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szalma) minden hó 1-étől kezdődőleg előlegesen 5 napra illetőleg a hó 26-ától 
végéig terjedő időre; a zab különben ha egyes állomásokon a helyi viszonyok, 
valamint a honvédcsapatok érdekei megengedik, 5 nap helyett 10 esetleg 15 napra 
is kiszolgáltatható, de ez által a kincstárra semminemű kiadási többlet nem háro-
molhat. A tiszti tulajdon lovak számára illetékes lótáp félhavonkint, vagy az egész 
hóra is, előre felvehető. 

2. A kiszolgáltatási időszakokra nézve, az elrendelt minden változásról, a 
szállitó mindenkor idejekorán értesíttetik. 

3. A szállítási feltételek füzetének X. pont 3. bekezdése szerint, a szállitó a 
zabpt a laktanyába, illetőleg a csapatok elhelyezésére szolgáló egyéb helyiségekbe 
a felajánlott árban fuvarozni köteles; ha tehát a szállitó a fuvarozásra nem hajlandó 
ennek az ajánlatában határozott kifejezést kell adnia, mert különben feltételeztetik, 
hogy az elfuvarozás a követelt szállítási, árban már bennfoglaltatik. Ha az elfuva-
rozásra többen egyenlő árban ajánlkoznának, akkor ezek közül az, ki az illető 
czikkek szállítását elnyerte, előnyben részesül. 

4. Oly ajánlatok, melyek a kincstárnak a termény- és anyagjárandóságbeli 
szükségletek biztosítására vonatkozó, a szállítási föltételek füzetének XV. pont 36. 
és 37. bekezdése alatt fentartott azon jogát kizárják, hogy eme ajánlatokat, az egyik 
vagy másik czikkre nézve — akár az egész tárgyalt időszakra, akár rövidebb idő 
tartamra — a többi czikkek visszautasítása mellett, szabad választása szerint el
fogadhassa és helybenhagyhassa, csak kiválólag kedvező viszonyok között vétetnek 
tekintetbe. 

5. Azon vállalkozó, ki valamely közös állomás szükségleteinek szállítására 

vállalkozik, sjánlatával még akkor is, ha abban határozottan nem volna kitéve, 
hogy a közös hadsereg és a honvédség, hanem röviden csak az, hogy N. állomás 
szükségleteinek szállítására vállalkozik, tekintet nélkül arra, hogy ajánlata a közös 
hadsereg részéről elfogadtatott vagy visszautasittatott, a honvédség irányában 
mindaddig kötelezettségben marad, mig a honvéd hatóság elfogadó vagy elutasító 
értesítését kezeihez nem kapta. 

6. A honvédkerületf parancsnokság részéről a kerület területén lévő minden 
gazdasági egyesületnek és közigazgatási hatóságnak (alispáni hivatalnak, szab. kir. 
és rendezett "tanácsú városnak, nagyközségek elöljáróságának) a szállítási feltételek 
füzetének egy példánya azon czélból küldetett meg, hogy a netán vállalkozó 
termelőknek, az azokban foglalt határozványok tudomásvételéro alkalom nyuj-
tassék. 

7. Községek, valamint mezőgazdasági egyesületek és termelők óvadék és biz
tosíték letétele'alól föl vannak mentve azon esetben, ha : 

a)-a községek magukat egyetemlegesen kötelezik; és 
b) a mezőgazdasági egyesületek és termelők kijelentik, hogy összes vagyonuk

kal kezeskedni kivannak, s ez utóbbiak, vagyonuk elégséges voltát, valamint azt 
is, hogy a szállításra felajánlott czikkeknek ők a termelői, helyhatóságilag igazolják. 

8. Minthogy az egri állomáson elhelyezett honvédség kenyérszükséglete az 
egri várlalttanyába kincstár költségén fog elfuvaroztatni, ennélfogva ajánlattevők
nek ajánlatukban aziránt is kell határozottan nyilatkozniok, hogy a kenyeret az 
ajánlati árért a laktanyába elfuvarozzák-e vagy nem, mert különben feltételeztetik, 
hogy az elfuvarozási költség az ajánlati árban már benfoglaltatik. 

Általános határozványok a os. és kir. közös hadsereg ós a m. kir. honvédség részére. 

1. A cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. honvédcsapatok fent kimutatott 
élelem szükségleteinek közös biztosítása végett a táblázatban megjelölt napokon, 
kizárólagosan írásbeli ajánlatok utján, nyilvános tárgyalás fog tartatni. — A tár
gyalás helye, a szállítási időszak, melyre az biztositatni fog, az állomás, valamint 
a szükséglet mennyisége a táblázatban van előtüntetve. 

2. Minden ajánlattevő, — a szerződési kötelezettségben már álló és teljesen 
jóhitelünek bizonyult, vagy a tárgyaló bizottság előtt vállalatképesnek és meg
bízhatónak ismert vállalkozók kivételével, — üzleti képességét s erre vagyonának 
elégséges voltát, a kereskedelmi és iparkamara által, ha pedig a kereskedelmi 
lajstromba bejegyzett czégje nem volna, az illetékes gazdasági egylet által kiállított 
bizonyitványnyal tartozik igazolni. 

Bizonyítványok, melyek a tárgyalás napjától számítolt két hónál korábbi 
kelettel birnak, tekintetbe nem vétetnek. — Az ezen bizonyítványokban igazolandó 
vállalatképesség iránya és terjedelme a fentebbi táblázatban van megjelölve. -

3/ Az alábbi mintának teljesen megfelelőleg szerkesztett és 50 kros bélyeggel 
ellátott ajánlatoknak, lepecsételt boríték alatt, az előirt bánatpénzekkel együtt az 
illető állomás szükségletének tárgyalására kitűzött napon legkésőbb délelőtti 
9 óráig kell a tárgyaló bizottsághoz beérkezniük, későbben érkező vagy távirati 
utontett ajánlatok nem vétetnek tekintetbe. — Oly állomásokra szóló ajánlatok, 
hol a biztosítás a közös hadsereg és a m. kir. honvédség csapatai részére együttesen 
történik, a vállalkozók részéről két példányban küldendők be, melyek közlll a bélyeg 
nélkül készített példány, mint a bélyeggel ellátottnak másolata szolgáland és má
solatul kell hogy jelölve legyen. 

4; Ha valamely ajánlatban a számokkal és szóval kitett ár között eltérés 
mutatkoznék, akkor a betűvel irt ár fog helyesnek tekintetni. Rövidebb mint 
14 napi kötelezettség nem jön tekintetbe. A kötelezettségben maradás hatálya a 
biztosítási tárgyalást követő naptól fogva számíttatik. 

5. A részletesebb feltételek a cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok szükség
letére nézve Kassán 1895. évi szeptember hó 3-án és a m. kir. honvédcsapatok 
szükségletére nézve Kassán Í895 szeptember hó 3-án két-két összhangzó. példány
ban elkészített, a szállítási feltételeket tartalmazó füzetben foglaltatnak, mely füzet 
cs. és kir. katonai élelmezési raktárnál Kassán és Vár-Palánkán (Munkács mellett), 
a honvédségre vonatkozólag; pedig Kassán, Miskolczon, Szathmárt, Besztercze-
bányán, Iglón, Eperjesen, Egerben, Ungváron, M.-Szigeten és Nyíregyházán az 
illető honvéd-állomásparancsnokságoknál naponta délelőtti 8 órától 12-ig betekint
hető. Ezen szállítási feltételek füzetében foglalt feltételeknek betartására minden 
ajánlattevő, ajánlatának benyújtása következtében már kötelezve leend. Az előirt 
bérletfeltételi füzetet bárki a cs. és kir élelmezési raktárnál Kassán vagy Vár-
Palánkán Munkács mellett 32 kr. megtérítése mellett megrendelheti, a honvédségi 
szállítási feltételi füzet azonban a honvédkerületi, gyalogezred-, továbbá zászlóalj-
és huszárezred-parancsnokságoknál 7 krért megkapható. 

6. A beszállításoknak a fentebbi táblázatban felsorolt állomásokon kell történni. 
7. Az élelemszükségleteknek az állomáshoz tartozó helységekbe való el-

fuvarozására nézve, a cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok szükséglete iránt elő
készített feltételi füzet XVH. pontja értelmében, a honvédcsapatok szükségletének 
a laktanyákba való elfuvarozására nézve pedig az utóbbiak számára előkészített 
feltételi füzet X. pontja szerint külön ajánlat teendő, mert különben feltételeztetik, 
hogy az elfuvarozás a követelt szállítási árban már benfoglaltatik. 

Ha az elfuvarozásra többen egyenlő árak mellett ajánlkoznának, akkor a 
bérletnyertes részesül előnyben, 

8. Az ajánlkozók a hadsereg-, illetőleg a honvéd-igazgatásnak ajánlatuk elfoga
dása iránti nyilatkozata tekintetében lemondanak az 1875. évi XXXVH. tcz. 314. és 
315. §§-"aiban valamely ajánlat elfogadása iránti nyilatkozatra nézve megállapított 
határidőnek betartásáról. 

9. A zabra való ajánlatok 4200 grammnyi adagok szerint teendők, meg
jegyezvén, hogy elvileg csak fehér zabot szabad szállítani. 

A zab szállítása azonban a fentebbi táblázatban kitett mértékek szerint 
eszközlendő. 

Ajánlatok a kenyérre nézve 840 grammos adagok szerint teendők, a kiszol
gáltatandó kenyér azonban 1400 grammos adagokban sütendő ki. 

10.-Összetes ajánlatok kenyér és zabra csak oly állomásokon fogadtatnak el, 
a hol nem több mint 10 lóra való napi zabszükséglet van. 

Ezen megengedhető összetes ajánlatok is csupán egyes állomások és körle* 
tűkhöz tartozó helységekre nézve tehetők meg s csakis akkor vétetnek tekintetbe, 
ha összetességükben kedvezőbbek az egyes ajánlatoknál. 

Oly összetes ajánlatok, melyek több állomásra vonatkoznak, feltétlenül, még 
pedig már a biztosító bizottság által fognak visszautasittatni. 

11. A közös biztositások eredményéről az ajánlattevők, az ajánlatuknak a 
cs. és kir. közös hadseregre vonatkozó részére nézve a hadsereg igazgatása, ellen
ben a m. kir. honvédségre vonatkozó részére nézve a m. kir. honvédkerületi pa
rancsnokságok által értesíttetnek. 

Határozottan megjegyeztetik: 
a) A hadsereg igazgatásának értesítése mindig csak az ajánlatnak a cs. és 

kir. közös hadseregről szóló részére, és a honvédkerületi parancsnokságnak értesí
tése mindig az ajánlatnak a m. kir. honvédségről szóló részére vonatkozik. 

b) A honvédkerületi parancsnokságnak jogában áll a hadsereg igazgatása 
által elfogadott — utólagosan lejebbitett — árakat, a honvédségre nézve is elfo
gadni ; hasonló joga van a hadsereg igazgatásának, a honvédkerületi parancsnok
ság által elfogadott — utólagosan lejebbitett árakra nézve is. 

Kelt Kassán, 1895 szeptember hó 3-án. 

A közös b iz tos í tó b izo t t ságtó l . 

Ajánlati minta. 50 kros 
bélyeg 

En alulirt | az 1895. évi szeptember hó 3-án, 4093. sz. a. kelt hirdetmény alapján kötelezem magamat, hogy az N._ 
állomásra nézve az ahhoz tartozó helységekkel 

a kenyérnek 840 grammos adagját kr., szóval- 1896. évi január hó 1-től 1896. évi deczember hó 31-ig 
a zabnak 4200 grammos adagjá t . -—kr . , szóval 

1896. évi január hó l-jétől 1896. évi deczember hó végéig terjedő időtartamra szállitom, továbbá az átvonuló élelmezést is a cs. és kir. közös hadseregbeli 
csapatok részére, a feltételi füzet , pontja értelmében kiszolgálom és ezen ajánlatért a mellékelt (vagy : az ide csatolt elismervény szerint a—,-— 
pénztárnál letéteményezett, semmi más kötelezettségért nem szavatolól nevezetesen.. . összesen forint bánatpénzzel kezeskedem. 

Továbbá kötelezem magamat azon esetben, ha a szállítást elnyerem, hogy legkésőbb 14 nappal az ez iránti hivatalos értesítés után bánatpénzemet a 
10 százaléknyi óvadék erejéig kiegészitendem, s ha ezt elmulasztanám, a hadsereg-, illetőleg honvédigazgatást feljogositom arra, hogy ezen kiegészítést a kijáró szállítási 
keresetemből való levonás utján eszközöltesse. 

Egyébként a hirdetményben közzétett feltételeken kivül, a tárgyalásra előkészített feltételi füzetekben foglaltaknak is alávetem magamat. 
Az N 1 nek N. -ben kelt, ide mellékelt értesítése szerint a megbízhatóságomról és vállalatképességemről i 

közvetlenül az .-.. -nek fog átküldetni. 
KeltN ; -ben, 1895. évi . . : . . . . : . . . . . . . . .hó . : -én. 
Az ajánlát;le'pecsételendő, boritékára Írandó': • 
• Ajánlat az 1895 szeptember hó 3-án hirdetett és 1895. évi október hó 2-án vagy 15-én tartandó tárgyaláshoz.! 
A letéteményezett bánatpénz az ajánlatban részletezendő. 

jbizhatóságomról és vállalatképességemről szóló bizonyítvány 

N. N. (vezeték- és keresztnév, lakhely, megye.) 
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Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj íí csatolandó 

A KIRÁLY LÁTOGATÁSA KOLOZSYÁRTT. 

Az ÉVENKÉNTI őszi hadgyakorlatok már ma
gukban véve is nagy érdekűek és kiváló 

. fontosságúak, mint hadseregünk kiképzett
ségének s hadviselő képességének nyilvános 
próbatételei. De kétszeresen érdekesekké és fon
tosakká teszi e gyakorlatokat az, hogy ezek al
kalmából a király rendesen személyes látogatá
sokat tesz az országnak azokon a különböző vi
dékein, a melyeket hadseregünk vezérkara e 
gyakorlatok megtartására időről-időre tervsze
rűen kijelöl. Ez őszszel hazánknak három kü
lön vidéke került sorra, u. m. a dunántúli Vas
megye, a Duna-Tisza közti Bácsmegye és az er
délyrészi Kolozsmegye. 

A régi korban inkább országkormányzási és 
igazságszolgáltatási szempontból utazgattak ki
rályaink a hazában hol ide, hol oda s rendesen 
oly nagy kísérettel, hogy az ellátásra köteles la
kosságra néha-néha valóságos teher volt egy-egy 
ilyen fej edeimi látogatás, és volt rá eset, hogy ké
relemmel is járultak a trón elé a látogatás mel
lőzéseért. 

Ma ellenkezőleg mindenütt óhajtott és várva 
várt esemény a király látogatása. Törvényható
ságok, községek, főurak és a nép egyszerű fiai 
is versenyezve buzgólkodnak, hogy méltólag fo
gadhassák és láthassák el a koronás királyt, ki
nek megjelenése rendesen hatalmas serkentője 
a haladásnak, s más részről biztosíték arra, hogy 
személyes tapasztalatait bölcsen össze fogja vetni 
azokkal a tanácsokkal, a melyekkel kormányok 
és állam férfiak szolgálnak neki a népmilliók 
sorsának intézésébén. S hogy ez nem hiú re
mény, bizonyította közelebb is maga 0 Fel
sége, midőn az üdvözlő beszédekre adott vá
laszai által kifejezést adott annak, hogy bár 
főleg legfőbb hadúri kötelmeinek teljesítése vé
gett utazott el székhelyéről a kolozsmegyei ha
vasok közé, mindazáltal nagy figyelmére mél
tatja a vidék polgári és társadalmi életét, anyagi 
és szellemi állapotát. 

Ilyen üdvös hatású levén a fejedelem és népe 
közötti személyes érintkezés, természetes, hogy 
minden hadgyakorlat egy-egy fényes polgári és 
hazafias ünnepléssel kacsolatban foly le, olyan 
ünnepléssel, melyet nem megrendelésre, vagy 
parancsolatra, hanem őszinte s önkéntes hűség
ből és hódolatból szentel a királynak hazánk 
lakossága, olyan ünnepléssel, a melyen a nyelv-, 
vallás- és osztálykülönbségek mind elenyésznek, 

A KIRÁLY ÉS KISÉRETE TEMPLOMBAMENETKOR. 
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vagy jobban mondva egy közös, magasztos, 
hazafias érzésbe, lelkesedésbe olvadnak össze. 

Az erdélyi részekbe érkezve, először Kolozs
várott állapodott meg ő felsége, a régi Erdély
nek ez ősi emlékekben épen oly gazdag, mint a 
jelenkori haladás vívmányait mindenben fölka
roló és értékesítő művelt városában, mely dús 
és választékos díszben várta és fogadta koronás 
vendégét. 

A múlt vasárnap, szeptember 12-én reggeli 
8 óra 35 perczkor érkezett meg a királyi vonat 
a pompásan földíszített pályaházba, hol roppant 
váró közönség jelenlétében a miniszterek, a 
megye és város fejei fogadták ő felségét, kinek 
kolozsvári időzését társlapunkban, a «Politikai 
Újdonságok »-ban már részletesen leírtuk. 

'Itt különösen csak azokról a jelenetekről kí
vánunk tüzetesebb értesítést nyújtani, a melye
ket jelen számunk képekben is bemutat. 

Két képet közlünk a királynak a pályaháztól 
a városba való bevonulásáról. 

Ó felsége a pályaházból a várótermen át az 
útczára kilépvén, a végeláthatatlan sokaság 
lelkes éljenzése mellett hintájába ült, hol balján 
br. Bánffy Dezső miniszterelnök foglalt helyet. 
Erre megindult a hintó. 

Utána a hosszú, díszes hintósor haladt tele 
díszruhás notabilitásokkal. A város ünnepi 
pompája, a lobogóerdő, a szőnyegekkel díszí
tett, gályákkal ékesített házak, tribünök, me
lyek mind tele voltak éljenző közönséggel, 
mindez páratlanul nagyszerű és fényes látványt 
nyújtott. A rend mintaszerű volt, pedig az 
útczák a pályaháztól kezdve egészen a királyi 
szállásig mindenütt szorongásig tele voltak nép
pel, melynek folyton meg-megújuló éljenzését 
katonás, de nyájas köszönéssel fogadta a király. 

