését kéri. 
Eredeti üveg KTK5Ö Ö7ÖÖ 1.50 
Utantöltve... . 0.40 0.70 0.05 

Ax üvegek árai: 
3t. az. 4 sz. 5 sz. 
2.r>o" 4.60 87=" 

0 87.. 1 87.. 2 SZ. 

S MÁLNÁS I 

ICÜLIA 
artézia gyógyforrás 
b'carbonátokban és konyhasóban a kon
tinens legdúsabb természetes alkalikus 
sós savanyu vize. Szikla rétegen átfúrt 
artézia forrás. Páratlan étvágygerjesztő 

és nyálkaoldó. Ili 79 
A gyomorégést azonnal megszünteti. 
Korányi, Kétly, Itigler, Vámossy, 
Hirschler, Irsai, Ónodi,Tauszk.Polat-
sek budapesti egyetemi tanárok és 
specialisták gége-, légcső-, tüdő, 
gyomor-, bél-, vese-, máj- és hólyag-

bántalmaknál a málnást 

„SICULiA"gyógyiorrás 
természetes alkalikus sós savanyuvizet 
winden eddig ismert savanynvlznél 
jobbnak minősítettek. — Kezelő tulaj
donos «SICDLIA> r. t. Málnás-fürdö 
(Háiomszék m.J. Főraktár Budapesten 

LUX MIHÁLY drogéria-üzlete 
IV., Mnzenm-körnt 7. Telefon 672. 
Azonkívül kapható minden gyógyszertár-

| ban drogéria- és füszerkereskedésben és 
r vidéken minden nagyobb városban 

" 5 Tessék a „Siculia" névre figyelni. J 

S z é p s é g ! 
Ifjúi e l e v e n s é g ! 

üde fehér trczbórt, 
tiszta arczot. fehér 

kezet kap, ki a 
M a - H i l l a -
s z a p p a n t 
hezitálja. Uj, fénye
sen bevált módszer, 

mely kezesség mellell gyorsan és 
biztosan eltávolít liervailtságot, 
ráncznt, szeplöt. borátkát, 
mitessert, orr- ég arczvüriis-
séget. Ma-Hilla- szappan ára 3 db 
K 2.50, 6 db K 4. 12 db K 7. 
l'ostadij külön. Próbadarabok 1 K 
beküldése ellenében bérmentve 

küldetnek. Szélküldés a pénz elő
zetes beküldése vagy utánvét mel
lett eszközöltetik az európai főrak
tár állal LEO LATEINER.Wien, 
1/79, Wollzeile 31. Kapható a leg
több gyógyszerlárésdrogueriában 
Budapesten Török József gyógy
szertárában, Király-utcza 12 és 
Andrássy-ut 26. 11005 

5 írtért 
szétküld utánvét mellett az 

Orsz , P o s z t ó á r u l i á z 
Budapest. Riittenbiller-u. 4B. 
e g y f é r f i ö l t ö n y r e 3 m é 
t e r finom iekete,sötétkék, 
szürke vagy barna angol 

gjapjuszövetet. 

Alapíttatott 1878. Telefon 15—56. 

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

'beszerzési forrása 

Seffer Antal 
sporteszközök és kötélgyártó-telepe 

Budapest, IY., Karoly-utcza, boltsz. .2. 
(Központi városház épülete.) 

Képes árjegyzék kívánatra ingyen és 
bérmentve. 10699 

BUDAPESTI GYÁRAK ÉS CZEGEK. 
Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Részv. társ. 

Irodái: VI., ker., Andrássy-út 5 (saját házában). 
Befizetett részvénytöke 10 millió korona. Elfogad betéteket 4%-oa kamatozással, a 10%-ot 

betétkamat-adót as intézet fizeti. Leszámítol váltókat, előlegeket nyújt értékpapírokra. 
Magyar kir. ositálysorsjegyek főolárusltó-helye IV., Ferencziek-tere í. Kézi zálog
üzletei: IV., Károly-körut 18., IV., Ferencziek-lere és Irányi-utcza sarkán, V/7, Király-

utcza 61., VIII; József-körut t„ ÜUöi-út 6. sz. 10*" 

F I D HÍVD I I I T Í C T cs. és kir. udv. puskamfives. 
h l u i l l j l i J V / í M i l ' (Alapíttatott 1808. évben.) 

BUSAFEST TV.,Béosi-u.2., gjix Ró*sa-u. 7, 
Dúsan ellátott raktár legújabb szerkezetű Kettős va 
dás7-fi>irvvprekböl golyósfegyverek, amerikai Wincnes-
rer?eEméü6-fe^fer4, f^ópisnolyok, szalon e g e 
rek és pisztolyok, töltények és vadász-szerekből, me

lyek jóságáért kezeskedik. 

