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A .Franklm-Társulat. kiadásában Budapesten megjelent és 
minden könyváráénál kapható: 

A DEBRECZENILÜNATIKÜS. 
E L B E S Z É L É S . 

Irta JÓKAT MÓR. 
Második kiadás. Ára fűzve 40 kr. 

EGY EMBER, A KI MINDENT TÜD 
EGí DARAB REGENI. 

Irta JÓKAI MÓR. 
Második kiadás. Ára főzve 80 kr. 

Legjobb és Leghirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

V * * ^ CH. F V Kilönltgu Riispor 
• I tMUTTAL VEGYÍTVE 

H. F A Y , ILLATSZERÉSZ, 
9 r u e de la P a i x , 9 — P A R I S . 

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

Virásos-Kert. 
Dalok. Játékok és mesék. 

Óvodák, anyák és nevelők számára. 
Irta 

G E G U S IDA 
oki. óvónő. 

Á r a ken iénykö té sben 8 0 k ra jczá r . 

50 év óta sikerrel használtatik! 
Szeplő és májfoltokat, va lamint az 
összes bőrtisztátalanságokat el távo

lít jótállás mellet t a 
Spitzer- fé le szeplő és máj fo l t e l l en i 

arczkenőcs é s Salvátor-szappan. 
Valódi minőségben egyedül a 115 é? óta fennálló 

DIENES J. C-féle 
Salvator-gyógyszertárban 

ESZÉKÉIN, F E L S Ő V A R O S , 
kapható. 1 tégely Spitzer-kenőcs 35 kr. 1 da rab 
Salvátor-szappan 50 kr. Ha tása előmozdit tat ik 
a Spitzer-féle salakos mosdóviz használata által, 
1 üveg ára 50 kr. Ajánlom makacsabb bőrtisz
tátalanságoknál a Mil ic-arczkenőcsöt , 1 tégely 
50 kr. — K i t ű n ő lyoni r izspor, 1 doboz 1 forint, 

kis doboz 50 krajczár. 
90- F I G Y E I L M E I Z T E T É S ! Készí tményeimet 
ki tűnő hatásuk miat t sokan utánozzák, kéretik 
tehát a t. ez. közönség csakis Dienes-féle eszéki 
kenőcsöt és szappant kérni és elfogadni. ~^< 

Baktár Budapesten, 
Tőrök József gyógyszertárában 

Király-ntcza 12. 
I V Pos ta i megrende lések u t á n v é t mel le t t azon

na l pon tosan eszközöl te tnek. " • * 

rr 

SZENT LÁSZLÓ 
GYÓGYFÜBDO 

(Püspök-fürdő) 
N A G Y V Á R A D M E L L E T T . 

Vasúti állomás, távírda és posta. 
Fürdő-évad: májustól augusztus végéig. 
Utolsó évad: tetemes ármérsékléssel szeptember 1-től október 

hó véíeig. 
Téli évad: november 1-től április végéig. 
30—40° C. hévforrások, tükör, porczellán, moórfürdők, újon

nan épült igen díszes Cursalon, impozáns, gyönyörű, nagy társalgó 
és tánczteremmel, éttermekkel, kávéházzal és fedett terrassokkal, 
közvetlenül a nagy és árnyas tölgyerdő szélén, séták a díszes park, 
az árnyas erdő és a Somló-hegyen, födött sétahely, kitÜDŐ konyha, 
a váradi püspökségi pinnzékben kezelt saját termésű kitűnő borok, 
hírlapok, tekepálya, naponta háromszor zene, időközönkint a váradi 
katonai zenekar is játszik. 

Ezen hévforrások kitűnő eredménynyel használtatnak: idült 
rheumaticus, köszvényes, görvélykóros bántalmaknál, izületi és 
idegbajoknál, női betegségeknél, gyomorbajoknál stb. Az ivóforrás 
szelíden oldó hatással bír. 

A fürdő 120 szép tágas, világos szobával rendelkezik. 
Fürdőorvos az évad kezdetétől szeptember végéig. 
Bővebb tudósításokkal szolgál 

a filrdögofidnokság. 

A N G O L 

MAJOLIKAFESTÉSRE 
beégetés nélkül, kőszerűen meg
keményedvén, fénylő ékesszi-
n ű e k , m o s h a t ó k és napá l lók , 
alkalmazhatók szintúgy agyag , 
porczel lán, üveg, ktí és é rezre , 
va lamint fa, bőr és szövetre. 
Utasítás és árjegyzék ingyen!! 

Egyedüli raktár Budapesten. 
SEEFEHLNER J. L. 

cs. és k. mlv. szállítónál, 
IV., Váczi-utcza 9 . szám. 

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

GÖRÖG ÉS L4TÍ\ REMEKÍRÓK 
KIADJA A H. TÜD. AKAD. CLASS1CA-PHIL0L0GIAI BIZOTTSÁGA. 

GÖRÖG ANTHOLOGIABELI 
EPIGRAMMÁK 

Fordí tot ta , bevezetéssel és jegyzetekkel el lát ta 

PONORI T H E W B E W K EMIL. 

Ára fűzve 1 frt. 

Görögül és m a g y a r u l : Ára fűzve 2 forint. 

PLATÓN THEAITETOSA. 
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 

SIMON JÓZSEF SÁNDOR. 

Ára fűzve 60 kr. 

Görögül és magyarul: Ára fűzve 1 frt 20 kr. 

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

FÉNYŰZÉS 
(LUXUS) 

a társadalmi életben és a 
nemzetgazdaságtanban. 

Irta 

Dr. GERLÓCZY GYULA 
műegyetemi tanár . 

Á r a fűzve 8 0 k r a j c z á r . 

Az arcz szépsége I 

Leichner 
zsirpora 

és Le ichner h e r m e l i n p o r a 
( l e g j o b b m i n ő s é g ű z s í r p o r ) 

által; mely nappalra és estére a legjobb arezpor, erősen tapad, 
a bőrt széppé, rózsás fiatal űdeségfivé és puhává teszi; ártal
matlan, s nem lehet észre venni, ha valaki azzal beporozza 
magát. — Minden kiállításon az arany éremmel kitűntetve; a 
legfőbb nemesség s az egész művészvilág használja, s kapható 
minden illatszer-kereskedésben, de csakis zárt szelenczékben, 

a tlyra és babérkoszorú, védjegygyei. Kérjék mindig 
0#~ Leichner zsírporát (Leichner's Fettpuder). ~W 

• • Leichner L. kir. iidv. színházak szállítója Berlinben, M 

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

SZEDER-INDÁK 
E L B E S Z É L É S E K . 

Irta 

BAKSAY SÁNDOR. 

Á r a fűzve 2 í r t . — IMszkötésben 2 fr t 5 0 kr . 

Ta r t a lom: 

Jáhel. — Babett. — Három kereszt. I. A fehér kereszt. 
II. A fekete kereszt. III. Házaló kereszt. — Becipe. 

H a z á n k 
legt isz tább, leg

olcsóbb és legjobb szén-
savdus, égvényes savanyuvize, 

Véghles-Szalatnán, Zóly 
mindig 

friss töltésben kapható a budapesti főraktárban: 
Enssébet-körut 56. szám alatt, 

továbbá fűszerüzle tekben és v e n d é g l ő k b e n ! 
Telefon összeköttetés. Számos raktár a vidéken. Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Eevetem-utcza 4. szám.) 

^ 
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POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt ) fél évre _ 6 « 
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M O L T K E TÁBORNAGY. 
1800—1891. 

A
FIATAL Vilmos császár mondása, hogy Moltke 

tábornagyban egy sereget vesztett, talá-
. lóan jellemzi a híres katona valódi érté

két. Kétséget nem szenved, hogy Moltke nem 
csak lángeszű vezérkari főnök, hanem egyúttal 
azon körülményeknek is ügyes megfigyelője 
volt, melyek közt tevékenységét kifejthette. 
Ő nemcsak a porosz katonát, de a porosz népet 
is jól ismerte, és ez utóbbinak sajátságos termé
szetéhez alkalmazta s abból fejtette ki utóbb a 
katonaság nevelését. Jena után a porosz had
sereg ép oly demoralizáczión ment keresztül, 
mint a francziák Sedaimál, s habár katonai mű
szóval élve az «ember-anyag» nem változott, de 
annál nehezebb feladat volt a sereg szellemét, 
öntudatát es önbizalmát újra felébreszteni. 
Mindez főként Moltke föladatának maradt, ki az 
újjáalkotás nehéz teendőit utóbb tulajdon esz
méi és tervei szerint lassan, de biztosan tel
jesítette. 

Még az 1848—49-iki események lefolyása alatt 
is kitűnt, hogy a porosz seregnek nincsenek kép
zett alantas tisztjei és használható altisztjei; s 
habár Moltke befolyása azon időben még nem 
volt oly mérvadó, mint utóbb : hatáskörében a 
hiány pótlására mindent elkövetett. A Dánia 
elleni 1864-iki rövid hadjárat már egészen új 
alakban tüntette fel a porosz hadsereget, mely
nek szervezését Moltke ekkor már végrehaj
totta. Gablenz 03ztrák-magyar csapatjai, kik a 
poroszokkal együttharczoltak Schleswig-Holstein 
ellen, szemre sokkal szebb és életrevalóbb kül
sőt mutattak, de a porosz katonáknak kemény, 
szinte merev magatartása mellett is rendkívüli 
mozgékonysága, ez utóbbiak számára biztosította 
az elsőséget. Az osztrák csapatokkal a többek 
közt a 9-ik számú huszárezred is Schleswig-
Holsteinba jutott. Akkoriban ebben a híres ez
redben, mely a magyar szabadságbarcz alatt 
örökké tartó hírt szerzett magának, még szép 
számmal szolgáltak 1849-es honvédhuszárok is. 
Ezek mellett a porosz huszárok nagyon szo
morú szerepet játszottak. Moltke tábornagy a 
hadjáratról írt munkájában szorul-szóra ezt 
mondja róluk: 

*Az osztrák huszárok nagyobb része régi kato
nákból áll, kik annak idején hazájuk védelmére 
siettek, lóra termett centaurusi alakok, azon 
fajból, melylyel annak idején Nádasdy Berlinbe 
ellátogatott.* 

Moltke, ki a magas politika tényeit is éber 
figyelemmel kisérte, arra a nemsokára be is kö
vetkezett háborúra készítette elő a hadsereget, 
mely Poroszországnak megszerezte a német he
gemóniát. 

A porosz, illetőleg német hadak mintaszerű 
gyors mozgósítása 1866-ban és 1870-ben, a tar
talék, élelmezés és pótcsapatok továbbításának 
észszerű rendszere, döntő győzelmekkel vala egy 
értékű. Moltke mondása szerint egy gyorsan és 
simán, vagyis fennakadás nélkül mozgósított se

reg mindenkor bírja a siker főj'eltételeit, és az el
lenséget megelőzte egy nyert csatárai. 

Moltke haditerveiben valamely tudós hadász 
hibákat és mulasztásokat is találhatna, melye
ket a hadiszerencse tán az ellenfél javára for
díthatott volna, de a győzelmek nagy száma a 
a nagy vezér lángesze mellett tesz tanúságot. 
Moltkét soha nem verte meg senki. Az ő merész 
terve 1866-ban a ehlumi, illetőleg königgrátzi 
csata napján, arra volt alapítva, hogy a korona-
herczeg serege külön úton pontosan elindidva, s 

MOLTKE TÁBORNAGY. 
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a megszabott tempóban haladva, a kitűzött he
lyen és órában meg is jelenjen. Moltke jól tudta, 
hogy Frigyes trónörökös a vett parancsot szigo
rúan végre is fogja hajtani s ezért magára vál
lalta a felelősség minden súlyát. Midőn Vilmos 
király, az ütközet balsikerre mutató előjeleire 
formájából kikelve, halálsápadtan ide-oda for
golódott nyergében: Moltke hidegen, mozdu
latlanul ült lován és alig tett egyebet, mint hogy 
némelykor az órájára nézett. 

Kilencz perczczel a kitűzött és emberi számí
tás szerint megállapított idő lejárta után, Moltke i 
a chlumi magaslatokra irányozta távcsövét. 

Az ott felállított osztrák ütegek, melyek reggel 
óta lőtték a porosz gyalogságot halomra, elkezd- | 

zelmes tudománya titkait a sirba vitte magával. 
0 soha sem volt ilyen szűkkeblű. Tanítványait, 
kik most a német sereg élén állanak, mindenekbe 
beavatta, iparkodásaikat éber figyelemmel ki
sérte, és a legutolsó hadnagynak, valamint az 
őszbe vegyült tábornoknak, ki vele érintkezésbe 
jött, egyforma készséggél és alapossággal magya
rázta meg teendőik fontosabb részeit. Tőle min
denki tanulhatott és tanult is. 

Nem ismerünk hadsereget, mely jelenleg egy 
Moltkéhez hasonló vezért felmutathatna. Német
ország legjobb katonáját, mindazok pedig, kik 
mint katonák tanulni akartak, a legnagyobb 
mestert vesztették el benne. 

marck kanczellár szokott ülni, a ki a terembe 
beléptekor soha sem mulasztotta el öt legelőször 
üdvözölni s vele ülés közben is beszélgetni a 
mikor vagy a kanczellár szállt le hozzá, vagy ő 
ment föl a kanczellárhoz egy kézszorításra. De 
ez az érintkezés soha sem volt valami nagyon 
benső és szívélyes, inkább csak kölcsönös tiszte
letről tanúskodó. Két öreg úrnak a viszonya volt 
az, mely közösen végzett nagy tettek emlékéből 
nyert tápot, de szoros barátsággá soha föl nem 
melegedett. 

Nem is csudálhatni. Természetük csak oly 
különböző volt, mint külsejük. 

A kanczellár athlétaszerű termetű, magas és 
tömör, kihívóan feszülő mellkassal, villámló 
szemekkel, melyek mintha mindig azt kémeinek 
merre van valami ellenség, hatalmas fejével im
ponáló jelenség, s mellette a tábornagy magas 

MOLTKE DÍSZBEN, A TÁBORNOKI KAR ÉLÉN. 

tek lassabban tüzelni, majd pedig egészen abba 
hagyták véres munkájukat. Miért ? Mert a hogy 
azt Moltke előre kiszámította, a porosz trónörö
kös tüzérsége akkor már akczióba lépett. Ekkor 
a vezér Vilmos királyhoz lovagolva, csak ennyit 
mondott: *Felség, megnyertük a csatát.» Utóbb 
még egyszer kivette óráját, azzal a megjegyzés
sel: «Es stimmt*— «Pontosan összevág". 

Francziaprszág ellen első hadi tervét 1859-ben 
készítette el. Eeyher tábornok halála után 
ugyanis Moltke vette át a nagy vezérkar vezény
letét, s midőn Poroszország az olasz hadjárat 
alatt a rajnai tartományok védelmére mozgósí
totta seregét: Moltke rövid idő múlva a csapa
tok felvonulásának tervét, a vasúton való továb
bítás rendszerét és az egyes hadtestek működé
seit tüzetesen kijelölte. 

Moltke állítása szerint sem a csehországi, sem 
pedig a franczia háború alatt hadi tanács nem 
tartatott. A vezérkari főnök mindenkor közvet
lenül a királyival tárgyalta a teendőket, ki eze
ket Moltke előadása alapján jóváhagyta. 

Moltke nem csak a jelenkornak volt legna
gyobb katonája, hanem politikai ellenfeleit is 
jóval felülmulta a parlamentben. A «nagy hall
gatói* jól tudott beszélni, mikor a szótól függött 
a győzelem. Szavait mindenkor megfontolta és 
számon tartotta, de nem fukarkodott velük, mi
kor a kard élével szerzett javakat szóbeli löve
gekkel kellett biztosítani. «A mit egy fél év alatt 
fegyvereinkkel megszereztünk, nehogy újra elve
szítsük, egy fél századon keresztül kellend fegy
vereinkkel védenünk.* Ezt a német birodalmi 
ülés 1874 február 16-iki ülésén, az ellenzék azon 
követelésére jelentette ki, midőn a hadi létszám 
leszállítását követelték. «Nem az iskolamester, — 
folytatá Moltke ugyanezen alkalommal, — ha
nem az állam nyerte meg csatáinkat, az állam, 
mely eddigelé, hatvan évfolyamat alatt, a nemzet
nek testi és lelki jóllétéről gondoskodott, s az új 
nemzedéket rendre, pontosságra, férfias tartásra 
és hazaszeretetre tanította.* 

Moltke kilenczven éves koráig, sőt mondhatni 
majdnem élete utolsó napjáig ténylegesen szol
gált, a mennyiben hivatalos utódjai minden 
fontosabb kérdésben megkérték döntő tanácsát. 
Moltke nem volt az az önző hadvezér, ki győ-

MOLTKE A NÉMET BIRODALMI GYŰLÉSBEN. 

Moltke nemcsak a zöld mezőn, hanem a zöld 
asztal mellett is jelentékeny szerepet játszott s 
katonai lángesze nem emésztette el benne a po
litikust Mint parlamenti férfiú a legidősebb tag
jai közé tartozott a birodalmi tanácsnak, és pe
dig nem csupán időkorát tekintve, — az utolsó 
évtized alatt mindig ő volt a birodalmi tanács 
korelnöke, — hanem mandátumánál fogva is. 
A birodalmi tanácsnak első megalakulásától 
kezdve mindig tagja volt s mindig ugyanazt a 
(kelet-poroszországi mesnel-heydekrugi) kerüle
tet képviselte ott, mely 1867-ben az alkotmá-
nyozó gyűlésbe választotta. A hadvezérek és fe
jedelmi személyek közül, a kiket a háború után 
képviselői megbízással tisztelt meg a választók 
hálája, ő volt az egyetlen, a ki parlamenti szé
kéhez hü maradt, — évek sora óta ö volt az 
egyetlen népképviselő, a ki a birodalmi tanács
ban katonai egyenruhát viselt. 

A jobb oldal első padjában választotta meg 
helyét, azon emelvény sarka alatt, melyen Bis-

ugyan, de szikár, vékony, könnyedén előrefelé 
hajló alakjával, keskeny vállaival s azok fölött 
aszott, ezer redőtől szántott, bajusz- és szakállta-
lan, de rendkívül szellemes fejével: oly ellentét, 
mely szinte abba a csalódásba ejtheté a szemlé
lőt, hogy ez utóbbi a diplomata s amaz a had
vezér. 

Moltke katonai pontossággal teljesíté kép
viselői tisztét. Eitkán mulasztott el egy-egy ülést, 
s azt rendesen kiülte elejétől végig. Még a jelen
téktelenebb szónokok is hűséges hallgatóra szá
míthattak benne és pedig őszinte hallgatóra, a 
ki egész odaadással érdeklődött a törvényhozás
nak oly tárgyai iránt is, melyeknek a katonai 
dolgokhoz alig volt valami közük. Sokszor meg
cselekedte, hogy egész oda ült a szónok mellé, 
hogy jobban hallhassa. Szavazni mindig a kon-
zervativekkel, jobban mondva, a kormánynyal 
szavazott; ha a kormánynak valamely előter
jesztése nem nyerte meg helyeslését, akkor el
távozott, így tett a többi közt a hadmentességi 
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adó behozatalát czélzó szerencsétlen kísérlet al
kalmával, melyet azért ellenzett, mert ö a ka
tonai szolgálatot becsületbeli kötelességnek te-
kinté, mely pénzzel nem pótolható. 

Eitkán beszélt; de ha beszélt, ez mindig ese
mény számba ment. Följegyezték, hogy 24 évi 
képviselősége alatt mindössze 22-szer emelt szót 
s mindig katonai dolgokat érintő kérdéseknél, 
kivéve 1878 május 24-én tartott beszédét, mely
ben a szocziálisták elleni törvénynyel foglalko
zott. Senkit, még Bismarckot sem, hallgattak 
olyan figyelemmel a képviselők, mint ezt az öreg 
katonát. Ha fölszólalt, köréje gyülekezett a ház, 
s oly feszült figyelemmel csüggött ajkain, mintha 
valami, többé már meg sem appellálható Ítéle
tet hirdetne ki. Eendesen ülőhelyéről, néha 
azonban a ház úgynevezett asztala mellől szó
lott, háttal fordulva az elnöki emelvénynek s 
balkezével a kis asztalhoz támaszkodva. Egy
szerű, keresetlen testtartással, kissé előre ha-

Én csak nézem s fájni érzem E szép táj itt körös-körűi; 
A tömegben szívemet, — Madár dalolt szép lombos ágon 
Sivatagban, pusztaságon Kis méhe döngött a virágon, — 
Bús magányom, árvaságom Ember, állat, vidult s örült. 
Ily kietlen nem lehet! 

Most a természet titka-zárja, 
Jön, megy a nép; a tolongás Bár nyilasát mindenki várja 
Képe úgy szédít s ragyog, — Kincsét soká nem tárja f e l . . . . 
Mégis e nagy zsibongásban, Míg így merengenék leverten, 
Bár súrolnak annyi százan, Hű fecském a szellős ereszben 
Én csak egyedül vagyok. A régi jó tanyára lel. 

Lelkem édes dallamával Onnét, a hol örök tavasz van, 
Össze nom cseng e zene; Felhő s vihar közt szállva gyorsan 
Nincs, ki engem itt megértsen Megtért s im vissza nem riad ; 
S örömben vagy szenvedésben Csicserg vidáman enyhe fészkén, 
Vélem együtt érzene. Nem csügged el, bizton remélvén . . . . 
Kába zajban — lágy sóhajban Sötét az éj, de megvirad 1 
krva lelkem messze száll, APOSTOL BERTÁI AN 

Kögel udvari káplán. badeni na gyn erez égné. 
Auguszta császárné. 

Vilmos herczeg 
(ma II. Vilmos császár). 

M O L T K E I . VILMOS CSÁSZÁR HALÁLOS ÁGYÁNÁL. 

íolva, minden élénkebb taglejtés és szónoki dísz 
nélkül, rövid, tömör j ó i átgondolt mondatokban 
beszélt, egy szóval sem mondva sem többet, 
sem kevesebbet, mint szükséges s elég erős, sőt 
korához mérten csengőnek mondható hangon, 
hogy mindenki megérthesse. Néhány héttel ez 
előtt az egységes időről tartott beszédet. Ez volt 
utolsó felszólalása, parlamenti hattyúdala. 

A F Ő V Á R O S B A N . 
Zúg a város ; életében 
Lázas gyors az érverés, 
Fényén a sok utcza-sornak 
Mind a képek összefolynak — 
Bűvös álom az egész. 
Palotáknak czifrasága, 
Uri dámák dús meze, 
Sápadt munkás, vézna gyermek, 
Gőgös arezok, márvány-termek — 
Ködbe tűnnek, mint mese. 

S hű feleség! két jó gyermek ! 
Titeket kis tűzhelyemnek 
Lángja mellett megtalál. 

Oh be jó lesz visszatérni 
S öleléstek' érzeni \... 
Míg én messze, messze járok : 
Szálljon áldás üdve rátok, 
Boldogságom kincsei! 

BÜDNIÁNSZKT GYULA. 

TAVASZ K É S T E K O R . 
Kies napot hiába várva 
Kedves vidékem egyre árva, 
C.-ak álmodozza a tavaszt I 
Alig tűnik a téli emlék, 
A napfény oly halvány, hideg még : 
Lombot, virágot nem fakaszt. 
Máskor már ilyenkor megáldott 
Virulatos, dús fényben állott 

A KÉT H I T E S T Á R S . 
Elbeszélés. (Vége.) 

Irta Könyves Tóth Kálmán. 

A tanácsülés másnap tartatott meg. Meghív
ták e rendkívüli ülésre a híres történettudóst, 
Szilágyi Sámuelt, továbbá a püspök urat is, hogy 
bölcs tanácsaikkal támogassák a város atyáit, 
mert utoljára is ez nem mindennapi eset. Össze 
kell tenni a sok észt, hogy valami jó határozatot 
hozhassanak. 