A közönség zöme a Szamoson átvezető nagy 
híd körűi tömörült. A Széchenyi-téren és a 
hídon a Kárpát-egyesület tagjai, a hídon túl bal
ról az iskolák ifjúsága, azután a tanítónő-ké-
pezde növendékei, jobbról a kereskedő-társulat, 
a tanuló ifjúság s az ipar-egylet alkottak sor
falat. 

Hét óra 40 perczkor vágtatva nyargalt be a 
városba egy lovasrendör a pályaház felől, je
lentve, hogy az udvari vonat megérkezett. Min
denki sorba állt és feszült várakozással tekin
tett a széles útvonalra, melyet élő sorfalak szegé
lyeztek. 

Néhány perczczel később föltűnt a Nagy-
útcza felől négy lovas rendőr, kik lassú ügetés
ben nyitották meg a kocsisort. Utánuk követ
kezett Deák Pál v rosi főkapitány kocsija. A má
sodik kocsin Béldi Ákos gróf, Kolozsmegye fő
ispánja és Albach Géza polgármester ültek. 
A harmadik kocsin br. Jósika Sámuel és Perczel 
Dezső miniszterek. Negyediknek érkezett a ki
rály ő felsége fogata. A király balján br. Bánffy 
miniszterelnök ült. 

Minden toronyban zúgtak a harangok; az 
éljenzés végigzúgott az egész vonalon, melyen 
ő felsége fogata, lassított menetben, végighaladt. 
Kalapokat, kendőket lobogtattak százan meg szá
zan a szeretett király felé. Ablakokból, erkélyekről, 
házfedelekről is harsogott az éljen, összefolyva 
az útczai közönség zajos üdvözlésével. Belátha
tatlan kocsisorban főpapok, díszruhás urak kö
vették a király fogatát. 

A bevonulás egyik legérdekesebb pontja a 
Bánffy-palota és az előtte levő tér volt. A téren 
óriási nagy közönség állott, mely azonban a 
legpéldásabb rendben sorakozott a széles kör
ben fentartott kordon körűi. Mikor az itt össze
gyűlt közönség ő felségét megpillantotta, riadó 
éljenzésben tört ki, a kalapját mindenki levette 
és így éltették folyton ő felségét mindaddig, 
míg a palotába be nem ment. 0 felsége után 
haladtak Bánffy báró miniszterelnök, Paar gróf 
főhadsegéd és a többi kiséret. A palota lépcső
házában báró Bánffy Albert fogadta ő felségét. 

Szállásáról a király nemsokára a templomba 
ment. Szép, megragadó jelenet volt a király
nak gyalog menetele az ősrégi templomba. Nem 
is igen emlékszünk hasonló esetre, hogy ö fel
sége ily aránylag elég nagy, mert több száz 
lépésre terjedő utat a néptömeg között gyalog 
tett volna meg. 

A templomot már fél órával ő felsége érkezte 

előtt bezárták, mert noha csak jegygyei lehetett 
a templomba bejutni, annyian voltak, különö
sen a főhajó mellett levő padokban, hogy nem 
bocsáthatott be többé senkit a rendezőség. Az 
első padsorban mind díszmagyaros urak ültek, 
a kik a bevonulásban és a küldöttségekben vet
tek részt. Elől a szentély előtt levő padokban 
pedig a jelenlevő érsekek és püspökök foglaltak 
helyet. 

A déli növényekkel és szőnyegekkel díszített 
oltár előtt állt Lönhart püspök fényes segédle
tével, melylyel aztán kevéssel kilencz óra előtt a 
templom főbejáratához ment ő felsége foga
dására. 

Pár perczczel kilencz óra után megérkezett 
ő felsége és kísérete a templomba, s a menet 
a feldíszített oltár felé indult. Elől ment egy 
udvari furir, utána a papság, ezután pedig 
ő felsége és báró Bánffy miniszterelnök, Paar 
főhadsegéd, ő felsége kísérete s a főispánnal 
és polgármesterre] a városi tanács. 

A király a szentély előtt elhelyezett és 
térdeplővel ellátott aranyos bársony karszék 
előtt foglalt helyet és az egész misét állva hall
gatta végig. A miniszterelnök és a király kísé
rete az emelvényen levő padban helyezke
dett el. 

Ezután megkezdte Lönhart püspök a csön
des misét, melyet ő felsége áhítattal hallgatott 
végig; többször letérdelt és imádkozott. A mise 
alatt sokszor végig jártatta szemeit ő Felsége a 
közönségen, majd ismét az oltár felé fordult és 
imádkozott. A mise végén a püspök áldást in
tett a király felé, melyet ő felsége meghajtott 
fejjel fogadott. 

Ezzel a mise véget ért és a menet a templom
ból kifelé indult. Újból elől ment a papság és 
azután ő felsége és kísérete, ugyanolyan sor
rendben, mint a hogyan jöttek. 

A távozásnál is a templomban és a főtéren a 
legnagyobb rend uralkodott. A folyton fel
hangzó éljenzés és a kalapok lengetése jelezte, 
hogy hol halad ő felsége a közönség tömött 
sorai között. 

Az ájtatoskodás után küldöttségek fogadása, 
majd a város közintézeteinek megtekintése 
következett. Meglátogatta a király a katonai 
kórházat, a laktanyákat, a siketnémák intéze
tét, az új egyetemi épületet, az egyetemmel kap
csolatba hozott új ref. theologiai akadémiát, a 
piaristák kollégiumát. 

A királynak a ref. theologiai akadémia új 
épületében tett látogatását alkalmunk van kép
ben is bemutatni. Ide d. u. 2 óra tájban érkezett 
meg a király, a kapu mellett összegyűlt tömeg 
lelkes éljenzése által fogadva. A kapuban Szász 
Domokos püspök, gr. Kuun Géza, Zeyk Dániel, 
Szász Gerő, Nagy Károly, dr. Szász Károly várták 
ő felségét, kit Szász Domokos püspök üd
vözölt és vezetett be az épületbe. Midőn ő fel
sége az udvarhoz ért, az ott j félkörben álló 
esperesek, egyházmegyei hivatalnokok és a 
theologiai ifjúság zajosan megéljenezték. A ki
rály a püspöktől az intézet rendeltetése, majd 
berendezése felől kérdezősködött, mire a püspök 
előadta, hogy az épület szárnyaiban hogyan 
vannak elrendezve a helyiségek. Ezután az 
emeletre kalauzolta a püspök ő felségét és a 
dísztermet, tanácstermet, a tanulószobákat s a 
hálószobákat mutatta meg. A tanácsteremben 
levő vendégkönyv első lapjára arany tollal be
írta ő felsége a nevét. Midőn a püspök el
mondta ő felségének, hogy itt a theologiában 
együtt vannak a papnövendékek a tanárjelöl
tekkel, azt kérdezte a király: Ugy-ebár ilyen 
több nincs Magyarországon ? Ezután azt mondta, 
hogy hallotta, hogy a püspök alkotása ez az új 
theologia és kérdezte: hogyan tudott annyi 
pénzt összegyűjteni ? Erre a püspök elmondta, 
hogy részben kegyes alapítványokból, részben a 
hivek adományából és részben az egyházkerület 
újabban szerzett tőkéiből épült az fel. A király 
a látottak és hallottak felett megelégedését fe
jezvén ki, elbúcsúzott a püspöktől. Távozásakor 
az itt egybegyűltek újra viharosan megélje
nezték, mit a király megköszönve, kocsijába 
ült és a római kath. Kalazantinumhoz haj
tatott. 

A Kalazantinumban Vajda Gyula egyetemi 
tanár, az intézet főfelügyelője, Bussel Károly 
igazgató és Hám Antal prefectus, theologiai ta
nárok várták ő felségét, ki egynegyed 3 órakor 
érkezett. A főfelügyelőtől ő felsége kérdezős

ködött az intézet alakulásának idejéről, szer
vezetéről, a hallgatók számáról, mire Vajda fő
felügyelő elmondta, hogy az intézet egy éve 
nyílt meg, a theologiát az egyetemmel kapcso
latban négy év alatt végzik a hallgattok és hogy 
a theologiának 26 hallgatója van. Ezután az 
emeletre vezette a királyt Vajda Gyula főfel
ügyelő, hol ő felsége megnézte a kápolnát, 
melyben ájtatosan térdet hajtott és keresztet 
vetett. Két lakószobát, az iskolát, a növendé
kek olvasó- és társalgótermét és a könyvtárt 
szemlélte még meg. Végűi kifejezte megelége
dését Vajda főfelügyelőnek és az ifjúság éljen
zése között távozott. 

A Kalazantinumtól gyalog ment ő felsége az 
új egyetemi épület felé, melyet dr. Martin La
jos rektor vezetése mellett tüzetesen megnézett 
s elismerésének nyilvánításával hagyott el. 

A látogatások végeztével délutáni 3 órakor 
búcsút vett Kolozsvártól s szintén nagy ová-
cziók mellett kivonulván a vasútra, a másnap 
kezdődő hadgyakorlatok színhelyére, Bánffy-
Hunyadra utazott. 

ÚTRAVALÓ. 
Édes fiam te, serdülő cselédem, 
Apád-anyádnak legkorábbi gondja, 
Nyisd meg szived, bocsásd be hív beszédem, 
Fogadd be úgy, a hogy szivem dobogja. 
Ne várj mesére, hajh, feledd el 
A hét törpével hogy mi van, 
Elejtett sípodat se vedd fel: 
— Tanulj, édes fiam! 

Előtted út, veszélyes, ismeretlen, 
Ne félj azért, remélve, híve járj csak, — 
Anyád intése fegyver lesz kezedben 
S az én beszédem védő útitársad. 
Lásd, én se kaptam mást hazulról, 
Se én, se mások: annyian, — 
Es gazdagon jöttünk meg újból: 
— Tanulj, édes fiam ! 

Mert gazdag az, ha nincs is földje, háza, 
Ki vad mezőnek nem hagyá a lelkét; 
A kincs, fiam, avult gyűlölség tárgya 
S a tudást minden népek ünnepelték . . . 
A századok nagy éjjelének 
A hány örök csillagja van, 
Vigyázz rá: lelki fénytül égnek — 
— Tanulj, édes fiam ! 

íme, a könyvek tarsolyodba téve, 
Becsüld meg őket, gondjukat viseljed, 
Mer' érez a könyv, érez, mintha élne, 
Szeret, tanít, itatja szomjú lelked. 
El, él a könyv, a bölcsek lelke 
Világit a soraiban — 
S száll emberekrül emberekre . . . 
— Tanulj, édes fiam ! 

Meg itt e nagy könyv s mindenütt körülted: 
A föld, az ég, a hegy-völgy ós az erdő, 
A szél, ki a pusztán virágot ültet, 
Kinek nyomán repül a barna felhő; 
Az Isten szól szavukban hozzád 
S a förgeteg villámiban, 
Előlük, oh, ne född el orczád — 
— Tanulj, édes fiam! 

Tanultam én is, összeforrva bennem 
A könyvek és a természet beszéde, 
Erős levek, száz gondot elviseltem, 
Szivemben összhang és kitisztult béke ; 
Szegény vagyok, de lásd: szeretnek, 
Es ebbe' lelkem annyi van . . . 
Maholnap szárnya kél nevemnek : 
— Tanulj, édes fiam! 

Sokan vagyunk ; kicsiny testvérid 
Négyen vigyáznak a te nyomdokodra, 
Ha tán utadrul a gonosz letérit: 
Kihal reményem bimbós rózsabokra. 
Felköltöm őket búcsucsókra, 
Öleljenek mindannyian, — 
Mutass nekik példát a jóra : 
— Tanulj, édes fiam I 

Móra István. 
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BESZTERCZEBÁNYA. 

KÉPEK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI 
EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRŐL. 
Alig néhány éve, hogy az országos erdészeti 

egyesület megalapításának negyedszázados év
fordulóját ünnepelte. Nehéz idők emléke újult 
fel akkor. Az alapvetés munkájában részt vettek 
szavai a múlt idők mostohaságáról szinte hihe
tetlen képeket rajzoltak az ifjabb nemzedék elé, 
mely már csak mostani fejlettségében ismerte 
meg a magyar erdőgazdaságot. Kevés idő alatt 
megbecsülhetlen sok alkotásnak kellett létre 
jönnie, a haladásnak gyors léptekkel s meg
szűnés nélkül kellett történnie a göröngyös 
úton, hogy az elhanyagolt erdészet mai fejlettsé
gére emelkedhessek, a mi nem történhetett volna 
az erdőgazdaság munkásainak egyesülése, erőik 
tömörítése s buzgó munkálkodásaik nélkül. Elvi-
tathatlan az a sok siker és az érdem, a mit az 
erdészeti egyesület, élén fáradhatatlan s kiváló 
vezéreivel, a magyar erdőgazdaság nagyra fej
lesztésében felmutathat. A szaktudomány ápo
lása a szakismeretek gyarapításával és terjeszté
sével ; az erdőkben fekvő nemzeti vagyon meg-
védelmezése, növelése s mindjobban gyümöl-
csöztetése az erdőtörvény megteremtésével, a 
rendszeres gazdálkodás meghonosításával s az 
erdészetnél alkalmazottak társadalmi helyzeté
nek megszilárdításával és javításával: a legfőbb 
feladatok voltak a múltban s a legfontosabb 
eredmények ma, melyek eléréséhez az egyesü
letnek sikeres támogatása annyival inkább kel
lett, mert az erdőgazdaságnak országos érdekű 
törekvései elé szinte országszerte akadályokat 
gördített a jövővel nem számoló közöny és önző 
felfogás. S ha kell, a mi a teljesített munkának 
képét ki is színezze, ott van a magyar erdészet
nek mondhatni minden izében való megmagya-
rosodása s az a nagy szolgálat, a mit ezzel a 
magyar erdészet az egységes állameszmének 
megszilárdítása érdekében évek során át teljesít, 
működési köre az ország erdőségeinek földrajzi 
fekvésénél fogva épen azokra a vidékekre ter
jeszkedvén ki leginkább, hol a nép zöme idegen 
ajkú. 

És a munka, melyet az egyesület évről-évre 
gyarapodó erejével teljesít, csendben, de ernye-
detlenül folyik azzal a komolysággal, meggyő
ződéssel s határozottsággal, a mi természetének 
főbb vonásaképen jellemzi az erdészt is, ki az 
erdők rengetegében él és dolgozik, évszázados 
fákat döntetve le aratásul s azok helyén 
évszázad multán megismétlődő aratás számára 

vetve el a magvakat. A csendet évente csak 
egyszer töri meg a munkások zaja, mikor a 
közgyűlés egy év újabb eredményeiről ad szá
mot — s a munkások a barátság melegével 
szorítanak kezet egymással. 

* 
A folyó évi közgyűlés Beszterczebányán és 

vidékén folyt le, azon a vidéken, a hol kivétel-
képen ősrégi időkbe nyúlik vissza a rendszeres 
erdőgazdálkodás, mint a még régibb bánya-
mívelés testvére. 

Szliácson volt a találkozó. Budapesten alig 
14—15 erdőtiszttől kísérve szállott Bedő 
Albert államtitkár a vonatra, de már a fürdő 
állomásán 70—80 főre felszaporodott csapattól 
környezve fogadta a küldöttség üdvözlő szavait. 
Az évad végének csendjét egész napra meg
zavarta itt az ország minden részéről össze
sereglett erdészek kedélyes találkozása. Másnap 
alig pirkadt fel a reggel, éles fütytyel megindult 
az itt összesereglett erdészek külön vonata, 
hogy Beszterczebányára robogjon velők. 

Ott már várt ránk a város küldöttsége, szí
ves üdvözléssel fogadta a másfélszáz főre menő 
vendégsereg élén az egyesület első alelnökét, a 
magyar erdészek vezérférfiát, Bedő Albert föld-
mivelésügyi államtitkárt. Azután együtt vártuk 
s közös lelkesedéssel fogadtuk báró Bánffy 
Dezső miniszterelnököt, a közgyűlés ez idei 
helyettes elnökét, az egyesület buzgó támoga
tóját. 

A város a nevezetes alkalomra pompás mezt 
öltött magára. Ötven szálas legényből alakított 
bandériumtól vezetve, lobogókkal, virággal dí-
szesített úton vonultunk be a városba, melynek 
hatalmas szökőkúttal ékesített főterét egészen 
ellepte a vendégeket váró lakosság. 

Kevés idő múlva megnépesült a vármegyeház 
nagy gyűlésterme. Zsúfolva volt közönséggel a 
terem, de azért mikor a miniszterelnök, mint az 
egyesületnek helyettes elnöke, megnyitó be
szédébe kezdett, olyan csönd lett, mintha egy 
lélek sem lett volna ott ő kívüle. A feszült 
figyelmet azonban újra meg újra megszakította 
egy-egy pillanatra a lelkesedés zaja, mikor az 
elnök a lefolyt egyesületi év szép sikereiről, a 
további föladatokról s a jövőben végzendő mun
kákról emlékezett meg. A kopár területek be-
erdősítésének nagy feladata, az erdőtörvény 
szellemének a birtokosok gazdálkodásába való 
átvitele, a községi erdők gazdasági állapotának 
megjavítása s mindezek érdekében az erdőgaz
dasági ismeretek népszerűsítése egyaránt or
szágos érdekű feladatok, melyekre az egyesü
letnek kiváló gondja van, s melyek megoldásá
ban vajha erdőbirtokosaink összesége támoga
tására jönne! 