Sürgönyczlm 
Cartonage 

Telsfon szám 
4 t - 4 8 . . DÁVID KAROLY ES FIA 

doboz-papiráru és szab. fémkapocsgyára 
Budapes t , L, M é s z á r o a - u t e z a J ^ J ^ a n i . 10651 

G y á r t : P»pirté.nT*rt> b o » " 
honiért es iardinet-doboio-
kat. Sajtol t korok doboso-
kat, l igmontoson oUarhato 
össsekajtkató dobosokat pó | 
lyák kötögyapot, stb. cs magolA- ^ 
sara. Hintédoboiok, yalamuit 
kúsot t lemo.-o.ovek tetszés - ^ ^ - . ^ ^ ^ ^ ^ — - -
szerinti nagyBágban. Toá .do- • ^ ^ te <«omagola.áho» 

_ _ Állandó kiállUás a fenti <****«**f* « . -+* 
WF vároHligeti iparcsarnokban megtekinthető. ^ -

Bérmálási, tartós, örökbecsű" 
S C H ÖNWALDi IMRE 

hazánk e lső és l e g n a g y o b b óra- éa ékszergyárosnáű P É C S E T T 1 2 2 . 
Koczká»at kimarva t Pénx rissza l Csere engedélyezve 

Ezüst zománcz amulett 
2 K 40 dl., aranybél 6 K 

Eziisrzomancz nigyon 
széles kerettel 1 K 
aranybél 7 K ÍMl fii. 

Ezüst aranyozott zo-
nunrz 2 K 80 lil.. 
aranybél 6 K 80 fii. 

Ezüst zomancz nagyon 
széles kerettel SK 50 fii. 

aranyból 10 K 

Ezüst zománcz amulett 5 K 
aranyból . . . . . . 10 K 

Gyönyörű lüzemail amulett 
arany keretben . . . 18 K 

Elragadó szép tfizemail amu
lett, arany keretben 10 K 

Finvm-kivitelű arany anrulet tüzen 
zománcznzoll Szt Máriával 13 K 

Finom svájczi níi Tula-
remonloir 16 K 

Valódi arany női remontoir ket
tős fedéllel . . . . . . . . . 40 K. 

Amulettekbez nagyon finom kidolgozású arany nyaklánczok 6 forinttól kezdve, 
ezüst aranyozott nyaklánczok nagyon finom kidolgozásban 1 frt 50 krtol kezdve. 

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Férfiöltönyt 
divatos szabással, gyapjú
szövetből kéttü mérték után 
linuni kivitelben 2 3 kor.-ért 
LICHTMANN SÁNDOR 

szabómester, llWKIb 
Budapest, Rottenbiller-n.4B. 

Vidékre minták bérmentve. 

Ingyen 
és bér-

megküldöm kí
vánatra min

denkinek nagv 
és bőven illtun-
trflt árjegyzé
kemet 1000-nél 
több szolid mi
nőségű, jé és 
olcsó éra,arany ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

és ezüst árukról 
K O N R Á D J Á N O S 
Első éragyár, Briix 712. szám. 

Csehország. 11041 
Valódi ezüst remontoiróra 11.3.80 
Valódi ezüst óraláncz c 1.20 
Nicbel remontoir óra. Ros-

Lopf rendszerű patent 
lánczetal egv íitt _ 12.25 

Nickel ébresztő éra _ « 1.45 
Három darab _ _ _ «4— 
Minden egyes áriért hirom ári 

írásbeli jótállást tillatok. 
Nem alkalmatat kicserélek v. 

a pénzt küldöm vissza. 

tm Párisi vi lágkiáll í tás .Grand Prlx i 1900. ~MI 

KWIZDA FERENCZ JÁNOS 
es. és kir. osztrák-magyar, kir. román és bolgár hercz. udv.szállitó, 
kerületi gyégyszerín Korneubargban, Becs mellett. 

KWIZDA-féle Restitutions-fliiid 
osáss es kir. ssahadalma.ott 

mosovis lovak uámára . 
Esrjr ttveg ára 2 kor. 8 0 üli. 
40 év óta ai udvari istállókban, a ka
tonaság és magánosok nagyobb istállói
ban használaUianvan nagvobb 
elő- és uló-erósiiöiil. inak me
revségénél stb. az idomitásnál 
kiváló mnnkára képesíti a 

lorakaL 11087 
Kwizda-íéle 

iiestit11tions - fluid 
esak a mellékelt ved-
jegygyel valódi.Képes 
árjegyzékeket ingyen 
és bérmentve. Főrak
tár : Török Joasef 

gj6trmmmrt., Budapest, Kl-
ralx-a . 12., AndrA».y-út 2 6 . 