Három napig hányták, búvárolták a törvény
könyveket. Tény volt az, hogy Ebesi Sándor haza 
került, tény volt, hogy halott és mégis élő. Elvi
tathatatlan igazság volt az is, hogy Márki Fe rencz 
uram házassága törvényes, de ugyanakkor ér
vénytelen, mert az az elvetemedett Ebesi vissza-
követelheté feleségét s akkor annak a szegény 
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asszonynak az életéről nem felelhetnek, pedig 
mily nyugodtan, boldogan élt. 

— Legtanácsosabb lesz őket, — jegyzé meg 
Szilágyi Sámuel uram, — valahogy kibékéltetni, 
hátha az a lerongyollott, mindenéből kipusztult 
Ebesi ráállana az egyezségre s akkor ne vinnők 
feljebb az ügyet. Csak arra kell rábírni, hogyne 
appell aljon. 

Mindnyájan beleegyeztek. A közbenjáró szere
pet Szilágyi uram vállalta magára. Először is Ebe
sivei beszélt. Eáijesztett, hogy azért a fenyege
tésért, melyet neje előtt tett, ellene újból pert 
indítanak, aztán a város újból fölveszi a lázítási 
pert; kitudódott ellene az is, hogy az ellenséggel 

— Értjük, — monda a főbíró, — a második 
férjet választja. 

— Ezt én is értem, nagyjó uraimék, — vágott 
közbe a bozontos Ebesi, — de hátha már csak
ugyan így kell lenni a dolognak s én az eskü
szegő ellen nem léphetek föl, hát nekem is volna 
valami kivánni valóm. Vagyonomat elvesztettem, 
az igaz, kezemet, lábomat szintén elvesztettem, 
az is igaz, de hogy én volnék Ebesi Sándor, azt 
bebizonyíthatom, s akkor Esztert visszakövetel
hetem. Én azonban a jó béke kedveért, mivel 
már úgy sem igen sok gyönyörűségem volna a 
házas életben, beleegyezem abba, hogy ez a 
házas pár együtt lakjék, ha engem holtomig el-

I előtte pár szót az ellenséggel való czimborálás-
' ról. Aztán a fiskális tolla rémítette meg. Kitudja 

nem azért egyezett-e bele az alkuba, hogy az
alatt titkos boszútervet forraljon ? 

Már akárhogy lett légyen is a dolog, ez a 
váratlan esemény könnyebben igazodott el, mint 
föbiró uram s a tanácsnokok sejdítették. Lett 
volna ebből olyan hosszú per, hogy a végét talán 
a harmadik főbíró köti be, s azalatt a perlekedő 
felek kihalnak, de a per mégis folyik, mert Esz-

i térnek Márki Perencztől két kis örököse született. 
Hogyne örültek volna hát mindannyian, mikor 
Ebesi Sándor kijelentette, hogy halott marad 
ha Márkiék gondoskodnak eltartása felől. 

Eletében most az egyszer nézett első férjére 
jó szemmel Eszter, Márki Ferencz pedig meg
ragadta a béna ember ép kezét, s ott a tanács 
színe előtt átölelte halálos ellenségét. 

— Csak azt az egyet kötöm ki, — szólt von
tatva, — hogy Ebesi uram a város túlsó felén 
lakjék. Ha erre rááll, csináljuk meg mindjárt a 
szerződést. 

— Nem bánom én, — viszonzá az, — csak 
be ne ázzék az a szoba, a hol nekem lakást 
fogadnak, mert nem jo lenne ám, ha a szoba 

m'7t$M 

A TEMPLOM ROSKADOZÓ ÁLLAPOTÁBAN. 

GAUTAMA B U D D H A T E M P L O M A B E N G Á L I Á B A N . 

Eredeti fényképek után. 

A TEMPLOM HELYREÁLLÍTOTT MAI ALAKJA. 

czimborált. Ettől ijedt meg legjobban Ebesi, mert 
ebben érezte magát a legbünösebbnek, holott 
Szilágyi Sámuel ezt csak úgy találomra vetette 
oda. Egyszóval elősorolt minden érvet, a mi az 
elvetemedett embert lefegyverezhette. Ha a kard 
meg nem ölte, majd megöli a fiskális tolla. 

Mikor így előkészítették az ügyet, a tanács 
ismét összeült Domokos Lajos elnöklete alatt. 
Beidézték a Márki-házaspárt, felhozatták a még 
mindig letartóztatott Ebesit s Domokos föbiró 
uram ünnepélyesen felszólította a halovány 
asszonyt: nyilatkoztassa ki, hogy a két élő és 
törvényes hitvestársa közül szíve szerint melyi
ket választja. 

Eszter nem szólott, de szemei Ferenczen nyu
godtak meg s kezét annak kezébe illeszté. 

tartanak, tisztességesen, becsületesen; ha kiadják 
számomra az élelmet és az italt, úgy, hogy 
fogyatkozást semmiben sem látok. Isten neki! 
hadd maradjak halott a törvény előtt, csak aztán 
kijárjon rendesen a borocskám, mindennap a 
két tál étel s aztán tanácsuraimék is megígérik, 
hogy azt a port a szegre akasztják. 

A tanácsnokok összenéztek. Ugyan mi puhí
totta így meg ezt a kőszívű embert? Nem cserél
ték-e ki az éjszaka ? Hátha csakugyan igaz, a mit 
egy-két ember állít, hogy Ebesinek csak az 
írását lopta el, titkait csalta ki valami katona
pajtása s hasznot akar húzni a titokból. 

Csak Szilágyi Sámuel uram nem csodálkozott. 
Nem feledte el, hogy ez az ember mennyire el
sápadt, mikor csak úgy ügyvédi fogásból említett 

beáznék, magam meg eláznám, — s élczének jót 
röhögött. 

A főnótárius tolla gyorsan perczegett. Csak
hamar készen lett a szerződéssel s hitelességnek 
okáért még Szilágyi Sámuel professzor úr is el
lenjegyezte. 

A bonyodalmas ügy így nyert megoldást. Hogy 
miért egyezett bele ez alkuba Ebesi Sándor, az 
csakugyan rejtély maradt. Évek multával olvasta 
aztán a tudós professzor úr a hadi tudósítások
ból, hogy egy ütközet alkalmával valami sebesült 
az ellenség előtt elárulta a hadállást, s ezért jól 
megfizették. Valószínű, hogy más ízben is járt 
így el. De a nevét nem tudták ki. Szilágyi Sámuel 
uram kész lett volna rá hitet tenni, hogy ez a 
sebesült Ebesi Sándor volt. 
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Élt még aztán egypár évig. Odújából nem jött 
Tri. Ha már halott, hadd legyen eltemetve. Étele, 
itala kijárt rendesen. Néha-néha azért zsörtölő
dött, hogy nagyobb itczével mérjék borát. Ilyen
kor aztán fenyegetőzött, hogy ő felségéhez appel-
lál. A kibővített itcze újból lezárta ajkát. A Márki
házaspár pedig élt boldogan. A tanács bölcs 
ítélete folytán nyugalmuk biztosítva lett. Ebesi 
Sándornét, holott első hites férje élt, mindenki 
úgy tisztelte, mint Márki Ferencz polgár törvé
nyes feleségét, mert a mit a tanács bölcsen el
határozott, azt köteles tiszteletben tartották. 

Ekként ítéltek a kétes perekben mégamult szá
zad végén is a hazai nagyobb királyi városok atyái. 
A törvényeket a szív és becsület diktálta, s nem 
nyűgözték lelkiösmeretöket a büntető törvény
könyvek czikkelyei. 

kori emléket. Huszonnégy századdal ezelőtt e 
helyen volt kihirdetve azon emberbaráti s min
den élő lény iránt való kegyeletteljes elméleti 
hittan, melynek szellemi árja, idővel, Ázsiának 
legtávolabb vidékeire is áldást hozóan elhullám-
zott s mely bizonyos mértékben, az összes em
beri nemnek, ha nem is felét, de egy harmadát 
hatása alatt tartotta, 

A két ezer évnél régibb építményt az angol 
kormány megmentette az enyészettől, több mint 
százezer rúpiára menő költségen. Hasonlót tett 
több évvel ennekelőtte a nagyszerű mahomedan 
építmények gyöngye, az Ágra városában lévő 
Taj Mehál mauzóleummal, melynek helyreál
lítására háromszázezer rúpiát meghaladó össze
get utalványoztak az angol birodalmi kincs
tárból. 

1883 elején Buddha temploma körül volt 
még véve építkezési állványokkal, úgy, a mint 
azokat egy másik fényképünk feltünteti. Az épít-

be kell vallani, hogy elvesztette őskori vonzal-
mas bájait. 

Ha megtekintjük azokat az ábrákat, melyek 
előbbi alakjában mutatják, a templom közelé
ben számos domború és kisebb-nagyobb alakú 
pyramidális emelvény és köfaragvány tűnik sze
münkbe. Ezek egy része a talajba van beépítve, 
másik a helyéről elmozdítható. Ezek, az úgy
nevezett «sztupák» vagy «csaitják» (chaitya), 
melyeknek két példánya egyenesen onnan ke
rült Budapestre, tudományos akadémiánk szá
mára. Dr. George Kivg baráti felügyelete alatt 
maradtak ezek több éven át Kalkuttában, hála 
illeti öt szíves gondviseletükért. 

Köztudomású, hogy a Buddhizmus igen sok 
dogmatikai és rituális részletet vett át a Hin-
duismus és a Brahman Bráhmánizmusból s kö
zöttük az ereklyék tisztelete nagy fontossággal 
bir. A szoros értelemben vett ereklyék közé szá
míttatnak : a szentek csontjai, haja, körmei és 

A RESTAURÁLÁS ALATT. 

GAUTAMA B U D D H A TEMPLOMA BENGÁLIÁBAN. 

Eredeti fénykép út in . 

És ez nem mese, kevés változtatással megtör
tént tény, miről jegyzökönyvek tanúskodnak. 
Lehet-e ember, kiben érző szív dobog, ki a 
tanácsnak ez érdemben hozott ítéletét kárhoz
tatná ? 

BUDDHISTA EMLÉKEK AKADÉMIÁNKBAN. 
London, 1891 ápril 20. 

A mint 1883. év tavaszán meglátogattam a 
Bengália felső tartományában, Biharban fekvő 
Buddha Gáyát, a mint azt boldogult Csorna Sán
dor nevezte,—a «Buddhizmus Jeruzsálemét" — 
a 160 lábnyi magasságú nagy templomnak, me
lyet Gautama Buddha emlékére kortársai emel
tek, egy oldalát még mindig azon roskadozó ál
lapotban találtam, a mint az itt bemutatott 
egyik fényképe ábrázolja. A megrepedezett és 
félig düledező kő- és tégla-épület burjánnal és 
itt-ott gazdag tropikus növényzettel volt elfedve, 
melynek felülről beékező gyökerei végső szét-
hontással fenyegették a tiszteletet gerjesztő ös-

mény tetejéről egy szép tavaszi reggelen körül- I 
tekintettem a Buddhizmus szent földére, meg
szemléltem a közeli hegylánczolatnak azon csú
csait, melyeket Gautama Buddha lépteivel és 
üdvhozó oktatásaival megszentelt. 

A harmadik kép mutatja a helyreállított nagy 
templom mai alakját. A bejárat fölött, ter
jedelmes kőtáblára vésve, olvasható rövid tör
ténete, mely így szól: «Ezen régi Mohr 
Bodhi templom, mely azon a szent helyen épít
tetett, a hol a királyfi Sakhya Sinha Buddhává 
lett, kijavíttatott a brit kormány által 1880-ban.» 
Illetőleg eredeti szövegében a felhívás így szól: 

The ancient Temple of 
MOHÉ BODHI 

erected on the Spot where Prince Sakhya Sinha became a 
BUDDHA 

was repaired by the British Government under orders of 
Sir Ashley Edén The Lieutenant Governor of Bengal 

A. D. 1880. 

J. D. Beglar Esq. Engineer in charge of the works. 
Az épület mostani alakja ékes és szilárd, de 

ruhadarabjai. Ceylon szigetén Buddhának egy 
foga kiváló ájtatosságnak tárgya. Ezen ereklyék 
nagyobb ünnepélyességeknél, vallásos körme
netek alkalmával szerepelnek s a babonás nép, 
egyszerű hitében, rendkívüli csodálatos hatást 
tulajdonít nekik. Az ereklyék őrizetére bizonyos 
szekrények voltak szánva és sztupáknak nevez
tettek. Valószínű, hogy az őskorban, már Buddha 
születésekor, Krisztus előtt 500 évvel, a hin
duknál szokás volt dombokat emelni a fejedel
mek, szent és hírneves emberek hamvai fölé; ez 
a divat maiglan is fennáll Kelet-Indiában. Ra-
jendrolála Mitra, híres hindu tudós, kit a magyar 
tud. akadémia is beválasztott tagjai közé, azt 
hiszi, hogy a sírdombnak félgömbszerű alakja a 
vízbuborék képletét jelenti, mely a földi mulan
dóság fogalmát hiven képviseli. Ezen sírdombok 
eleinte csait/á-knak, később sztupá-knak nevez
tettek. Idő folytán a csaitjá-k az ereklyék őrize
tére szánt építményeket is jelentették, melyeket 
szokássá vált a vallási gyülésterem közepére 
építeni; a sztupa név alatt pedig oly sírdombot 
értettek, mely az épületen kívül, a szabadban 



volt felállítva. Esetleg a csaitja és a sztupa bel
sejében üreg is volt kivésve, a hová aranyból, 
ezüstből, kőből, vagy egyszerű agyagból készült 
szelenczét helyeztek el, a melyben a fennemlí
tett ereklyék, t. i. csontok, haj, stb. voltak le
rakva. Az ereklyét tartalmazó építmény, szansz
krit nyelven Bhátu-gaxbha, pali nyelven Dágaba 
vagy Dugóba, végre Pagöda szó alatt lett isme
retes ; egyszerű jelentése: rakhely, a hová t. i. a 
test egyes részeit elhelyezték. Későbben Dagaba-
Pagoda jelentette nemcsak az ereklyetartót, de 
a számára készült építményt is. Végtére minden 
domború vagy pyramidalis alakú kőműves épít
mény, úgy szintén a monolithek, melyek olykor 
ábrákkal is fel voltak díszítve, felváltva csaitják-
nak vagy sztupáknak neveztettek. 

Érdekes figyelembe venni a fokozatokat, me
lyeken át az egyszerű csaitja-sírdomb magasb 
becsű művészeti alkotássá fejlődött. Látjuk 
ugyanis, hogy az egyszerű kőmíves-építmény 
nagyobb mérvű pyramidalis alakú sztupává vált, 
hat vagy nyolczszegü talapzattal és Gautama 
Buddha képével müértőleg kiékesítve. Megjegy
zendő, hogy az ereklye nélküli sztupak is vallá
sos tiszteletben részesültek. 

Ily nemű és alakú sztupát nagy számmal ta- j 
lálni a Buddhagayai nagy templom körül fel- i 
állítva; ezeket az ős-időkben ájtatos búcsújárók I 
kedves halottjaik emlékéül vitték a szentföldre. 
Nagyobbik képünk híven ábrázolja a helyszínét és 
a számos sztupát, ereklyével és a nélkül. 

A magyar tud. Akadémia birtokába került 
két őskori emlék-sztupa az utóbbi osztályhoz 
tartozik. * DTJKA TIVADAR. 

EGY TELEM A PERSA FŐVÁROSBAN. 
Irta Dr , K é g l S á n d o r . (Vége.) 

A lóvasút, mely szintén az említett belga vas
útitársaság vállalata, múlt őszszel adatott át a 
forgalomnak. Létesítése nagy küzdelmébe került 
a társaságnak, az orthodox persákkal és minden 
újítástól remegő papi osztálylyal elkeseredett 
harczot kellett folytatnia. A mollák mindenben 
találtak kifogásolni valót, a nők számára külön 
kocsikat követeltek; mikor ez megvolt, akkor 
meg az nem tetszett nekik, hogy a női kocsi
szakasz a férfiak szakaszai közé volt beékelve. 
Maga Naszr-Eddin nem sokat adott ugyan a 
szent férfiak ez aggályaira, de absolut uralkodó 
létere egy olyan vakbuzgó népű országban, mint 
a minő Irán, nem lehetett figyelmen kivül hagy
nia azokat. Sok diplomatizálás után végre bele
nyugodtak az átkozott európai újításba a mol
lák és nyíltan nem izgattak ellene. Mikor elő
ször megkezdette működését, a mollák által fel
bujtogatott nép minden úton-módon ártani 
akart a frengi találmánynak, a sínekre ha
talmas kődarabokat raktak, a kocsisokat, kon
duktorokat inzultálták. Ferrasokat, hajdúkat 
volt kénytelen zsoldjába fogadni a társaság; 
kik nagy botokkal őrködtek a vonal veszélyezte
tett pontjain, később lassan-lassan hozzá szok
tak a persák és megszerették az olcsó közleke
dési eszközt. A persa irtózik a fáradságtól és 
inkább fizet, mint sem kitegye magát az elfára
dás veszélyének. A teremváj, — mert így hívják 
persául a lóvasutat, az angol tramway szót ido
mítva az iráni kiejtéshez, — most a legnépsze
rűbb intézmények egyike és a nagy költség 
mellett is jól jövedelmez. Mindenki elismeri 
nagy fontosságát és nem panaszkodnak már 
másról, csak a tiíltömött kocsikról és a rossz ge
békről. 

Nevezetes tényezője az európaiasodásnakaz ud
vari színház, mely egy igénytelen épületben van 
elhelyezve. Belső berendezése olyan, mint egy 
negyedrangú vidéki theatrumé. Van udvari pá
holya, zártszékei és karzata. Függönye csak kettő 
van és díszlete ugyanennyi. Az egyik egy kö
zönséges persa szobát ábrázol, a jellemző kap
csos ajtóval, a másik egy utczarészletet a pla
tán boulevardról. A primadonnán kivül nincs 
más rendesen fizetett színész, s így csak örmény 

* Duka Tivadar, Londonban élő tudós hazánkfia, 
mint tudjuk, sokáig lakott Kelet-Indiában, mint az an
gol kormány által Bengáliában alkalmazott főorvos. Az 
indiai császárságban szerzett és most is fentartott 
összeköttetései utján a fönntebb ismertetett buddha-bál- ! 
ványszobrokból sikerült két becses példányt megszerez- í 
nie, melyek Kalkuttától Trieszten át érkeztek hozzánk 
s a magyar tud. akadémiában helyeztettek el, mely- j 
nek Duka Tivadar ajándékozta a kétezer évnél régibb I 
nagybecsű emlékeket. Szerk. j 

műkedvelők játszanak benne. Ott létem ideje 
alatt tifliszi örmény műkedvelők a városi vál
lalkozóhonfitársaikkal együtt adtak elő persára 
fordított franczia egy felvonásos darabokat. 
Olykor átalakított, rövidített franczia szomorú-
játékokat is adnak. Rendkívül humorosan hat a 
múlt századbeli öltönyű, harisnyás marquis-k 
szájában a virágos, képletes, mivelt persa nyelv. 
A közönség a lehető legnaivabb, minden éiczet 

| hatalmas, falrengető tapssal fogad. Legjobban 
| szeretik a bohózatokat, a hol lehet nevetni, 
i A színészek két nyelven játszanak; a prózai ré

szeket persául, a dalokat, énekeket a durva, ke
mény hangzású örmény nyelven adják elő. Az 
udvari színésznő, egy csinos franczia kalandor 
nőcske, monológokat szaval, alig hallható sely
pesen. Európai ember ritkán látogatja a szörnyen 
léghuzamos múzsa-tanyát, de a benszülöttek elég 
jól látszanak azt pártfogolni. Eredetipersa szín
művek még nem léteznek, ha csak Fethali Ak-
hondzade törökül irt persa tárgyú darabjait nem 
tekintjük ilyeneknek. Néhány Moliére és egy-két 
Shakespeare fordításból áll az iráni repertoire. 

Közvetlen a színház mellett van a királyi 
főiskola, hol államköltségen európai tanárok ál
tal taníttatnak a leendő persa diplomaták, tisztek 
és magasabbrangú hivatalnokok. 

Az idegenekre nézve legérdekesebb, igazán 
hamisítatlan keleti látványt nyújtó hely a Bazár. 
Ez egy egész város, melynek utczáin csak ugy 
nyüzsög az ember. Idegennek nem tanácsos 
vezető nélkül felkeresni, mert könnyen eltéved
het és óraszámra elbolyonghat egymásba sza
kadó görbe utczáin. A Bazárhoz hasonlítva 
kihaltnak látszik a város, mert Teherán utczái 
és terei, kevés kivétellel, néptelenek, itt pedig 
egész nap szörnyű nagy a tolongás. 

A boltozatos, örökké sáros, kövezetlen utczá-
kon hatalmas embertömegek hömpölyögnek. 
Nagy kiabálással kergetett, megrakott szamarak 
és méltóságos lassúsággal mozgó teve-karavánok 
törtetnek át a sokaságon. A zsibongás, zaj ak
kora, hogy alig hallja meg kísérője szavat az 
ember. Minden mesterségnek és üzletágnak kü
lön utczája van. A mesteremberek, a kovácsok, 
a szűcsök, asztalosok mind a Bazárban dolgoz
nak. Egyes utczákon fülszaggató a kopácsolás. 
A kereskedők nem ülnek helyeiken, keleti "nyu
galommal várva a vevőket, hanem utána szalad
nak és erővel boltjukba akarják búzni az ide
gent, pergő nyelven magasztalva portékáikat. 
Európaitól rendesen négyszeres árt kérnek, de 
nem haragszanak meg, ha az ember felét vagy 
harmadrészét kínálja az árnak. A teheráni Ba
zár nemcsak árúcsarnok, hol az üzleti élet össz
pontosul, de egyúttal városrész is, hol a keres
kedők és üzletemberek laknak. Nyomorúságos, 
egymás tetejére épített házikók vannak a bol
tok mögött, hol a túlságos sűrűen lakó népesség 
a lehető legrosszabb egészségi viszonyok közt 
él. A halálozás mindig nagy a Bazárban, mely 
valóságos járvány-fészek, mert a ronda utczák 
és a zsúfolt lakások miatt szörnyű bűzhödt és 
romlott ott a levegő. 

Teherán erődített város. Földsánc z és árok 
keríti meglehetős távolban. Az irániak igen 
nagyra vannak városuk erődítésével és fennen 
hangoztatják, hogy az Paris után a legerősebb 
főváros a világon. Valóságban a meglehetős rossz 
állapotban levő, omladozó földbástya egy óráig 
sem tudna ellentállni a modern Kruppok és 
Uchatiusoknak. Középkori szokás szerint már 
hat órakor bezárják a város kapuit. 

Teherán környékén számos villája van a sah
nak, többnyire nagy gyümölcsössel és dísz-kert
tel körülvéve. Ilyen például a Nadsaf-Abad és 
Isret-Abadi kéjlak. Ez utóbbi igen csinos, igazi 
keleti stilü kioszk. Elénk szinpompájú, berakott 
domborműves falai, szellős tornáczai, sudár pla
tánjai és az egészet visszatükröző, tükörsimaságú 
tavacska, igéző képet varázsolnak a néző szemei 
elé. A homlokzatokon az oroszlános napos czí-
mer pompázik. A Nadsaf-Abadi kastély az 
előbbihez hasonló, csakhogy kevésbbé díszes 
épület. 