A titkárnak, Horváth Sándor főerdőtanácsos-
nak jelentései az egyesület lelkiismeretes és 
élénk tevékenységéről tanúskodtak. Pénzügyeink 
teljesen rendezettek; egyesületünk fennállását 
300,000 frtot meghaladó vagyonunk minden 
sshetöségre biztosítja; fejlődését s gyarapodását 
a kormány támogatása s a tagok folyton szapo
rodó száma a legszebb reményűvé teszi; a 
szakirodalom fejlesztésében gyors léptekkel ha
ladunk előre s e mellett a szakismereteket ter
jesztő népszerű munkák kiadásával sikeresen 
szolgálva, immár arra is áldozhatunk, hogy a 
nép oktatására ingyen osztogatható kis füze
teket is adhatunk ki. Jótékony czélú alapjaink 
módot nyújtanak a szaktársak özvegyeinek s 
árváinak, és még a szegénységbe jutott szaktár
saknak is támogatására s erdészeti pályára 
lépett fiaiknak ösztöndíjjal való segítésére. Ezek 
a főbb adatai az egyesület tevékenységének. 
A jövő közgyűlésen ismét három igen fontos kér
désben óhajtott irányt adó megállapodásra jutni 
az egyesület, ú. m. a kopár területek beerdősí-
tése, a felsőbb erdészeti szakoktatás újra szer
vezése, s végűi az erdészeti kísérletezés ren
dezése. 

* 
Gyűlés után a társaság csoportokra oszolva a 

város nevezetességeinek megtekintésére indult. 
A miniszterelnök házigazdájával, Stadler kir. 

tanácsossal, Hermándra kocsizott az ottani 
papírgyár megtekintésére. Mi többiek a városi 
múzeumot, a vártemplomot s annak régi fest
ményeit, a czementfeldolgozó- és a posztógyá
rakat látogattuk meg, hol az ünneplőbe öltö
zött munkások és munkásnők népviseletében is 

l ^ss l 
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gyönyörködhettünk. Megnéztük továbbá a fü
résztelepet, hol a Székely György féle fürész
lapok (melyek a lemetszett deszkákat egyúttal 
meg is gyalulják) szemeink láttára szabdalták 
föl a hatalmas fatörzseket. A kamara-épület
ben végig hallgattunk egy érdekes és tanul
ságos előadást magyar erdészektől feltalált 
mérőműszerekről; végül megtekintettük a közel 
félmillióba került óriási úsztató gerebet, mely 
az erdők mélyéből a Garam vizén leúsztatott 
tűzifának és felfűrészelendő rönköknek kifogá
sára szolgál. Ugyanazon a helyen állott előbb 
az a gereb is, a mit a 16-dik század köze
pén — 1547-ben — Hohenwarter praefectus 
épített. Ez a régibb gereb a szükséges tatarozá
sokkal egészen 1843-ig volt használatban. 
Akkor a kincstár lebontatta s helyébe a mos
tani koczkakő - falazatú gerebet s úsztató csa
tornát építtette. 

mint tépetik foszlányokra a rostokat a sebesen 
forgó malomkövön s mint zúzzák-törik meg 
aztán az őrlő malomban; mint mossák, fehérítik 
s mint áztatják péppé s keverik össze a földol
gozott rongygyal s az egyéb alkotó részekkel; 
mint ömlik a híg pép az óriási gépezetbe s mint 
göngyöli fel a közben megülepedett, simára 
préselt, forró hengerek közt megszárított 
anyagot, mint kész papirost, az utolsó henger. 
Szinte hihetetlennek tetszik, hogy az a díszes 
víznyomású papíros, a melyet emlékűi ma
gunkkal hoztunk, csak pár hónappal azelőtt 
még zöld gályákkal ékes büszke fenyőnek a 
törzse volt az erdő sűrűjében ! A szemle 
után, minden jóval megrakott asztalok mellett, 
ős magyar szokás szerint megújult a kedélyes 
barátkozás, sziporkázott a jó kedv, csengett a 
pohár! 

így telt, múlt az idő kint a szabad ég alatt, 
míg bent a város ősi házaiban szép asszonyok, 
lányok lázasan készülődtek az esti kedves viga-

nelmi adatokban gazdag s a múltba a honfog
lalás után következett időkig visszatekintő, ér
dekes értekezést mutatott be a közgyűlésnek. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 
Bedő Albert államtitkár ittbucsut vett s kísé

rőivel hivatalos teendők teljesítése végett 
Kolozsvárra utazott, a közgyűlés többi tagjai 
pedig kocsikra kapva, a gyönyörű kővizi völgyön 
a báró Kemény Gáborról elnevezett vizgáthoz 
vonultak, hol a gát mögött összegyűlt víz 
akkorra már egész tóvá duzzadt a völgy végső 
szakaszában. 

Ebéd után kétfelé oszlott a társaság. Az 
egyik, a kisebbik, a völgyön tovább Sziklára s 
onnan meghalás után kora reggel a zólyomi 
főispán véglesi erdejébe folytatta útját; a másik 
pedig a megnyitott gát vize mentén a völgyön 
visszafelé tartott s a reggel megtett úton ismét 
Beszterczebányára ment s onnan másnap reggel 
oszlott szét az ország minden vidékére. 

Érdekes volt az út a völgyön lefelé. A meg-

AZ ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE BESZTERCZEBÁNYÁN. — Báró Bánffy miniszterelnök fogadtatása a pályaudvaron. Fénykép útin. 

Másnap reggel hosszú kocsisor robogott ki a 
városból Hermándra. 

A város erdősítéseinek megszemlélése és ke
délyes villásreggeli után, százados fenyők hűs 
árnyában a szabadban folytatódott a gyűlés, 
most már Bedő Albert államtitkár, egyesületi 
első alelnök vezetése alatt. 

Az egyesület vagyonkezeléséről volt szó, s az 
egyesületi titkár, Horváth Sándor főerdőtaná-
csosnak részletes felvilágosításai után a jelen
voltak egyértelműleg szavazták meg a jövő év 
költségvetését. 

Azután a vendéglátó Beszterczebánya város 
nagy kiterjedésű s igen szépen jövedelmező 
erdeinek kezelését illetőleg adta meg a köz
gyűlés szaktanácsait. 

A komoly munka után tanulságos szórakoz
tatót nyújtott Stadler kir. tanácsos és a Hüttner 
család fapapíranyag- és papírgyára. Az erdők 
rengetegeiben lassan összeszüremlő víz szol
gáltat itt óriási mozgató erőt és sokféle czélú 
segédeszközt a hires gyárnak. Láttuk, mint fü
részelik darabokra a lehántott fiatal fatörzseket, 
mint fúrják ki belőlük a haszontalan ággöesöket; 

dozásra, mit a hangverseny utánra igért s 
nyújtott is bőven — hajnalig a táncz. 

* 
Utolsó nap. 
A külön vonat szinte nehézkesen indult meg 

terhével, az elutazó vendégekkel. 
Kellemes, hűvös reggeli idő volt, mikor a 

zólyom-brezói vasgyár hatalmas olvasztó ke-
menczéi, óriás pörölyei s hengerlői között, az 
izzó vascsövek sortüzet adó puffogásától meg-
megrezzentve átvonultunk, s utunkat a rezsőparti 
tűzifa- és rönkő-gerebeken át folytattuk, s vígan, 
kedélyesen érkeztünk Kis-Garamra folytatni s 
befejezni a közgyűlést. 

Fontos tárgyak kerültek ismét szőnyegre. 
A felvidéki erdők értékesítése módjainak meg
ismertetése s e módozatok tovább fejlesztésének 
megvitatása az egyik, s a garamvölgyi kincstári 
erdők szállítási berendezéseinek megismertetése 
s a szállítási rendszerek kifejlődésének törté
nelmi leírása a másik, mely utóbbiról á 
beszterczebányai erdő - igazgató, Tomcsám/i 
Gyula, nyolcz nyomtatott ivre terjedő, törté -

nyitott gát vize sebes patakként zuhogott a völgy 
fenekén. A tót erdő-munkások már készen vár
ták a jeladást, hogy a mesterségesen földuzzasz
tott patakba a rönköket belehányják. A rohanó 
ár sebesen ragadta magával a hátára gördített 
törzsököket s a meredekebb esésű szakaszokon 
nyílsebesen száguldott velük, míg csendesebb 
lejtű széles meder-szakaszba nem ért, hol meg
csillapodván, fáradtan, lustán szélesült el a fel
színén libegő rönkök alatt. Egy-egy rönk meg
feneklik valami sziklatömbön, kavicsbuczkón s 
keresztbe feküdve elrekeszti a többiek útját is. 
A megduzzadt víz egymásra halmozza a rönkö
ket; azt hinné az ember, hogy a torlasz végkép 
elzárta az utat, olyan szilárd, olyan erős. Nem 
így van! Felülről új csoport rönkő közeleg vad 
rohanással, felduzzasztva maga előtt a gát vizé
ből táplált patakot, mely zúgva-csobogva zúdul 
a torlasz felé. Becseg-ropog az egymásra hal
mozott tömeg, egy törzs a bütűjével neki rohan a 
torlaszból kiálló rönkő oldalának s kiüti a töb
biek alól. A halom új ropogással szétbomlik, a 
rönkök pillanatig ott kavarognak, taszigálódnak 
zűrzavaros rendetlenségben a szűkebb meder 
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torkolatánál, aztán tova száguldanak kettesével-
lármasával, míg új zátonyra jutva megismétel
niük nem kell az előbbi játékot. így tart ez, 
míg a Garam csendes folyású vizére nem jut
nak. Ott, mintha csak ki akarnák pihenni a sok 
hányattatást, a hold fényében ragyogó hullámok 
tetején végig feküsznek s csendesen úsznak le 
a kifogó gerebig, melynek fogai előtt szép rend
ben egymás mellé sorakoznak. De csak más
napig tart a pihenés. Kora reggel rájuk ronta
nak a markos tót legények, hogy vas gamóikkal 
parira vonszolják s felmáglyázzák, halomra 
rakják valamennyit. 

* 
Ennyi érdekes látni való megtekintése után 

tapasztalatokban gazdagodva s a legkelleme
sebb emlékekkel széledtek el a közgyűlés tagjai, 
hogy ismét visszatérjenek fáradságos, de kedvelt 
foglalkozásuk rendes teendőihez. 

Arató Gyula. 

UTAZÁS A FÖLD KÖZÉPPONTJA FELÉ. 
Nem Verne fantasztikus regényének jól ismert 

alakja, Lidenbrock Ottó tanár és unokaöcscse 
Axel kalandjait akarjuk felmelegíteni, sem 
Kirchner Athanáz atyát nem akarjuk követni 
az ő képzelt földalatti világába. Ma már a 
tudomány sokkal pozitivabb eszközöket kinál 
a föld titkainak feltárására abban a tervben, 
melyet az 1900. évi párisi világkiállítás nagy 
századvégi reklámjául Paschal Grousset aján
lott egy nagy földalatti lyuk fúrása tervében, 
egész a föld középpontjáig, vagy legalább is 
annak közeléig. 

Ha a legutóbbi nagy földrengéseket, a brüxi 
katasztrófát, az újabb tűzhányókitöréseket, stb. 
tekintjük, valóban erős kísértésbe jöhetünk va
lamit megtudni azokról a csodálatos erőkről, 
melyek láthatatlanul működnek lábaink alatt s 
melyek természetének ismeretére vonatkozólag 
a tudomány még igazán csak a sejtések korát 
éli. Méltó volna egy lázasan kutató század kor
szakot alkotó nagy vívmányaihoz befejezésül, 
hogy módot találjanak, melylyel közvetlen ösz-
szeköttetésbe hozhatnának a föld belsője titkai
val, melyeket eddig halandó szemnek látni nem 
adatott. 

Paschal Grousset merész terve azonban nem 
egészen új, a föld középpontjáig vezető lyuk 
fúrása tervével ő előtte már mások is foglal
koztak ; legbehatóbban azonban egy múlt szá
zadbeli franczia mérnök, Maupertuis, az első, a 
ki lapp földön a földi délkör ivét kimérte s ki
mutatta, hogy a föld a sarkainál el van lapulva. 
Mint társaságba való ember, sokáig tartózko
dott Potsdamban Nagy Frigyes udvarában, a ki 
őt akadémiája örökös elnökéül nevezte ki. 

Közzétett leveleiben nem ez az egyetlen nagy 
eszme, melyet fölvetett; különcznél különczebb 
tervek fordultak meg agyában: igy egy oly vá
ros alapítása, melynek nyelve latin legyen, úgy, 
k°gy a gyermekek ott Cicero nyelvét gyorsabban 

A SZENT-HÁROMSÁG-SZOBOR. 

és könnyebben elsajátíthassák, mint a taninté
zetekben ; ő indítványozta azt is, hogy a halálra 
ítélteket tudományos kísérletezésekre használják 
fel, nevezetesen élve bontsák fel agyvelejöket, 
hol a lélek székel. 

Ezeket a terveket Voltaire csúfondáros lelke 
egész gúnyjával szedte szót irataiban, melyek
ben Akakia orvos költött neve alatt vette kritika 
alá Maupertuis eszméit. Azt mondta többek közt, 
hogy a lyuk ásatása oly területeket kívánna, 
hogy félni lehetne az európai egyensúly meg
írni \ gátasától. Maupertuis elkeseredvén e táma
dásokon, párbajra hivatta ki Voltairet, ki azon
ban nem fogadta el a kihívást s e helyett plaká
tokkal ragasztatta be Lipcse falait, melyekben 
a legszorosabb ingerkedésekkel bántotta újra 
ellenfelét. 

A miben a nagy gúnyolódó nem hitt, ime azt 
száz év múlva komoly tudományos elmék akar
ják megvalósítani, a mi legalább is indokolttá 
teszi, hogy egy ily vállalkozás esetleges eredmé
nyeit a tudományos tények szempontjából vizs
gáljuk. 

Érdekes lesz mindenek fölött a fölvetett esz
mével kapcsolatban megtudnunk, hogy meddig 
hatoltak be eddig a föld mélyébe ós mit tapasz
taltak ott. Przibramban, Csehországban és Schlag-
debachban Lipcse mellett a bányászmunkások 
valamivel mélyebbre tudtak hatolni eddig egy 
kilométernél, ellenben a tengerbe nyolcz-kilencz 
kilométer mélyre is alá tudtak bocsátkozni,' a 
mi a* legmagasabb hegyet is elfödné. Minden 
esetre nem nyert bizonyítékot eddig, az az állí
tás, mely az eddig ismert mélységekben türhe 
tétlen hőség állapotát föltételezte. Mert habár 
p. o. a grenelle-i kút vize, mely 548 méter mély
ségből fakad, 27.07 fokot mutat, Dunker pedig 
Brandenburgban 120'.) méter mélységben 48 fok 
hőséget konstatált, de sehol még a földalatti 
mélységben kifejlett hőség nem volt komoly aka -
dálya a munkálatoknak. Ugy látszik tehát, hogy 
a kisebb-nagyobb hőfok a kőzetek alakulásai
tól, azoknak lassú élegesülésétől, illetőleg a vegyi 
hatásoktól is függ. Igaz, hogy a mont-cenisi' és 
gotthardi hosszú alagút középpontján eszle.lt 80 
fok melegség is már különös betegségeknek vá
lik okozójává, kapcsolatban a kifejlő nedves-
Béggel. 

A legújabb tudomány, Saporla, Green, 
Jjipparant, Iioche, Nordenskjóld megegyeznek 
abban, hogy alapos ok van hinni a föld belső 
része tömöttségében, de a föld lassú kihűlése 
ezt lassan kiüregesíti, úgy hogy vannak, kik azt 
hiszik, hogy a föld apránként el fogja veszteni 
tömöttségét s igy vonzását iá, s vékony szilárd 
kéreggé alakul, melyen a testek nehézkedése 
többé nem fog érezhető lenni, s el fog jönni az 
az idő, mikor megvalósul majd a Mahomed 
lebegő koporsójának legendája. Azt tudjuk, hogy 
-a nap 350 ezerszer többet nyom, mint a.föld. 
De mennyit nyom a föld ? Newton 5.50-re tette 
fajsulyát s ezt a számot fogadták el megközelí
tőleg Cavendish, Coulomb, Baily, Beich, Comu 
is. Bolygónk tudvalevőleg tulnyomólag arzének 
és titánból áll, oly két fémből, melyek ha tisztán 
nem is találhatók, súlyban leginkább megköze
lítik a nevezett számot. A víz tömöttségét véve 

Z E N T A I KÉPEK. A VÁROSHAZA. enner «toz»e fényképei. 
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egységül, tudjuk, hogy a Merkúr csillagnak, kissé 
ugyan valószinűtlen számítással, ennek 6-szoros 
tömöttségét tulajdonították, de a Mars tömött-
sége a 4-et sem éri el, a Vénusé is csak 4.5, s 
a hold, a legkönnyebb égitest csak 3-szorosát 
képviseli a víz tömöttségének. 

Alaposan lehet következtetni ezekből az ada
tokból, mint ahogy Laplace és Legendre követ
keztettek is tényleg s Roche és Airy kimutatni 
próbálták, hogy a föld belsejének tömöttnek, szi
lárdnak kell lennie. De ha ez eredményt körül
belül elfogadjuk is, ám a kísérletek nem csekély 
eltérést mutatnak, mert aföldfelszíne nem egyen
letes. Egy terjedelmes sík közepén, ha a föld
alatti rétegekben torlódás fordul elő, az ólom
súly a nehézkedés fokozódását mutatja, viszont 
a mikor Bouguer és La Condamine a Csimbo-
rasszón méréseket eszközöltek, számos ellen
mondás után azzal voltak kénytelenek kivágni 
magukat, hogy az Andesek alatt valószínűleg 
rengeteg kiterjedésű barlangoknak kell lenni. 
Úgyde a Himalaya hegység királyának, a Gauri-
saukarnak roppant tömege cseppet sem hajlí
totta el a mérőt függélyes irányától, miből ki
indulva, Saporta határozottan vissza is utasítja 
azt a csábító theoriát, mintha a föld mélyében 
üregek lennének, annál is inkább, mert ilye
nekre bányákban soha sem akadtak. 

Franczia tudósok véleménye szerint, ha a föld
kéregbe behatolnánk, mindig egyenletesebb hő-
mérséket találnánk, mely hamar elérné a víz 
forrási fokát, majd meghaladná azt s végre egy 
olvadt silicat-tömegre bukkannánk a föld közép
pontjában. E föltevés ellen sikra száll Thomson, 
hivatkozva a tenger dagályára. A nap és hold 
kombinált hatása ugyanis vonzást gyakorol a 
tenger víztömegére és annak felületén dagály-
és apályszerű mozgást idéz elő. Ha már most a 
föld belsője folyó test volna, akkor ugyanazon 
vonzási erőnek volna alávetve, épen ugy volna 
dagálya és apálya, s ez esetben a két dagály meg
semmisítené egymást. 