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban 
Budapesten, IV., Egyetem-utcza 4. az. 

wimmammmmimtmmámamm 
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Schichtszappan 
•1 s z a r v a s <( vagy „kulcs" 

1*SÜ» 

j e g y g y e i 

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

, 10982 

ól mentes. 

Bevásár lásnál különösen a r r a ügyel jünk, hogy minden d a r a b szappan a „ S c h i c h t " 
névvel és a fen t i védjegyek egyikével legyen e l l á t v a ! ! 

Próba-babáka 
minden kívánt nagy
ságban, legújabb ós 

legszebb alakban, 
magánhasználatra 

is ajánl | U 7 I 7 

A. fiamharter's Nfg. 

PÉTER PEHAM 
próba-baba műterme, 
Wien,6oWschmidg.l0.r 
Képes árjegyzék ingyen és bérm. 

Világhírű kitüntetett olmütij 

Quargli. 
Az első olmiilzi gépüzemű sajtgyir 

-mely J839. évben alapíttatott' 
ajánl saját gyártmányából egy 
postai küldeményt bérmentve és 
utánvéttel 3 K 70 fillérért. Nagyobb 
megrendeléseknél a legolcsóbb 

árak. 

JOSEF MEIXNER, Olmüte, 
Bahnhof. 

SZÉPSÉG KIRÁLYNŐJE VAGYOK 
mióta az általánosan közkedvelt N O R M A -
crémet használom, mely vegyt iszta , zsir 
és liiganymentes, az arczbörre teljesen 
ártalmatlan, gyorshatása, néhány nap 
alatt eltávolít szeplót, májfoltot, mit-
essert. ránczokat, az arcznak friss ide szint 
kölcsönöz. Norma-«rém 1 tégely 2 K, bér
mentes küldéssel 2K70fill. 3 tégely S K 40 lill. 

Norma-púder, mely három színben kapható, 
dobozonként 2 korona. 

Norma-arrzmosóviz 1 K 60 fillér. 
Norma-szappan 80 fillér. 

NORMA-hajfestő, 
teljesen ártalmatlan, eddig nem létezett 
hatást ér el annak liasznáhitával. a bajnak 
természetes színét vissza varázsolja. 
Egyszeri használat négy hétre elegendő. 
Kapható fekete, barna és szőke színben. 
A kezelés teljesen eltér az eddigi hasz
nálatban levő s/.rrektöl, minthogy a festés 
csakis egy Üvegből történik, s nem, mint 
a más hasonló hajfestékeknél a hol egyszere 
kétféle szer használata szükséges. Arak 
használati utasítással egy üveg 4 k, bérmentes 
köklésMl i K 70 lill. Két üveg 7 K 20 fill. 
bérmentve. — Megrendelhető utánvét vagy a 

pénz előleges beküldése mellett: 

VÁROSI GYÓGYSZERTÁR a « F e k e t e sas . -hoz , T e m e s v á r , S z e n t - G y ö r g y - t é r 1/R. 
Főraktár: Török József gyógyszertárában Budapest, Király-utcza 12. és Andrássy-út 10688 

Hogy ESZMÉNYI KEBELT 
elérhessen,használja őna«Pilules őrien 
t a l e s i - t , melyek rövid idő alatta kiálló nyak
as vállcsontokat eltüntetik, a kebelt fejlesztik, 
erősítik és ismét helyreállítják, a deréknak pe
dig állandóan kecses embonpolnt adnak, a nél
kül, hogy a derekat megnagyobbítanák 

A P I L U L E S ORIENTALES 
az egészséget mindenkor előmozdítják és leg
érzékenyebb véralkat mellett is bevehetek, fisul 
leánvok állal ép úgy, mint hölgyek által, a kik
nek keble a szilárdságot elvesztette vagy azt soha 
sem bírta. Körülbelül kéthavi könnyű kezelés. 
Egy doboz ára utasítással K 6 .45, bérmentve, 

utánvéttel K 6 .75 . 
J . Rat lé , Pharmacien, 6, Passage Verdau, Paris . 