Meglehetős számos európai lakik jelenleg a 
királyok királya székvárosában. Legtöbb köztük 
a kaukázusi orosz és örmény, kiket kereskedelmi 
összeköttetések vonzanak a persa fővárosba. 
Ausztria és Magyarországból a csehek és cseh
országi németek szolgáltatják a legnagyobb kon
tingenst. Magyar lakosa kettő van Teheránnak, 
mindakettő iparos, kik mint kocsigyárosok jó 
nevet szerzettek messze keleten a magyar indusz-
triának. Az egyiket Bertalannak, a másikat Ba

lognak hívják. Teheránba érkezve, egy napon 
előttem termett a magyarok idősebbike, Berta
lan, ki már hét éve lakik Persiában. Eleinte né
metül szóltam hozzá, abban a hiszemben, hogy 
csak olyanféle magyar, mint az Amerikába ki
vándorlóit tót hazánkfiai, kik magyarnak vall
ják magukat, de azért egy kukkot sem tudnak 
Petőfi nyelvén. A társalgás folyamán aztán ki
tűnt, hogy Bertalan igazi lófő székely, ki huszon-
nyolcz évi külföldi tartózkodás alatt is megőrizte 
magyar anyanyelvét és nemzeti jellegét. Igen 
örült, hogy magyarul beszélgethetett velem és 
kért, hogy látogassam meg vele együtt a másik 
magyart, Balogot, ki családos ember. Balognak 
elég terjedelmes műhelye van, hol számos persa 
mesterember dolgozott a félig kész európai stilü 
hintókon és könnyű kocsikon. Az elég tiszta 
vendégszobában magyar hírlapok feküdtek az 
asztalon, a «Vasárnapi Újság» és a "Politikai 
Ujdonságoki). Balog és neje, egy kis szellemes 
franczia nő, magyar vendégszeretettel fogadtak. 
Sokáig elbeszélgettünk, eleinte magyarul, később 
neje kedvéért francziául és persául. Balog egé
szen jól beszél persául, sőt a mi ritkaság az 
európai gyarmathoz tartozók közt, még olvasni 
is tud egy kicsit; négy-öt persa könyvet, egy 
protestáns persa bibliát, egy Hafizt és néhány 
mesekönyvet láttam nála. A két említetten kivül 
van még egy kétes existencziáju egyén, ki ma
gyarnak mondja magát, de egy betűt sem ért 
magyarul. 

Teherán igen magas fensíkon fekszik, innen 
magyarázható, hogy nyáron kiállhatatlan az ott 
uralkodó község, télen pedig nagy a hideg. Ta
valy télen óriási vastagságú hólepel borította a 
város utczáit és a lapos tetőkre halmozódott hó-
tömegek terhe alatt egymásután kezdettek ros
kadozni a fa drágasága miatt gyarló, gyenge ge-
rendáju házak. A persa ember szörnyen fél a hi
degtől, «a fagy megöli az embert" (ademra mi-
kused) mondogatták a nyakig beburkolt didergő 
irániak. Az utczákon csak a legalsóbb néposz
tályhoz tartozókkal lehetett találkozni mert a 
tehetősebb ember ki sem mozdult a házából. 

AZ OROSZ UDVAR TITKAIBÓL. 
1870—1878. 

Jertnolov Iván után oroszból A. B. 

Sokan mai napság is azt hiszik, hogy a híres 
«harmadik osztály» II. Sándor császár alatt 
már nem létezett. Már pedig a rendőr-uralom 
soha sem gyötörte annyira a népet, mint épen 
ama szelíd lelkű fejedelem idejében, kit környe
zete és tanácsadói minden lépten-nyomon tév
útra vezettek. 

A franczia-német háború kitörése után Bis
marck herczeg, kit akkoriban még a nporosz 
grófi) név alatt ismert minden orosz ember, azt 
kívánta, hogy a birodalom területéről, de legin
kább Szent-Pétervárról és Moszkvából, minden 
franczia alattvaló eltávolíttassék. Ezt pedig oly 
hangon követelte, mely velejében a fenyegetés
hez hasonlított. Néhány e tárgyban váltott levét 
után még azzal állott elő, hogy ellenkező esel-
ben nem érezné magát a lengyel és orosz emi-
gráczió felügyeletére kötelezve, noha ez a két 
állam kormányai közt szerződésileg meg volt 
állapítva. A weissenburgi győzelem után, midőn 
kitűnt, hogy a franczia sereg a harmadik csá
szárság befolyása alatt végképen elromlott, a 
porosz államférfiak egy perczig sem haboztak 
kimondani, hogy Francziaország után esetleg 
az éjszaki szomszéd megkoppasztására kerül 
majd a sor. 

A czár «harmadik osztályán tehát minden 
további okoskodás nélkül híven teljesítette a 
Berlinből érkezett parancsokat, és a franczia 
alattvalók két harmadát rövid úton kiutasította 
az országból. Ekkor történt, hogy D—s herczeg 
a Pária gróf megbízásából a téli palotában a 
franczia-orosz szövetség első javaslatát előter
jesztette.^ A császárság megbuktatása után Po
roszország Francziaországban csakis köztársa
sági kormányt fog elismerni, ha azonban a czár 
rokonszenvét a Bourbon-Orleans-i fúzió felé 
fordítja, Bismarck gróf tervei dugába dőlnek, és 
ezek helyett tulajdon bajaival elég dolga leend. 

Gorcsakov herczeg veleszületett kétszínüsé-
genél fogva elfogadta a franczia alkuszt, de egy
úttal ennek megérkezését Berlinben is tudatta. 
Azt hitte, hogy ily módon a porosz fenhéjázó 
dölyfösségnek nyakát szegi. Ugyanezen időben 
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mutatkoztak a nihilisták első működésének nyo
mai , habár egészen más név alatt és más 

__ alakban. 
Valami Bakthov nevű orvosnövendék, ki Pa

risból a háború kitörése után hazajött, tüntető
leg azzal dicsekedett, hogy a francziák leveretése 
után, itthon a csinovnik-uralom is véget fog érni. 
Ezt a hóbortos fiatal embert Muraviev tábornok 
elfogatta és fellengző nyilatkozataiból erővel azt 
akarta kisütni, hogy Bakthov egy egész szekta 
nevében beszél és lázít, mely ily formán csakis 
Francziaországban keletkezhetett. Ily körülmé
nyek közt a franczia néppel szövetségbe lépni 
annyit tenne, mint a czár ellenségeivel kezet 
fogni. 

Bakthov-ot egy szép napon a czitadellában 
agyonlőtték, D—s herczegnek pedig tudtára 
adatott, hogy ajánlatára ez idő szerint reflektálni 
nem lehet. Utóbb kisült, hogy a szerencsétlen 
fiatal embert Berlinben vették rá hóbortos dol
gaira. Családja mai napig is bizonyos évdíjat húz 
Berlinből. 

A czár ilyesmikről rendesen csak akkor érte
sült, midőn más ember már régen elfelejtette. 
Több izben nyomára jött a nevében elkövetett 
hibáknak, de ilyenkor a bűnösök már régen el
palástolták gaztetteiket, úgyhogy mindig azok 
itták meg a levet, kik tulajdonképen csak har
madik kéz által voltak érdekelve. 

Kit nem töltene el a legnagyobb felindulással 
a két Szymonov testvér esete, kiben nem forrna 
fel a vér mindazok hallatára, a mik közvetlenül 
a török háború előtt a hadseregben történtek? 

Szymonov Alexej Pavlovics kapitányt herczeg 
Bariatinskij, kaukázusi kormányzó, Parisba 
küldte, hogy ott a franczia csapatok táborozási 
készülékeivel megismerkedve, az e részben szük
séges tárgyak beszerzésére nézve indítványt te
hessen. A küldetés czélja kissé ügyetlenül volt 
eltakarva, mert mindenki tudta, hogy a Kauká
zusban állomásozó csapatok nem szorulnak fran
czia tábori sátrakra, vagy egyéb fölszerelésekre s 
igy hamar kitudódott, hogy nálunk tulajdonké
pen másféle táborozásra készülnek, a mi külön
ben akkoriban már a nyilvános titkok sorába 
tartozott. Szymonov Alexej három hónapig tar
tózkodott Toulonban, hol a franczia hadsereg 
tábori felszerelései készülnek, onnan Metzbe ke
i-ült és az ottani erődített táborban tanulmá
nyozta a különféle szerkezeteket. 

Ezen idő alatt bátyja, Szymonov Fed or Pavlo
vics, a Wolkonskij gyalogezred parancsnoka, va
lami úton magára vonta Muraviev haragját, a 
miért egyik pártfogoltjai érdemén túl előlépte
tésre nem ajánlotta. Midőn Szymonov Alexej 
haza érkezett, Muraviev kopói erre vetették ma
gukat, és szerencsésen ki is sütötték, hogy a 
fiatal tiszt forradalmi titkos levelezést folytat. 
Szymonov Fedor öcscse védelmére kelt. Mura
viev mindkettőjüket elfogatta, és három hónapig 
tartott vizsgálat után a czár parancsára mint 
haza- és felségárulókat kivégeztette. Az idősb 
Szymonov özvegye külföldre menekült, mert ne
szét vette, hogy Muraviev őt is el akarja vesz
teni. 

Onnan két levelet intézett II. Sándor czárhoz, 
a nélkül, hogy választ kapott volna. Végre 
Lieven herczegnő magára vállalta a harmadik 
levél kézbesítését. A czár első felindulásában 
agyonzúzta volna Muravievet, de ez a lárma 
elején Odesszába sietett, és onnan hatott em
berei által a fejedelemre. A franczia forradalom 
előtt szokásban volt híres «Lettres de cachet»-ek 
nálunk más alakban, de lényegükben egészen 
hasonló módon Muraviev által kezeltettek. 

Valamely hatalmas főúr, kit X. vagy Y. szép 
leánya vagy neje érdekelt, Muraviev segítségé
vel eltette láb alól az alkalmatlan rokonokat. 

Hasonló esetek fordultak elő örökösödési ese
tekben, hol valóságos árverések tartattak vala
mely alkalmatlan igénytartó örökös elnémí-
tására. 

Hy módon Muraviev sok nagy úr feltétlen 
pártfogására számítván, könnyű szerrel elhárí
totta az Őt fenyegető veszélyt. A két Szymonov 
perében egy szerencsétlen főhadbiróra tolták a 
hibát, mintha annak téves előterjesztése szol
gált volna okul a halálos ítélet kimondására. 

A 75 éves föhadbirónak történetesen sok 
pénze, és azonkívül élveteg, csinos fiatal felesége 
volt. Ez utóbbi alig várhatta mái- a köszvényes 
férj halálát, hogy szíve választottjával egybe 
kelhessen, így tehát a bűnbak kétszeresen ka
póm jött. Mire ellene a czár határozott paran
csára a szigorú vizsgálat megindíttatott, Z. fő-

hadbírót «véletlenül» a guta megütötte. E réven 
aztán Muraviev kikerülte a czár haragját, a szép 
menyecske néhány hónap múlva újra férjhez 
mehetett, özvegy Szymonovnénak pedig legfel
sőbb parancsra tudtul adták, hogy Z. főhadbi-
rót, ki férje halálát okozta, egy magasabb hata
lom elvonta a földi bíró büntető keze alul. Az 
özvegy an3*agi kárának némi pótlására a czár 
tulajdon pénztárából 500 ezer ezüst rubelt aján
dékozott, ezenkívül pedig az ártatlanul kivég
zett Szymonov ezredes hároni fia szintén a czár 
költségén a Petro-Pavlovski nemesi hadapród-
n öveidébe felvétetett. 

Erre aztán szent volt a békesség mindenfelé, 
és Muraviev elfoglalta régi helyét a harmadik 
osztály élén. Ennél majdnem botrányosabb eset 
volt Woronzov-Daskov herczeg pere, melyet 
tulajdon gyermekei indítottak ellene. Woronzov 
herczeg, ki Miklós czár legmeghittebb emberei 
közé tartozott, kieszközölte, hogy legidősb fia, 
kit egész Európában mint hírneves tékozlót 
ismertek, halála után az apai vagyon haszonél
vezetén kivül egvéb birtoklási jogaitól megfosz-
tassék. A fiatal ÍVoronzov anyai örökségét, mint
egy 50 millió rubelt, három esztendő alatt elkár
tyázta, feleségét félig agyonverte és egymaga 
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több botrányt követett el külföldön, mint tíz 
csavargó, és így ama komoly megszorítást na
gyon is megérdemelte. 

Oroszországban minden gazságnak hatalmas 
pártfogói akadnak, ha az arany fénye nagyobb 
sugarakat vet reájuk. Aranyért tulajdon lelked 
üdvét is megvásárolhatod, mert hiszen naponta 
hintón akár háromszor is hozzák házadhoz a 
a csodatevő szentek milliókat érő gyémántokba 
foglalt képeit. És mi kell ennél több ? Termeid
ben a tömjén szagát még három hét múlva is 
megérzik, ily helyen pedig a gonosz lelkek nem 
járnak. 

A fiatal Woronzov, ki már alig várta, hogy 
atyja halála után ez óriási vagyon kezébe jusson, 
kissé meghökkent, midőn neki a czár parancsá
nak értelmét megmagyarázták. Evenként, akár 
egy nap alatt is elverhette 4—5 millió jövedel
mét, de ennél többet nem, mivel az ingatlano
kat eladni vagy adósságokkal megterhelnie nem 
lehetett. Két leánytestvére már régen férjnél 
volt, ezekre az apai örökségből semmi sem né
zett. A két Woronzov leány irigy szemmel nézte 
bátyjuk szerencséjét, midőn pedig értésükre 
esett, hogy az apa intézkedései kissé megszorí
tották, kárörömüket nem igen titkolták. 

Valami ügyefogyott magasb állású csinovnik, 
kit az új kormány emberei mint alkalmatlant és 
hasznavehetetlent mellőztek, értésére adta Wo- i 
ronzov Péternek, hogy legczélszerübb lenne az 
öreg herczeg intézkedéseit még ennek életében j 
megsemmisíttetni, mire nézve közreműködését 
bizonyos kikötések mellett felajánlotta. Az alku j 
létre jött, sőt biztonság kedvéért a két nővér 
beleegyezését is megnyerte, természetesen pengő j 
pénzben kifizetendő jutalmazás ígérete mellett. | 

Egy napon Woronzov Péter magánkihallgatást 
kért a czárnál. 

— Nem hallgathatja el, mint hü alattvaló ér 
a czár hive, hogy atyja mindig a régi időket em
legeti, de egyúttal azt óhajtja, hogy II. Sándos 
czár helyett egy újabb Miklós császár vas ke
zébe jutna az orosz nemzet jövője, sat. Ezek után 
arra kérte a czárt, hogy öt minél előbb akár a 
Kaukázusba vagy valamely szibériai kormányzó
ságba küldje, hol a világtól visszavonulva él
hetne. 

A czár, ki első szóra mindenkinek hinni akart, 
szívesen fogadta a fiatal ember kérelmét és 
Woronzovot a dargói táborba küldte. 

Onnan az öreg Woronzov, nagy ámulatára, 
oly levelet kapott fiától, melyben ama örökösö
dési intézkedés ellen kikelve, kijelenti, hogy azt 
perrel fogja megtámadni. A per csakugyan meg
indíttatott és habár a törvény határozott értel
mében Woronzov Péternek nem volt igazsága, 
az udvari csinovnikok többsége oly befolyást 
gyakorolt a bírákra, hogy a pert javára döntöt
ték el. Ez magában véve még nem lett volna baj, 
de midőn az ügy végre a czár elé került, az öreg 
Woronzov igazságtalannak nevezte az ítéletet, 
melyhez hasonlót csakis Oroszországban lehet 
mondani. Erre aztán előre rontott a titkos ké
mek egész hada, maga Muraviev veszedelmes 
izgatónak nevezte Woronzovot, kit szemmel kell 
tartani, minek az lett a vége, hogy a 72 éves 
ember Oroszországban élvezett személyes jogai
tól megfosztva, életfogytiglan Permbe száműze
tett, hol két év múlva meg is halt. 

Woronzov Péter birtokába vette a rengeteg 
vagyont és habár eleinte úgy tett, mintha tékoz-
lási hajlamát elhagyta volna, utóbb Monte-Carlo, 
Spaa, Baden-Baden és ezekhez hasonló helyek 
szerencsejáték-asztalainál, néhány esztendő alatt 
mindenét elvesztette. 

Az 1870-iki török háborúban mint százados 
vett részt; a béke megkötése után csekély fize
téséből meg nem élhetvén, fokról-fokra sülyedt, 
végre pedig a moszkvai tébolydában meghalt. 

Az udvar belső köreiben előforduló intrigák 
nem igen érdeklik a nagy közönséget, de jellem
zik társadalmi viszonyainkat, a mennyiben két
séget nem szenved, hogy e részben még két szá
zaddal hátra vagyunk. 

Meddig tart még ezen állapot? ki tudná azt 
megmondani! 

ÚJABB TRAGÉDIÁK A CZÁR 
CSALÁDJÁBAN. 

A Komanov-dinasztiára néhány esztendő óta 
rossz idők járnak. IL Sándor czár megöletése 
mintegy kezdetét jelezte a sok szerencsétlenség
nek, mely különféle alakban a családot éri. Leg
újabban Olga Feodorovna nagyberczegnő, Niko-
lajevics Mihály nagyherczegnek, a czár nagy
bátyjának neje, a fölötti bújában, hogy legked
vesebb fiát, Mihajlovics Mihály nagyherczeget, 
Oroszországból száműzték, ápril 12-én öngyil
kosságot követett el. Magától értetődik, hogy 
ezen szomorú véget oly előzmények idézték elő, 
melyek a szelíd lelkű nőt, mint anyát vérig sért
hették. 

Fia, Mihály nagyherczeg, harmincz éves korá
ban oly lépésre szánta el magát, melyet a mos
tani czár semmi szín alatt, még a szülők rimán
kodására sem akart jóváhagyni. Megismerked
vén ugyanis Cannesban Merenberg Zsófia gróf
növel, Miklós nassaui herczeg és neje, Puskin 
Natália, leányával, először a czárhoz fordult, 
hogy a bájos grófnőt nőül vehesse. A czártól ta
gadó választ kapott. 0 ennek daczára nem mon
dott le szerelméről s San-Remóban választottjá
val a czár ellenzése daczára is megesküdött. En
nek következtében az orosz hadseregben viselt 
rangjától megfosztatván, a birodalomból örök 
időkre száműzetett. E szigorú rendeletet a czár 
utóbb tulajdon jó szántából öt évi száműzésre 
változtatta ugyan, de a császár így is súlyosan 
sújtotta az érzékeny anyát, Olga Feodorovna 
nagyherczegnőt, ki is bánatát enyhítendő, az 
orosz fővárosból Krimiában fekvő birtokaira in
dult, de útközben, Kharkovban egy tőrszúrással 
halálos sebet ejtett magán, melynek következ
tében néhány óra alatt iszonyú kinok közt ki
szenvedett. 

A mi e szerencsétlenség ártatlan okozóját, 
Merenberg Zsófia grófkisaeszonyt illeti, kinek 
arczképét szintén bemutatjuk, ez 1868-ban jun. 
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1-én született, s mint említők, a legidősebb 
Nassaui Miklós herczegnek, a jelenlegi luxem
burgi nágyherczeg fivérének s nejének (Puskin, 
a hires költő leányának) három gyermeke közül. 
Puskin leánya, Natália, előbb Dubelt tábornok
nak volt neje; de ettől elválván, Nassaui Miklós
hoz ment nőül, miután előbb a waldecki fejede
lemtől a Merenberg grófi czímet kapta, melyet 
gyermekei is viselnek. Merenberg grófnő a múlt 
öszszel a berlini udvarnál is bemutatta két leá
nyát s ott nagy előzékenységgel fogadták. Re
ménylik is, hogy Zsófia grófnő bája és szeretetre
méltósága utóvégre is ki fogja engesztelni Mihály 
nágyherczeg rokonait és a czárt s megbarátkoz-
tatja a rangon alóli házassággal, mely az orosz 
uralkodó-házban nem is első, nem is utolsó, de 
nem is ritka. 

Alig egy héttel Olga Fedorovna nagyherczegnö 
öngyilkossága után a távíró Nikolajecics Mik
lós nagyherczegnek, Miklós a «vas czár» és Sa
rolta porosz királyi herczegnő 1831-ben szüle
tett második fiának halálát jelenti, ki már 
régen agylágyulásban sínylődött. Miklós nágy
herczeg 1849-ben alig 18 éves korában atyjá
val, Miklós czárral, Magyarországba készült, de 
Varsóban épen az elindulás napján lovával 

c 

kifizették. A haditörvényszék eleinte nem vette 
figyelembe a vádlottak vádjait; de a tolvajok, 
kikre rábizonyult, hogy mintegy 46 millió ezüst 
rubel erejéig károsították meg a kincstárt, nem 
tágítottak, s így a csúnya dolog napfényre ju
tott. II. Sándor czár a tolvajokat felakasztatta, 
testvéröcscsét pedig bizonytalan időre külföldre 
száműzte. Ámde a nágyherczeg nem nyugodott. 
meg a botrány ily módoni elsimításában, hanem 
Parisban, egy ottani napi lapban, igazolására 
egy hosszú czikket tett közzé, melyben nemcsak 
maga Gorcsakov herczeg kanczellár és a többi 
miniszterek, hanem ezeken kivül a háborúban 
részt vett valamennyi tábornokok is, mint csa
lók és tolvajok voltak bemutatva. A czár paran
csára Miljutin hadügyminiszter ugyanazon fran-
czia lapban kimutatta e vád alaptalanságát, 
mire Miklós nágyherczeg még egyszer és pedig 
oly hangon felelt, melyet a különben szelidlelkű 
Sándor czár sem tűrhetett el. A nágyherczeg 
katonai rangjától és minden egyéb méltóságai
tól megfosztatván, az orosz birodalom területé
ről örök időkre száműzetett. 

Parisban a száműzött nágyherczeg eleinte fé
nyes háztartást vitt, de midőn adósságait az 
orosz udvar nem akarta kifizetni, utóbb elég 

EGYVELEG. 
:: Paris városának tengeri kikötővé változtatása, 

tárgyában a kiküldött bizottság 345.027 szakértő vé
leményét kérte ki s e nagy számból csak 13 nyilat
kozott elitélőleg, ezek is nagyobb részt oly üzleti 
vállalatok, melyek a nagy terv megvalósulásától fél
nek. A tervezet szerint Rouentól Parisig 20 lábbal 
mélyítik meg a Szajnát s csatornák által meg is rövi
dítik. A kivitel költsége 60 millió forint volna. 

''•'• A leghosszabb vasút lesz a földgömbön a most. 
épülő nagy szibériai vasút, melynek hoszs>zát majd
nem 6500 kimre lehet becsülni. Ha e nagy vasút ki
épül, a földet 40 nap alatt lehet körülutazni. Jelen
leg Szent-Pétervárról Vladivosztokig nyáron 2V», té
len 4 hónap alatt jut el a levél, ha a vasnt készen 
lesz, 11—12 nap is elegendő. Eddig a leghosszabb va
sút vonalak az atlanti-pacific vonal 5600, az éjszaki 
pacific-vasut 5300 s a kanadai vasút 5000 kilomé
ter hosszúságban. 

* Az oczeán legmélyebb helye Kamcsatkától 
délre van s 8515 méierre megy, tehát nem oly nagy, 
mint a minő magas a legnagyobb hegy, mert a 
Gaurisankor csúcsa 8840 méter magasságban van a 
tenger színe felelt; de míg a tenger mélysége átlag 
3320 méter, a hegyeké csak 693 méter. 

* ötvenezer forint értékű ágyat csináltatott 
magának Parisban egy indiai fejedelem. Az ágy négy 

OLGA FEODOROVNA OROSZ NAGYHERCZEGNÖ. 
1891 ápril 13. 

MERENBERG ZSÓFIA GRÓFNŐ, 
MIHAJLOVICS MIHÁLY OROSZ NÁGYHERCZEG NEJE. 

felbukván, csak Miskolczon érte utói Paskievics 
herczeget az orosz sereg zömével, melyet akko
riban a kholera és a honvágj' tizedeltek. Test
vérbátyjával, Konstantin Nikolajevicscsel, jött 
Miskolczra, honnan azonban az orosz fővezér 
unszolásaira ismét haza utazott. Sokan híres 
hadvezért láttak benne, noha sem Krimiában, 
sem pedig az utolsó török háború alkalmával, a 
mikor az európai orosz hadseregnek volt főpa
rancsnoka, nem igazolta a hozzá kötött remé
nyeket. Plevna alatt Szkobelev befolyása alatt 
állván, halomra lövette katonáit, ugy hajtva 
őket naponta a török sánczok ostromára. Csak 
II. Sándor czámak a csatatéren megjelenése 
vetett véget a botrányos eljárásnak. 