Megint máskép vélekedik Saporta, Roche és 
Meunier. Szerintük a földnek meleg, de szilárd 
magva van, mélyedt olvadt rétegek vesznek kö
rül, egész a külső szilárd és lehűlt rétegig, mely 
mindent beborít. Végre Hopkins szintén csepp
folyós tömeget tételez föl a föld belső részében, 
melyet 1200—1500 kilométernyi szilárd burok 
zár magába; Heunessey pedig a kettő közt még 
egy harmadik, lágy, tésztaszerű réteget képzel, 
mely észrevétlen megy át a cseppfolyó állapotból 
szilárd állapotba. 

Ki tudja, ha Paschal Grousset terve megva
lósul, akkor talán rövid időn határozott választ 
kapunk mindé kérdésekre, melyekkel szemben 
most még csak föltevések közt kell tapogatóz
nunk. Oly eredmény lesz ez, mely ha elérhető, 
— s a franczia mérnök meg van erről győződve 
tekhnikai szempontból, — homályba fog borí
tani minden alkotást, melyet eddig az emberi 
kéz és elme szorgalmának köszönhetünk, —r. 

A VILAG LEGGYORSABB VASUTI UTAZÁSA. 
Az amerikai «villám-vonatok» gyorsasága 

nem hagyja az angol vasúti mérnököket nyu
godni, s habár eddigelé szakavatott körökben 
azt hitték, hogy a síneken való leggyorsabb 
közlekedés csakis a villamosság alkalmazásával 
lesz elérhető, a tapasztalás azt mutatja, hogy ez 
a vélekedés egyelőre hibás volt. 

Ugyanis az angol éjszaki középponti vasút
társulat igazgatói elhatározták, hogy az iránt 
tesznek kísérletet, mily fokú gyorsaságot bír
nak el a legújabb szerkezetű mozdonyok, az 
aezél sínek, valamint a pályatest alépítménye. 
Ezen kísérlethez az eustoni (London) pályaház
ban állítottak össze egy vonatot az <«Adriatic» 
nevű mozdonyból, az ehhez való szén- és víz
tartó kocsiból, egy háló-kocsiból és két vegyes 
—• 1-ső és 3-ad osztályú — kocsiból. 

A mozdonyon Crookes mozdonyvezetőn kivűl 
csak egy fűtő volt, kik az izgalmas utat mind
végig meg is tették. A társulat mérnökei, vala
mint a sajtó néhány képviselője a hálókocsiban 
foglaltak helyet. A vonat augusztus 22-én 
csütörtökön este 8 órakor hagyta el az eustoni 
pályaházat és pénteken reggel 4 óra 32 perczkor 
ért Perthbe (Skócziába); így tehát az 540 kilo
méternyi utat 512 perez alatt tette meg. 

Megjegyzendő, hogy a vonat elé három ízben 

más mozdonyt és szenes-kocsit adtak, mely 
kocsiváltás egyenként átlag 5—6 perezbe került. 

«Az első száz mérföldet — írja Tringham 
Holland, egyik előkelő londoni lap munkatársa 
— zivataros időben, szakadó esőben, nyolczvan-
hét perez alatt tettük meg, mely időben a vonat 
dübörgését a folytonos mennydörgés miatt alig 
lehetett hallani. A crevei magaslatról a vonat 
óránként hatvannégy mérföldnyi gyorsasággal 
rohant lefelé oly szédítőleg, hogy szerettem volna 
ha valamennyi angol életbiztosító társulatnak 
legalább egy-egy kötvénye zsebemben lett volna. 
Mire Carlislebe értünk, úgy jártam, mint az egy
kori amerikai utas, ki haza érve, azt mesélte, 
hogy a vasúton folyton temetők közt utazott, a 
mennyiben a szeme előtt óriási gyorsasággal el
repülő mérföldköveket mind sírköveknek nézte. 
Az alagutakon való átrepülést, valamint a leg-
rémesebb kanyarodásokat csak a pokoli moraj 
fokozódása árulta el. 

A vonat megérkezését a táviró kellő időben 
jelezvén, a perthi pályaházban óriási néptömeg 
gyűlt össze. Crookes mozdonyvezetőt az embe
rek vállukon vitték az étterembe és mire tiz óra 
felé a villásreggelivel elkészültünk, a reggel öt 
órakor New-Yorkba indított távirati sürgönyre 
is megérkezett a szerencsét kivánó válasz. 

JOINYILLE HERCZEG EMLÉKIRATAIBÓL 
A szerző saját rajzaival. 

Harmincz évre terjedő időt — 1818-tól 1848-ig 
— ölel fel az Orleans-ház még élő legidősebb 
férfi tagjának, Lajos Fülöp legifjabb fiának, 
Joinville herczegnek nem rég megjelent emlék
irata: «Vieux Souvenirsi). Inkább anekdotikus 
epizódok azok, melyeket tartalmaz; a herczeg 
soha sem volt politikus, mint katona és tengerész 
szolgálta hazáját hiven, becsületesen, de őrizke
dett mindig állást foglalni a politikában, mely
nek végzetes fordulatai sokszor érintették vi
szontagságosán pályáját s bizonyos idegenkedést 
öntöttek bele a pártok harczai ellen. így maradt 
alapjában konzervatív, a legitim királyság esz
méjéhez hiven ragaszkodó hazája erősrázkódásai 
közepett, de azért tudott alkalmazkodni a vi
szonyokhoz s Francziaországot tudta jobban 
szeretni családja fényénél, hatalmánál. Az em
lékiratok, melyeket az agg berezeg éleményeiből 
vett sajátkezű illusztráczióival kisér, egy élet-
vidor, sokat tapasztalt s jól megfigyelő lélek de
rült philosophiáját tükröztetik visza. 

Gyermekkori élményei közt élénken emlé
kezik meg az agg herczeg arról a jelenetről, 
mikor az 1824. évi vízkereszt napján az egész 
család a királyi palotába gyűlt s megjelent 
közöttük XVIII. Lajos kerekes székén, szép fe
hér fürtjeivel, vállrojtos kék kabátjában. Min
denkit megölelt sorba, de csak Nemours her-

czeghez, a legidősebb fivérhez intézett pár szót, 
kikérdezve őt latin tanulmányaiból. Kisebb öcs-
csei s maga Joinville herczeg is, anyjoktól ta
nultak meg olvasni, s azonkívül jó korán lova
golni, egyebekben egész hat éves korukig nem 
nyertek oktatást. Csak ekkor vették melléjök a 
hírneves tanárt, Trognont, kit meglehetős humo
ros nimbuszszal vett körűi az a diákcsiny, mely 
a langresi kollégiumban történt vele, a hol is 
egy nap belépve a tanterembe, kathedráját egy 
eleven csacsitól látta elfoglalva, melyet a tanít
ványok odakötöztek. Mire Trognon — beszéli a 
herczeg — visszavonulva, e szavakkal tromfolta 
le az éretlen diáksereget: «Önökhöz méltó ta
nárukra hagyom.» 

A deák-csíny a langresi kollégiumban. 

Nem kevésbbé érdekes és mulatságos alak volt 
a herczeg német nyelvmestere, Herr von Simon, 
egy mézes-mázos beszédű, egészen feketébe öl
tözött, nagy kalapos és nagy czipős emberke, 
azelőtt Metternich herczeg nevelője, ki egyetlen 
leányát gyakran elküldötte hazáját meglátogatni, 
de ilyenkor soha sem használta a rendes közle
kedési eszközöket, hanem felpakolta azon sze
kerek egyikére, melyek időnként Magyarországba 
jöttek, hogy a párisi kórházak piócza-készleteit 

Joinville hg. és nővére, Klementina, menüettet lejtve. 

itt szerezzék be. Tánczolni a herczeg nővérével, 
Klementina herczegnővel, a mai bolgár fejede
lem anyjával tanult s meg is örökíti őt rajzai
ban, a mint marquis-ruhában kecses menüettéi 

1. «Monsieur.» 2. Angouleme hg. 3. Orléans hg. 4. Chartres hg. 5. Orléans hgnő. 6. XVIII . Lajos. 7. Marié hgnŐ, 
8. Luiza hgnő. 9. Nemours hg. 10. Klementina hgnő. 11. Joinville hg. 
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lejtett vele Berry herczegnő bálján. Ki sejtené 
ma az erélyes anyafejedelemnőt az akkori haj
poros kis lánykában, ki X. Károlyt annyira el
ragadta, hogy kezét megfogva s hosszan sze
mébe nézve, e szavakkal fordult atyjához: 

— Uram, ha negyven évvel fiatalabb volnék, 
leányából Francziaország királynéja lenne!» 

És vájjon emlékezik-e még a magas politiká
val foglalkozó agg herczegnő, mikor öcscse első 
tüzér-uniformisát kapva, a katonai ambiczió any-
nyira elragadta, hogy a neuilly-i vásáron mulató 
altisztektől ellesett tánezot legelőször vele pró
bálta eljárni, s meg is forgatta amúgy kato
násan ? 

Csöndes, jóleső örömmel legelteti emlékeze
tét a herczegi emiékiró ezeken az ifjúkori élmé
nyeken, melyek közt nem a legjelentéktelenebb 
a tüzesvérü gyermeknek a Berry herczegnő bál
ján történt heves összeszólalkozása egy egykorú 
társával valamelyik zsenge korú tánezosnő miatt, 
minek következtében ellenfele kardot rántott s 
-derekasan hajba kaptak volna, ha Berry her
czegnő még idejekorán rajok nem kiált: ((Meg
álljatok, rósz gyerekek! Brissac úr, vegye ki a 
fegyvert kezükből!)) 

Mathematikában a nagynevű, de cynikus csil
lagász, Arago volt a herczeg tanára; akadémikus, 
de a ki azért csak ugy beszélt a díszes testület
ről: «gyászoló papagályok» — zöld és fekete 
egyenruhájukat értve. A tornázásba bizonyos 
Amoros avatta be, a ki csakhogy tudományát 
népszerűsítse, mindenféle maga készítette rend
jeleket osztogatott, ilyenféle nagy betűs fölira
tokkal: «Bátorság», «Fürgeség*, «Erő», sőt a 
berezeg egyik pajtása pláne a «Rejtőző erény» 
kitüntetését kapta. Történelemből Klementiná-
val együtt hallgatta a herczeg Miehelet előadá
sait, kivel mindketten különösen megkedvelték 
Napóleont, úgy, hogy Klementina herczegnő 
mindenüvé Napóleonokat rajzolt. Azonkívül a 
IV. Henrik lyceumbeli kollegáitól, hová őt is be
adták, megtanult annak rendje szerint birkózni, 
öklelőzni, mint akármelyik más közönséges pol
gári csemete. 

Ugy látszik, hogy a későbbi Koburg herczegnő 
erős, önálló szellemével már akkor is nagy ha
tást gyakorolt öcscsére. Egy ideig — beszéli 
Joinville herczeg — mindketten Hugó Viktor 
lángeszének és romantikájának varázsa alatt 
állottak. Különös szeretettel foglalkoztak a régi 
Parissal, a legendák Parisával. Paris történetét 
hajszolták minden antiquáriusnál s délutánjai
kat azzal töltötték, hogy megtekintsék azokat a 
helyeket és nyomokat, melyekről könyveikben 
•olvastak. Nem volt templom, nem volt emlék 
vagy zug, melyet alaposan ne ismertek, át ne 
kutattak volna. 

Még a IV. Henrik kollégiumban tanult a her
czeg, mikor atyját, Lajos Fülöpöt a júliusi for
radalom Francziaország királyi székébe emelte. 
A forradalom kitörésének közvetlen hatását csa
ládjára élénk vonásokkal festi. «26-án abban a 
pillanatban, midőn én és Nemours készülőd
tünk a kollégiumban, valaki kinyitja az ajtót s e 
szavakat kiáltja nevelőinknek: «A «Moniteur» 
közli az államcsínyt I» — «Hogyan ?» — <dgen! 
A rendeleteket.* Erre nevelőink a családi sza
lonba rohannak, hova mi is követjük őket. Ott 
találjuk ülve atyánkat megsemmisülten; kezé
ben a «Moniteur»-t tartva. Midőn meglátta ne
velőinket, kétségbeesetten emelte fel karját, az
tán lebocsátotta. Némi csend után, mely alatt 
anyánk az urakat felvilágosította a történtekről, 
apám csak ennyit mondott: ((Megbolondultak.* 
Azután ujabb hosszú csönd után: • Ismét szám
űzetik magokat. Oh, hiszen én már kétszer voltam 
száműzve. Nem akarok többé száműzött lenni, 
Francziaországban maradok.* Többet — foly

tatja Joinville herczeg — nem hallottam, mert 
a leczke órája ütött. Kocsiba szálltunk, de atyám 
ezen szavai mélyen emlékezetembe vésve ma
radtak.* 

A júliusi monarkhia embereit, ezt a vulkánon 
tánezoló társadalmat és fényes ünnepélyeit szin
tén élénk színekkel mutatj a be a herczeg. A «fran
czia udvar ragyogó körében — úgymond — nem 
volt az időben népszerűbb s ünnepeltebb ember 
Ausztria akkori párisi nagyköveténél, gr. Ap-
ponyi Rudolfnál. Ugy huzamos párisi tartózko
dása, valamint nagyúri lénye folytán és salon-
juknál fogva, melyet neje, kedves és szeretetre
méltó leánya, fiai és unokaöcscsei Paris első 
salonjává tudtak emelni, Apponyi gróf egyikévé 
lön a legkedveltebb embereknek X. Károly és 
Lajos Fülöp udvaránál.* Leirja a nagybátyja ál
tal a Palais Royalban a nápolyi király tisztele
tére adott fényes ünnepélyen Apponyi Rudolf 
gróf és Ranzau herczegnő által bemutatott polo-
naise-t, melyet magyar öltözetben lejtettek elő
kelő urak és dámák, czimereiket viselő apródok 
kíséretében. 

Gr. Apponyi Rudolf, párisi osztrák követ. 

«Azok között, a kik Parisban ez időben sűrűn 
megfordultak, volt az osztrák és magyar főne
messég tagjai közül Eszterházy Pál herczeg, a 
kivégzett Batthyány Lajos gróf húga, Lut-
terothné s a gyászos emlékű Schwarzenberg 
Félix herczeg, a ki «páratlan elegancziával 
hordta osztrák tábornoki fehér egyenruháját s 
minden asszonynak megzavarta a fejét. Sze
relmi kalandjai — teszi hozzá Joinville herczeg 
— számtalanok voltak s több ilyen kalandja hí
res maradt, igy azon előkelő angol hölgy meg-
szöktetése, kit About Edmund fest a «Hegyek 
királya*-ban s ki utoljára elhagyatva, életét egy 
arabs főnök sátrába ment befejezni Palmyra 
mellé*. Ha a szenvedély elragadta — folytatja 
a herczeg Schwarzenberg jellemzését — nem 
volt rá nézve akadály, és én soha sem láttam, 
hogy egy ember nyilvánosan úgy üldözhessen 
egy nőt, tekintet nélkül állására s föl sem véve 
a következményeket és a világ megszólását. Ez 
a merészség egyébiránt sikerült neki.» 

Könnyed, szellemes felfogással jellemzi a her
czeg kortársainak hosszú sorát, kikkel megis
merkedni alkalma nyilt s bár ezekben a vázlat
szerű fotográfiákban nem hiányzik néhol bizo
nyos maliczia, mint mikor például Thierst irja 
le a Napóleon szobra leleplezésénél, amintlova 
megvadulva ledönti a körülállókat, s a lova há
tába kapaszkodó kis miniszter olyanforma volt, 
mint egy hyppodrom majma, — de meleg és ér
zelmes hang is megszólal itt-ott a visszaemlé
kezésekben. Különösen ott, hol idősb bátyjának, 
a szerencsétlen baleset következtében elhalt 
orleansi herczegnek szentel megható sorokat. 
A nemes és lovagias trónörökös alakját szépen 
domborítja ki a testvéri szeretet, mikor elbeszéli 
egy szerelmi idylljét, melyet a torlaszok harcza 
szakított meg az emlékezetes júliusi éjen. A 
herczeg kirohan, de az utcza telve fegyveres 
fölkelőkkel, kik sürögve emelik a torlaszokat. 
Mit tegyen, hogyan meneküljön, ő, a királyiher-
czeg, kit minden gyeimek ismer! Fölhajtotta ka

bátja gallérját s épen akkor ért az utczára, mi
kor egy szekeret vontattak, hogy feldöntsék a tor
lasz-építéshez. Legbölcsebbnek látta elébe fogni 
magát is, segített azt feldönteni s felszaggatni 
maga körül a kövezetet, mig aztán egy kedvező 
pillanatban tovább osonhatott. Egy óra múlva 
már teljes uniformisban lóháton vonult a kato
naság élén az építni segített barrikád ellen. yr 

NYELVEKET ÉRTŐ NŐK. 
A férfiak általánossá tették azt a hitet, hogy 

a nők nyelve sokkal fürgébb, mint a férfiaké s 
igen gyakran talán kelleténél is gyorsabb moz
gású. Ez a jellemvonás azonban — akár igaz, 
akár nem —• még nem azt teszi, hogy a nők 
könnyebben tanúinak meg idegen nyelveket.mint 
a férfiak. Ellenkezőleg tapasztalati tény, hogy — 
különösen a köznép körében — a nők rendesen 
csak anyanyelvükön beszélnek s hogy oly nem
zetiségeknél, melyek kiveszőben vannak, több
nyire a nők őrzik meg az anyanyelvet tisztasá
gában. Ennek a ténynek elfogadható magyará
zata az a körülmény, hogy a nő hivatásánál 
fogva inkább marad otthon, mint a férfiú, kik
nek nagyobb része életében egyszer-kétszer, 
mint katona vagy kereskedő, messze vidékekre 
is eljár. 