Ausztria-Magyarország részére: Török J ó i s e f gyógyszerész. 
Budapest, Kirá ly-utcza 12. 10946 

KÖVÉRSÉG KORAI VÉNSÉG. 
Istenem, — igy sóhaj ta ezer meg ezer ember. — mit adnék, ha elhaja-
Bodaaomtól és emésztési zavaroktól megszabadulhatnék. I.am. nem is 
kell annyit áldozni. Tegyen minden hölgy és férfi csak egy kísérletet 
V á n d o r soványító és vértisttitó porral, biztos az eredmény; ezt te
kintélyes orvosi és vegyészeti bizonyítványokkal kimutathatom. — Ne 
mulassza senki el, erről meggyőződni; hozassa meg a Mandor port, 
ha be nem vélik, a pénzt duplán visszaadom. Csekély 2 kor. 80 fill. 
Mandor doboza, orvosi utasítás és bizonyítványok mellékelve. Után
vétellel a pénz be küldése mellett; portomentesen diszkréten küldi 

Mme Mandl I d a , B u d a p e s t , K á r o l y - k ö r u t 2 V. sz. 
Török József gyógyszerész, Budapest, Király utcza 14. sz. 11093 

A SZT.-LUXACSFÖB.DOBE1S-. 
Természetes forró- meleg kéneB 
források. Iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vizgyógy-
int3zetek, szénsav fürdők, kő- és A 
kádfürdők, gyógyvíz-uszodák. 
Olcsó és gondos ellátás. Csuzt 1 
köszvény, ideg- bőrbajok stb. felöl kimerítő prospektust küld ingyen a 
10875 8Mt.~Lukáesfürdő IgoMgatútdga Budapest-Budán. 

Q/ej fJTava/fok fi 
CHINA-BOR VASSAL 

I *r«aJt6aa«r gyengélkedők, vejxiegények •« 
I lAWeado.ók .*4mára. Étvágygerjesité, ideg-

erosité és yerjavitó szer. 10652 
I Kutas Is. Több mint S5O0 orvosi vél«n»ény. 

J. S E R R A V A L L Ó , T r i e s t e B a r e o l a . 
H Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
^ k á K 1611, rgssz literes ii«rgKkb«D a K 4.80. 

A szépség ápolására legjobb szer a 
MIR AND A- CRÉME 

Eltávolít minden hiirtisz-
tátlanságot é s az arcznak 
szép üde ki nézést ad. Nem 
tartalmaz semmiféle ár
talmas vagy mérges szert 
és nappal is használható. 
1 tégely •Hiranda.-i'réme 

1 korona. 
1 drb «Miranda>-szappan 

70 tillér. 
1 doboz <Miranda>-pnder 
1 korona három színben 

Budapesten kapható: 
TÖR^K JÓZSEF gyógy
szertárában vagy a készítőnél DIENES J. G. utódai
ná l Eszékea.felsövárosban, a ho l postai megrende-

lések azonnal utánvétel mel let t eszközöltetnek. 
_ _ _ _ ^ ^ ^ _ ^ _ _ _ ^ ^ _ _ _ 11007 

A L Á S S A 
féle valódi angol 

ugorka tej 
gyors és bámulatos h a t á s a 

szépltő-szer. 

Semmi ártalmas wjagot nem tartalmai 
2—3-szori bekenés után tiszta 
Batal arezuk lesz, szeplő, májíoll 
ránezok elmúlnak és szépségü
ket megtarthatják, ápolhatják, 
növelhetik. Egy üveg ára i k. 

Ugorka-Crezae 3 kor. 

M, 1 : Balassa Kornél 
gyógyszertárs, 

B u d a p e s t - E r z s é b e t f a l v a 

Rozsnyay Pepsin bora. 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

é t v á g y t a l a n s á g - , r e n d e t l e n 
e m é s z t é s és g y o m o r / g y e n g e s é g 

ellen. , 

Étkezés közben véve, megóv a g y o 
m o r t e r h e l é s t ő l . Egv üveg ára 

3 k o r . 2 0 fill. 

Egy postacsomag 6 üveggel 1 9 k o r . 
3 2 f i l l . tranko küldve. 

Kapható : 

T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertárában 
B u d a p e s t e n , valamint a készí

tőnél : 10888 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában, 

ARAD, Szabadság-tér. 

Mindenütt, minden gyógytárban kapható. 

A hátban és az utón nélkülözhetetlen szernek Tan 
elismerve 

Thierry A. gyógyszerész balzsama. 
Legjobb liatasu rossz emésztésnél és 

a vele együtt fellépő betegségeknél, mint 
felböfögés, gyomorégés, székrekedés, sav 
képződés, tulieliség érzete, gyomorgörcs, 

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

Működik mint görcs- és fájdalom
csillapító, köhögést szüntető, nyálkaoldó 
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. 