A nem épen dicsőséges béke megkötése után 
a czár testvéröcscsét tábornagygyá nevezte ki. 
Néhány hét múlva, midőn a sereg visszatért, a 
a többek közt Horovitz és Kohen kereskedők, 
meg valami Gregor nevű örmény, kik a csapa
tok számára az egész hadjárat alatt élelmi sze
reket és lótápot szállítottak, csalás miatt perbe 
fogattak. A vizsgálat alkalmával azt vallották, 
hogy Miklós nagyherczegnek, ki számukra a 
pénzutalványokat kiállította, két millió rubelt 
ajándékoztak, illetőleg ezen összeg erejéig adós
ságait Parisban, Rómában és Szent-Pétervárott 

rossz anyagi viszonyok közé jutott. II. Sándor 
czár halála után, az új uralkodó trónra lépte al
kalmával nagybátyját Parisból visszahivatta 
ugyan, de Miklós nágyherczeg Szent-Pétervárott 
alig egy év múlva a zár alul feloldott vagyonát 
oly módon kezdte pazarolni, különösen a kártya
asztaloknál, melyeknél százezrekben, sőt milliók
ban foly a szerencsejáték, hogy rendkívüli pa
zarlása miatt őt tulajdon testvéröcscse, Mihály 
nágyherczeg, gondnoksága alá kellett helyezni. 
A gondnokság alól később felmentetvén, több
nyire Parisban és Cannesban lakott. Onnan a 
tavalyi nagy hadgyakorlatokra haza érkezvén, 
mint a lovasság főfelügyelője olv zavart pa
rancsokat osztogatott, hogy elmebeli baját két
ségbe vonni többé nem lehetett. Utóbb erős 
lázrohamaiban családjára nézve is veszélyessé 
válván, olupkai birtokán, Krimiában, majd 
moszkvai palotájában szigorú felügyelet alatt 
állott, míg reá is, másokra is kínos életének vé
get nem vetett a halál. 

Miklós nágyherczeg az osztrák-magyar 2-ik 
huszárezred tulajdonosa és mint ilyen nálunk 
ezredesi ranggal birt. 

végén autómat nőalakok állanak, melyek az alvót 
folyást legyezik s a matrácz, ha valaki az ásryba fek
szik, operadarabokat játszik. — I. Napóleon fiának, 
a római királynak, bölcsője különben még drágább-
volt, 70,000 forintba került s a legkitűnőbb franczia 
műiparosok hat hónapig dolgoztak rajta. 

* A legdrágább bor a világon a brémai város
ház pinczéjében levő 1653-ki rüdesheimi, mely sötét 
sor színű, erős s feltűnő zamatu. Ebből a borból csak 
orvosi rendeletro adnak egy-egy kis adagot s csak 
három egyén : I. Vilmos császár, Frigyes császár éa 
Bismarck kaptak megtiszteltetésként egy-egy kis 
palaczkkal. Most már egy pohárnyi ily bort mesés 
összegekre becsülnek. 

* A sajt nehezen emészthető eledel, a mint azt 
újabban egyes sajtfajokra nézve is kimutatták. Mig 
a legtöbb eledelt egészséges gyomor 4—5 óra alatt 
megemészti, a sajtok közül csak a chester és roque-
fort fajok emésztetnek meg négy óra alatt, az emen-
thali, gorgonzolai és neuchateli sajtokra 8, a roma-
dour sajtra 9, a fromage de Brie sajt megemésztésére 
pedig tíz óra is szükséges. 

* Gyilkos akasztott ember. Hamburgban 
1563-ban télen felaka-ztottak egy tolvajt s midőn 
holttestét levették, az egészen merevvé vált. A boncz-
teremben dr. Schlegel városi főorvos a merev kart 
megütvén, az egyszerre oly erővel esett le az orvos 
fejére, hogy az ütés és rémület következtében ször
nyet halt. 
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GRÓF ANDRÁSSY MANÓ. 
1821—1891. 

A magyar arisztokrácziának ismét van egy 
nevezetes halottja, a ki közéleti szereplésével 
tekintélyes állást vívott volna ki magának a tár
sadalomban akkor is, ha a tekintélyt, rangot, 
vagyont nem örökli készen már születésekor. 
Andrássy Manó gróf csak egy évvel és néhány 
hónappal élte túl nagy nevű testvéröcscsét, az 
iijabb történetünkben oly nevezetes szerepet 
játszott államférfiút, gróf Andrássy Gyulát. Uta
zás közben, Görczben hunyt el egy véletlenül 
támadt fekély következtében az a férfiú, a ki 
nem csupán a hazai vasipar kifejlesztésében ta
núsított buzgalmával, hanem törhetetlennek 
látszó egészségével is rá szolgált 
a «vas-gróf» névre, a mint újabban 
általánosan nevezték. 

Börne, a híres német humorista, 
szellemesen írja le az olyan ember 
helyzetét, akinek nevezetes testvére 
van, s a kinek a társadalmi érint
kezésben rendszerint olyan szerep 
jut, mintha nem is volna önmagá
ban is valaki, hanem csak a test
vérének tartozéka. Nem a saját, ha
nem a testvérének értékére becsü
lik s minduntalan figyelmessé te
szik, hogy a kitüntetést, melyben 
részesítik, nem önmagának, de érde
mes bátyjának vagy öcscsének kö
szönheti. Nos, Andrássy Gyula gróf, 
a kit Deák Ferencz Magyarország 
providencziális államférfiának ne
vezett, elég nagy ember volt arra, 
hogy nevezetesekké tegye vele egy 
nevű atyafiait, s h ogy a saját érdemei
ért tegye emlegetette azokat is. And
rássy Manó gróf mindaz által nem 
ezen a réven, hanem a saját egyé
nisége által volt a magyar arisztok
rácziának s a magyar közéletnek 
kiváló férfia s elég érdeme volt ön
magának is, hogy azt, miszerint 
véletlenül egy nagy ember bátyjá
nak született, ne számítsa különös 
érdemei közzé. 

Nem fényes fegyvertények, nem 
is államférfiúi nagy alkotások tet
ték ismeretessé nevét. Az ő ter
mészete nem ezekre volt alkotva, 
hanem inkább a mai kor gyakor
latias irányának volt megfelelő. 
Óriási vagyon birtokában oly te
vékenységet fejtett ki, mintha csak 
ezentúl kellene családja jövőjét biz
tosítania. Az országnak nemcsak 
legnagyobb földbirtokosai közé tar
tozott, de a legelső volt mágná
saink között, a kik a külföldi nagy 
urak példájára, tevékenységüket az iparmunká
nak, tőkéjüket, vagyonukat ipari befektetések
ben hasznosítják, sok embernek adnak foglalko
zást, kenyeret s közvetve a nemzet vagyonát is 
gyarapítják. 

Ez az ipari vállalkozás volt életének jellem
vonása, mely mellé a művészetek iránti nem 
közönséges érzék s a közügyek iránti érdeklődés 
csatlakozott. A képviselőházban is, melynek 
egyik legnépszerűbb alakja volt, többnyire gaz
dasági, művészeti és kulturális kérdésekben 
hallatta mindig élénk érdeklődéssel hallgatott 
szavát, a nyelvi szabályokkal és a formai tökély -
lyel nem sokat törődő, de eredeti , s gyakor
lati eszmékben soha sem szűkölködő felszó
lalásaiban. 

Csikszentkirályi és Krasznahorkai gróf And
rássy Manó, gróf Andrássy Károlynak, Gömör-

megye egykori szabadelvű követének legidősebb 
fia volt, s 1821-ben márczius 3-án született, s 
Pesten végezte egyetemi tanulmányait, hol böl
csészet-tudorrá is avattatott. Ahhoz az ifjúság
hoz tartozott, mely a nemzeti ébredésnek s a 
szabadelvű haladásnak leglelkesebb hive volt. 
Barátait is az erősebb becsvágyú tanulótársak 
közül választá, kik között leginkább vonzódott 
Lónyay Menyhérthez és Madách Imréhez, amab
ban a gyakorlati tudományok iránti vonzal
mat, ebben a szelíd költői lelkületet becsülvén 
nagyra. 

Még igen fiatalon utazta be Európa nyugati és 
déli országait, különösen Spanyolországban tölt
vén több időt, honnan érdekes tárczarajzokat 
irogatott az akkori magyar mágnásvilág fölka-
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pott divatlapjába, a «Honderü»-be. Hazatérve, 
ugy ő, mint fivérei, Gyula és Aladár, atyjuk sza
badelvű irányzatához híven, a liberális politika 
táborához csatlakozott, s lelkes híve lön úgy 
gróf Széchenyi István reformátori tevékenységé
nek, mint Kossuth Lajos szabadelvű irányának. 
Huszonnegyedik évét nem töltötte még be, mi
kor mint Tornamegye követe megjelent a po
zsonyi diétán s részt vett a 48-ki törvények 
megalkotásában. Az első magyar felelős függet
len minisztérium Tornamegye főispánjává ne
vezte ki. Mint ilyen, buzgó tevékenységet fejtett 
ki a honvédelem szervezésében s maga is részt 
vett a pákozdi csatában, mely a főváros elfogla
lására induló Jellasics seregét czéljában meg
akadályozta. Aztán is részt vett a nemzeti sereg 
toborzásában s mind a három fivér, özvegy any
juknak, a lelkes honleánynak, Szapáry Etelka 

grófnőnek mind a három fia buzgón szolgálta a 
nemzet ügyét: Gyula, mint főispán, honvéd
ezredes és végül diplomácziai megbízott, Aladár 
mint Bem apó hadsegéde, Manó mint főispán. 

Midőn "Windischgrátz Pestet elfoglalta, gróf 
Andrássy Manó kiutazott Kelet-Indiába, mely
ről később «Utazá8 Indiában» czím alatt egy 
pompás kiállítású illusztrált nagy könyvet adott 
ki, melyért a magyar tud. akadémia 1858-ban 
levelező tagjának választotta. E munkájához sa-
játkeztileg készített számos rajzot és vázlatot. 
A rajzban ugyanis szép gyakorlata volt, s már az 
1848-ki mozgalmas időkben ő rajzolta a legelső 
magyar illusztrált humorisztikus lapba, a Lauka 
Gusztáv által szerkesztett «Ch arivari »-ba a leg
szellemesebb torzrajzokat. 

A szabadságharcz utáni szomorú 
években egész erélylyel adta rá ma
gát a közgazdasági munkásságra. 
Buzgón vett részt a Tiszaszabályo
zás munkáiban, melyekre gróf Ká
rolyi Györgygyei tizenegy millió fo
rint kölcsönt vett föl s az ármente-
sített területek számára az osztrák 
kormánytól 15 évi adómentességet 
eszközölt ki. Résztvett továbbá a 
gazdasági egyesületek működésében 
s ugyanekkor kezdett a vasmű- és 
bányaipar terén is nagyobb szabású 
működést kifejteni. E tekintetben 
valódi úttörőnek tekinthető, mert 
ő volt az első magyar főúr, a ki na
gyobb szabású ipari vállalkozás te
rére lépett, megjelölve ezzel nagy 
vagyonú arisztokracziánk előtt egy 
oly irányt, mely általuk addig, az 
ország nem csekély kárára, csaknem 
egészen parlagon hagyatott. 

Nőül véve Pálffy Gabriella gróf
nőt s nem sokára gyermekekkel is 
megáldva, még inkább ösztönözve 
érzé magát a tevékenységre. A gö-
möri vasmüipar felvirágoztatója 
lett, bánya- és vasúti vállalatok lét
rehozója s általában az ország első 
rangú acquisitora. 

De e mellett nem csökkent a szép
művészetek iránti érzéke s a köz
ügyek szolgálatában kifejtett buz
galma sem. Szenvedélyes gyűjtője 
volt a régiségeknek, műtárgyaknak. 
Betléri kastélyában s itt a főváros
ban, mérleg-utczai palotájában oly 
nagybecsű gyűjtemények vannak, 
melyekhez hasonlókat csak egy 
nagyúr nemes kedvtelése hozhat 
létre. Örökölt kincseihez tömérde
ket szerzett s annyi sok becses 
ékszert, történeti és családi erek
lyét, régiséget, ritkaságot, fegyvert, 
képet, szobrot, ódon arany- és 

csipkeszövetet kevés magánember gyűjteménye 
mutathat föl még a külföldön is, mint a meny
nyi az ő gyűjteményében látható. 

A külső csínra is sokat adott. Betléri és par-
nói kastélyai nemes ízlésének emlékei. E mel
lett nagy uradalmaiban, kivált a betléri, parnói 
és takta-kenéziben mindenütt minta rend és 
csín uralkodik s az ő alkotó keze az ország nem 
egy pontját tette kiesebbé. Tátra-Füreden pom
pás nyaralót emelt s hogy budapesti nagy házai 
helyén is díszes palotákat építsen, abban csak a 
halál akadályozta meg. Különös gonddal és kö
rültekintéssel vezette és igazgatta vasgyárait és 
bányamüveit, úgy, hogy a míg Gömörben szá
mos gyár elpusztult, az övéi egyre növekedtek 
és gyarapodtak. 

A közszolgálatot, ámbár egyáltalában nem ér
zett magában nagyobb szereplésre sem hivatást, 
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sem ambicziót, olyannak tekinté, mint a melyre 
a nemesség kötelezi. Soha sem vonta meg ere
jét a közügyek szolgálatától, hacsak hazafiságá
val összeegyeztethette. A provizórium alatt nem 
fogadta el a fölajánlott főispáni állást, de már 
báró Vay Miklós kanczellársága alatt szívesen 
lett Gömörmegye főispánja. Az 1861 utáni évek
ben a kiegyezésig gazdasági, egyesületi és iro
dalmi téren működött. A sajtó utján gyakran 
szólt hozzá a közkérdésekhez s halála előtt rö
viddel is több czikke jelent meg a hírlapokban. 
Közhasznú és sokoldalú munkásságáért, melyet 
a közügyek terén kifejtett, többféle kitüntetés
ben részesült; 1887-ben ő felsége által valósá
gos belső titkos tanácsosnak is kineveztetett. 

A koronázás után egyidejűleg ismét Gömör-
megyének volt a főispánja, 1881-től kezdve pe
dig ugyané megye rozsnyói kerületének képvise
lője. A Deák-párthoz tartozott, majd a fuzionált 
pártnak lön erős, de sok tekintetben önálló gon
dolkozású híve. Főrendiházi tag nem kivánt 
lenni, az neki nagyon «nyugodalmasa volt, mert 
ő a mozgékony életet szerette a politikában is. 
Felszólalásaiban mindig volt elmélets mindig volt 
gyakorlati eszme és főként őszinteség. Utolsó fel
szólalása egy interpelláczió volt, melyet a 
kultuszminiszterhez intézett a primási széknek 
Budapestre áthelyezése tárgyában. 

Az izmos, erős, piros arczú férfiú, akin senki 
nem ismerhette föl a hetven évet, a ki könnye
dén járt, vidáman mosolygott, jóízűn beszélge
tett, nemsokára ezután egy váratlan, rövid beteg
ségnek lett az áldozata. Nem győzve bevárni a 
késedelmező tavaszt, elébe utazott a múlt hó vé
gén, Meránba. Útközben vált veszedelmessé reá 
nézve egy nyakán támadt kelés. Útját félbe kellett 
szakítania,kiszálltGörczben,holegyikleánya,her-
czegEszterházy Miklósné tölte a telet. Műtétet kel
lett rajta végrehajtani; de az életét már az 
sem menté meg. April hó 23-án a gróf Andrássy-
család szeniora kiszenvedett. 

Halálát nemcsak özvegye, Pálffy Gabriella 
grófnő, egyetlen fia, Andrássy Géza gróf cs. és 
kir. kamarás és tartalékos honvéd-huszár száza
dos és neje Kaunitz Eleonóra grófnő; leányai: 
Irma,herczegEszterházy Miklósné; Etelka, her-
czeg Odescalchi Gézáné; Natália, gr. Széchenyi 
Aladárné, és Karolina, gróf Karátsonyi Jenőné s 
ezek gyermekei gyászolják: részt vesz fájdal
mukban az ország értelmisége, végre is s külö

nösen az a száz meg száz család áldja hálával 
nevét, a melynek az elhunyt gróf kenyéradója 
volt. 

SZENT MÁRK OROSZLÁNJA. 
Velencze világhírű műemlékei között nem 

utolsó helyen áll az a 16 méter magasságú két 
gránitoszlop, mely a Szent Márk teréről hosszú
kás négyszög alakban a nagy-csatorna felé nyiló 
úgynevezett Piazzettán áll, közelében ~ Szent-
Márk templomának, a dogé palotának s általá
ban mindannak az építészi és művészi neveze
tességnek, melyet egyetlen ott megforduló ide
gen sem mulaszt el megnézni. A két oszlop 
egyikén Szent Tivadar szobra van, a másikon a 
velenczei köztársaság czimere, a szárnyas orosz
lán, mely tudvalevőleg Szent Márk evangélista 
jelképe, ugyanazé az evangélistáé, kinek 811-ben 
Egyiptomból ide hozott tetemei tették állítólag 
nagygyá és híressé Velencze városát. 

A szárnyas oroszlán szobra, melyet annyiszor 
lefényképeztek és lerajzoltak, jelenleg nem lát
ható eredeti helyén. Nemrég ugyanis hatósági 
vizsgálat után megállapították, hogy az orosz
lánt tartó oszlopnak feje már összetört s így a 
leomláshoz már közel áll. Rögtön intézkedtek s 
a szárnyas oroszlán szobrát levették és egyelőre 
a dogék palotájának udvarában helyezték el. A 
sajátságos alakú ősrégi szobrot azóta tömegesen 
látogatják benszülöttek és idegenek, mivel most 
egészen közelről szemlélhetik meg. Itt kiállítva 
mutatjuk be mi is. A szobor kétségkívül újab
ban is javítás alá esett, az oroszlán karmait és 
farkát csakhamar azután újból készítették, mi
dőn a város ezen jelvénye visszakerült Parisból, 
hova a múlt század végén I. Napóleon vitette. 
Most is igazítani fognak rajta egyet-mást, a 
minthogy ezer éves műemléken mindig akad va
lami javítani való. De az egész mű megtartotta 
ősrégi jellegét s kétségkívül érdekes így közelről 
is látni azt mindenkinek, ki egykor Velenczé-
ben megfordult s a Szent-Márk tér bűbájos ne
vezetességei között.ezen érdekes szoborban gyö
nyörködött. 

EGY BACH-HUSZÁR A SAJÁT ÉLMÉNYEI
RŐL MAGYARORSZÁGON. 

Magyarország története újabb korszakának 
kevés fontosabb mozzanata van az 1860-ik 
év október 20-ikánál. A szabadságharcz leve-
retését követő hosszú szélcsend némaságába, 
az elkobzott alkotmányos jogok felett tipró abszo
lutizmus sötét éjjelébe ekkor esett az első napsu
gár, mely visszaadta a csüggedők reményét. A 
rövid időre új életre ébredt alkotmányos korszak, 

megdöntve a reakczió gyűlöletes rendszerét, fon
tos lépést képezett a nemzet politikai léte elis
meréséhez a hatalom szemében, s biztos útját 
egyengette a nemzet és dynasztia kibékülésé-
nek. Belátták Bécsben, hogy fel kell hagyni a 
sikertelen kísérlettel, mely Magyarország germa-
nizálását tűzte ki politikai dogmájául, s hogy a 
nemzet erkölcsi ereje egész törhetlenségével áll 
ellent a bécsi czentralisták leplezetlen törek
véseinek. 

Tudjuk, mik hozták létre a fordulatot. A Bach-
korszak sötét emlékei a leggyülöletesebbek közé 
tartoznak, melyeket valaha idegen hódítás ha
gyott maga után ebben a hazában, s az idegen 
földről behozott hivatalnokok sem valami kelle
mes emlékkel hagyták el Magyarországot az ab
szolút rendszer megbukása után. Az alább is
mertetendő könyvben, mely «Acht Jahrc Amts-
leben in Ungarn, von einem k. k. Stuhlrichter 
in Disponibilitát') czím alatt, Lipcsében jelent 
meg, egy Bach idejebeli szolgabíró mondja el 
magyarországi élményeit, a melyek némi adalé
kul szolgálhatnak az akkori idők jellemzéséhez, 
noha előadása épen nem ment az elfogultságtól 
és túlzásoktól, a mit egy szűk látkörű osztrák 
bürokrata nézetei kölcsönözhetnek előadásának. 

* 

1853 tavaszán terjedt el először a hír, hogy 
Magyarország belkormáiiyzata új alapokon fog 
szerveztetni, s e czélból az osztrák tartományok 
hivatalnoki karának egy része fog az új rendszer 
megvalósítására az országba hivatni. Az erre vo
natkozó osztrák igazságügyminiszteri rendelet 
csak annyit mondott, hogy a Magyarországon 
fennálló ideiglenes törvényszékekhez kisegítők 
'gyanánt és az új törvények és az új eljárás ke-
vésbbé ismert formaságainak Idtanítására alkal
mas igazságügyi hivatalnokok fognak az osztrák 
tartományokból kirendeltetni, részint mint já-
rásbirósági adjunktusok, mint társasbirósági as-
sessorok és országos törvényszéki ülnökök, ré
szint pedig mint felsőbirósági kisegítő referen
sek, még pedig a provizórium tartamára eddigi 
szolgálati viszonyuk fenntartásával s az előbbi 
fizetés felével egyenlő pótlék mellett. 

Ismeretes, hogy ez időben (1853) a röviddel 
utóbb első folyamodásban a szolgabírói hivata
loknál újból egyesített igazságszolgáltatás elvá
lasztása a közigazgatástól már be volt fejezve s 
utóbbinak élén a cs. k. belügyminisztériumnak 
alárendelve egy polgári és katonai kormányzó 
állott, míg az ország kerületekre volt felosztva, 
egy-egy főispánnal és kerületi tanácsosokkal, a 
kerületek megyékre, megyei elöljárósággal és 
kommisszáriusokkal s végre a megyék járásokra, 
járásbiztosokkal és adjunktusokkal. Ez a beosz
tás azonban még az év folyamában szintén lé
nyeges változást szenvedett. Igazságszolgáltatási 
tekintetben minden kerületben egy az igazság-
ügyminiszteriuni alatt álló kerületi főtörvény-
szék működött, mint másodfolyamodású bíróság, 
több országos törvényszék a rezervált jogügyekre, 
vétségek és bűntettekre, járási társasbiróságok 
a többi vétségekre, és járási egyesbiróságok a 
kisebb polgári peres és kisebb bűnügyekre és ki
hágásokra. 

Mindezt csak röviden érintjük, hogy rátérjünk 
a személyes élmények előadására, melyek a röp
irat keretében foglaltaknak. 

A hős, kiről ezúttal zeng az ének, az elsorolt 
bíróságok egyikéhez beosztva kapja épen az 
utasítást, hogy rendeltetési helyére a legrövidebb 
úton bevonuljon. Kedvetlenül, családjától hatá
rozatlan időre búcsút véve, enged e parancsnak, 
s mivel útja a «korona tartomány" (értsd Ma
gyarország) fővárosán viszi keresztül, egy vaskos 
magyar perrendtartással felfegyverkezve indul 
apostoli útjára, hogy a czivilizáczió evangéliumát 
vigye meg a barbárság sötétjében tévelygő, fél
vad ázsiai népnek. 