Ennek a körülménynek tulajdonítható az is, 
hogy a legújabb időkig, mig a közlekedési esz
közök nem fejlődtek ki oly rohamosan, aránylag 
kevés nő volt, ki idegen nyelveket is tudott. 
Azonban már a legrégibb korban is akadtak 
figyelemreméltó kivételek, különösen az előkelő 
körökben. A hires Kleopátráról beszélik, hogy 
hét nyelvet beszélt folyékonyan, bár elődei még 
egyiptomi nyelven sem tudtak. Ilyen hires volt 
még nyelvtudományáról Zenobia, Palmyra me
sés királynője, ki anyanyelvén kivűl tudott lati
nul, görögül és egyiptomi nyelven. Eustaebia, 
Hieronymus barátnője, a 4-ik században, többek 
között a már akkor kihalt héber nyelven is tu
dott beszélni. Későbbi időkben, több fejedelmi 
nő tudott latinul, igy Stuart Mária is. Erzsébet 
angol királynő még görögül is beszélt. Katalin 
orosz czárnőről azt állították, hogy minden alatt
valójával annak anyanyelvén volt képes beszélni, 
azonban ez bizonyára túlzás. 

Kétségtelen azonban, hogy a művelt nők leg
alább egy divatos idegen nyelvet rendesen meg
tanultak. Igy a középkorban sok latinul tudó nő 
volt, valamint a két legutóbbi században a fran-
cziául tudó. Második ilyen nyelvet azonban már 
oly ritkán tanultak meg, hogy azt nevezetesség
ként jegyezték fel. Igy megmaradt a krónikák
ban emlékezetűi, hogy Mathildtoskánai őrgrófnő 
1111 -ben V. Henrik császárral németül is tudott 
beszélni s hogy Königsmark Aurora grófnő, Erős 
Ágost király kedvese, négy nyelvet is értett: né
metet, francziát, angolt és olaszt. 

Ma már az idegen nyelvek ismerete az előkelő 
nők körében eléggé elterjedt, bár még most is 
fordulnak elő oly esetek, mint 1889-ben tör
tént, midőn a Berlinbe utazott olasz király szá
mára nem találtak oly előkelő nőt, ki vele 
olaszul tudott volna beszélni. Talán leginkább 
elterjedt az idegen nyelvek tanulása a mi királyi 
családunk körében, melynek női tagjai közül 
igen sokan tudnak több nyelven társalogni, így 
többek közt első sorban Erzsébet királyné és 
Stefánia trónörökösné. Az uralkodó családokban 
ma már ügyelnek arra, hogy a nők is beszélje
nek alattvalóik nyelvén. így Zsófia porosz her
czegnő, mikor a görög trónörökös menyasszonya 
lett, görögül tanúit, hasonlókép Alice hesseni 
herczegnő oroszul s Krisztina osztrák főher-
czegnő spanyolul. Ez utóbbi, a jelenlegi spanyol 
régens királyné, még annyira megy kötelesség
érzetében, hogy jelenleg a baszk nyelvet is ta
nulja, a mely nyelven tudvalevőleg Spanyol
ország lakosságának csak egy kis része beszél. 

Valóságos nyelvtudós a jelenlegi uralkodó 
családhoz tartozó nők közül Teréz bajor her
czegnő, Luitpold uralkodó herczeg leánya, ki 
«Th. von Bayer* név alatt mint írónő is sze
repel s ki állítólag nyolez nyelven folyékonyan 
beszél. A román királyné, Carmen Sylva, három 
nyelven fogalmaz s ezenkívül csaknem minden 
művelt európai nyelvhez ért valamit. Nagy ér
dekű e tekintetben, hogy Viktória angol királynő 
most, öregkorában(1888 óta), hindostán nyelvet 
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is tanúi, melyen jelenleg már elég folyékonyan 
beszél. 

De a középosztály hölgyei sem maradtak 
hátra a nyelvtanulás tekintetében. Az idegen 
nyelvek között még mindig előszeretettel ta
nulják a franczia nyelvet, azonban e mellett 
még másokat is, úgy hogy jelenleg már nem 
nagyon ritka oly nő, ki 3—4, sőt több idegen 
nyelven is képes magát megértetni. Természetes, 
hogy ezek nagyobb része olyan, ki külföldön 
sokat utazik. 

VERDI AGGKORA. 
A jelenleg élő zeneszerzők egyik legneveze-

sebbike, a ma már 81 éves Verdi József, e bol
dog öregkort él szülőfaluja mellett levő pompás 
birtokán. Santa Agata néven ismerik a Panná
tól nem messze fekvő birtokot, hol az öreg úr, 
ki mellesleg milliomos is, tehát anyagi gondokkal 
nem küzködik, valóban idylli életet él. Környe
zete bálványozza, s még a köznép is, mely kü
lönben igen gyakran tapasztalja jótékonyságát, 
büszke reá, s nem ritka eset, hogy esténként, 
mikor az öreg úr nejével sétálni megy, a parasz
tok hamarosan összeállnak s a nagy mester 
egyik vagy másik művéből elénekelnek egyes 
részleteket. 

Különösen két érdekes alak volt Verdi kör
nyezetében. Egyik az inasa, Luigi. Ez kezdet
ben városi bérkocsis volt, de oly szenvedélyes 
zenebarát, hogy minden áron Verdi közelébe 
akart jutni, s mióta czélját elérte, állandóan a 
nagy mester körében van, kit valósággal istenít, 
kutya-hűséggel kisér mindenüvé, s kinek min
den egyes darabját könyv nélkül tudja oly pon
tosan, hogy ha a könyvek elvesznének, Luigi 
után ismét meg lehetne azokat írni. A másik 
házi nevezetesség volt Verdi apósa, ki szintén 
imádásig szerette a mestert, annyira, hogy 
mindig könyekre fakadt, ha róla beszélni kezd
tek. Ez az após rakta el gondosan Verdi minden 
hangjegyét, még a rögtönzött apróságokat is. 
Mikor Verdi a becsületrend nagy keresztjét 
kapta, az apósa ennek annyira megörült, hogy 
mellére tűzvén a keresztet, a környéken minden 
egyes házat, még a kunyhókat is sorra járta, 
hogy veje dicsőségét hirdesse, mialatt Verdi 
otthon nyugodtan ült. 

Maga a nagy mester általában véve nyugodt 
természetű, de még most is rendkivül izgatott, 
ha darabjairól van szó. Mikor legutolsó operája, 
«Falstaff», a milanói Scala - színházban elő
adásra került, az öreg Verdi folyvást ott volt a 
próbákon s folytonosan zavarta azokat, mert a 
legcsekélyebb hibákat is észrevette. Mikor végre 
mindén úgy történt, a hogy ő akarta, ismételve 
előadatta s a színház különböző részeiből hall

gatta a darabot és többször meg-megrázta a 
fejét vagy kopogtatott a botjával, jeléül, hogy 
hibát talált s ismétlést akar. 

Különben az öreg úrnak humora is van. Nem 
rég az útczán egy nyitott ablakon át hallja, 
hogy valaki zongorán ábrándozik s az ő «Aida» 
operájának egyik részletét travestálja, de rend
kivül gyarlón. Megállott s jó darabig hallgatott, 
azután így szólt kísérőihez: «Az a jó ember 
javítani akar az én «Aida»-mon. Én csak tanul
hatok tőle.» A kísérők közül az egyik így szólt: 
«Nem volna-e jó az ily javítókat valamely 

puszta szigetre tenni ki ?» Erre az öreg úr rög
tön így felelt: «S hol volna olyan nagy sziget,, 
a hol elférnének ?» 

EGYVELEG. 
* A tengeri utazás a legtöbb állatot megszelídíti 

és megfélénkíti. A madarak a tengeri hajón íilig 
énekelnek, a tyúkok és libák elsoványodnak, a ka
kasok alig knkorikolnak, de a kacsák állandóan 
vidámak s jól érzik magukat. A majmok nagyon_ 
megérzik a tengeri betegséget. A kutyák és macs
kák félénkek s az emberekhez vonzódnak. Ökrök, 
lovak és bivalyok a tengeren hamarább megbarát
koznak egymással, mint másutt. A kacsákon kívül 
még csak a disznókon és kígyókon nem fedeztek fel 
lényegesebb változást a tengeri út alatt. 

* Tánczosok munkája. Valaki kiszámította,, 
hogy egy esti tánczmulatságon, melyen 20 keringő, 
4 polka, 2 franczia négyes fordul elő, a mindenben 
részvevő jó tánczos épen 20 kilométernyi utat tesz 
meg. 

* Burns halálának századik évfordulója alkal
mából, mely a jövő évben esik, a vlasgowi művészeti 
társulat külön kiállítást rendez a költőre vonatkozó
emléktárgyakból. 

* A leggyorsabb vasúti közlekedés Európában-
Páris és Amiens közt van, hol az express vonat i 20-
kilométer utat tesz meg óránként. Átlag, leggyor
sabbak (83.3 km.) az angol gyorsvonatok, leglassub-
bak (67.2 km.) az osztrák express-vonatok. 

* Meggátolt esküvő. Tiverton angol városban-
közelebb már oltár előtt állott egy fiatal pár, 
midőn a vőlegény édesanyja hangosan tiltakozott 
az esküvő ellen, mondván, hogy fia kiskorú, a meny
asszonynak pedig már férje és több gyermeke van. 
A pap félbeszakította az esketést s vizsgálatot ren
delt el. 

* A bicyclisták száma Denverc amerikai város
ban már meghaladja a 9000-et, s ennek tulajdonít
ják, hogy a közúti vaspályatársaság napi bevétele 
800 írttal kevesebb lett. Angliában is panaszkodnak 
a bérkocsisok és a szállítók, hogy keresletük csök
kent. Másrészt az a haszna a nők kerékpározásának, 
hogy a zongorával most már kevesebb lármát csi
nálnak. 

* A sáskákról gondos észleletek alapján meg
állapították, hogy egy-egy állat évenként 500—900 
tojást szokott lerakni. 

A KIBÁLY LÁTOGATÁSA A REF. THEOLOGIAI INTÉZET ÚJ ÉPÜLETÉBEN. 

A KIRÁLY KOLOZSVÁRTT. — Dunky fivérek fényképei után, 

39 SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. 

BÁTHORI ERZSÉBET. 
Csók István festménye. 

A műcsarnokban vasárnaptól kezdve tekint
heti meg a közönség az ifjabb festői gárda egyik 
sokrahivatott művészének, Csók Istvánnak tör
ténelmi nagy képét, Báthori Erzsébetet. 

Az olvasó közönség már előzetesen gyakran 
hallott a festményről, melyet a művész Mün
chenben készített, a hol tanulmányait folytatja; 
ebben az esztendőben pedig Parisban állította 
ki a Salonban. Kezdetben, mint merész tárgy
ról, bizarr felfogásról emlékeztek meg róla, 
kivált a művészi körökben; később dicsérték 
előadó és ábrázoló erejét, a festő készültségét, a 
kép technikáját. Párisi kiállítása alatt bő ismerte
tések jelentek meg róla, nemcsak hazai, hanem 
külföldi lapokban is. Műcsarnokbeli bemutatá
sát tehát érdeklődés várja azok részéről, kik 
figyelemmel kisérik a művészi eseményeket. 

Csók Istvánnal többször találkoztunk már 
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seket, szenvedélyes csábítókat, a szívfájdalmát, 
a noi erényeket keresik. Eegényben, színpadon, 
vásznon, szoborban a nők átváltoznak, a tár
sadalom új típusokat mutat mindennap, me
lyeket kemény vállfűzők, feszes czipők, selyem 
és csipke, udvarlók, báléjek, izgató olvasmá
nyok, a szalonok légköre növelnek fel. Ide
gesek, vérszegények; lelki állapotuk lázas, 
arczuk sápadt; izgalmak közt és mohón élnek. 
A festékes tábla színei erősek számukra, de 
fogyatékos a szín az öltözetüknek; a festészet 
hagyományos női plasztikáját immár revízió 
alá kell venni a boncztan újabb eredményei 
szerint, s a lélekállapothoz és cselekedetekhez 
tanulmányozni a női betegségeket, a hiszteri-
kusságot, sőt a morphiumot és magnetizmust. 

Évek óta látjuk a műkiállításokon, hogy a 
női arczképeken az ifjúság és báj sok festőt 
többé nem lelkesít. A kendőző szerek mint hű 
igazságok vonják magokra figyelmüket; a bete
ges bágyadtság, az üdeség nélküli ifjúság, a 
lázas szemek, a vékony arczok a jellemző tulaj-

dalták testét gombostűvel. A ki pénzt csent el 
és rajta kapták, tüzesített pénzt sütöttek a tenye
rébe. Eendes büntetése volt a cselédeknek, hogy 
a lábujj közé égő csepűt és taplót köttetett, hadd 
rúgjanak csillagot. A kegyetlenségeket valósá
gosan szomjazta ez asszony, s kivált fiatal 
lányok szenvedései gyönyörködtették. Férje ha
lála után az exaltált, vagy őrült asszony már 
csuk halálos gyötrelmekkel, irtózatos agyon-
kinzásokkal bírta kielégíteni szörnyű szomját. 
Udvari személyzete hóhérokká változott. Ficzkó 
nevű inasa ós Szentes Dóra nevű szolgáló asz-
szonya adták neki a tanácsokat és hurczolták 
föl a várba a jobbágyleányokat, kik részint nyo
morékká téve tértek haza, részint pedig ott vesz
tek el. Vendégeit is gyönyörködtette vad kínzá
sokkal. A kínzások előtt a leányokat megfosztatá 
robajoktól, hogy az ütések, égetések, szúrások 
vonaglásait is szemlélhesse. Saját sógornőjét, 
született Nádasdy grófkisasszonyt, mézzel ke
nette be, aztán hangyákat és darazsakat bocsá
tott rá. 

B Á T H O R I E R Z S É B E T . — CSÓK ISTVÁN FESTMÉNYE. 

itthon a műcsarnokban azok közt a festők közt, 
kik becsvágygyal, kellő képességgel törekednek 
előre, a nehezebb feladatokon fejlesztik erejöket. 
«Árvák» czímű festményével elnyerte a művészi 
díjat, s a képet megvásárolták a múzeumnak. 
Arany érmet nyert Parisban «Ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre* czímű képével. Kitünte
téseket kapott Bécsben, Antwerpenben. Ezek 
mind kedvező kritikái az ő tehetségének. 

Legnagyobb s az ambiczió nagy határozottsá
gával festett műve «Báthori Erzsébeti*. Terjedel
mére nézve 6 méter széles ós 4 méter magas; 
alakjai életnagyok. 

A tárgyat a história szolgáltatta neki; de ez 
nem históriai mozzanat. Egy feltűnő női alak 
ragadta meg figyelmét a hagyományokból, a régi 
Írásokból: egy kegyetlen asszonyé. Ennek lelki 
állapota, a psichologiája érdekelte. Ezt kívánta 
megfesteni. A dráma, a regényírás előszeretettel 
foglalkozik most is, mint mindig, a nőkkel j a 
festők, szobrászok szintén. De a főszerepeket 
mindig a nőknek adják, csakhogy nem Judit
nak, Kleopátrának, Corneliának, az orleansi 
szűznek, Zrínyi Ilonának; a lányban, asszony-
i á n nem a régi szerelmeseket, anyákat, hitve-

donságok ezeken az új arczokon. A szentimenta
lizmus, az érzelgősség belopózik a reális világba, 
s mig a nyers igazság annyiszor lép elő durván 
és bántón, és még a bibliai és szent tárgyakban 
is a köznapi hűséget, igazságot erőszakolja ma
gának, addig a női alakok egy nagy része viziók 
és spiritista jelenetekbe való médiumok. 

Minden esetre hatással volt ez az irány Csók 
Istvánra s e hatás alatt tűnt föl előtte Báthori 
Erzsébet rejtélyes alakja, mint egy beteges lelkű 
lény. 

Báthori Erzsébetről, Csejthe vára borzalmas 
asszonyáról két század óta beszél hagyomány, 
följegyzés. Ezek azt mondják róla, hogy véghe
tetlenül kegyetlen volt és hiú, a ki fiatal lányok 
vérét vette, hogy azok vérében fürödve tartsa 
fenn saját fiatalságát és szépségét. A megbízható 
iratok, melyek pőréről szólnak, máskép adják 
elő az ő kegyetlenségeit, s nem hiúságával ma
gyarázzák azokat. 

Báthori Erzsébet a Nádasdy Ferencz királyi 
főlovászmester felesége volt. Már férje életében 
is sok kegyetlenséget követett el cselédjein. Ha 
szolgáló leánya öltözködés közben a gombos
tűvel megszúrta úrnőjét, büntetésül tele szur-

Az a jelenet, melyet Csók is lefestett, le 
van irva a törvényszéki aktákban, s megerősítve 
Báthori Erzsébet vallomásával. Egyszer télviz 
idején 5—6 lányt kínzott, mikor látogatója 
érkezett. A szörnyeteg asszony a fiatal lányokat 
hirtelen bezáratta egy toronyba, úgy a mint 
voltak, ruhátlanul. Megtiltotta, nehogy enni 
adjanak nekik, vagy valami meleg rnhát. Négy 
nap múlva került a sor ismét a lányokra, akkor 
folytatta a kínzásokat. Est maga a törvényszék 
előtt így mondta el: «Aa Ültre kivetvén őket, 
addig öntöztette őket a vén •asszonyokkal, míg 
úgy fagyott meg minden lány.* Ezt a jelenetet 
látjuk Csók nagy festményén. 

A nádorhoz, királyhoz egyre érkeatek a pana
szok a kegyetlen asszonyról: csakhogy annak 
hatalmas pártfogói voltak. Végre is kiadták 
ellene az elfogatási rendeletet, s maga Thurzó 
nádor ment el Csejthe várába, elfogni azt az 
asszonyt. Akkor is két fiatal lányt találtak vég-
vonaglásban, egyet pedig halva. Báthori Erzsé
bet pöre 1610-ben folyt le. Hatalmas rokonsága 
megmentette a hóhér kezétől; Csejthébe való 
örök elzárásra Ítélték. Három vén asszonyt, kik 
Báthori Erzsébet mellett a főhóhérok voltak, 
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kerékbe törtek; Ficzkó inast lefejezték. Báthori 
Erzsébet még csak négy évet élt a fogságban. 
Azt mondják méregtől múlt ki. 