Kicsinvbeni eladásnál a raktárakban 
1 kis üveg ára 30 fillér, 1 ket
tős ü v e g 6 0 fillér. 

ügyeljünk az egyedüli törvényileg 
bejegyzett zöld apácza védjegyre: «Icb 
dien.» Egyedül ez valódi . 

Ezen védjegy utánzása, valamint 
más törvényileg nem engedélyezett, 
'eV forgalomba nem hozható balzsam
gyártmányok v i s z o n t e l a d á s a tör
vényileg tiltva van. 10647 

Egyedüli valódi 
BALZSAM 

Pregrada-ban, 
Rohitsch-Sauerbmnn 

mellett. 

Thierry A. 
gyógyszerész 

fájdalomszüntető, puliitó, oldó, húzó, gyó-

ritó stb. Legkisebb postai szétküldés 
tégely 3 K 60 fillér. Kicsinvbeni 

eladásnál a raktárakban 1 K 20 fillér 
tégelyenként. Főraktár Budapestéi: 
Torok J., dr.Eeger L.I. gyógyszer
tára; Lúgoson vértes, közvetlen ren
delések czimzendök : «Schutzcngel 

Apotheke» des A. Thierry in Pre-
grada bei Rohitsch-Sauerbmnn. 

Az összeg e lőzetes bekül
dése eseténta szálUtás egy nappal előbb történik, 
mint utánvéttel és az utánvétel! pótdíj is meg
takarítható, Így ajánlatosabb az összeget előze
tesen utalványozni é s a megrendelést a szelvé
nyen eszközölni é s a pontos cz imet megadni . 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapesten, (IV, Egyetem-utcza i.) 
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23.87,1905.(52.ÉVFOLYAM.) NAGY MIKLÓS. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, JÚNIUS 4. 
FAöfiieiesi fettételek: VASÁRNAPI UJSÁG éa 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) együtt 

egész évre 2 4 korona 
1 2 < 

I egosz évre 
1 félévre 

Crinpun a 
VASÁRNAPI UJ8AG 

| egész évre 16 korona 
I félévre 8 • 

A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK | ogéaz 4vie ÍO koruna 
(a Világkrónikával! \ félúvre „ 5 * 

Külföldi eLifiiet****.. « a potvUilatt 
meghatározott vitenlij ÍM odatolandó 

AZ ORSZÁGOS IFJÚSÁGI TORNAYERSENY. 

A
FŐVÁROS tavaszi képébe a múlt hét második 

felében s e hót elején a mindennapitól 
u eltérő, kedves és érdekes szinek elegyed

tek ; mindenütt zárt sorokban elvonuló diákok 
csapatai tűntek fel az utczákon, színes torna-
ruhákban, sapkákban, torna-ingükön iskolájuk 
jelvényeivel, régebbi versenyeken szerzett kitün
tetésekkel. Oly sokan voltak, hogy a nagyváros 
nyüzsgő tömkelegében is feltűntek, — a mi 
nem csoda, hiszen mintegy ötezer ifjú gyüle
kezett össze a haza minden vidékéről országos 
tornaversenyre. 

Most ötödször tartották meg Budapesten az 
ifjúsági ünnepek e legnagyobbikát és legnépe-
sebbikót. Először 189l-ben, gróf Csdky Albin 
minisztersége alatt mintegy 2800 ifjú gyűlt 
össze a fővárosban; akkor még az volt a terv, 
hogy évenként rendeznek ily nagy torna-ünne
pet. Ez azonban soknak bizonyult, úgy hogy 
a második országos versenyt csak két év múlva, 
1893-ban tartották meg 2300 tanuló részvételé
vel. Ezután deczcntralizálták a tornaversenyeket 
s azóta évenkint az ország különböző városai
ban jönnek össze az iskolák, kerületekre osztva 
területi fekvésük szerint. Ezek mellett azon
ban 1890-ban, az ezredévi ünnepek kapcsán 

BERZEVICZY ALBERT MINISZTER ÉS JUSTH GYULA KÉPVISELŐHÁZI ELNÖK, TÖBB ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ É8 EGY JAPÁN VENDÉG TÁRSASÁGÁBAN. 

SZABADKAI FŐGIMNÁZIUM CSAPATA VISSZAHOZZA AZ 1901-IKI TONSAVERSENYEN A SEPSZENT GYŐRGYI FŐGIMNÁZIUM CSAPATA ELVONÚL A MOSTANI VERSENYEN ELNYERT ZÁSZLÓVAL 
. 

AZ ORSZÁGOS I F J Ú S Á G I TORNAVERSENYBŐL. 