Hosszas és felesleges volna elmondani az első 
napok nehézségeit, az ügykezelés bonyolódott 
voltát, az összes akták revízióját, a telekkönyv 
és árva-ügyek rendezését, a bűnvádi eljárás 
hiányában érezhetővé vált rendetlenségek orvos
lását, stb., a melyekről az új «magyar» hivatalnok 
oly panaszosan szól.«Érett megfontolás után, — 
irja, — abban állapodtunk meg elöljárómmal és 
kollegáimmal, hogy naponként két órán át formá
lis felolvasásokat tartok nekik az összes anyagi és 
alaki jogról. A szolgálat és küldetésem igényei
hez képest a következő órabeosztást csináltam: 

Béggel 6—8-ig előadás, melyen az ügyvédek 
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is résztvehetésért folyamodtak. Azután a be
érkezett ügydarabok kiosztása, megfelelő uta
sításokkal, a mi egy órát, sőt többet is vett 
igénybe, 9 órától hetenként kétszer tárgyalás, a 
többi napokon a kezelő hivatalnokok oktatása, 
majd az elibém terjesztett referátumok meg
vizsgálása. Ez eltartott 11 óráig, mire a számos 
rám várakozó feleket hallgattam ki. E közben 
dél lett s bár déli pihenőre csak egy órát en
gedhettem magamnak, még e rövid szünet után 
sem áldozhattam magam saját referensi tisztem
nek, mert egy 1 órakor érkezett magyar nyelv-
tanítóm, a tótot már legrövidebb idő alatt elsajá
títottam, •— hogy beavasson a magyar nyelv 
nehezen hozzáférhető titkaiba. Egy óra múlva 
a hivatalba siettem, hogy a holnapi előadásra 
formulárékat irjak s csak mikor már sem a fogal
mazónak,sem az irodai személyzetnek, sem az ügy
védeknek, sem a feleknek nem volt rám szüksé
gük, szentelhettem magamat saját ügydarabom
nak, mely a legnehezebb és legterjedelmesebb 
volt.» 

Mellesleg azonban teljes elismeréssel emléke
zik meg magyar hivatalnoktársai alapos tudásá
ról, fáradhatlan szorgalmáról, könnyű felfogásá
ról, s bevallja, hogy a viszony köztük napról
napra barátságosabbá alakult. Nemsokára őszin
tén bevallották, hogy odahivatásom első hírére 
mindannyian elhatározták magukban, hogy a 
szolgálatból kilépnek . . . Most, hogy megismer
tek azonban, nemhogy lemondtak volna, de az 
új intézmények iránt napról-napra nagyobb biza
lommal kezdtek viseltetni (?) Különösen egy öreg 
úrról állíthatja ezt. ((Kezdetben a legbizalmatla-
nabb volt irántam, később a legőszintébb lett, s 
gyakran monda nekem : ((Barátom, derék ficzkó 
vagy, ha minden sváb ilyen, jöjjenek mind, szí
vesen fogjuk látniv. (!!!) 

Viszont azt sem tagadja, hogy német kollegái 
közül nem egy gyűlöltette meg maga magát, s e 
meggyőződéséhez a következő érdekes kommen
tárt fűzi: «01y igaz az, hogy egy magas állású fel
jebbvalóm maga monda, hogy szívesen vissza
küldené Magyarországba a német hivatalnokok 
egy részét, ha nem félne, hogy blamirozza ma
gát. Voltak, kik azt hitték, hogy hódítókul jöttek 
hódított földre s ezért dölyfösek voltak. Ezeket 
meggyülölték. Mások az ellenkező végletbe estek 
és megalázkodtak. Ezeket megvetették. Nehéz 
volt — mondja — a helyes középutat eltalálni.» 

Szerencséje •— vagy szerencsétlensége — hogy 
nem sokáig kell az Augias istállója seprésével 
bajlódnia. A reorganizáczió e közben teljes erő
vel megindul s egy szép napon emberünk aszta
lán találja szolgabiróvá való kineveztetését, vala
melyik távoleső megyébe. Első benyomása a 
meglepetés, a nem várt előléptetés felett, mely 
azonban hamar a csalódás és kedvetlenség érze
tének enged helyet. Szalad fühöz-fához, hogy az 
új állomásról lemondjon és hazájába való vissza-
helyeztetését kérje, de mindenütt közönyös váll-
vonással fogadják; a főtörvényszéki elnök hosszií 
leczkét tart neki a háládatlanságról, hogy fiatal 
korában, fontos állásra hivatva, meghátrál. 
«Könnyü — úgymond — törvényszéki tanácsos 
lenni, inquirálni, referálni, votálni, véleményét 
határozattá emeltetni, vagy magát leszavaztatni, 
8 azután szép csendesen, minden felelősség nél
kül hazamenni az ülésből. De a szolgabiróké a 
legnehezebb és legmegtisztelőbb küldetés, ők a 
jogszolgáltatás tulajdonképeni oszlopai, csak ők 
gyakorolhatják azt közvetlen szóbeliség utján a 
tanulatlan felekkel.» Mi több, azt is meg kellett 
tudnia, hogy Bécsből határozott felsőbb utasítás 
jött, mindazokat, kik új állomásaikat elfoglalni 
vonakodnak, azzal bocsátani el az államszolgá
latból, hogy újra alkalmaztatásuk iránt ne táp
láljanak reményt, meg dijnoki minőségben sem. 

Mit volt mit tenni! — «Nehéz szívvel men
tem a — szabóhoz, mértéket vétettem az elő
írásszerű uniformisra s kerek 500 pengő forintot 
fizettem érte. Ugyanis a magyar hivatalnok 
számára a nemzeti viselethez hasonló külön 
egyenruha volt előírva, tollas kalpaggal, hosszú 
karddal, sarkantyús csizmával, szűk nadrággal, 
attilával és mentével, mely utóbbi három da
rabon legalább 30 röf aranyzsinór volt alkal
mazva. Az 500 forintnál még jobban boszantott, 
hogy a szabónál egész leczkét kellé vennem a 
különböző öltöny darabok fel- és költésében. 
Sokat láttam és tanultam életemben, sőt meg
tanultam sarkántyusan és magyar ruhában járni 
is; de annak felöltését és levetését két év alatt 
sem tanulhattam meg, s mindig egy szolgára 
volt szükségem, ki beleszorított, s ezután újra 
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kihámozott belőle. És milyen kellemes és czél-
szerü volt ez egyenruházat, minden évszakra! 
Forró nyárban a prém a vállon s a süveg a fe
jen, télben és hóban a szűk nadrág és papírvé
kony kordován-csizmák!» 

(Vége köv.) 

LÉGHAJÓZÁS SZÁLLÓ-ERNYÖVEL 
Csodálatos sajátsága az emberi természetnek, 

hogy jobb érzése ellen is gyönyörködik az úgy
nevezett hajmeresztő mutatványokban, melyek 
nem ritkán valóban életveszélyesek. Ősrégi idők
től fogva megtaláljuk ezt a vonást az emberek 
társas mulatságaiban, de mint más tereken, itt 
is épen korunkban lettek azok legfeltűnőbbek. 
A czirkuszok mutatványai, kötéltánczosok, a ja
páni késdobálás, a lóversenyek, a különféle 
sportok versenyeznek egymással a hajmeresztő 
mutatványokban, s minél valószínűbb az élet
veszedelem, annál inkább tolong a kíváncsi nép 
s annál élénkebb a tapsvihar. 

Ily hajmeresztő látványosságra csődült össze 
közelebb Budapest lakossága is több izben a 
városligetbe, hogy meglássa a nálunk még új
donság gyanánt szereplő léghajózást szálló-er
nyővel. Coeurmont Leo hires léghajós mutatta 
be itt ezeket a kísérleteket több izben s minden
kor jó sikerrel. Léggömbje aránylag kis terje
delmű, csak 600 köbméter űrtartalmú volt, 
kaucsuk-anyaggal kívül-belül bevont pamut
szövetből s rajta alig méternyi átmérőjű kosár, 
melyben uti társával ült, mindaddig, mig a gömb 
tetejéről lefüggő szálló-ernyőn leereszkednie le
hetett. Ez az ernyő közönséges vitorla vászonból 
készült, közepén félméter átmérőjű kerek nyi
lasa van s nyolez szál kötél függ le róla, melyekre 
egy karika van erősítve. Az ernyőt tartó kötél a 
léggömb tetején megerősített rugós kapocs se
gítségével kinyitja az ernyőt s Coeurmont ren
desen 1000 méter magasságban ugrott a kosár
ról a karikára, a léggömböt társára bizva s ekkor 
az ernyő pár másodpercz alatt kifeszül és gomba 
formájú lesz, mely az esést meglassítja s kevésbbé 
veszélyessé teszi. 

Bégóta ismerték már a szálló ernyőnek ezen 
tulajdonságát s több léghajós használta is ezt 
leereszkedésénél, de mindig aránylag csekély 
magasságból tettek vele kísérletet, s így az nem 
is volt mutatvány jellegű. Legelőször egy Bald-
win nevű amerikai léghajós szállott le Uj-Yersey 
államban Bockewayban (New-Yorktól nem mesz-
sze) 1000 láb magasságból s oly gyorsasággal, 
hogy 1 perez és 24 másodpercz alatt már a szá
razföldre jutott. Ez a roppant gyorsaság csak 
kezdetben valóban óriási, míg az ernyő gömbje 
egészen ki nem domborodik, azután másodper-
czenkint alig tesz 4 méternyit, holott a gyors
vonat ugyanennyi idő alatt kétszer annyi utat 
tesz meg s a postagalamb 10-szer annyit, míg a 
versenyparipa is legalább 5-ször annyit. Ha te
hát az illető léghajós ügyesen ugrik le a légha
jóról az ernyő karikájára s az ernyő gömbjének 
kifeszülése gyorsan megtörténik, nagyobb baj 
nem fordulhat elő. Coeurmont azt is állítja, 
hogy a kötelek által ő némileg képes a szálló
ernyőt kormányozni, így pl. Budapesten le
szállva egyszer a Stefánia-út és lóversenytér 
mellett levő víztoronyra kellett volna leesnie, 
de sikerült ügyes mozdulattal kivinni, hogy mel
lette jutott le s habár hanyatt esett, még pedig 
nem is gyöngéden, nagyobb baja nem történt. 

Az amerikai példát legelőször csak amerikaiak 
követték, Leeds, Lerous és mások, de csakha
mar rendes mutatványnyá lett s mivel jól jöve
delmezett, sokan tettek kísérletet vele. Képeink 
egy része Spencer Percival útjait mutatják, ki 
azokat Bombay keletindiai város környékén 1889 
január 27-én s ápr. 16-án mutatta be, a mint 
azt képeinken a tropikus éghajlat s ind nemzeti 
öltözet is mutatják. A budapesti mutatványok 
ma már nem tartoznak a ritkaságok közé, sőt 
komolyan kezdik tárgyalni azt is, hogy a szálló 
ernyőt katonai czélokra fogják használni. Sike
rül-e ? aa a jövő titka. Jelenleg a léghajózás a 
szálló ernyővel csak mutatvány, mely az em
beri szellem egyik diadalát mutatja a természet 
felett. 
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I R O D A L O M ÉS MŰVÉSZET. 
A havasok alján czímen egy kötet elbeszélés 

hagyta el a sajtót Gyarmathy Zsigánétól, e jeles nó'i 
írónktól, díszes kiállításban, Singer és Wolfner 
könyvkereskedésében. A kötet érdekét emeli József 

föherczeg szép eló'szava, melylyel a Kalotaszeg vi
dékéről vett tárgyú elbeszéléseket bevezeti. A főher-
czeg előszava így szól: 

• Magyar hazánknak, a természet vadregényes 
kincseivel gazdagon földíszített délkeleti határai felé, 
a havasok alján, terjed egy kies, de alig ismert kis 
lapály és néhány a hegyek közé nyúló völgyecske, me
lyek eddig sötét fenyveseik közé egy szorgalmatos és 
munkáiban kitartó, de szegény népet rejtettek el a 
haza és a nagy világ szemei elől. E vidék Kalotaszeg, 
a nép munkája a ritka szép és díszes varrottas. Elet 
kellett e vidéknek és nem a sötétség feledékenysége; 
és ime találkozott is a szegények jótékony védnője, 
a ki sem fáradságot, sem áldozatot nem kiméivé : 
megadta nekik az életet. Fölkarolta ügyességüket, 
szorgalmukat: munkára buzdítá és bemutatta mű
veiket széles körökben és igy tévé le azon alapkövet, 
melyen ott a, jelen és jövő nemzedékek boldogsága 
emelkedend. És már is kezd a nagyvilág is tudomást 
venni Kalotaszegről és derék magyar népéről. Mint 
a «Magyar orszigos iparegvesület> védnöke, szent 
kötelességem Kalotaszeg védnőjét nemes czélja el
érésében csekély erőimmel támogatni és mint a 
• Magyar néprajzi társaság* védnöke, ezen általa irt 
munkát melegen ajánlani, annyival inkább, mivel ez 
az első, mely azon nép életét részletesen ismerteti, 
melynek virágzóbb jövőjére közös erővel töreke
dünk. — Fiúméban, 1891. január hava 30-án. József 
föherczeg. » 

A szerzőnő hálás hódolattal József főherczegnek 
ajánlja könyvét, mint a ki magyar nemzeti ügyért 
huszáros tűzzel lelkesül. Négy nagyobb elbeszélés 
foglal helyet a kötetben, mindenikben a kalotaszegi 
élet több apró és mélyebb vonásait festve, nemcsak 
felületére, hanem a cselekvénybe, az alakokba beol
vadván, az élet megfigyelése iránti érzékkel s ama 
magyar vidék iránti meleg szeretettel.l Tartalmuk 
is vonzó, érdekesen folyó mesével, biztos előadás
ban, idylli és drámai részletekkel. A derék irónő leg
jobb művei közé tartoznak ezek. Czimök: «A néma 
anyja, a «A kedves meny» «A gyűlölt nő», «A lé
lek. » A szép kiállítású kötet ára 1 frt 60 kr 

A Budapesti Szemle májusi kötete a komoly és 
tanulságos olvasmányokat szerető közönség számára 
tartalmas közleményekkel jolent meg. Csiky Gergely 
•Az atyafiak" regényéből az ötödik közleményt ve
szi a közönség. Kohn Dávid «A nemzetközi váltók 
tana> czímen a gazdasági és kereskedelmi élet egyik 
fő nemzetközi forgalmának nevezetes eszközét 
fejtegeti. Csdnki Dezső nagyobb tanulmányt kezd 
meg «A renaissance és Mátyás király* czím alatt, 
nagy elismeréssel adózván Fraknói Vilmosnak Má
tyás királyról írt új munkájáért, aztán elvezetve 
Mátyás udvaraiba, s megismertetve művészekkel és 
a király müszeretével, kit a jóizlés terjesztésének 
buzgó szolgálatában, ép műérzékében érdekesen mu
tat be. Haraszti Gyula • Ujabb nézetek a franczia 
irodalomról" czimen a francziák középkori irodal
máról nyújt gondosan festett képet. Majd "Kalifor
niai tanulmányokat" olvasunk, Gaullieur Henrik I 
svájezi születésű franczia iró után, ki sokáig lakott 
Amerikában, jói ismeri annak politikai és egész éle
tét, s önálló felfogással irta meg azokat. Nendtvich 
Gusztáv fordította le magyarra. Költemény kettő 
van a kötetben : Lévay Józseftől egy mekg kis vers 
• Emlékül H. M.-nak. és Szász Béla fordításában 

Longfellow • Karos széken" ez. szép költeménye. A 
czikkek sorozatát gr. Hübner Sándornak az 1848— 
49-re vonatkozó visszaemlékezéseiről szóló s most 
megjelent könyvéből fejezi be egy kivonatos ismer
tetés • Forradalom és roactió Ausztriában". Követ
keznek aztán az "Értesítő"-ben a könyvismertetések 
három kötet Brunetióretől; a Ballagi Aladár szer
kesztésében megindult Irodalom történeti közlemé
nyekről." Nagy Ernő magyar közjogáról, Király Pál 
•Apulumi-járói, Sipulusz tárczáiról, Iványi «A püs
pök atyafisága» regényéről. A Budapesti Szemle elő
fizetési ára egész évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Földváry István. A boldogság utján. Újabb 
költemények 1878—1890. Budapest. Révai testvé
rek kiadása 1891. — Földváry nem a legifjabb 
költői nemzedékhez tartozik, ha jól emlékszünk, 
közel másfél évtizede, hogy versei első gyűjtemé
nyét közzé tette. Kötetében tehát már nem a kezdő 
író szárnypróbálgatásával van dolgunk; tehetsége 

teljes virágjában lehet, sokkal jobbat nem igen vár
hatunk tőle, mint, a mit itt nyújt. Kötetén végig 
lapozva, a középszerűség egyhangú lapályán hala-

! dunk át, hol semmi sincs, a mi képzeletünket meg-
' kapná vagy kedélyünket erősebb hullámzásba hozná. 

Verseiben a költői ér vékonyan csörgedezik; sze
relmi költeményei közt találunk ugyan csinos dara
bokat, de az igazi költői tehetség erőteljes hangját 
és plasztikus kifejezéseit hiába keressük. Van a kö
tetben egy csomó alkalmi vers is, kisebb-nagyobb 
alkalmakra vegyesen; nem igen érdemlik meg a 
nyomdafestéket. Földváry a műfordítással is meg
próbálkozott s hogy mily kevéssé ura a költői nyelv
nek és kifejezéseknek, talán itt árulja el leginkább. 
Például Heine egyik gyönyörű románczát így végzi: 

• Yemenből jöttem! . . szól a rab — 
Nevem Mohamed . . . és törzsem ?. . . 
Az a híres Azra: a kik 
Meghalnak, ha egyszer szeretnek I . . 

Ez rímtelen trocheus akarna lenni, de még csak 
nem is vers, sőt a mi több, prózának is rossz. 

Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkáiból a 
Révái-testvérek kiadásában a 26—27-ik füzetek 
hagyták el a sajtót. E füzetekkel új kötet az «Urak 
és parasztok" első iveit veszszük. A kedvelt iró el
beszéléseiközül «A tanácsos furfangja*. «Kürthyné 
uborkái", «A Balóthy dominium», «A száldobosi 
Papp familia«, «Az elfelejtett rab». «A király ruhái», 
• A romlott férfiak országa" vannak e füzetekben, 
Mikszáth kisebb elbeszéléseinek vonzó és humorral 
írt darabjai. A csinos kiállítású füzetek ára 35 kr. 

«Budapesti czím- és lakjegyzék*. Erégi czímen 
hagyta el a sajtót a Franklin-társulat kiadásában, 
a kereskedelemben és a közéletben is nélkülözhet-
lenné vált kézikönyv, mely ezen VH-ik évfolyamá
ban az előbbieknél sokkal terjedelmesebben és hite
les adatok alapján Janszky Adolf által gondosan 
szerkesztve jelent meg. 

A munka ismert, tetszetős és csinos kiállítása 
a régi maradt, tartalom tekintetében azonben 
lényegesen bővíttetett. Tartalmazza: 1. az utczák-
utak és terek teljes jegyzékét (fekvésük meghatáro
zásával) ; 2. a teljes házjegyzéket (a helyr. és ház
szám valamint a tulajdonosok neveivel); 3. a tiszti 
czímtár (a fővárosban szókelő összes hatóságok, tes
tületek, intézetek, iskolák, egyletek, fürdők, gyógy
intézetek, közlekedési vállalatok stb. stb.); í. a buda
pesti bejegyzett összes ezógek (a czégtársak, üzletnem 
és czím megjelölésével); 5. a budapesti gyárosok, 
iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok stb. jegy
zéke, foglalkozás szerint s betűrendben ; 6. lakjegy
zék. Ezen rész alapos revizió alá vétetett; a főposta, 
hatóságok, intézetek és a czégek teljesen megbízható 
adatokat bocsátottak a szerkesztőség rendelkezésére. 
A régi kiadásokhoz képeit jelentékenyen bővített s 
kétségbe nem vonható pontos adatokat magában 
foglaló e nagy művet, mely a németajkú közönség
nek is teljes tájékozást nyújt, a régi árban, teljesen 
vászonba kötve 5 írtért bocsátja forgalomba a 
Franklin-társulat. 

Röpirat. A közigazgatás reformjának kérdéséhez 
szól hozzá • Választás vagy kinevezés* czím alatt 
Pártos Béla, ki a főrendiház reformjáról és az öt 
éves mandátumról is adóit ki annak idején röpira
tokat. Röpiratában határozottan a választási elv 
fentartása mellett küzd és a választások előnyét a ki
nevezés fölött bizonyítja. Megjelöli a módokat is, 
hogy a választási rendszer a közigazgatás javára 
miként reformálandó. Ára 40 kr. 

Az Ethnographia, a néprajzi társaság értesítője 
(szerkesztik Herrmann Antal és Katona Lajos) már-
czius-áprilisi füzetében is a magyarországi népek 
szokásaiból, mondáiból sok közérdekű adalékkal já
rul a néprajzhoz. Főbb czikkei ezek : Pintér Sándor: 
A palócz születése, házassága, és halálozása. Ivánffy 
Gyula : Palócz találós-mesék. Márton József: Sorki- I 
Tótfalu néprajzi vázlata. Vikár Béla : Somogyi tanul , 
mánvutamról. Esztegár László : Karácsonyi népjáték 
Szamosuj várról. Dr. Gopcsa László : Erdélyi örmény i 
panaszos ének. Mailand Oszkár: Rumén találós me- ! 
sék. Nagy József: Árvamegyei tót népbabonák. Dr. 
Kunos Ignácz: Helva-osztó ünnep Ada Kaiéban. 
Bálint Gábor: Mutatvány a mongol népköltészetből. 
Herrmann Antal: A finn-ugor népek vízözön-mon- | 
dái. Magyarországi ethnographusok. 

Az Építési tanácsadó, Gonda Béla munkájának | 
füzetes kiadásában a 10-ik füzetet bocsátotta ki í 
ifj. Nagel Ottó budapesti könyvkereskedése. Mellé
kelve van hozzá a debreczeni református új templom 
képe. Egy füzet ára 30 kr. 

Előfizetési fölhívások. Ságh József Budapestről 
előfizetést hirdet Altalános zenészeti lexikon czimű 
munkára, mely május hó közepétől füzetenkint jele
nik meg. Átdolgozott és bővített kiadása lesz a 
szerző már előbb megjelent lexikonjának, mely már 
elfogyott. A zene műkifejezéseinek magyarázatát és 
zeneművészek életrajzait közli, a zenetudományok 
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ismereteivel. Ara egy füzetnek 35 kr., előfizetés utján 
kötetenkint 1 frt 50 krért rendelhető meg, a három 
kötet előfizetési ára 4 frt 50 kr. —Soós Antal hírlap
író «Bölcsek és bolondok között» czlmű szatirikus kö
tetre nyit előfizetést 1 frt 20 krjával, s ez összeg Buda
pestre a • Neues Politisches Volksblatt» szerkesztő
ségébe intézendő. 

A nemzeti színházban a saison végére, ápril. 
24-ikére, maradt egy franczia vígjáték bemutatója, 
melynek szerzője, Bisson, «A válás után» és az «Ide-
ges nők» után jó névvel bir közönségünk előtt. 
tA megboldogult» is kedvderítő, elmésen sőtt színmű, 
jobban mondva bohózat, melyet ügyes kéz rendezett 
a színpad számára, komikus fordulatokkal, nevettető 
összeütközésekkel, jól játszható alakokkal, túlzások
kal s elmaradhatatlan pikantériákkal. Tartalma 
nem értékes — csak mulatságos a darab. A nemzeti 
színháznak nem kellene ezt a műfajt annyira kulti
válni. Művészei többre is képesek, mint bohózatok 
túlzásait érvényesíteni. Paulay Ede fordította ma
gyarra Bisson vígjátékát, mert a színlap ennek 
czímezi. 