Báthori Erzsébet várában a mészárlásnak 
épen olyan arénája volt, mint Bómában a 
keresztények lemészárlására. Az úrnő gyönyö
rűségét találta a hosszú kínzásban, a gyönge 
lányok testének vonaglásában, a patakzó és 
aludt vérben, a halálhörgésben. Őrült volt-e 
elméjében, vagy vérszomjas, mint a tigris és 
Nero ; avagy beszámíthatatlan beteg, exaltálva, 
szétroncsolt idegzettel ? Talán a hisztéria egy 
nemében szenvedett, a melynek lényegét, nyil-
vánulását, a lélekre és elhatározásra való be
folyását most kutatja és igyekszik fölvilágosítani 
az orvosi tudomány. 

Csók István egy beteg asszonyt, egy lelki 
beteg asszonyt festett, a ki a hóval fedett 
udvarra szőnyeget tétet, arra állítják föl puha 
karos székét; maga felöltözik jó meleg ruhába, 
úgy ül bele a székébe, úgy gyönyörködik az iszo
nyatos kínzásban, melyet előtte hajtanak végre. 
Egy őrült asszony ez! Ezt festette rá Csók 
István Báthori Erzsébet arczára, nem közönsé
ges jellemző erővel. Rajta van a kéjes gyönyör 
és az őrültség vadsága. 

0 t lány van áldozatul dobva a hyena-beteg-
ségű asszony lába elé, a mély hóba. Dézsákból 
öntözik őket, hogy fokozott kínok közt vesz-
szenek el, a tél dermesztő hidegében, a jéggé 
fagyott viz pánczéljában. Kettő már meghalt. 
Egy szép, fiatal lány, a kínoktól eltorzultan 
emeli föl fejét, hogy kegyelmet esdekeljen. Egy 
másiknak is van még ereje felülni. Ez az éghez 
iordul tekintetével. Egy dézsa vizet zúdít rá 
dühösen egy boszorkány képű asszony. Kz ötö
dik áldozatot épen most vezetik elő a kegyetlen 
vén asszonyok, hogy Báthori Erzsébet lábai 
előtt fagyjon meg. A hatalmas úrnő udvari nép
sége rettentő közönynyel, ördögi fásultsággal 
nézi a borzalmakat. Megszokták m á r ; ők magok 
is hóhérok. Némi részvét és megilletődés csak 
egy alakon látszik, ki a háttérben áll komo
ran, lehajtott fővel. A kegyetlenség marczona 
alakja a két férfi, kik a lépcsőn ülnek egymás 
mellett, míg mögöttök egy ember vízzel meríti 
tele a dézsát. A vadság, az emberi érzés nélküli
ség személyesítője minden alak, a kik közt vir
tuozitással festett Báthori Erzsébeté. A művész 
sajátságos zord erőt mutat be e nagy festmé
nyen, melyen a szenvedés és kegyetlenség rea-
lismusa uralkodik. A drámai és történelmi elő
adás hathatós stíljét és hevét, az egyénítés és 
jellemzés adományát el kell ismerni benne 
azoknak is, kik a zord hatásra valami enyhítést 
kívántak volna. 

A KIRÁLY KIS-CZELLBEN. 
Hadseregünk vezérkara már másodízben sze

melte ki Vasmegye területét hadgyakorla
tok tartására és pedig ezúttal az 1360 lakosú 
Kis-Czell mezővárost választotta ki főhadiszál
lásul, hol az ott székelő pannonhalmi benczések 
dömölki apátságához tartozó tágas épületben 
szállt meg a király kíséretével együtt. A régi 
egyemeletes apátsági épületet ez alkalommal 
egészen átalakították. A királyi vendéget fogadó 
dömölki apát, Hollósy Jusztinián saját tágas 
lakosztályát rendeztette be fejedelmi fénynyel, 
melynek falait pompás régi olajfestmények dí
szítették. A király lakosztálya három szobából 
állt, u. m. háló-, dolgozó- és fogadó-teremből. 
A földszinten volt a cercle-terem berendezve, 
míg az udvaron Albrecht főherczeg egykori hí
res custozzai sátra volt felállítva, hol a tisztán 
katonai jellegű udvari ebédeket tartották, a 
melyekre a főtiszteken kivűl csupán Fehér 
Ipoly főapát, Hollósy Jusztinián apát és Beiszig 
Ede főispán volt hivatalos. 

Képünk ezt az ősrégi dömölki apátságot ábrá
zolja ; vele szemközt van templom. 

A dömölki apátságot a nép ajkain is forgó 
hagyomány szerint vak Béla király alapította. 
Az első hiteles adat ez apátságról az 1252. év
ből ered. Az ekkor kelt és Pannonhalmon őr
zött okirat szerint az akkori Jakab apát Ko-
mondon mintegy 700 holdra menő földterületet 
szerzett vissza. Sokféle viszontagság után a tö
rökök, midőn 1532. évben Pápáról Dömölkön 
á t Kőszeg ostromlására vonultak, az apátsági 
épületeket feldúlták. Az apátságot ismét helyre 
állította Koptik Oddo apát, ki a jelenlegi temp-
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lomot 1745. évben végezte be. Azt az épületet, 
melyben most I. Ferencz József király 24 óráig 
szállásolt, Vajda Samu apátsági jószágkor
mányzó emeltette 1764-ben. 

A KIRÁLY ZENTÁN. 
Az összpontosított lovasság egyik nagy 

gyakorlatának megtartására a hadsereg vezér
kara ez idén az 1697. szeptember 11-iki világ
történelmi nevezetességű zentai csatatért 
választotta, hol Eugen savoyai herczeg oly 
nagy győzelmet aratott I I . Musztafa szultán csa
patai felett. Ez a híres csatatér, a hol most folyón 
való átkelési gyakorlatok történtek, alig egy fél
órányira fekszik Zenta várostól. 

Zenta egészben véve olyan, mint a többi na
gyobb alföldi városok. Házai szétszórtan feksze
nek, nagy udvarokkal ellátva. A főbb útczákat 
most a kiráylátogatás alkalmából mintegy 350 
ezer forint költséggel kikövezték, villamos vilá
gítással látták el, sőt néhány útcza aszfaltjárdát 
is kapott, úgy, hogy még néhány nádfödeles ház
nak is jutott aszfaltos járda. A királynak az Eu
gen herczegről nevezett városi nagy vendégfoga
dót rendezték be szállásul, teljes díszszel. 

A király ablakai a főtérre néztek, hol alig húsz 
lépésnyire a szállótól az ősrégi Szentháromság
szobor áll, valami közönséges kőfaragó mun
kája, de reggelenkint csoportosan zarándokol 
eléje a vallásos zentai nép. Történelmi neveze
tessége is van a szobornak: 1849-ben a szerb 
lázadók a lemészárolt magyar lakosok koponyáit 
mind ide hordták, úgy hogy az egész párkányzat 
tele volt levágott emberfejekkel. 

Ma már jó egyetértésben él itt együtt ma
gyar és szerb. Ennek a békés egyetértésnek 
buzgó előmozdítója a szerb plébános, Nikolics 
is, kinek a házán ott díszeleg a magyar nemesi 
czímer. 

A város a király látogatása alkalmával egé
szen megtelt idegenekkel, igen tetemesen meg
szaporítva a király látogatását nagy lelkese
déssel fogadó helybeli lakosság számát. 

Igen érdekesek, sőt maguk nemében páratla
nok voltak itt a Tiszán végzett átkelési gyakor-
latok.melyekakirályjelenlétébenreggeli 7 órakor 
kezdődtek s délutáni 2 óráig tartottak a legtel
jesebb rendben és sikerrel. 

A gyakorlatok végeztével a király délután 60 
terítékű udvari ebédet adott, majd 5 órakor a 
város nevezetességeinek megtekintésére indul t ; 
megszemlélte a magyar műkertészek és kert
gazdák Szegeden székelő országos szövetkezeté
nek virág- és terménykiállítását is. Aztán esti 
8 órakor a Tisza partján rendezett nagy tűzi
játékot nézte meg lakása erkélyéről. Ennek be
fejezése után az indóházhoz hajtatott s 9 órakor 
az udvari vonaton Kolozsvárra utazott el. 

Első képünk a zentai városházát ábrázolja, 
hol a nagy vezérkar helyiségei voltak beren
dezve. Ott volt fölállítva a fő őrség, melynek 
legénységét a 23-ik zombori gyalogezred adta, 
a mely egyúttal az Eugen vendéglő díszőrségét 
is szolgáltatta. Második képünk a hires Eugen-
félszigetet ábrázolja a történeti nevezetességű 
68 jegenyefával, a hol a csata lefolyt. Har
madik képünk az e szigeten most fölállított 
Eugen emlékszobrot, mely két magas, s tetején 
egy régi lovagkorbeli pánczélsisak látható. Ne
gyedik képünkön a Szentháromság-szobor lát
ható, melyről fentebb megemlékeztünk. Ötödik 
képünk az Eugen herczeg szállodát tünteti föl, 
hol a király szállva volt. Markó Miklós. 

AZ ERDÉLYI HADGYAKORLATOK. 
Bánffy-Hunyad, 1895 szept. 26. 

A Bánffy-Hunyad vidékén a legfelsőbb hadúr 
jelenlétében folyó hó 24-é megkezdődött had
gyakorlatokon Galgóczy altábornagy és báró 
Waldstaetten táborszernagy vezénylete alatt 
a 7-ik és 12-ik hadtest csapatjai vettek részt. 

A mozgósítás esetére előre megállapított 
hadirend (ordre de bataüle) szerint ezen két 
hadtest keretébe a megfelelő honvéd-hadosztá
lyok és dandárok is be vannak osztva, miért is 
a csapatok létszámán kivűl minden egyéb intéz
kedés a teljes hadi készültség képét mutatja. A 
gyakorlat főczélja leginkább a hadászatilag is 
fontos terepnek tüzetes tanulmányozása, a 
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mennyiben kétséget nem szenved, hogy háború 
esetére Erdélyt — a monarkhia kapuját — 
kellene az ellenségtől menten tar tani . így tehát 
nagyon kívánatos, hogy a terep minden saját
ságait nemcsak a vezérkar, hanem a három fegy
vernem csapattisztjei is jól ismerjék. Valamint 
a német sereg gyakorlatai újabban Stettin körül, 
vagyis ott tartattak, hol egy ellenséges sereg 
betörése első sorban várható, az orosz főve-
zénylet pedig kizárólag Lengyelországot tekinti 
egy jövő háború szinhelyének : úgy az osztrák
magyar vezérkar is nagyon helyesen Erdélyt 
tartja szem előtt. 

A gyakorlat azon föltevés alapján történt, 
hogy a 7-ik hadtest az ellenséget (a 12-ik had
testet), melynek egyes részei az Alsó-Aranyos 
vidékén, főereje pedig Kolozsvárnál állnak, 
innen éjszak felé szorítsa vissza. Ez a támadás, 
valamint a Nagy-Várad felől előre nyomuló 
csapatok visszaverése képezi a 12-ik hadtest i'ela-
adatát. A hadműveletek alatt szükségessé vált 
intézkedéseket az illető felek vezérei minden 
előleges megállapodás nélkül a helyszínén teszik 
meg. 

Szeptember 24-én az előtte való napon meg
indult 7-ik hadtest elővédjéül szolgáló két had
osztály a 12-ik hadtest egyik hadosztályára 
akadván, ezt Kolozsvár felé szorította vissza, s 
habár e hadosztály parancsnoka csapatjait, kü
lönösen pedig gyalogságát a terep kedvezésének 
felhasználásával nagyon ügyesen vezette, az a 
körülmény, hogy az ellenfél ágyúit a Kerekbükk 
magaslataira felvihette, a honnan a gyalogság 
tömegeit erős tüzelésével azonnal zavarba ej
tette, — szükségessé tette a visszavonulást. 
Délelőtti 11 órakor mindkét fél részére Sár
vásár lön határvonalúi kijelölve, s a csapatok 
pihenőt tartottak. 

Szeptember 25-én reggel 7 órakor a király 
katonai kíséretével a Sárvásár melletti Csipkés
hegyen jelent meg, hogy a bekövetkező harcz 
mozzanatait megfigyelhesse. Waldstaetten tábor
szernagy utasítása szerint a 7-ik hadtest álta
lános támadásba ment át, míg a 12-ik hadtest 
a birtokában levő magaslatok védelmére szo
rítkozott. 

Három teljes hadosztály ugyancsak három 
hadosztály ellen órákig harczolt. A hegyes-völ
gyes terep nagyon meguehezítette a támadók 
feladatát. A honvéd gyalogság mesés gyorsaság
gal ásott lövész-árkokban sokáig kétségessé tette 
a támadás sikerét; ámde az ellenfél mindjárt a 
harcz kezdetén lovasságával ügyesen eltakarta 
a balszárny megkerülését. Galgóczy altábornagy 
tartalékjait nagyon helyesen a Dolni-rotundon 
tartotta kéznél, s ha ekkor a 7-ik hadtest felvo
nulását be nem várva előtört volna, a harcz 
valószínűleg másként végződik. Három tüzér
ezred ágyúinak csak a visszavonulás födözése 
jutott feladatúi. 

Ezen alkalommal tűnt fel a régi és a füst 
nélküli puskaporral való harcz közti különbség. 
Ugyanis a régi puskapor füstje nemcsak a har-
czoló felek állását takarta el, hanem a tábori 
jelző osztály működését is lehetetlenné tette. 
Míg a tüzérségi harcz megkezdése előtt a tábori 
jelzők jelentéseiket minden fennakadás nélkül 
megtehették: a füstfelhők utóbb az egész vi
déket teljesen eltakarták. A vezérek nem lát
hatták, mi történik a völgyben, és a döntnökök 
csak akkor folytathatták megfigyeléseiket, mi
kor a légvonat a füstfelhőket időnként megsza
kította. Mindez nagyon is komoly gondra ad al
kalmat. Ugyanis mi történnék, ha háború 
esetén a füst nélküli puskapor felmondaná a 
szolgálatot ós épen akkor kellene a régi tölté
nyekhez nyúlni, mikor érdekünkben állna, hogy 
az ellenfél helyzetét tisztán megláthassuk! 

A király a nap sikerét a 7-ik hadtestnek 
ítélte oda; egyebekben mindkét hadtest szá
mára bizonyos körülmények közt beálló utasí
tások adattak ki. Délután 1 órakor Ő felsége a 
nyugoti félnek a Hágóhegyen felállított összes 
csapatjait, ezek közt a lovasság tömör oszlopait 
is megszemlélvén, sebes ügetésben főhadiszáll-
lására tért vissza. 

Szeptember 26-án reggel 7 órakor br. Wald-
státten táborszernagy — a nyugati fél parancs
noka — ellenfelét a Bemetehegy - Dínnye-
domb-dámospataki vonalon két gyalog had-
osztálylyal (ezek közt a 23-ik honvéd gyalog
hadosztályt) megtámadta, tartalékul Zentelkénél 
a 34-ik gyaloghadosztályt állította fel, lovas-
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ság t pedig ar ra használta, hogy mozdulatait az 
ellenfél előtt eltakarja, mi 10 óráig csakugyan 
sikerült a midőn aztán az ellenfél előre nyo
muló gyalogsága elől a huszárságnak az Agyagos
tetőre kellett visszavonulnia. 
. Ezek ellenében Galgóczy altábornagy azon 

volt, hogy gyalogságával és tüzérségével a 7-ik 
hadtest állódásait megkerülve a Dedehegyen 
foglalhasson állást. Ezen rendkívül fárasztó 
művelet sikere nagy részben a huszárság lele
ményességének köszönhető, melynek felderítő 
őrjáratai azt jelentették, hogy az ellenség 
az Agyagostető déli vonalat odahagyta. A 
harcz csak későn kezdődött. Ő Felsége kísére
tével az Agyagostetőről figyelte meg a keleti fél 
csapatainak felvonulását s midőn még 1 óra 
50 perczkor még egyetlen egy gyalog katonát 
sem lehetett látni, a király a 704 méter magas 
Térköz csúcsra lovagolt, honnan jó távcsöveken 
a Nagyhegy és Mészmálhegy közt elvonuló gya
logságot t isztán kivehette. A f elvonnlás egy álló 
óráig tartott . 11 óra 15 perczkor, a keleti fél 
gyalogsága és tüzérsége egyszerre kezdték meg 
a tüzelést, melyet a nyugoti fél gyalogsága az 
Agyagtető lejtőiről viszonozott, de már tüzér
ségét nem vonhatta a harczba, mivel alig hogy 
első ágyúi a magaslaton megjelentek, Wald-
státten táborszernagy egész tartalékját és a ren
delkezésére álló összes gyalogságot — 58 
zászlóaljat — mintegy varázsütésre előre ve
zette. Ennél nagyobb tömegekkel való támadás 
hadi gyakorlatok alkalmával még sehol sem 
fordult elő. 

A most megindult gyalogsági tüzelés iszonyú 
zajában a harcz befejezését jelző kürtök hangját 
sokáig nem lehetett hallani. A döntnökök délutáni 
1 órakor még nem jutottak végleges megállapo
dásra, midőn 0 felsége a tábornokokat és ezek 
vezérkarát magához parancsolván, előttük leg-
magasb megelégedését a csapatok tartása, vala
mint a befejezett nagyszerű gyakorlat lefolyása 
felett kifejezte. 

Előfizetési fölhívás. 
A «Vasárnapi ujság», a legrégibb magyar 

szépirodalmi és ismeretterjesztő képes lap, 
1895. évi januártól kezdve hetenként egy 
félívvel bővítve, „A Vasárnapi ujság re
génytára" czímű állandó szépirodalmi mel
léklettel jelenik meg, mely, mint a főlap, szintén 
művészi Jeepekkel van díszítve. 

A • Vasárnapi ujság* társlapja, a most már 41-ik 
évfolyamában lévő «Politikai Újdonságok*, elő
fizetői e nagy terjedelmű hetilap mellett a «Ma-
gyar Gazda» czímű gazdasági és kertészeti képes 
lapot ingyen kapják, s ezen felül rendkívüli mel
lékletekkel is bővítve lesz a lapnak hetenként másfél 
s minden második héten két nagy ívre terjedő tar
talma. 

A «Politikai Újdonságok" újabban mint képes 
ujság jelenik meg, s minden száma a napi esemé
ny ékre vonatkozó több képet közöl. 

Előfizetési áraink évnegyedre: 
A (Vasárnapi ujság* 2f r t—kr . 
A c Vasárnapi Ujság» a • Világ

krónika »-val együtt 2 írt 40 • 
A (Vasárnapi Ujság» és a • Politikai 

Újdonságok 3f r t—« 
A t Vasárnapi Ujság» és a • Politikai 

Újdonságok* a (Világkrónikái
val együtt 3frt40kr. 
Az előfizetések a (Vasárnapi Ujság» és (Poli

tikai Újdonságok* kiadó-hivatalába, Budapest, 
Egyetem-ntcza 4. küldendők. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A «Bácsy Jakab* czimű történeti regényből, 

melyet a «Vasárnapi ujság» regénytára most 
közöl, a folyó szeptember hó végéig megjelenő 
részeket külön lenyomatban megküldjük októ
ber elején belépő új előfizetőinknek, hogy az 
érdekes regénynek egészen birtokában lehesse
nek. E regény, mely egyik első rendű és leg-
magyarosabb előadású történetírónk műve, s 
tárgya a régi magyar hajdu-életböl és a török 

világból van merítve, Túry Gyula és Dörre 
Tivadar művészi kivitelű rajzaival jelenik meg 
lapunkban. — E történeti regény mellett 
egy érdekes orosz regény közlését kezdjük 
meg, mely a Kaukázusban játszik, czíme 
«Pusztaságf>, írója Gnyevics P . jeles újabb 
orosz elbeszélő. Az eredeti, dúsan illusz
trált regényt gr. Zichy Jenő hozta magával 
közelebbi kaukázusi utazásából s volt szíves 
kérésünkre lapunk részére átengedni. Az orosz
eredetiből Ambrozovics Dezső fordította ma
gyarra. 

* Roskovics képe az erdélyi unióról. A kor
mány tudvalevőleg 200.000 frtot fordít a milleniumi 
kiállítás alatt festményekre és szoborművekre. Ezek 
az építendő szépművészeti múzeumban helyeztetnek 
el. Wlassics közoktatásügyi miniszter tudva, hogy 
nagyobb, főleg történelmi festmények készítése gon
dos és hosszabb időbe kerülő tanulmányt kivan, ugy 
intézkedett, hogy a művészek állami előlegekben 
részesülhessenek, ha vázlatokat küldenek be s az 
országos képzőművészeti tanács a bemutatott vázlat 
alapján az előleg megadását javasolja. Körülbelől 30 
vázlat érkezett, s ezek fölött az első szemlét e hó 
24-ikén tartotta meg a képzőművészeti tanács. 
Ekkor azonban csak egy vázlat fölött döntött, 
egyértelmű lévén mindenkinek véleménye Rosko
vics Ignácz jeles művészünk vázlatáról. Az 1848-iki 
erdélyi unió képe lesz ez, az erdélyi rendek május 
30-iki ülésének lélekemlő jelenete, mikor kimond
ják az egyesülést Magyarországgal. A kép fő alakja 
a vak Wesselényi, a mint a lelkesült főrendek közt 
fölállva, mintegy megérzi a nemzeti lobogó kibon
tását, melyet pesti ifjak vittek le Kolozsvárra ma
gokkal, mint Pest város ajándékát. A kép életteljes 
és fényes szinü vázlata, mind a felfogás osztatlan 
tetszést talált a bírálóknál és Szmrecsányi minisz
teri osztálytanácsos azonnal intézkedett, hogy a 
vázlatot a közoktatásügyi miniszter is mielőbb 
megláthassa, mint annak is bizonyítékát, mennyire 
méltó volt ily módon könnyíteni meg a művészeknek 
a nagyobb alkotásokat. Roskovicsnak a tanács 5000 
frt előleget szavazott meg. A kép 7 méter hosszú és 
4 méter magas lesz. A többi vázlatok fölött a jövő 
kedden döntenek. 

A magyar királyi anyakönyvvezető , tájékoz
tató az állami anyakönyvvezetők számára; szer
kesztette dr. Kovács Dénes. Az alkalomszerű könyv 
útbaigazítást nyújt az állami anyakönyvvezetőknek 
összes teendőikre. Az egyházpolitikai alaptörvénye
ken kívül meg vannak benne a belügyminiszteri 
és igazságügjminiszteri rendeletek kivonatban. 
Ezenkívül beszéd-minták vannak benne az anya
könyvvezetők számára, a kik esketéseknél aligha 
kerülhetik el, hogy beszédet ne mondjanak. Végül 
a könyv közli Magyarország összes anyakönyvveze
tőinek névsorát és lakóhelyét. A polgári házasság 
életbelépésének küszöbén szolgálatot van hivatva 
tenni e kézikönyv úgy az anyakönywezetőknek, 
mint a nagy közönségnek, mely kellő tájékozást 
lelhet benne minden előforduló kérdésben. A könyv, 
mely 11 ív terjedelemben, czímlapján az első pol
gári házasságot feltüntető rajzzal Lampel R. (Wo-
dianer F. és fiai) udv. könyvkereskedő kiadásában 
jelent meg s ára 1 forint 50 krajczár. 

Új napilap Kolozsvárit. Dr. Szász Károly orszá
gos képviselő és dr. Deák Albert ügyvéd szerkesz
tése alatt Kolozsvártt (Erdélyi Naplót czím alatt 
új napilap indul meg októbertől kezdve. A lap, 
főként az erdélyi részek érdekeit kívánja szolgálni, 
és pártoktól függetlenül, a tiszta szabadelvüségnek 
lesz egyik zászlóvivője. Gámán F. örököse adja ki, s 
előfizetési ára egy évre 8 frt, vidékre 9 frt. 

Nemzeti színház. Szept. 20-ikán került szinre 
Sudermann Hermannak, a németek fölkapott író
jának (A pillangócsata* czimü 4 felvonásos szín
műve, melyet Márkus Miksa fordított magyarra. 
Jeles iró műve, elnyújtva, elhibázva, élére állított 
drámai jelenésekkel, túlzásokkal. Aztán specziális 
berlini ize is van, a közönség pedig szívesen fo
gadja a párisi dolgokat nemzetközi értékben, de a 
berlinieket nem. A nemzeti színházban első bemu
tatója tehát nem járt diadallal 

A Hargentheim-családdal ismerkedünk meg, 
melynek történetét és a három lány szívbeli viszo
nyait novellaszerfi elbeszélésekből tudjuk meg. 
Mert e darab egymásba szőtt meseszálakból alakul, 
s az események rugói a színfalakon kívül működ

nek. Hargentheimné előkelő állami tisztviselő öz
vegye, és nagy feladat megélni három leányával. 
A leányok szépek, számítani lehet tehát, hogy gaz
dag férjet kapnak. A legnagyobbik, Elza, férjhez 
menetele azonban boldogtalan volt, már özvegy is ; 
Laura pedig dologtalan, neki csak gróf kell. A har
madik ér legtöbbet, Rózsika, a ki eleven, eszes, 
művészi tehetség, szépen rajzol ós legyezőkre pil
langócsatákat fest. Innen a darab ozime, meg 
onnan, hogy a három lány is mint a pillangó száll, 
röpkéd és csatázik. Rózsika festett legyezői csinos 
jövedelmet nyújtanak a családnak, egyszersmind 
megteremtik a szinmű alapját. Elza, az özvegy, 
szokta elvinni a legyezőket Winkelman kereskedő
höz, a ki vén, kőszívű ember. Fia, Max, egy jámbor 
fiatal ember, beleszeret Elzába. A durva Winkelman 
nem bánja, hadd vegye feleségül, különb feleséget 
ugy sem kap. Csakhogy Elzának már bizalmas is
meretsége van a Winkelman-czég utazó ügynöké
vel, Keszler Rikhárddal. Ezt a viszonyt Rózsika is 
tudja s levelet is közvetít a szerelmesek közt. Elza 
azonban jegyese lesz Maxnnk, a ki hogy olyan 
szögletes és szomorú fiatal ember, annak hosszú 
története van. A fiatal özvegy, Elza szivét azonban 
ez a történet nem tölti be, Keszler mégis különb. 
Egy oste, mikor csak ő és Rózsika van otthon, meg
engedi, hogy Keszler feljöhessen a lakásba. Követ
kezik egy nyers jelenet. Rózsikának pezsgőt adnak, 
a mitől elalszik, azzal a kínzó tudattal, hogy nénje 
meg fogja csalni a vőlegényét, Maxot, a kit ő sze
ret. Épen kopogtat Max, az udvarló elsiet. Max 
azonban az álmából fölriasztott leánytól megtud 
mindent. Aztán hirtelen bontakozik ki minden 
drámai zavarból. Max és Rózsika szeretik egymást. 
A durva apa egyszerre megszelídül, megengedi, 
hogy egymáséi legyenek, sőt kereskedelmi utazójá
nak, Keszlernek fölajánlja, hogy üzlettársa legyen. 
Ez azonban lelkiismereti fordulásból nem fogadja 
el, a mi a javulás jele, s talán el is veszi Elzát, 
Laura is meglehet, hogy megkapja emlegetett grófi 
udvarlóját. Ezt csak sejtjük, mert a színmű csak 
Max és Rózsika szívbeli ügyét intézi el. Egyes jele
neteivel hatott a darab, de az egészben nincs drámai 
élet. Az előadás a javából való. Csillag Teréz 
(Rózsika), Ujházy (Winkelmann), Lánczy Ilka(Elái), 
Nádai (Keszler), Ivánfi (Max), Zilahi és Fenyvesi a 
közreműködők. 

A népszínháznak szept. 21 -ikén volt bemutató 
előadása. Strauss Jánosnak, a bécsi walzer-király-
nak s annyi dallamos operett szerzőjének »Jabuka» 
czimű operettje került előadásra, melyet a télen 
adtak Bécsben, mikor Strauss jubileumát ünnepel
ték. A szöveget Davis Gusztáv és Kalbeck Miksa 
irták. A zene csinos, mint minden, a mit Strauss ir, 
de a jubiláris ötven év súlya nehezedik rá. A ha
nyatlást fölismerhetni benne. 

Valahol horvát földön játszik a történet, a hol 
almaszedéskor megülik a jabukát, az alma-ünnepet 
s ilyenkor választják ki egymást a szerelmesek. Itt 
két elszegényedett falusi nemes, Gradinácz Mirkó 
és Vasil jut gazdag menyasszonyhoz, körülbelől 
olyanformán mint a (Richmondi leányvásár*-ban, 
de nem mulatságosan. A közönség a szereplők 
közül legjobban fogadta Komáromi Mariskát. Ezút
tal lépett föl a színház új tenoristája, Kenedich 
Kálmán is, kinek erős hangja volt, melyet nem is 
mérsékelt. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A Kisfaludy-társaság szept. 25-ikén ült össze 

ismét a nyári szünet után. A hallgatóság el sem 
fért a teremben, oly nagy számmal jelent meg. 

Gyulai Pál elnökölt. Beöthy Zsolt titkár jelen
tette, hogy a bojári gróf Vigyázó-alapitványt a csa
lád 4000 forintra gyarapította. Ez összeg kamatait 
évenkint történeti elbeszélésre tűzik ki. Erdélyi 
Jánosnak, a társaság néhai jeles tagjának olajfes
tésű arczképét ajánlja fel a társaságnak az elhunyt 
fia Erdélyi Pál, a ki egyúttal édesanyja emlékeze
tére 100 frt alapítványt tett. 

Jakab Ödön kezdte meg a felolvasások sorát; 
székfoglaló gyanánt több költeményt olvasott fel, 
melyek közül különösen (A fürj*, a (Furcsa álom*, 
a (Tátra* és (A régi templom* cziműek tetszettek. 
Gyulai Pál elnök aztán átnyújtotta neki a Kis
faludy-társaság tagsági oklevelét. Jakab Ödön szép 
szavakban mondott köszönetet. •— Beöthy Zsolt 
érdekes irodalomtörténeti adatokat ismertetett meg. 
(Bacsányi János levéltárczájából* czimen bemuta
tott néhányat azokból a levelekből, melyeket a 
bécsi császári belügyminisztérium levéltárában ta
lált meg nem rég Thallóczy Lajos kormánytanácsos. 

Vértessy Arnold (A pók* czimű vidám elbeszé
lést olvasott föL — Beöthy Zsolt olvasta föl gr. 
Zichy Géza egy elégikus hangú költeményét: (Már 
a fecskék gyülekeznek*. Leirja a madarak utrakelé-
sét s aztán az egyik fecskének hozzá intézett sza
vait közli: 
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< Csak nem tudnál átrepülni 
Sorsodon, e tenger bún, 
Leesnél egy hideg sirra 
Szárnyszegetten, szomorún.* 

Korán elhunyt neje sirját érti. A költemény szo
morú hatását fokozta, mert a hallgatóság épen az 
ülés alatt értesült, hogy gr. Zichynek ismét uj ha
lottja yan, kis fia.—Végül Gyulai Pál ült a felolvasó 
asztalhoz s felolvasta meleghangú költeményét, a 
•Vigasztaló* czimüt, melyben az öreg kort énekli 
meg. 

Nem örülsz-e ? Immár nem bánt 
Hiú vágy és küzdelem, 
Szenvedély örvénybe nem ránt, 
Nem kinoz a szerelem ! 
Megszűnt a sok össze-vissza, 
Szíved nyugodt, elméd tiszta. 
S vidáman megáldhatod 
Őszi fényű szép napod. 

Lelkes tapsok jutalmazták a költőt, s ezzel az 
ülés véget is ért. 

MI ujság? 
Mai számunk utolsó a jelen félévben s a 

kiadóhivatal a t. előfizetőket megrendeléseik 

E hó 26-ikán a hadgyakorlatok déli 1 órakor 
értek véget Zentelke mellett. A király maga köré 
gyűjtötte a tábornokokat, főtiszteket és megelége
dését fejezte ki, aztán visszatért B.-Hunyadra, hol 
nagy udvari ebéd volt, melyre a külföldi katonai 
attasék, s a tisztviselők szintén meghivattak. 0 fel
sége ezúttal is derült, jókedvű volt. Ebéd után meg
nézte még az 50 és 82-ik gyalogezred elvonulását ; 
aztán a hatóságok fejei búcsutisztelgésre jelentek 
meg ő felsége előtt. Este 6 órakor utazott el a király 
a lakosság lelkes éljenzése közt, Nagy-Váradon 
az indóházban is nagy közönség várt, s a király 
kétszer is megjelent a vasúti kocsi nyitott ablakában 
hogy fogadja a hódolat őszinte nyilvánulását. A 
király egyenesen Bécsbe utazott. 

A királynak mind kolozsvári, mind bánffy-hunyadi 
időzéséről a «Dunky fivérek* jónevű kolozsvári 
czég számos fénykép-fölvételt tett, melyekről többe
ket már mai lapunkban közlünk. 

A királyi udvar Gödöllőn. A király és a királyné 
október 2-án érkeznek Gödöllőre, a hol hosszabb 
ideig maradnak. A szász király szeptember 30 án 
érkezik Bécsbe, onnan Mürzstegre megy hajtó-
vadászatra a királylyal s október 2-án ő is Gödöl
lőre jön. 

A király Zágrábban. A király a jövő hó köze
pén három napot fog Zágrábban tölteni, s leteszi a 

r Az országgyűlés szept. 26-ikán ült össze ismét, 
5 a téli ülésszakra. Mind a két ház ülése azzal nyilt 
' meg, hogy az elnökök a legmélyebb részvéttel em

lékeztek a József főherczeg családját ért nagy csa
pásra. A képviselőházban Szilágyi Dezső elnök adott 
ennek kifejezést, s a függetlenségi pártból Ugrón 

> Gábor hangoztatta az érzelem ós tisztelet szavait; 
c a főrendiházban pedig gr. Károlyi Tibor alelnök 

tolmácsolta a részvétet. 

' A képviselőházban SÍZ elnökségnek sok jelenteni 
1 valója volt, kórvények hosszú sorozata, új képvise

lők bejelentése. Ugrón Gábor fölszólalt, mikor az 
elnök felsorolta azokat az interpellácziókat, me-

1 lyekre a miniszterek még nem válaszoltak. Ilyen 
L volt az, mely arra vonatkozott, hogy a miniszter

elnöki palota számára lefestendő miniszterelnökök 
közül mért hiányzik az 1848-iki alkotmányos mi-
niszterelnök, gr. Batthyány Lajos. B. Bánffy Dezső 

( miniszterelnök a felszólalásra megjegyezte, hogy 
gr. Batthyány arczképe már ott függ a miniszter-, 

1 elnöki palotában kellő díszben. A miniszterelnök 
indítványára aztán elhatározta a ház, hogy a leg
közelebbi ülést szept. 30-ikán tartja. Akkor ter
jeszti elő a pénzügyminiszter az 1896-iki költség
vetést; a bizottságok pedig jelentést tesznek a fő-' 
reudiháznak a vallás szabad gyakorlatáról és a zsi-

• dók reczepcziójáról szóló törvényjavaslatokra vo-

AZ EUGEN-EMLÉK ZENTÁN. 

natkozó üzeneteiről. Néhány nap múlva az egyház
politikai viták tehát felújulnak, remélhetőleg, most 
már utolszor a viszontagságos törvényjavaslatokkal 
kapcsolatban. A főrendiházban bejelentették a 
gróffá és báróvá kinevezetteket, kiket főrendi tag
ság illet. 

A miniszterelnökök arczképcsarnoka. A mil-
leniumi képzőművészeti kiállításra a király meg
rendelte az 1867 óta volt magyar miniszterelnökök 
arczképeit. Ezeket aztán a miniszterelnöki palotá
ban helyezik el. A mesteriskola igazgatója, Benczúr 
Gyula javaslatára e képek megfestésével a mester
iskola növendékeit bizták meg. Wekerle Sándor 
arczképét Stetka, Szapáry Gyuláét Ujváry, Szlávyét 
Pap Henrik, Lónyayét Ipoly Sándor, Tisza Kál
mánét Knopp Imre, Bittóét Spányik Kornél, 
Wenckheim Béláét Dudits Andor fogja megfesteni. 