A «Megboldogult" alapeszméje az, hogy a boldo
gult Toupinel ur nagy kujon volt, de a felesége roit-
sem tudott róla. Özvegyét, Valentinét (Hegyesi Mari) 
nőül vette Duperron (Náday). A megboldogult szivét 
és erszényét azonban Angéle (Lánczy Ilka) is birta, 
sőt Toupinel ur megengedte neki, hogy magát 
Toupinelnének nevezhesse. Angéle-nek azonban 
nemcsak a «megboldogulttal» volt viszonya, hanem 
Mathieu kapitánynyal (Újházi) és Valory zeneszer
zővel (Vízvári) is. Az utóbbi aztán Toupinel halála 
után feleségül vette. A Valory-pár egy házban lakik 
a Duperron párral; a «megboldogultnak* törvényes 
és törvénytelen özvegye összebarátkozik egymással, 
a nélkül, hogy sejtené, milyen vetélytársai voltak 
ők egymásnak. Ezt sok féheórtés, szövevényes bo
nyodalmak után tudják meg. Mathieu kapitány 
ugyanis fecsegve dicsekszik Duperronnak, hogy ő 
szerencsével udvarolt két óv előtt az ostoba Tou
pinel nejének s most újra találkozott vele, folytatni 
is készül a viszonyt, mert az özvegy azóta nőül 
ment egy másik bambához. Mathieu Angéle-t érti, 
Duperron meg Valentine-t. E félreértésből fejlődnek 
ki a darab, leleményes és biztos kézzel vezetett jele 
netei, helyzetei. Az előadás igen jó volt. Különösen 
Náday pompás Duperronját ós Újházi jóizü Matbieu-
jét kell kiemelnünk. Hegyesi Mari (Angéle) új szerep
körben és környezetben új oldalról mutatta be 
képességeit. Vízvárinak, és Lánczy Ilkának kevesebb 
alkalma volt a közönség mulattatására. 

A népszínháznak másnap, ápril 25-én, volt be
mutató előadása. Szintén franczia színművet adtak 
elő, Audran új operettejét tMiss Heliett»-et. Audran 
zenéje itt is finom és kellemes, de nem sok, a szö
vegnek több hely jut, mint az operettekben szokás. 
Az énekkaroknak is kevés a dolguk. A szöveg meg
lehetősen drasztikus gondolatból fejti ki a vidámsá
got, s fordul elő elég sikamlósság, de a franczia ope
rettek már ezek nélkül el sem lehetnek. 

Miss Heliett egy szigorú erkölcsű amerikai met-
hodista lelkész leánya, s már a tizenegyedik, kinek 
gondos apja férjet keres. Ezért vannak egy spanyol 
fürdőn. Itt Miss Heliettet baleset éri. A hegyek közt 
sétálva megcsúszik, egy mélységbe zuhan, de részint 
szerencsére, részint szerencsétlenségre egy bokor
ban fölakad, s nem tud szabadulni. Ebből a helyzet
ből menti ki egy festő, Landrin. Elég gavallér, hogy 
nem kíváncsi a megmentettetek arczát is látni, de a 
kisasszony sem látja a lovag arczát. Heliett most 
már keresi, hogy ki volt az ő megmentője, mert an
nak őt feleségül kell venni. A papa is így gondolkozik 
s azt tanácsolja egy chicagói kereskedőnek, hogy adja 
ki magát a megmentőnek, miután szereti a lányt. A 
miss a hetvenkedő Puycnrdasban sejti megmentőjét, 
s miatta összevesz a gascognai bikaviador hevesvérű 
mátkájával (Serédi Sarolta). Elvégre is kiderül, hogy 
Landrin a megmentő, s Heliett szívesen lesz fele
sége. E szöveget Bucheron tarkán és sok bohóság
gal dolgozta ki. A zene pedig kedves. A czímszere-
pet Hegyi Aranka humorral s szeretetreméltón 
játszotta s művészettel énekelte. Velocipéden is 
megjelenik, a minek szintén hatása volt. Serédi Sa
rolta tűzről pattant spanyol lány volt, Klárné pedig 
félelmetes anyós. Szirmai (Landrin), Sólymost (Puy-
cardas) s Tollagi (a chicagói kereskedő), Németh 
(a methodista lelkész) elevenséggel és jókedvvel 
emelték az előadást. 

A Munkácsy-dij. Munkácsy ezelőtt tiz évvel juta
lomdijat alapított, mely 6000 frankkal minden má
sodik évben kiadandó, pályázat utján, drámai vagy 
népéleti festményeknek. A nyertes köteles yolt Pa
risban folytatni tanulmányait. Egyelőre Munkácsy 
öt jutalom kitűzésére határozta el magát. Minden 
pályázatnak meg is volt eredménye, a mennyiben a 
jutalmakat biztaíó jelenségek közt lehetett kiadni, 
de a nyertesek azontúl nem tanúsítottak nagyobb 
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haladást. A mester tehát nem újítja meg a jutalma
zásokat. A műbarátok köre azonban, gr. Zichy Jenő 
indítványára, ki maga járt elől jó példával az adako
zásban, elhatározta, hogy új festészeti jutalomdíjat 
alapít, melyre máris tekintélyesbb összeg gyűlt össze. 

Munkácsy festménye a honfoglalásról. Mint 
Parisból írják, e napokban kezdte el rajzolni az új 
országház Honfoglalás képének végleges vázlatát. 
A mester reméli, hogy egy év alatt befejezi e magá
ban véve is nagy munkát. A vázlat vásznának hosz-
sza hat méter, magassága két méter. A kompoziczió 
ugyanaz marad, a melyet annak idején részletesen 
ismertettünk : Árpádnak a szlávok átnyújtják a fü
vet és a vizet. Munkácsy a jövő héten Berlinbe 
megy, de néhány nap múlva visszatér Parisba. Szep
temberben Magyarországra utazik, mint mondja, 

• egy kis magyar levegővel inspirálni magát a mun
kához". Terve különben a Tisza mellékéről tiszta 
magyar tipusu modelleket vinni Parisba. Reméli, 
hogy a budapesti f's a kolozsvári múzeumban sok 
becses etnográfiai anyagot fog találni. Szándéka el
menni Beregmegyébe is, hogy tanulmányozza a ve-
reczkei szorost, melyen át (a hagyomány szerint) 
eleink bejöttek. 

K Ö Z I N T É Z E T E K É S E G Y L E T E K . 
A m. tud. akadémián ápril 27-ikén összes ülés 

volt, melyen br. Eötvös Lóránt elnökölt. Pech Antal 
tartott emlékbeszédet Zsigm ondy Vilmos, a néhai 
jeles bányamérnök, s a képviselőháznak is egyik 
munkás tagjáról, kinek szaktudományát az artézi ku
tak körül a külföld is nagyrabecsülte. 

Az emlékbeszéd részletesen foglalkozott Zsig-
mondy működésével, s érdekesen fejtegette bányá
szati állapotainkat. Az emlékbeszédet megéljenezte 
a számos hallgatóság, melynek soraiban az elhunyt 
családjának tagjai is ott voltak. Szily Kálmán főtit
kár ezután meleg hangon emlékezett meg gr. 
Andrássy Manó haláláról, ki 1858 óta volt az aka
démia levelező tagja, s mint az archaeologia műértő 
maeczenása támogatta az akadémia archaeologiai tö
rekvéseit. Az akadémia elnöksége a halálhír vételére 
táviratban fejezte ki részvétét a családnak. Végül a 
folyó ügyek következtek, a mi nem volt sok. A sáros
pataki iskola azt kérte az akadémiától, hogy a Kazin-
czy-jutalmakat az idén ne Széphalmon ossza ki, ha
nem az iskolában, mert az országos tornaverseny vé
gett az ifjak egy része a fővárosba jön, s ha még Szép
halomra is elmennek, sokra gyűl össze a szünidő. Áz 
akadémia tehát kivételesen megengedi, hogy az 
ünnepélyt n e Széphalmon rendezzék. Ezzel az ülés 
véget ért. 

A Kisfaludy-társaság ápril 29-iki ülésén nagy 
közönség gyűlt össze. Gyulai Pál elnökölt, 8 az ülést 
változatos felolvasások tették érdekessé. 

Beöthy Zsolt titkár jelentette, hogy Szlávy József 
koronaőr 200 írttal a társaság alapítói közé lépett; 
tudatta továbbá, hogy Pulszky Ferencz, a nemzeti 
múzeum igazgatója, Coáky miniszter rendeletére 
átküldte a társaságnak Kisfaludy Károlynak a nemzeti 
múzeumban őrzött négy festményét, melyeket a tár
saság fog őrizni a Kisfaludy teremben. Jelenti to
vábbá a titkár, hogy Végh Arthur dr., a társaság 
ügyésze, kir. táblai bíróvá történt kinevezése miatt 
állásáról lemondott, a mit a társaság sajnálattal vett 
tudomásul. Ezután a felolvasások következtek. Degré 
Alajos «Csokor a zárdából" czímű vidám hangú 
novellát adott elő, melyet a közönség figyelmesen 
hallgatott. Beöthy Zsolt legifjabb Szász Károly egy 
csinos lyrai költeményét olvasta föl • Hírvivő" 
czímen. Váradi Antal szintén vendégtől, Tutsek 
Annától, mutatott be élénk megfigyeléssel irt rajzot 
• Egy kis csalódás" czímen, melyben egy jó öreg asz-
szonyt fest le, ki fia miatt szorong, hogy valami kis 
mulasztásért, a mit a hivatalban követett el, meg
büntetik. A felolvasások után zárt ülés volt, mely
ben elhatározták, hogy Négyesi Lászlónak jutalmat 
nyert «A mértékes magyar verselés" munkájának 
megjelenését elő fogják mozdítani. Lévay József 
pedig elkészülvén Burns költeményei fordításával és 
a költő életrajzával, megbírálás végett Szász Károly
nak és Péterffy Jenőnek adták át. 

A régészeti és embertani társula t havi ülése 
ápril 28-ikán Pulszky Ferencz elnöklete alatt ment 
végbe. Dr. Frőhlich Róbert •Római közigazgatás Pan
nóniában" czím alatt értekezett. Wosinszky Mór a 
gerjeni egykori települő hely maradványait mutatta 
be. Mintegy ötven tűzhelyet fedezett fel. A leleteket 
Bernrieder József birtokán találta, a kinek bőkezű
sége tette lehetővé az ásatást is. Dr. Szendrey János 
felolvasta Darnay Kálmán értekezését az ó-szőnyi 
leletekről, melyek közt sok a női ékszer. Pulszky 
Ferencz néhány Cyprus-szigeti leletet mutatott be a 
bronz- és rézkorszakból, melyeket egy berlini tudós 
talált. A folyó ügyek során Szendrey János titkár 
meleg hangon emlékezett meg gróf Andrássy Manó
nak, a társulat alapító tagjának, elhunytáról. A tár

sulat elfogadta Zólyom városa meghívását a nyáron 
tartandó régészeti ásatásokra. 

MI UJSÁG? 
Május elseje, mióta a munkás osztály minden 

évre tüntető napúi tűzte ki, nem a tavasz vidám ün
nepe többé. A nagyobb városokban több és kisebb 
aggodalommal várják Az idén is mindenütt készül
nek a munkások a tüntetésekre. A magyar belügy
miniszter az egész országra nézve eltiltotta a terve
zett munkásgyűléseket, kivonulásokat. Budapesten a 
rendőrség már kora reggel készenlétben volt. A szo-
cziáldemokrata munkás párt tehát fölhagyott a tün
tetésekkel és csak munkaszünettel ülték meg a na
pot. Derült, verőfényes szép nap volt, az első igazi 
enyhe nap a tavaszon. A főváros közönsége már a 
reggeli órákban nagy tömegekben rándult ki a vá
rosligetbe, a szabadba, a hol még kevés ugyan a 
lomb, de a fakadó fák, a meleg napsugarak megad
ták azért a tavasz üdeséget és báját. 

Erzsébet királyné ápril 25-ikén hagyta el Kor
fut, hol hosszabban időzött s május első napjára 
várták Miramaréba. Onnan tovább utazik Bécsbe. 

Báró Vay Miklós, a főrendiház elnöke és korona
őr, ápril 29-ikén töltötte be kilenczvenedik élet
évét. Hetvenhat évvel ezelőtt lépett a nyilvános sze
replés terére s ugy testileg, mint lelkileg ma is leg-
teljesebb egészségnek örvend, Barátai és tisztelői 
születésnapja alkalmából szerencsekívánatokkal hal
mozták el. 

Jubiláló nagyprépost. Majer István nagyprépost, 
az esztergomi főkáptalan vezetője, az irodalomból 
ismeretes «István bácsi" huszonöt év előtt, 1866. 
május 19-ikén foglalta el kanonoki székét Eszter
gomban. A jótékony és közszeretetben élő főpapot 
nagy számú tisztelői meleg üdvözlésben készülnek 
részesíteni. 

Az Arany szobor Piroskája. Arany szobrának 
egyik mellékalakja lesz «Toldy» Piroskája is. Stróbl 
ezt az alakot gr. Széchenyi István unokájáról, gróf 
Széchenyi Béla bájos leányáról, Alice komteszről 
mintázza, a ki Stróbl állítása szerint a legigazibb, 
legtipikusabb magyar szépség. A művész a gróftól 
már meg is nyerte az engedelmet a grófkisasszony 
mintázására. 

A virágkiállítás. Az országos kertészeti egyesü
let által a városligeti műcsarnokban rendezett virág
kiállítás ápril 25-ikén nyilt meg, s május elsején zá
rult be. Minden tekintetben igen sikerült, s örven
detesen mutatta, hogy a műkertészet, melynek révén 
ezelőtt oly nagy összegek vándoroltak tőlünk kül
földre, mennyire föllendült a fővárosban és azonkí
vül is. A közönség is nagy érdeklődést tanúsított, a 

látogatás tömeges volt s jól keltek a tombola-jogyek, 
melyekkel szép virágokat lehetett nyerni. A koszorú-
és bokrétakötés terén kifejlett ügyesség is tanulsá
gos látni valót nyújtott, mert az ünnepélyeknél és 
temetéseknél annyira szokásos virág-kultusz neveze
tes iparággá tette a virág-kötést. 

A megnyitás ünnepélyes volt és sokan gyűltek 
össze délelőtt 11 órára. A hölgy-jury védnöke, Klo
tild főherczegasszony, táviratban fejezte ki sajnáh-
tát, hogy a megnyitásra nem jelenhetett meg. A kép
viselőházban elfoglalt gróf Bethlen András földmi-
velésügyi minisztert Fehér Miklós államtitkár kép
viselte. A kertészeti egylet elnöke, Emich Gusztáv 
orsz. képviselő, köszönetet mondván a földmivelés-
ügyi miniszternek az egylet irányában tanúsított ro
konszenvéért, megemlékezett ama serkentő istápo-
lásról, melyet az egylet a király ő felsége, József fö
herczeg védnök, az állam és a főváros érdeklődésével 
és támogatásával nyert. Az egylet közhasznú és egy
úttal az aszthetikai ízlésfejlesztő törekvései minden
kor az egész művelt magyar társadalom rokonszen
vével találkoztak. Különösen a jury-tisztet elvállalt 
hölgybizottságnak tartozik az ogylet őszinte hálával. 
Fehér Miklós államtitkár röviden felelve megjegyzé, 
hogy a minisztériumban mindenki meleg érdeklő
déssel viseltetik az orsz. kertészeti egyletnek nem
zetgazdasági szempontból oly fontos tevékenysége 
iránt. Örömmel nyitja meg a hatodik tavaszi virág
kiállítást. Az elnök és az államtitkár beszédeit a kö
zönség zajosan megéljenezte, a katonai-zenekar pe
dig rázendíté a Hunyadi-indulót. A jelen voltak ez
után nagy figyelem és érdeklődés közt nézték meg 
a kiállítást. A jury is megkezdte azonnal működé
sét és odaítélte a jutalmakat. Az első nap mindjárt 
2700 látogatója volt a kiállításnak, s azontúl is min
dig sok közönség, főkép hölgyek fordultak meg a 
virágok közt. 

A negyedik színház Budapesten. Náday Fe
rencz, a nemzeti színház tagja, továbbá Silberstein 
(Ötvös) Adolf és Fekete József telket kértek » fővá

rostól egy építendő új színház számára, mely a 
könnyebb víg színműveket kultiválná, s kizárólag 
magyar szinház lenne. A tervezők a külső Lipót
városban, az épülő új országház mögötti területen 
óhajtanák a színházat fölépíteni, s meg is neveztek 
ott egy 1848 négyszögölnyi területet. Az összes 
építkezési költségeket 750,000 frtra számították a 
benyújtott tervek szerint. A szinház 32 év múlva a 
főváros tulajdona lenne. 

A főváros telekadó bizottsága azonban azon a 
nézeten van, hogy jelenleg még nincs szükség új 
színházra, s az operaház és nemzeti szinház is csak 
nagy szubvonczió mellett tarthatják fent magukat. 
Továbbá mert nem nemzeti intézetről, hanem magán 
vállalatról vau szó, a főváros részéről ily nagy mérvű 
áldozat meghozatalát (a telek értéke 877,248 frt) 
indokoltnak nem találja. A pénzügyi bizottságban 
az elutasító határozat fölött élénk vita fejlett ki. 
Steiger Gyula, Rácz Károly, Gundl János a szinhá-
zak fontos és magyarosító hatásáról szóltak s a telek 
átadása mellett nyilatkoztak. Medrey Zsigmond az 
iskolák építését mondta sürgősebbnek. Szavazáskor 
9 szavazat volt a telek megadása mellett, 9 pedig 
ellene, s az elnöklő Márkus József tanácsos döntöttaz 
elutasítás mellett. Az ügy most a közgyűlés elé kerül. 

A szegedi nőiparegylet képkiállítása. A szegedi 
nőiparegylet alaptőkéje gyarapítására képkiállítást 
rendezett, melyet Jókai Mór szegedi időzése alkal
mával ünnepélyesen megnyitott, a város, és vidék 
nagy érdeklődése mellett. Régi és modern mesterek 
nagyérdek ü és értékes műveikkel voltak e kiállítá
son képviselve, melyeket tulajdonosaik állítottak ki, 
kik Szeged intelligens tártadalmának szine-javát 
képezik. 

A kiállítás eszméje Naschitz Józsefné úrnőtől szár
mazik, ki a jótékonyság szolgálatában évek során át 
már eddig is sok érdemeket szerzett. Nagy tevékeny
séget fejtettek ki még a siker érdekében Kóméndy 
Nándorné, Arany Károlyné, Ratkovits Józsefné. 
Krikkay Gusztávné, May R. Miksáné, Dr. Mann Ja-
kabné úrnők. — Matskássy József főreáliskolai ta
nár volt a kiállítás administrativ főnöke, s a dolog 
anyagi részének sokoldalú feladatát kiváló tapintat
tal és buzgalommal végezte. A rendezést Kacziány 
Ödön festőművész eszközölte, úgyszintén a képek 
beszerzéséről is úgy Szegeden, mint a fővárosban ő 
gondoskodott. A helyiség, valamint a világítás kor
látoltsága megnehezítették e feladatot, a melyet 
azonban hogy mily ízléssel, szakértelemmel és mű
vészi tapintattal oldott meg: a kiállítás eredménye 
s az e felett hangzó szakértői ítéletek bizonyítják. 
Nagyérdekű és tanulságos volt a kiállítás a már kép
tárakat látogatott s a művészet iránt komolyabban 
is érdeklődő szemlélőre. Képviselve volt a régi mes
terek közül Andrea del Sarto, Caneletto Antal, két 
művel Paolo Veronese, Hals Ferencz, Brenghel, 
Ruysdael Salamon, Melchior, Domenichino, — a 
modern művészek közül Ammerling, Barabás Mik
lós, Benczúr Gyula, Brodszky Sándor, Horovitz Lipót, 
Kovács Mihály, Lafits Ernő, Munkácsy Mihály, Keleti 
Gusztáv, Telepy Károly, a fiatalabb nemzedékből Ben
czúr tanítványai: Stettka Gyula, Tornai Gyula, Kom-
lóssy Ede, továbbá több művel, melyek magántulaj
donban vannak, Kacziány Ödön, Pataky László, Töí-
gyessy Arthur, Vörös Erzsi, Somogyi Dániel, Zom-
bory Lajos festőművészek. Á kiállítás a Tisza-szálló 
első emeleti kistermében volt rendezve. A kiállítást 
a közönség s a tanuló ifjúság tömegesen látogatta. 
A tanulóknak s a leánynöveldék növendékeinek 
Kacziány tanár ismertető előadást tartott a kiállítás 
nevezetesebb képeiről. — A képeken kívül ki volt 
még állítva 1848-49-ből egy okmánygyűjtemény, 
Kacziány Géza főgymnáziumi tanár birtokában. A 
forradalmi időszak kiváló szereplőinek mindenikétől 
volt aláírás látható e nagyérdekű s becses gyűjte
ményben. A szép rézmetszetek, valamint a múlt szá
zad jeles művészének, Maulbertsch-nek (a ki az egri 
székesegyházat díszítette freskóival), és tanítványá
nak, Kremserschmiedtnek kézi rajzai, (Zsotér Andor 
úr tulajdonai) szintén kiváló nevezetességei voltak a 
képkiállításnak. 

Eiffel-torony Temesvárott. Temesvárott a kiállí
tási területen a párisi Eiffel-torony mintájára egy 
száz méter magas kiállítási tornyot fognak építeni, 
fa- és vasszerkezettel. A toronynak Baross-torony 
lesz a neve. 

Than Mór müveinek kiállítása. Az Andrássy -
uti Weinberger-féle műkereskedéeben Than Mór 
festőművész összes művei, mintegy 60 darab olaj
festmény, tanulmány, vázlat és vnrfestmény, vasár
naptól fogva ki vannak állítva. Az esti órákban 
6—9-ig 20 kr a belépti-dij, a mely az első 14 nap a 
hirlapirók nyugdíjintézetének javára esik. 

Felrobbant lőporraktár. Nagy katasztrófa tör
tént e hó 23-ikán Rómában. A város közelében levő 
Bravella-erőd puskaporos raktára reggel 7 óra 20 
perczkor felrobbant, oly irtózatos erővel, hogy a 
város központjában is, mely 7 kilométernyire van 
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tőle, összetörtek az ablakok. A raktárban 265 tonna 
lőpor volt. 

Az erőd parancsnoka, Spaccamela százados, a ka
tasztrófa előtt gyanús ropogást hallott, mintha sor
tüzet adnának. Kögtön fölismerte a veszélyt, s a 
katonaságot az erőd elhagyására vezényelte, ő maga 
ott maradt, míg az őrség utolsó embere is elmene
kült. Maga ekkor szintén menekülni akart, de már 
késő volt. Az iszonyú robbanás megtörtént, a szá
zados súlyosan megsérült. A mezőkön is sokan meg 
sérültek. Hivatalos adatok szerint 48 ember sérült 
meg, ezenkívül a városban is vagy 200 ember kisebb 
sérülést szenvedett. Beszélnek több halottról is. A 
király, a miniszterek azonnal a katasztrófa színhe
lyére siettek. A pápa a robbanás pillanatában épen 
misézett, s a rázkódásra kiejtette kezéből a helyhet, 
de csakhamar folytatta a misét. A Vatikán egyik 
oldalán minden ablak bezúzódott. A San-Paolo 
bazilika üvegfestményei mind elpusztultak, s a temp
lom maga is sokat szenvedett. A Vatikában a sixtini 
kápolna is megsérült, de Michel Angelo freskói épen 
maradtak. A katasztrófa okát nem tudják, de nem 
lehetetlen, hogy bűnös kezek idézték elő. 

HALÁLOZÁSOK. 
Gr. ANDRÁSSY MANÓ földi maradványait Görzből 

Rraszna-Horkára szállították. Budapestre április 
26-ikán érkeztek vele, s megállapodás nélkül vitték 
tovább Boz8nyóra. April 27-én volt a temetés. A 
rozsnyói állomásra reggel nyolcz órakor érkezett 
meg a különvonat, mely a család tagjait meg a 
koporsót hozta. A szakadó eső daczára nagy közön-
ság várakozott az állomáson és díszbe öltözött bá
nyászok és tűzoltók sorakoztak a halottas kocsi két 
oldalára. A városban a halott iránti tiszteletből az 
üzleteket a temetés tartamára bezárták. A házakra 
fekete lobogókat tűztek és az összes harangok meg
kondultak, mikor a menet a városon keresztül ha
ladt. A gyászkocsit a család férfi tagjai fedetlen fő
vel követték. Utánuk a beláthatlan kocsisor követ
kezett. A koporsót a rozsnyói püspöki székesegyház
ban tették le és díszes ravatalra helyezték. A szebb
nél szebb koszorúk nagy tömege borította a ravatalt 
és a templom szentélyét valóságos virágos kertté va
rázsolták át. A beszentelésnél jelen voltak a családta
gok élükön gróf Andrássy Géza az özvegy grófnővel, 
gróf Andrássy Aladár, Gyula, Tivadar, Sándor; Esz-
terházy Miklós, Lajos, Odescalchy Géza herczegek, 
Széchenyi Aladár, Karátsonyi Jenő grófok nejeik
kel, s a többi családtagokkal, továbbá Gömör-megye, 
Bozsnyó, Dobsina városok és számos testület kül
döttsége. Délelőtt 11 órakor Schopper György püs
pök a rozsnyói székesegyházban beszuntelte a halot
tat. A mélyen megható szertartás után a megboldo
gultat Kraszna-Horkára szállították, a hol délután 4-
órakor kisérték utolsó útjára. Bornemisza László al
ispán, Stromp Ignácz polgármester, Schlosser Albert 
bányakapitány és a környékbeli bányászok, az ura
dalmi tisztek gróf Hoyos kormányzó vezetése mel
lett. A koporsóra a család tagjain kivül szebbnél szebb 
koszorút helyezett még Gömörmegye («Szeretve tisz
telt volt-főispánjának), a rozsnyói választókerület 
(•Érdemdús képviselőjének*), a szabadelvű-párti kör, 
Zempénmegye és még igen sokan. 

TAUFFER EMIL, fegyház-igazgató, a börtönügyek 
egyik legalaposabb ismerője, ki a fegyházi ügyekről 
czikkeket és könyvet is írt, meghalt 46 éves korá
ban, Zeniczán, (Boszniában.) Egy ideig az igazság-
ügyiminiszterium tisztviselője volt, azután a fegy
házi ügyek tanulmányozására a külföldön hosszabb 
utazást tett. Majd Lipótvárra és Illavára neveztetett 
ki fegyházi igazgatónak, s nagy eredménynyel ren
dezte a börtönöket. Innen, a horvát kormány fölszó-
lítasára a lepoglavai fegyház rendezését vette át, s 
mikor ezzel készen volt Kállay Béni közös pénzügy
miniszter szerződésszerűség Boszniában alkalmazta, 
s az ő terve szerint építették a zeniczai nagy fegy
házat. A folytonos munka merítette ki a különben 
is gyönge testalkatú férfiút, kiben egyik jeles szak
emberünk szállt sirba. Az elhunyt Kolozsvárit szü
letett, s jómódú kereskedő fia volt. Özvegye és négy 
gyermek gyászolja a gyöngéd családapát. Tauffer 
Vilmos egyetemi tanár pedig szeretett bátyját. 

A tkrczel-családban ápril 22-ikén Pécsett egy
szerre két haláleset fordult elő. Este hat órakor 
ugyanis id. bonyhádi PERCZEL ISTVÁN, élte 89-ik esz
tendejében halt meg, másnapra virradatra pedig 25 
éves ISTVÁN nevű fia, ki magyar államvasuti tisztvi
selő volt. Idősb Perczel Istvánnak nagyon mozgal
mas múltja volt. Táblabírája volt Baranyamegyének, 
majd helytartó tanácsos, azután főbíró és a Ferencz 
József-rend tulajdonosa lett. Atyának és fiúnak te
metése egyszerre ment végbe. 

EIXINGER JÓZSEF, a nemzeti színház operájának 
évtizedeken keresztül működött, érdemes tenoristája 
elhunyt ápril 30-án Uj-Pesten, 71 éves korában. Alig 
egy pár éve, hogy visszavonult a színpadtól, hol 
ritka kitartással és törhetetlen hanggal még agg ko -
rában is sok sikert aratott. Ellinger egyszerű kala
pos legényből lett énekes. 1845-ben Pozsonyban mint 
kardalnok kezdte pályáját, de erős tenor hangja csak
hamar önálló szerepéhez juttatá. Énekelt Bécsben 
Mőnchenben, német színpadokon, míg aztán haza 

jött. Nyugalomba vonulása óta leányánál, Maloczky 
Vilmosnénál lakott Uj-Pesten. 

Elhunytak még a közelebbi napok alatt: Dr. DOLE-
SCHALL GÁBOR, Miskolcz várs legöregebb orvosa, szé
leskörű műveltségű férfiú, a szabadságharezban hon
véd főorvos, majd városi főorvos, ki irodalmilag is 
működött s «Életem és 41 éves orvosi működésem* 
czimű munkája annak idején szép méltánylásban 
részesült, 79 éves, Miskolczon. — JÓKUTHY ENDRE, 
Nógrád község kiérdemült esperes-plébánosa, arany-
misós pap, 86 éves korában, Újpesten. — Id. BEDÖ-
HÁZY JÁNOS, tekintélyes birtokos, Kisküküllő vár
megye bizottsági tagja, a klasszikus nyelvekből való 
műfordításairól is ismeretes ifj. Bedőházi János tanár 
édes atyja, élete 71-dik évében, Maros-Vásárhelyt. — 
HRABÁR MIHÁLY, munkácsi főgymnáziumi tanár, 
városi képviselő s a gör. kat. egyház gondnoka, Mun
kácson. — BURGER PÁL, nyűg. vasúti felügyelő, 49 
éves, Budapesten. — ZALKA FERENCZ, Zalka János 
győri püspök testvére, 77-ik évében, Veszpémben.— 
NAGY LAJCS, 1848—49-iki, honvédtiszt., m.kir. hon
védszázados 68 éves korában M.-Hlyén. — MÁRTON 
JÓZSEF, régi honvédhadnagy, ki mint Koburg-huszár 
őrmester 1848-ban több altiszt társaival Galicziából 
haza vezényelte századát a szabadság lobogója alá, 
aztán résztvett az erdélyi hadjáratban, 72 éves ko
rában a pozsonymegyei Cseklészen. —FRANKIT ÁMOS, 
törvényszéki vizsgáló bíró 62 éves, Miskolczon. — 
JANCSÓ DÁNIEL, Fegyvernek község nyűg. főjegyzője 
és az önk. tűzoltó egyesület főparancsnoka, 72-ik 
évében. — PODHORNY JÁNOS, Alcsuth község fiatal 
jegyzője, 31 évében. — Mesteri DEZSŐ ISTVÁN, föld
birtokos, 83 éves, Bépcze Szemerén. — PAUSZ TIVA
DAR, 55 éves, Kassán. — BURKOVSKY István, Zólyom
megyei főügyész atyja, 77-dik évében, Zólyom
ban. — KORMOS ÖDÖN, az állami jószágigazgatóság 
tisztviselője, 40 éves, Aradon. — BÜDARCH LAJOS. 
magyar államvasuti tisztviselő, Debreczenben. — 
MINKÉ SÁNDOR, biztosító-tár. tisztv. 55 éves, Bpesten. 
—SÖRÉNYI BÉLA, törvényszéki írnok, 24 éves, Ipolysá
gon. — MADORÁN LAJOS, 41 éves, Bozsnyón. — Ifj. 
BARANYAI GYULA, id. Baranyai Gyula pénzügyigaz
gatósági számtiszt fia, 7 éves korában, Zomborban. — 
UNGÁR DEZSŐ, dr. Ungár Lajos szép reményű 18 éves 
fia, Kaposvártt. — Dr. CSÁSZÁR KÁROLY, a belvárosi 
reáliskola mathematikai tanára, ki az irodalomban 
is jelentékeny munkásságot fejtett k s a «Pesti Nap
lónak* több évi? belső dolgozótársa volt, Bpesten. 

Özv. gr.KiNSKY ANTALNÉ, szül. Ulsch Mária, néhai 
táborszernagy és a 75-ik ezred tulajdonosának özve
gye, 75 éves, Pozsonyban. — FERENCZY ÖDÖNNÉ, 
szül. Thuránszky Márta, beszterczebányai központi 
szolgabírónak neje, 21 éves Beszterczebányán, halá
lát tüdővész okozta, mely a Koch-fóle .beoltások 
után annyira elgyengítette, hogy Arcóban keresett 
gyógyulást, de hiába. — Özv. NÉMETH JÁNOSNÉ, szül. 
Szabó Anna, 81 éves, Gödöllőn. — Özv. GÖTZ KÁ-
ROLYNÉ, szül. Glósz Anna, Algyőn, 67-ik évében. — 
Özv. HORVÁTH SÁNDORNÉ, szül. Domanczky Júlia, 
79-ik évében, Keszthelyen. — GULDEN GYULÁNÉ, a 
budapesti Ganz-féle gyár igazgatójának neje. — 
Özv. HEUFFEL JÁNOSNÉ szül. Némethy Jozefina asz-
szony, jótékony úrnő, 81-dik évében, Lúgoson. — 
MARGITAI ISTVÁNNÉ, Legyes-Bényén. — Ozv. BAÁN 
LAJOSNÉ, szül. Dobay Francziska, 85 éves, Buzin
kán.— Özv. CSÁVOLSZKY SÁNDORNÉ, szül. Vas Terézia, 
Pásztón. — Ozv. FŰNK EDÉNÉ, szül. Bejczy Zsu
zsanna, Tállyán, életének 73-ik évében. — ILLYÉS 
BÁLINTNÉ, szül. Szabó Karolina, ref. lelkész ország
gyűlési képviselő és ismert költő szeretett neje, élte 
48-ik, boldog házassága 31-ik évében, Gödölőn. 

Szerkesztői mondanivalók. 
Egy barátomnak. Visszhangok. Lapunk nem a ne

vet, hanem a költemény belbecsét nézi, s ha isme
retlen tehetségtől sikerült munka akad kezünkbe, 
kétszeres örömmel közöljük. De egy bizonyos — iro
dalmi viszonyainknak megfelelő — mértéket meg kell 
tartanunk, s van számos vers, mely bár többé-kevésbbé 
magán viseli a tehetség nyomát, azonban egy vagy 
más fogyatkozása miatt ezt az átlagos mértéket nem 
üti meg. Itt is ez az eset forog fenn. Az «Egy bará
tomnak* hangulatosan kezdődik: 

•Kétségbeesve nézsz jövödbe, 
S kérded, mi várhat még reád'? 
Panaszkodol, hogy más időkbe' 
Más volt a leány s. jobb a barát* 

de csakhamar száraz okoskodásba csap át — mely 
még csak nem is meggyőző — s a következő ízléste
len és zavaros strófával végződik: 

• Szállj szembe csak a mord kutyával, 
Az élettel, ha mostoha, 
S ha elbukol, bukj szép halállal, 
De gyáva, az ne légy soha.* 

Alig hiszi az ember, hogy az idézett két versszak egy 
és ugyanazon versben fordul elő. Milyen képtelen ké
pek halmaza az utolsó strófa. A «mord kutyához* hogy 
ülik a «mostoha» jelző, s vájjon szép halálnak mond
ható-e a mord kutyával való szembeszállás ? A vissz
hangok közül az első elég csinos dal, de a második 
erőltetett. 

A múlt emléke. Kerekded vers, de számottevő köl
tői erő, két-három sor kivételével, nem lüktet benne. 

Egy büszke lányhoz. A kidolgozás gyarlósága a 
szenvedély tüzét egészen hamu alá takarja. Egy pár 
vonással nem lehet rajta segíteni. 

S A K K J Á T É K . 
1659. számú feladvány, Dr, Gálitzky A.-tól. (Kasanban.) 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

A z 1 6 5 1 . s z á m ú f e l a d v á n y m e g f e j t é s e 
Behting C.-töl. 

Megfejtés. 
Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 

1. Ve4—f5 . . . Kd6-c7 (a) 1. . . . . . . . . Kd6—el (b) 
-1. Vf5—c7 + . t. sz. .». d3—d4 stb. 
3. He5—c6—c4f K lép. 
4. V v. b4—1>5 mat. 

Világos. b. Sötét. 
1. . . . . . . Kd6—d5 
2. Vf5-f6 _ Kd5-d4 
3. Vffi—d6+ . . K lép. 
4. He5—c4 mat. 

A z 1 6 5 2 . s z á m ú f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 
Benneek L.-től. 

Megfejtés. 
Világos. 

1. He3—c2 „*_ 
-2. Megfelelő mat. 

Sötét. 
. t. sz. 

Helyesen fejtették meg: Budapesten: E. J. és E. H. — 
Andorfi S. — Kovács J. — Kosohovitz Gyula. — Vng-
Tarnóczon: Németh Péter. — Kecskeméten: Balogh Dienes. — 
Csáktornyán: Győrbiró Gergely. — Váriban: Engel Soma 

és Mór. — A pesti sakk-kör. 

KÉPTALÁNY. 

A «Vasárnapi Újság* 16-ik számában közölt képta
lány megfejtése: Pánszláv agitáczió. 

HETI-NAPTÁR, május hó. 
Nap Katholiktts es protestáns Görög-Orosz \JzraelUa 

ÍV. » S Bogate D Sz. ker. megt.i 21 F. Hasvét T. 25 
4B. Flórián | f járójFlorián I 22 Husv. hétfő !26 
5K. ?. Pins napok Gocsárd ! 28 Husv. k. Gj. 27 
6S. |0. Ján- J János Olajb. főtt Ján. 24 Szaba vt. 28 
7 C. Áldozó esütört. Áldozó tsütört. 25 Márk ev. 29 
8P.;Mihálymegj. iSzaniszlá 26 Vaznl pk.vt. 30 R. Ch. 
9S. Naz.6erg.pk.ed.iNaz. Gergely 27 Sim.Jéz.rok. 1I.8.2P-

•oUvilUlis. C Újhold 8-án 7 óra 32 pk. reeg. 

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

Félretett selyemkelméket 25%>-83V»% 
és 50% e n g e d m é n y n y e l az eredeti árakból — 
szállít méter- és ruhánként szállítás- és vámdíj-mentesen 
Henneberg G. (cs. és kir. udv. szállító) gyári raktára, 
Zürichben. Minták postafordultával. — Leve lekre 

Svájciba 10 kr.-os bé lyeg ragasztandó. 

18 SZÁM. 1891. xxxvin. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI UJSÁG 295 

Természetes 

ILINI SAVANYÚVÍZ Bl 
L e g k i v á l ó b b k é p v i s e l ő j e az a lka l i 
k u s s a v a n y u v i z e k n e k . (33,6339 szén

sav, nátron 10,0'0 részben) mint gyógyforrás évenkint 
növeli elismert jó hírnevét s azonkivül a legkitűnőbb diá
tetikus italt képezi. É D E S K U T Y L. ur i v ó c s a r n o -
kában a nyári hónapokban p o b á r s z á m r a is kapható. 

P astilles digeslives de Bilin 
(B i l in i e m é s z t é s i e z u k o r k á k ) b i z t o s s z e r 
m i n d e n n e m ű , e m é s z t é s i z a v a r o k e l l e n , 

mindig friss minőségben van készletben a füraktárban: 

ÉDESKUTY L. 
cs. és kir. és szerb kir. udv. szállitónál, 

Budapesten, Erzsébet-tér 8. sz. 
Kapbató azonkívül minden gyógyszertárban, fiiszerkeres
kedésben, szállodában és vendéglőben. Pastilles de Bilin 
a legtöbb gyógyszertárban és gyógyazerárukereskedésben. 

HYGEA ARCZKENÖCS *£ 
M O S n Ó V I Z i r a l forint. 

Savon hygiénique szappan^. 
Ezen kiváló gonddal készített szerek a bőr

nek finomságot és rugékonyságot kölcsönöznek, 
az arezon lévő minden foltot, szeplőt, májfoltot 
fon óság vagy fagjás által keletkezett pirosságot 
rövid időn elmulasztja és ezeDfelül a lőinik 
üde frisseséget, viruló ifjúságot és bársony pul a-
ságot ad. Valódi minőségben kaphatók magánál 
a készítőnél, Fáykiss József gyógyszertárában 
a unagy Kristóf .-hoz Budapesten, továbbá: 
Török József gyógyszertárában kiraly-ntcza 12. 

£ y & « ő y Postai megrendelések azonnal eszközöltetnek 

M-U^UUU.U.UI.U».t •'» 4U.iU-.Uull-q.wxa.JL 
Hirdetések és előfizetések elfogad
tatnak a kiadóhivatalban Budapest, 
IV., Egyetem - utcza 4. szám alatt. 

V ÍT1THTHT!TTr íT:Tí:!TtM ' ' * " irTfT 

A tFranklin-TársuIst kiadásában Budapesten megjelent és 
minden könyvárusnál kapbató: 

SZEDER-INDÁK 
E L B E S Z É L É S E K . 

Irta 

B A K S A Y S Á N D O R . 

Á r a t ű z v e 2 Irt. — D i s z k o t é s b c n 2 í r t 5 0 kr . 

Tar ta lom: 

Jáhel. — Babett. — Három kereszt. I. A fehér kereszt. 
II. A fekete kereszt. III. Házaló kereszt. — Eecipe. 

^iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniini 

SZORVESZTO POR 
(POUDRE DÉPILATOIRE) 

BRÜNING G. C.-től M./m. Frankfurtban. 
Elismert legjobb szőrvesztö S7er, mére(.mentes, egészen áita-

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

de Co>> mérce által e'fo'adva és kitüntetve lett. 
Egy üvegcse ára 1 frt 7 5 kr., a hozzávaló ecset 12 kr. 

Raktár Budapesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszert., Király-utcza 12. 
^i i i i i i i iNiMiimui i i f f l in i in ira i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i rF 
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Szt.-Margitszigeti gyógyfürdő. 
A szt.-m-rgitszigeti petákért, tiszta, pormentes levegőjével és eli-mert jó liatá-u 
35° R. meleg kénes forrásvizével leMlkalmas ibb Kvó.ybelvnck biznnvult A kor
szerű fiirdöherendezéseken kivül van 3 0 0 szoba, társalgási és tekej&ték-terem, 
posta, telefon, távírda. Kitűnő eredménnyel használtatott a hévviz mint fiii'dő vngy 
belsőleg, miut gyógyital PS belélegzésre a következő kóralakok ellen : csúz, zsábák, 
idült kütegek, külsértések után fel lépett izzadmányok, görvély s bujakor, 
máj- , gyomor-, bélbántalmak, idült székrekedés, hólyaghnrut, női bántal
mak, garat-, gége- tüdőhurut, hüdések, idegbántalmak. Utóbbiak ellen a vil
lamos fürdők alkalmaztattak meglepő sikerrel. Fürdő- és meietjegv együtt \á tva, vala
mint fürdőbérletnél mérsékelt ár. A gvógvhelyen Uvdöv^ndégek a fiirdö- és menetjtgr-
nél előnyben részesülnek. A lakásoknál május és szeptemberben 3 0 százalék 
engedmény. Bendelö fürdőorvos Dr. Bauer Anta l főberczegi udv. orvos. Fürdő
idény tartama május 1-től szept. 30- ig . Hajóközlekedés félóránkiut. Menettérti 
jegy hétköznap 2 0 kr., vasárnap és ünnepnap 3 4 kr. Naponi ént katona- és 
czigányzene. Árszabály kívánatra bérm. megküldetik. Megrendeléseket lakásokra átvesz 

a szt.-margitszigeti gyógyfürdő felügyelősége Budapesten. 
, . .--. ,..„ .„. . ^ 1 ' 

A. Kriegner-féle 

-Q.WXA.JL JLwQ.^ö>a-Q.ir irixJLN ! 
kellemes habzása, rendkívüli kedves illata és nagy tar- | 

- tósságanál fogva, ma a legkedveltebb pipere - szappan. 
I drb éra 50 kr. 3 drb dobozban 1 frt 40 kr. 

\ .tt.w.A.1 l.A.-.A.JtiL' >uüJrAJca JAÍÍa 
I pár heti alkalmazása egészen uj, üde gyermekded arcz-

bő, t idéz elő. Egy üveg ára I forint. 

Főraktár: Budapest, Kálvin-tér,„Korona"gyógyszert | 

^ ^ r ^ ^ - '-^••k 

K Á T H M Ó R K I A D Á S A I ! 
l i i l i b i i i i i u l J I I • • • • w _ l >•• L k t • l \ 

A balatonfüredi gjé 

Budapes t , (Haas-palota) . 
1891. O r s z á g g y ű l é s i T ö r v é n y c z i k k e k . Számos i g e n fontos törvénynyel . Első

rangú szakférfiak jegyzeteivel. 8-adr. nagybani kiadás, vagy díszes zsebkiadás. 
Előfizetési ára bármelyiknek bérmentes küldéssel 2 frt 50 kr. 
Igazságügyi és igazságügyre vonatkozó rendeletek, a k ir . táblák deezen-
tralizátiójára, az uj b iré i és ügyészségi szervezetre, bírói ügyvi te l i sza
bályzatra stb. vonatkozó összes rendele tekkel . Előf. ára bérm. küldéssel 2.50. 

K ü l ö n k i a d á s o k b a n a z o n n a l s z e n t e s í t é s ü k u t á n : 
T.-cz. A kisdedóvásról . (Gyermekmenedákbázak, kisdedóvónő-képző intézetek. 
Állami segélyezés stb.) Országgy. képv. és szakférfiú jegyzeteivel. Bérm. 50 kr. 
T.-cz. Az ipar i - és gyár i a lka lmazot tak betegség esetén való segé lyzé-
séről. Betegsegélyző pénztárak. Bejelentési kötelezettség. Kerületi betegs. pénzt. 
Vállalati és gyári betegs. pénzt. Társládák. Ipartestületi betegs. pénzt. Magán 
betegs. pénzt.) Fr i iz Pé ter , a budapesti ipar- és kereskedelmi kamara toll-
vivőjének magyarázataival. Bérmentve 60 kr. 
T.-cz. Az ipari munkások vasárnapi szüneteléséről . íritz P. jegyzeteivel 
és a terjedelmes kere.sk. e'x pénzügyi min. tegrehajtótt utasításokkal. Bérm. 50 kr. 
T.-cz. A te l ekkönyv i törvények módositásáról . Iniliny K. igazs. miniszt. 
beosztott k. táblai biró jegyzeteivel, és végrehajtási rendelettel. Bérmentve 50 kr. 
T.-cz. A birói és ügyészi szervezet módositásáról . Jegyz. stb. Bérm. 50 kr. 
Ugy minden szentesített vagy szentesítendő fontosabb törvény azonnal kihirdetése 

után, elsőrangú szakférfiúk által commentált és a végrehajtási rendeletekkel ellátott díszes 
nagybetűs külön kiadásokban. 

Bérmentve az érdekelteknek rendelkezésére áll: l í á t l i M ó r n a k az 1865—1891. 
országgyűlési törvényeket , az 1867—1891. összes minisztériumi és külön az Iga»-
**-gügyi Rende le teke t , a pénzügyi é* adó-törvények és szabályokat, különféle 
összes és külön kiadásokban felölelő systematicus és te l jes jegyzéke. A gyüjte-
n é n y e k l e s z á l l í t o t t áron kaphatók, részletfizetésre is . 

Többféle törvénykiadások létezvén, megrendelések esetén azok részéről, 
kik a mi minden tek inte tben korrekt és diszes, már 23 év előtt először általunk 
megállapított és l e lk i i smere te s pontosságú, elsőrangú szakférfiak á l ta l szer
kesztett k iadásaink iránt bizalommal viseltetnek, mindig határozottan a K á t h M ó r 
iéle kiadás j e l ö l e n d ő ki . 

BsF" Ezeken kivül a fentebbi országszerte népszerőségben részesülő könyvkeres
kedés minden művelt nyelven való irodalmi műveket a legjutányosabban és a lee-
"agyobb pontossággal szállítja és mindennemű jegyzékekkel bérmentve szolgál. 

1891. 

1891. 

1891. 

1891. 

1891. 

1891. 

május 17-én nyittatik meg. 
«BALATON-FÜBED» enyhe és egyenletes klímájánál és kitűnő juhsavó-

intézeténél fogva különösen ajánlható: idült légcsőhurut és tüdöbántaímaknál: 
égvényes sós, szénsavas vasas forrásai, hideg és meleg szénsavas fürdői, gőzfürdő 
s a női és férfi-uszodával ellátott Balaton-fürdői javaivák : gyenge emésztés, idült 
gyomor- és bélbuzam-, vesemedencze- és hólyaghnrut, hasi pozsga, máj, lép, 
aranyér és női bántalmak ellen ; továbbá vérszegénység, sápkór és görvélykórnál, 
általános gyengeség, gerinczagy- és idegbántalmaknál. 

Rendszeres szőlő-kura szeptember 1-én kezdődik. 
Diszes gyógyterem, elepáns étteimek, terrasse, kávécsarnok, födött sétány, jó 

zenekar és szini előadások, vizi sétákra kényelmes és biztos angol csónakok s vitor
lás hajók, bál, tombola, jó restauratió — Wild vezetése alatt — szép és kényelme
sen bútorozott lakások, posta és távirdai hivatal, jól rendezett gyógyszertár. — 
B.-Füredre vonatkozó ismertetések kaphatók minden könyvkereskedésben és a 
fürdőben. A fürdőintézet rövid ismertetése kívánatra ingyen megküldetik. 

A közlekedés, déli vasúton Budapestről — naponkint kétszer — Bécs és Kani
zsától Siófokig, innen a Balatonon át *'t óra alatt a «Kelén» uj gőzhajóval történik, 
továbbá a nyugoti vasút veszprémi állomásától, honnan az ott kellő számban levő 
kényelmes bérkocsikon és kellemes nton, másfél óra alatt juthatni Balaton-Füredre. 
Vasúti saisonjegyek SSVs'Vo kedvezménynyel, mindennap Budapestről B.-Füredre és 
vissza 3 napra ér> ényes jegyek f é l á r o n kaphatók. — A fürdő-intézet rendelő fő
orvosa: Dr. Hnray ; urad. orvos : Oemál. — Lakás-megrendelések, (melyre előleg 
küldendő) a Klot i ld-Erzsébet udvarban és a Grand Hotelben a fürdőintézet igaz
gatóságához intézendők Balaton-Füredre. — Lakások június lö-ig- és augusztus 20-tól 
30 ",,-al olcsóbbak. — A b.-füredi ásványvíz főraktára Budapesten Edeskuty Ii., 
m. kir. udv. és szerb kir. udv. ásványviz-szállitónál; és kapható még Székesfehér
várott B irkmayer és Veszprémben Mül ler füszerkereskedésében. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) A f ü r d ő i g a z g a t ó s á g . 

A Frankl in-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv
kereskedésben kapható: 

A KÖZIGAZGATÁSI REFORM. 

PILLANTÁS AZ ÁLLAMOSÍTÁSI ESZME FEJLŐDÉS 
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A casinök és olra-eoleíefc szira Hlyeimébe ajáalv a 
NAGY 

DÍSZOKLEVÉL. RÁTH MOR LEGFELS. 
ELISMERÉS. 

könyvkiadó-hivatala és könyvkereskedése 
Budapesten, Gizella-tér, a Haas-palotában. 

A lentebbi, több mint három évtizeden át közbizalomban része
sülő könyvkereskedés és könyvkiadó-bivatal a i n . k . E g y e 
t e m , n i . t . A k a d é m i a . N e m z e t i M ú z e u m , O r s z á g 
g y ű l é s , k i r . T á b l a , a l e g t ö b b k i r . T ö r v é n y s z é k e k , 
ü g y v é d i k a m a r á k , a legtöbb e lőkelő ügyvéd és biró, Föld
hitel intézet és számos közport i nagy országos és néhány száz 
vidéki felsőbb ós alsóbb Iskolai , Közművelődési ós K a s z i n ó i , 
O l v a s ó - e g y l e t i k ö n y v t á r a k , a polit. és tud. é let legtöbb 
kitűnőségeinek stb. könyvárusa, ezentúl is főczéljának fogja 
tekinteni az általánosan nyi lvánuló népszerűséget fentartani. 
Mindennemű irodalmi megbízásokat a legnagyobb figyelem
m e l és a lehető l e g j u t á n y o s a b b a n e s z k ö z ö l . Minden, 
bárhol é s bárki által hirdetett bármily nyelvű, l e s z á l l í t o t t 
á r ú m ű v e k is, lehetőleg postafordultával expediáltatnak ós 
minden , m á s kiadónak v a g y a n t i q u a r i u s n a k bármily 

n y e l v ű catalogusai i s , bérmentve elküldetnek. 

Az arcz szépsége I 

Leichner 
zsírpora 

és Le ichner he rmel i i ipora 
(legjobb minőségit zsírpor} 

által; mely nappalra és estére a legjobb arczpor, erősen tapad, 
a bőrt széppé, rózsás fiatal űdeségűvé és puhává tesz i ; ártal
matlan, s nem lehet észre venni, ha valaki azzal beporozza 
magát. — Minden kiállításon az arany éremmel kitűntetve ; a 
legfőbb nemesség s az egész művészvilág használja, s kapható 
minden illatszer-keieskedésben, de csakis zárt szelenezékben, 

a ilyra és babérkoszorú* védjegygyei. Kérjék mindig 
S0~ L e i c h n e r z s i r p o r á t (Leichner"s F e t t p u d e r ) . 

M Leichner L. kir. udv. színházak szállítója Berlinben. 

* * ^ 

K i t ü n t e t v e számos mezőgazdasági k iá l l í tá
son . E l i smerések jockey-c lubboktó l . 

KWIZDA 
cs.éstszabaő.restitntiDnsflmflja 

(inosóvix lovaknak) 
hosszú évek óta a legjobb eredménynyel 

használt m o s ó v í z e r ő s í t é s ü l nagyobb fáradságok előtt 
és ntán. N é l k ü l ö z h e t e t l e n s e g é d s z e r ü c z a m o d á -
sok , m a r j o l á s o k , i n r á n g á s , a z i d e g e k f e s z ü l t s é g e , 
t a g g y ö n g e s é g , b é n u l á s o k é s d a g a n a t o k gyógyításá
nál. A lovaknak mozgékonyságot kölcsönöz, és k i v á l ó 
m u n k á l k o d á s r a k é p e s i t i . — Egy p&laczkkal Irt 1.40. 

KWIZDA 
torneitoii iiMáj-pra 

lovak, sza rvasmarha és j u h o k 
számára, sok évi kísérlet szerint, ha rendesen nyujtatik, 
biztosan ható szer ó t v á g y h i á n y n á l , v é r t e j e l é s e l l e n , 
s a t e j j a v í t á s á r a . Legjobban elismerve mint segédszer 
a l é g z ő - és e m é s z t ő - s z e r v i betegségek gyógykezelésé

nél. — Kgy dobozzal 35 kr., nagy doboz 70 kr. 
A h a m i s í t á s o k e l l e n i v é d e k e z é s c z é l j á b e l ü g y e l 

j ü n k a f ö n n e b b i v é d j e g y r e . 

Fő letét a Magyar királyság sz imára B u d a p e s t e n 
Török József gyógyszertárában. 

Továbbá n a g y b a n kapható: B u d a i E m i l gyógysz. , 
F á y k i s s J . gyógysz. , D e t s i n y i F , D e t s i n y i C , 
D u l c z A n t a l , cs. és kir. udvari nyergesnél , O l a s z J . , 
cs . és kir. udvari nyergesnél , H a l b a n e r T e s t v é r e k , 
H e s z I z i d o r é s T á r s a , H o f f m a n n J . . K o o h m e i s t e r 
F r . u t ó d a i . M a k l a r y J . . M á r k u s é s R e i c h . M a u t n e r 
A d o l f , M o l n á r é s M o s e r , N e r a d a N., P a t a k J . , 
P o l l a k J . é s T á r s a , S c h l e s i n g e r é s S z e n d e , 
S o b m i e d e k é s G r ü n s t e i n . S c h w a r í k o p f Á . é s 
Wol f f , S t e r n é s S c h m i e d l , S t i a s s n y T e s t v é r e k 
é s T á r s a k , S t r o b e n t z T e s t v é r e k , T a n S e r K á r o l y 
gyógysz. , T b a l l m a y e r é s S e y t z , T o p i t s J . F i a , és 
W e r t h e i m e r é s F r a n k é i n á l . — K i c s i n y b e n a 

legtöbb gyógy szeres és drogisztánál kapható. 

Kwizda Ferencz János , ker . gyógyszerész 
K o r n e u b n r g b a n , Bécs mel le t t , 

a cs. és kir. osztrák s a kir. román udvarok szállítója, 
állatgyógyszerekre nézve. 

I l l l l l l l K I I I I I I I I I M I I I I M M H 

Alapíttatott 1S6S. érben. 

12 kitüntetés bel- e's hiilföMiiii. 

Sokszorosításra 
ajánlják 

Ilivald Károly Fiai 
fototechnikai müintézetüket 

Eperjesen, 
fénynyomatban, cinkográfiá 
ban stb. niiiuíeiinemű rajzok, mü-
lapok, tárgyak fényképek stb. után. 
I-sö fénynyomda Magyarországon. 
Gyorssajtók és technikailag 
legtökéletesebb berendezé
sével* gyors, olcsó és jó kivitel biz
tosíttatik. Minták, az árak megjelö-
léeerel, kívánatra ingyen és bérm. 

Legjobb és Leghirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

^ ^í^\ ^ ^ W ^J Különleges Rilspor 
^ | M , \k ^ ^ B1SMUTTAL VEGYÍTVE 

^ U ^ C H . FAY, ILLATSZERÉSZ, 
^ PARIS — 9, rne de U FsJx, » — P A R I S . 

^ 

ASPINALL-féle anéol 

MAJOLIKAFESTÉSRE 
beégetés nélkül, kőszerűen meg
keményedvén, fénylő ékesszi-
nt tek, mosha tók és napá l lók , 
alkalmazhatók szintúgy agyag, 
porczel lán, üveg, k ő és é rczre , 
•val'jmiiit í'a, bőr á? k ö v e t r e . 
Utasítás és árjegyzék ingyen!! 

Egyedüli raktár Budapesten. 

SEEFEHLNER J. L. 
cs. és k. udv. szállítónál, 

IV., Vácz i -u t cza 9 . s / á m . 

50 év óta sikerrel használtatik! 
Szeplő és májfoltokat, va lamint az 
összes bőrtisztátalanságokat eltávo

lít jótállás mellet t a 
S p i t z e r - f é l e s z e p l ő é s m á j t o l t e l l e n i 

arczkenőcs é s Salvátor-szappan. 
Valódi minőségben egyedül a 115 év óta fennálló 

D I B N E S J. C.-féle 
Salvator-gyógyszertárban 

E S Z É K E N , F E L S Ő V Á R O S , 
kapható. 1 tégely Spitzer-kenőcs 35 kr. 1 da rab 
Salvátor-szappan 50 kr. Hatása előmozdittatik 
a Spitzer-féle salakos mosdóviz használata által, 
1 üveg ára 50 kr. Ajánlom makacsabb bőrtisz
tátalanságoknál a Milic-arczkenőcsöt , 1 tégely 
50 kr. — K i t ű n ő lyoni r izspor, 1 doboz 1 forint, 

kis doboz 50 krajczár. 
T F I G Y E L M E Z T E T É S ! Készítményeimet 
ki tűnő hatásuk miat t sokan utánozzák, kéretik 
tehát a t. ez. közönség csakis Dienes-féle eszéki 
kenőcsöt és szappant kérni és elfogadni. ~*g 

Raktár Budapesten, 
Török József gyógyszertárában 

Király-utcza 12. 
>•" Pos ta i megrende lések u t á n v é t mel le t t azon

na l pontosan eszközöl te tnek. ~M 

Hazánk 
legtisztább, leg

olcsóbb és legjobb szén-
eavdns, égvényes savanyuvize, 

Véghles-Szalatnán, Zólyomm. mindig 
friss töltésben kapható a budapesti főraktárban: 

Erzsébet-körut 56. szám alatt, 
továbbá ftiszerílzletekbeii és vendég lőkben! 

Telefon összeköttetés. Számos rakUir a vidéken. 

Isiilöiiiis figyelemre méltó I 

A hírneves l)r. Porti-féle 
sebtapasz 

mely remikivüli Kvógyereje, el-
>szlató, érlelő » fajdalmát csil-
apitó hatása által le^gyorsabb, 
egbiztosabb és egyszersmind 
gyökeres gyógyulási eszközöl 
iUlfinnemü balokban. Egy cso
mag ára 5 0 kr. nagyobb cso
magé 1 frt. használati utasi-

táasai e„.uu postán kiliave Sio Krrai több. 
Központi küldaményező raktár Budapes ten: 

TÖRÖK J Ó Z S E F SZÍS^SÍT,^ 
Bécsben : Pleban Xav. Ferencz a régi cs. k. tábori gyógyszertárában, 
Istvántér 1. sz., Dr. Oirtler gyógyszertárában, Freiung 7. sz., Scharrer 
Konrád gyógyszertárában, Mariahilferstrasse 72. sz., Fritz G. és R., 
Bráunerstrasse 5. sz., Raabe Bruno I. Báckerstrasse i. Droguistáknál. 
Frag'ában: Furat József gyógyszertárában, Poric 1071. Gráosban : 
Nedwed A. gyógysz. a Húrtéren. Budapes ten : Fáykiss József gyógyt. a 
• nagy Kristof*-hoz. Ibos N. gyógyszertárában, V. ker. Nádor-utcza 3. sz. 
Bud.iy E. városi gyógyszertárában, városház-tér 9. Pillich F. gyógysz. 
Dorottya-utcza 9. sz. Crbánn J. király-utcza 93. sz. Kriegner György 
Kálvin-tér. Barna Zsigmond marokkói utcza 2; továbbá Thallmayer és 
Seitz, nádor-uteza 10. Kochmeister Fr. utódainál, nagy korona-uteza 32, 
Neruda Nándor, hátvaniuteza 7. sz, Droguistáknál. Telkessy J. udvari 
gyógyszerész a várban. Vlassek E. gyógyszerésznél a Krisztinavárosban, 
Jánostér. Dr. Szabó B. gyógyszerész Víziváros, fő-uteza, Moldoványi J, 
gyógyszerésznél, Víziváros, fő-uteza. Eiszdorfer G. gyógysz. Tabánban 
(Ráczváros) Palota-utcza és Dévay Szöllösy J. gyógytárában, Krisztina, 
város, Karácsonyi-u^cza sarkán. Ácson : Kratochvill József. Aradon: 
Rozsnyai M. és Scháffer A. gyógysz. Ba la ton-Füreden: Orbán J, 
Balassa-Gyarmaton : Gservenyák Gy. és Herepey K. B.-Csabin: 
Varsigh B. Berettyó-Ujfalnn : Tamássy Géza. Debreczenben: dr. 
Rothschnek V. E., Tamássy K. Göltl N., Örvényi 0. , Hihalovits István 
és Muraközy K. Dnna-Pöldváron : Nádhera P. Egerben: Köllner 
Lörincz gyógysz. E p e r j e s e n : Krivoss Gy. Korn V. és MákoviczkyJ. 
Erseknjvárott : Conlegner J. Eszéken: Dienes J. G. és Dávid Gy. 
gyógyszertárában. Gyöng*yösönMersitsN. és Baruch J. Győrött: Lip-
póczy M.sStirling K. H.-Hadházon: Farkas 0. Huszton: Keresz
tes J. es Schmidt K. Jttattieiéuyben : Merkl J. Kalocsán : Horváth 
K. Kaposvárott : Czollner V. és Babochay K. Karczag-on Báthory B. 
Kassán : Megay G. es Wandraschek K. Korlát h F. Késmárkon: Gener-
sich C. A. Kis-Vardán : Khudy J. Komáromban : Schmidthauer A. 
Kírchner M. és Kovács Arisztid. Léván : Medveczky S. Iiosonczon: 
Kirchner D. és Pokorny L. Mező-Kövesden: Fridély B. Mezo-
Kászonyban : Rátz Gy. Mező-Kovácsházán: Kiss P. Miskolczon: 
valódi minőségben csak Dr. Szabó Gyula és üjházy Kálmánnál kapható. 
N. -Bec ikereken: Kovács S. Nag-y-Kanízsán : Prager Béla. Kagy-
Károlyban: Füleky P. Nagy-Korősön : Müiler I. N.-Szombaton: 
CsepcsányiB. N.-Váradon : HuzellaM., Molnár J. és Heringh S. Kyir-
e g y h á s á n : Korányi J. Szopkó Alf. gyógysz. és Kovács S. Nagy-Kal
lón : Hvezda K. Fakaon : Malatinszky S P é c s e t t : Sipócz J. Po
zsonyban: Erdy István. Pntnokon : Fekete N. Rimaszombaton: 
Hamalliár K. Bozsnyón Pósch J. gyógysz. örökösei és Hirsch J. N, 
S.-A.-Ujhelyen: Zlinazky J. Sopronban: Gráner J. Sümegen: 
Stamborszky h. Szathmáron ; Bossin J., Dr. Lengyel M. és Literáty 
E. Szarvason: Barts E. S z e g e d e n : Kovács A. utóda Keresztes S., 
Barcsay K. és Bokor A. Sz . -Fehérvárot t : Dieballa Gy. és Kovács M. 
Székelyhidon: Szabó J. S z e n t e s e n : Várady L. és Podhradszky L. 
Szolnokon: Kecskéssy F. S z o m b a t h e l y e n : Rudolf A. Tarpán: 
Monó I. T e m e s v á r o t t : Jahner C. M. belváros; Jachner R. gyárkttl-
város. Técaőn; Ágoston Gy. T.-Ujlakon: Roykó G. Tokajban: 
Czigányi B. T o l n á n : GömbSs L. Tornal l ján: ürszinyi Zs. TJngvá-
rot t : Bene L. Lám S. Hoffmann B. Krausz A., Speck J. és Lukovics M. 
Vaálon: Frischmann F. Varannón: Gaál S. Veszprémben: Feren-
czy K. és Szili Horváth P. V i l l á n y o n : Csaté Gy. Gynla. Zilahon: 
ünger G. Zirczen: Tejfel J. E r d é l y b e n : B r a s s ó n : Jekehus ». 
O e é s e n : Róth P. F o g a r a s o n : Glelm R. Kolozsvár i t ! Valentini A. 
Gundhardt A. Wolf J. és Dr. Ember Bogdán. Kézdi-Vásárhelyen: 
Kovács F. M.-Vásárhelyt : Bucher H. N. -Ssebenben: Molnár J. l~ 
Sssps l -Szent-Györgyön: Beteg B-, Ötves P. és Barabás F. Szán-
v á r o s o n : Graffius J. Vajda-Hunyadon: Dr. Juchó F. 

iz készi-Ezen kitűnő hatása, nem eléggé ajánlható nj. 
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ÉG A MODERN VEGYÉSZET roha-
| mos haladása és az annak révén 

keletkezett számtalan szépitó szer 
sem volt eddig képes a harmincz 

év óta kitűnőnek ismert pipere-szert a 

D r . LENGIElr- fé le 

NYÍRFA-BALZSAMOT 
kiszorítani; ami legjobban bizonyítja, hogy 

szer valóban jó, a természettől nyújtott 
bórszépitő szer. Dr. Lengiel Fr. "nTir'*J 
balzsama« Szt-Pétervárott az orosz ozán 

minisztérium orvosi szakosztálya által jóváhagyatott. Dr. Rapsi tanár 
a bécsi egyetem prokurátora, valamint Pyefluch tanár által London
ban s több más szakférfiak által ajánltatott és 30 éven at űzött vegJJ 
eljárás utján készíttetik, meh- eljárás folytán azon tulajdonságot 
nyeri, hogy a bőr l eg fe l sőbb r é t e g é t l a s sanként lehánt)" 
éa az ekképen m e g t i s z t í t o t t a l só bőrréteget ifjú fényébw 
és üdeségben t ü n t e t i e l ő ; nyomtalanul e l tünte t minden
nemű kiütés t , fo l tot , vörössége t , anyajegyet , e ls imít)* 
a redőket és h imlőhe lyeket s fokonként bársonys ima °0Tf 

é s é lénk üde sz ínt varázso l e lő . , . 
Egy korsó használati utasítással együtt 1 frt SO kr. A nyirfa-bzi-
zsam által már raegfmomitott bőr konzerválására igen ajánlatos » 

Dr. Leng ie l - f é l e Opo-Créme 
egy doboz 60 kr. és a 

Dr. Lengie l - fé le Benzoe-szappan 
egy dh 60 es 35 kr. egyidejű h<ts*nátotra* 

Kapható Magyarország minden nagy *bb gyógyszertárában, gyógy* 
és illatáru-kereskedésében. Főraktár Budapesten: 

Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. sz. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Efívetem-utcza 4. szám.) 
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Külföldi előfizetésekhez a postail&g 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

H E L L M I K S A . 
1720—1792. 

HELL Miksának, a múl t század jeles csilla
gászának neve, újabb időben mindinkább 
felszínre vetődött. Egyik természetvizsgá

lónk jeges-tengerbeli utján ellátogatott Vardöba 
is, hol Hell a múlt században fontos megfigye
léseket tett, a melyekhez a viszonyok sajátságá
ból folyva, előbb gyanúsítás, majd pedig nyilt 
vád merült föl és azután, — a mint az rendesen 
történni szokott — Hell érdemei feledésbe 
mentek, a vád ellenben a tény szinét öltötte 
magára, s még napjainkban is fölütögette 
fejét. Már pedig a magyar föld szülöttjéről 
van szó, tehát ezt közönyösen néznünk nem 
szabad. 

Az a Vardö-járta természetvizsgáló fölvetette 
a Hell esetét, sok körülményt földerített, meg
szerezte az utódoktól az 1771-ben készült, i t t 
szemlélhető, érdekes arczképet,* a melyhez a 
következő életrajz fűződik: 

Hell Miksa, a jezsuita szerzet tagja, a csilla
gászat tanára, a bölcsészet tudora, a bécsi egye
tem cs. k. csillagvizsgáló-intézetének elöljárója, 
apárisi,kopenhágai, göttingai, stockholmi, dront-
heimi és bolognai tudós-társaságok tagja, Sel-
meczbányán született, 1720 május 15-én. Atyja 
— Mátyás Cornelius — az ottani bányák ma-
thematikusa és főgépmestere volt. Fivérei, — 
Ignácz, Kornél és József Károly, — ugyanott 
hivataloskodtak; utóbbi atyja halála után annak 
helyére lépett mint főgépmester. Igen érthető, 
hogy itt naponként alkalma lévén a gépeket kö
zelről szemügyre venni s azoknak szövevényes 
titkaiba hatolni, a fiatal Hell Miksa lelkében a 
mekhanikai találmányok és alkotások csirája 
megfogamzott s öntudatra ébredt, a minek az
tán későbbi pályafutásán sok jelét is adta és még 
több hasznát vehette. 

Selmeczen az alsóbb, Beszterczebányán a fel
sőbb osztályokat kijárva, 1738-ban Magyarorszá
gon, Trencsén városában, a jezsuiták szerzetébe 
lépett. A próbaévek leteltével Bécsbe helyezték 
át, hogy ott három évig a bölcsészetet hallgassa. 
Szabad óráiban itt is folyvást mekhanikai mun
kákkal foglalkozott. Műszeres vizi órákat, jó föld
es égtekéket készített. Bölcsészeti tanulmányai 
befejeztével mathematikai előadásokat hallgatott 
s egyidejűleg a bécsi jezsuita csillagvizsgáló in
tézet főnöke mellé mint segéd alkalmaztatott. 

* Megőrizte Hell Sándor földbirtokos Keszibóczon. 

Ekkortájban adta ki újra Crivelli hires szám
tanát, még pedig tetemesen javítva. Az egyetem 
mathematikai tanára ennek a könyvnek nyomán 
tartotta előadásait. Ugyanez időben kapta Hell 
azt a megtisztelő ajánlatot, hogy egy Königseck 
grófot, ki a selmeczi bányákban akart foglalkozni, 

a mathematikában és a bányászatban kiké
pezzen. Nem sokára azután Lőcsére került, hol az 
iskolában a latin nyelvet tanította. De 1747 vé
gén már ismét Bécsben látjuk, hol papi tanul
mányai folytatása mellett tíz nemes ifjat tanít a 
bányászatra. Egyidejűleg kiadta jeles történet-
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