Emléktáblák. Néhai Baross Gábor miniszter 
szülőházán, a trencsénmegyei Fruzsinán e hó 22-én 
avatták föl az emléktáblát. Az ünnepélyen vagy 
másfél száz vendég vett részt; a kereskedelmi mi
nisztériumot Cseörgeő Gyula miniszteri tanácsos, 
az államvasutakat Jorg felügyelő képviselte. Kül
döttség képviselte Pozsony városát és a megyét, va
lamint a kereskedelmi és iparkamarát is. Szalavszky 
főispán megnyitó beszéde után a dalegyesület a 
• Szózatot* énekelte el, mire Zsámbokréli Emil, a 
kerület országgyűlési képviselője mondta el emlék
beszédét. Virág Béla alkalmi költeményt szavalt, 
Pápai András plébános tót beszédet mondott. — 
Haynald bibornok emlékére pedig a szécsényi fe-
renczrendi zárda templomát látták el márványtáb
lával, annak emlékére, hogy a néhai kalocsai érsek 

A DÖMÖLKI APÁTSÁG ÉPÜLETE (A KIRÁLY LAKÁSA) ÉS AZ APÁTSÁGI TEMPLOM KIS-CZELLBEN. 

mielőbbi megújítására kéri föl, nehogy a lapok 
küldésében fennakadás álljon be. 

A király Bánffy-Hunyadon. Ő felsége szept. 
26-án este távozott el Bánffy-Hunyadról. Ezen a 
napon értek véget a nagy hadgyakorlatok, melyek 
szept. 23-ikától kezdve négy napig a király szemei 
előtt folytak le. 0 felsége minden reggel korán kelt 
s elvégezve a sürgősb állami ügyeket, reggel 7—8 
órakor már a gyakorlatokra lovagolt. Olykor nyolcz 
órát is töltött nyeregben a fáradság minden látható 
jele nélkül. 0 felségének nemcsak kitűnő egészsége 
keltett általános örömet, hanem derült jókedve is. 
Környezetében sokakkal folytatott élénk beszélge
tést, számosakat megszólitott. Az ebédek alatt pedig 
derült hangulat uralkodott mindig, s az ebéd végén 
a király szivarját szíva, hosszabb ideig együtt tar
totta még a társaságot. Az ebédekhez az úgynevezett 
custozzai sátorban teritettek, mely néhai Albrecht 
főherczeg tulajdona volt. A király alkonyatkor vagy 
este felé tért szállására, Barcsay Domokos házába. 
A király figyelmességét eléggé jellemzi, hogy 
Bánffy-Hunyadra érkeztekor azonnal látogatást tett 
házigazdájánál Barcsay Domokosnál és nejénél. 

B. Bánffy miniszterelnök már szept. 24-én eluta
zott Bánffy-Hunyadról, az országgyűlés megnyitá
sára. Perczel-belügymininiszter még egy nappal 
előbb távozott., B. Fejérváry és b. Jósika minisz
terek a király mellett maradtak. 

nemzeti színház, az új középiskolák és a zeneegye
sület zárköveit. O felsége október 14-én reggel, a 
magyar miniszterelnök kíséretében, az ország hatá
ráról pedig a bán kíséretében érkezik Zágrábba. 
Október 16-ikán este utazik el Zágrábból. A bevo
nuláskor 300 főből álló bandérium fogja kisérni, 
melyben az egész horvát arisztokráczia részt vesz. 
Nagy tambura-hangversenyt is terveznek 120 tam-
burással, mely czélra a bán 1000 forintot engedé
lyezett. 

József főherczeg László foherczegről. Meg
említettük már, hogy Thewrewk István László fo
herczegről könyvet ír. Thewrewk István tanácsért 
és adatokért József főheTczeghez fordult, a ki a 
következő levélben válaszolt a jelenleg Balaton-
Kenésén időző írónak: 

• Kedves Thewrewk Uram! Szándékolt életleirá-
sára felejthetetlen szeretett Lászlómról legjobban 
szerezhet adatokat Libits Adolf igazgatómtól, Hím
mel alezredestől, Dobner főhadnagytól az utóbbi 
időkből, az előbbiekből Holdházy püspöktől, Mala-
tin benczés tanártól és Köppel plébánostól, a ki 
valahol Sopron- vagy Vasmegyében van most. 

A mi a végzetes vadászati szerencsétlenséget 
illeti, és a végórákat, ne tessék sietni, mert a hír
lapokban mind hiányosan és elferdítve jelent meg, 
de ezeket összeállítjuk magunk a jelenvoltakkal és 
ha készen lesz, megküldöm. Kisjenőről is egyenként 
bejelentendik a jelenvoltak mindazt, a mit észlel
tek. Isten Önnel! Maradok őszinte tisztelője 

József főherczeg.* 
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1839-ben itt tartotta első miséjét. A család állíttatta 
«,z emléktáblát. Az emléktábla teteje a bíbornoki 
•czimer érczdomborművét tünteti fel, a tömör és 
-díszes faragványu veres márványba illesztett két fe
kete márványtáblán pedig felírás olvasható. 
Ó-Becsén szept. 23-ikán szintén emlékkő-leleplezés 
volt. Szülik Józsefnek, a jeles papnak és ismert 
egyházi költőnek síremlékét avatták föl, nagy és 
előkelő közönség jelenlétében. Dr. Kisfaludy Béla 
egyetemi tanár, dr. Kiss János, dr. Hummer Nándor 
a Szent-István-társulat irodalmi osztályát, Lévay 
Mihály pedig a budapesti katholikus kört képvisel
ték. A környékből, sőt Kolozsvárról is érkeztek 
deputácziók. Császka érsek, Bende püspök és Hege
dűs, Baja város polgármestere, részint levélben, ré
szint táviratban emlékeztek meg Ó-Becse papjáról. 
A síremléket Stróbl Alajos készítette. 

Mint ilyen elsőrendű bevásárlási forrást ajánlhatjuk 
S H y mi^;20Dgoratermeit Budapesten, Váczi-
ltorut_21. sz. alatt. (Ipar-udvar.) 

HALÁLOZÁSOK. 
dor^r i 1 ^ 0 2 ' . 8 ' 6 ^ 1 "^ J u l i á n a k - P e t ö f i Sán-
haít e Í*Í t? ̂  GjUlaÍ Palnak aPósa- ™g-S „ , of/lkán,Budapesten- ^ i d ő s v o l t a mázaddal, 95 é v d e e z a t r i a r k h a i 

Z l l vme?i W - Doem érezte- Szerető «"Stói kör vette korul, Gyulai Pál s unokái ezek családjával. 
? T i S° . C ^ p a S é r l e s z i v é t : v eJ e Petőfi eltűnt a 
csaták viharában; aztán két leányát siratta: Gyulai 
f l l o t' 4 r J d P e t ó f i , j e g y é t : Horvát Árpádnét; 
elvesztette több unokáját is. Az egész családból má 
csak a következők vannak életben: veje, Gyulai 

hűvösebb napok mutatkoztak. Nem betegeskedett, s 
halála napjának reggelén, mikor öltözködni kez
dett, csak annyit mondott: (Mintha nem érezném 
magamat egészen jól.* Néhány pillanat múlva 
meghalt. 

PECH ANTAL, a magyar tud. akadémia levelező 
tagja, nyűg. miniszteri tanácsos és bányaigazgató, 
Selmeczbánya volt országos képviselője, meghalt e 
hó 18-án, 74 éves korában Selmeczbányán. A bányá
szati ügyek jeles szakembere volt s a szakismerete
ket irodalmilag is terjesztette és mívelte. Temetése 
nagy részvét közt ment végbe Selmeczbányán. 

Bománfalvi FEJÉRVÁBY MIKLÓS hazánkfiának 84 
éves korában, Amerikában szept. 19-én történt halá
látjelentik. Davenportban hunyt el,Éjszak-Ameriká
ban, hová a szabadságharcz után költözött Nagy föld
területet bérelt ott Jowa államban s ezen a telepen ke-

Dunky fivérek fényképe után. 

A KIRÁLY INDULÁSA A HADGYAKORLATRA BÁNFFY-HUNYADON. 

llenner József fényképe után. 

AZ EUGEN-SZÁLLODA, A KIRÁLY LAKÁSA ZENTÁN, A HADGYAKORLATOK IDEJE ALATT. 

Dunky fivérek fényképe után. 

DIADALKAPU BÁNFFY-HUNYADON, A KIRÁLY BEVONULÁSAKOR. DIADALKAPU A KOLOZSVÁRI HID-UTCZÁN, A KIRÁLY BEVONULÁSAKOR. 

Külföldi ujságírók Budapesten. Október első 
napjaiban sok külfödi hírlapíró látogatja meg Bu-. 
napestet, hogy a kiállítás igazgatóságának meghí
vására megnézze a kiállítás eddigi munkáit. Eljönnek 
az összes bécsi napilapok, továbbá a külföldi nagy 
világlapok képviselői, körülbelül harminczan, kikhez 
a bécsi Concordia írói klub elnöksége is csatlakozik. 
Október elsején este érkeznek vasúton s fogadásuk
ról az Otthon írói kör gondoskodik, mely saját 
helyiségeiben esti 10 órakor fogadó estély rendez 
tiszteletükre. Október 2-án nézik meg a kiállítási 
munkálatokat, másnap pedig az Al-Dunára utaznak 
* Vaskapu megtekintésére. Október 4-én visszaté
rőben Szegeden kiszállnak 8 csak azután folytatják 
utjokat Budapestre 

Pál, unokái: Gyulai Kálmán, Gyulai Aranka Helle-
brantné és Horváth Ilonka, azonkívül dédunokája, 
Horváth Tibor. Egykor a a gr. Károlyi .Lajos birto
kainak jószágigazgatója volt. Mikor Petőfi megis
merte Szendrey Júliát, akkor a család a szatmár-
megyei Erdődön lakott. Szendrey harmincz éve, 
hogy nyugalomba vonult s itt lakott visszavonultan 
Budapesten, Sándor-utczai házában. De alig lehe
tett nyilvános helyen látni. A nyarat mindig Leány
falván töltötte, ott kertészkedett, s gyönyörködött 
fáiban késő őszig. Ezt a nyarat szintén Leányfal
ván töKötte, hol Gyulai Pál is oly szívesen időz az 
árnyas fák alatt. Az öreg ur háztartását unokájának, 
Gyulai Kálmánnak felesége, Szalay Irén úrnő ve
zette. Szerété*, gyöngédség őrködött felette, s 

kort varázsolt számára. Csak néhány 
- x Zongorákat és pianinókat vásároljunk ott, a hol í ^ * , ^ f ^ " ^ " ^ ^ ^ o s f lakására, mikor 

minden tekintetben megnyutató garancziat kapun*. 

letkezett Davenport városa.Szerencsés vállalata nagy 
vagyont hozott neki, a melyet most egyetlen leánya 
Fejérváry Celestina örökölt. Az elhunyt jószivü s 
nemes gondolkozású ember volt, nagy vagyona 
révén egyik leghathatósabb gyámolitója a magyar 
emigránsoknak. Jótékonysága kiterjedt egész hazáig, 
s nem volt olyan esztendő, a melyben néhány ezer 
forintot ne küldött volna Magyarországba a szegé
nyek részére. 

LAHNEB GYÖBOYNÉ, a vértanú tábornok özvegye, 
meghalt Milánó mellett. Mikor hős férjét Aradon 
kivégezték, Pestre jött és itt Csernovicsnénál, az 
özvegységében társának, Damjanicsnénak édes 
anyjánál talált otthont. Később Makóra ment 
Návay Mihálynéhoz s ott maradt pár esztendeig. 
Maradása azonban itt sem volt, elköltözött Olasz
országba s leányával Milanóban telepedett meg. Itt 
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l eánya férjhez m e n t az olasz Sardi Józsefhez, s most 
Sardi L a h n e r Alexandrina, férje és leányuk adta ki 
a gyászjelentést L a h n e r György özvegyének halá
láról. Milano mellett , Masnagóban hal t meg az 
özvegy, s aug. 14-én temet ték el. 

E lhuny tak még a közelebbi napokban : PÉTESFFY 
DOMOKOS, kúr ia i biró, a felső bíróság egyik legkép
zet tebb tagja, ki soká a kolozsvári törvényszéknél 
volt alkalmazva, melynek 1887—91-ben elnöke is 
volt, s azóta Budapes ten a kir. táblánál és kúr iánál 
működöt t , 49 éves korában. — FODOR ANTAL, 
földbirtokos, életének 84-ik évében Pécsett . Dr. 
F o d o r József budapest i egyetemi t aná r édesaty
já t , Anta l Gyula budapest i egyetemi t aná r és 
Lukács Adolf kolozsvári egyetemi t aná r pedig 
apósukat gyászolják benn e. — Gr. Z I C H I ALADÁR, 
gr. Zichy Géza hatodfél éves fiacskája. A neje s 
előbb egy másik kis fia halálával mélyen sújtott gr. 
Zichy Gézának nagy vigasza volt e fiacskájában, 
ki t most sz intén el kellett veszítenie. A kis halot ta t 
Seregélyesre szállították. — Dr. LOVAS LÁSZLÓ, fő
városi árvaszéki jegyző, Budapesten . — GAJZÁGÓ 
KRISTÓF, Abony város tanácsosa, 73 éves. — M Ű N -
STER KÁROLY fővárosi nyomdatulajdonos, hosszú 
szenvedés u tán Budapesten . — SEGESVÁRY LÁSZLÓ 
földbirtokos, az alsó - dabasi református egyház 
főgondnoka, takarékpénztár i igazgató , 5S éves 
korában, Alsó - Dabason. •— SZALMÁSSY GERGELY, 
nyűg. gymnáziumi tanár , 77 éves, Karczagon. — 
SCHRŐDER KÁROLY, a körmöczbányai állami főreál
iskola érdemes igazgatója, 55 éves korában. — 
RÓNAY ISTVÁN, kegyes tan i tórendi pap, a kecske
mét i főgimnázium tanára , 29 éves korában. — 
MARKOVITS MÁRTON, Biharmegye árvaszéki ülnöke, 
Nagy-Váradon. — GERBERI ANTAL nyűg. adóhivatal i 
ellenőr, régi honvéd, Ungvárott , ki m i n t g. kath . 
klerikus m e n t több társával honvédnek, s a szerze
tesi r uhában és orosz szóval m i n t kém is nagy szol
gálatokat te t t . — KÁLLAI ANDRÁS, volt 1848—49-iki 
honvéd, ki várfogságot is szenvedett Kufsteinban, 
Nagybecskereken, 94 éves korában. — Ács EÜDOLF, 
Veszprémmegye érdemekben megőszült levéltár
noka, 80 éves, Veszprémben. — FARCZÁDI NAGY 
MIHÁLY, régi honvéd, a volt Krasznamegye szám
vevője, főlevéltárnoka és Kraszna főjegyzője, Sz.-
Krasznán. — Szini SEBŐ ALAJOS, földbirtokos és 
gátfelügyelő, 60 éves, Szapon. 

BATTENBERG JÚLIA herczegnő, gr. Hauke Móricz 
leánya, néha i Ba t tenberg Lajos herczeg felesége, 
édes anyja a volt bolgár fejedelemnek, Ba t t enberg 
Sándornak, Darms tad tban . — SZŰRY KÁLMÁNNÉ, 
szül. J a ros Lajka, Szüry Ká lmán közalapí tványi 
kerület i főtiszt neje, Szüry Dénes miniszter i t aná
csos sógornője, nagy kiterjedésű család szeretet t 
tagja, élete 38-ik évében Buziáson. — Özv. KÖNNYE 

FERENCZNÉ, szül. Pauly Terézia, 79 éves, Budapes ten . 
— Gyalui KOLLÁTH SÁNDORNÉ, szül. ugrai Balogh 
Katalin, 64 éves, Kolozsvártt . — NAGY JÓZSEFNÉ, 
szül. Klimits Teréz, államvasuti tisztviselő felesége, 
28 éves, Budapesten.  

S A K K J Á T É K . 
1913. számú feladvány. Fridlizius J.-től. 

SÖTÉT. 

a b o d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

1914. számú feladvány. Petow J.-től. 

$ I & á — * i 
c-2; f7 ; e8, f6; b5, c3, e5; c 5 ; b6. 
Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

Szerkesztői mondanivalók. 
Dalok. Ablakidban. Sem formájuk, sem tartalmuk 

nem ér annyit, hogy közlésre alkalmasak legyenek. 
K. L. Másutt már megjelent dolgozatot nem közöl

hetünk. 
Üres fészek. Szerző nem igen tudja kifejezni, a mit 

mondani akar. 
Rövid életemnek. . . Minden sora elárulja, hogy nem 

költő irta. A valódi hivatottságot pedig nem képes 
pótolni a tanulmány. 

Dalocskák. A dalos madárhoz. Magunkban. Közölni 
fogjuk. 

Szeret ? nem szeret ? Hiányzik belőle a költői erő, 
mely az enyelgő hangot s kedélyes érzelmességét ér
vényre emelné. 

Álom. A csinos gondolat jobb kidolgozást is megérde
melne. 

Nem azért kerüllek, stb. Bizony gyenge dolgok 
ezek, nem érdemlik, hogy költeménynek nevezzük. 

Műbordal. Kár, hogy elrontja a verselés darabossága. 

Legjobb é s l e g h i r n e v e s e b b 
pipere h ö l g y p o r : a 

l l V * C H . FAY, ILLJ 
\ PARIS — 9 rue de U Palz, 9 

liUíUgm muft 
ITT»I viariTvi 
ILLATSlElfSI, 

Fals, 9 - PAAW: 

3 arany, 
15 ezüst 

érem. 
12 disz- és 

elismerő 
okmány. 

CJi. F a y V e l o u t i n e , eredeti minőségben kapható. V é r 
t e s i S á n d o r udvari illattára, Kristóf-tér 8. Budapest. 

A «Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten meg
jelent és minden könyvárusnál kapható: 

Jósika Miklór regényei 92., 93. füzet. 
U j o l c s ó k i a d á s . 

Élet és Tündérhon. 
Kisebb regények. 

Negyedik kiadás. 
Á r a f ű z v e 1 í r t . Á r a í ' i izve 1 I r t . 

1 

í 

Kwizda Ferencz János 

Kwizda-féle 

Védjegy. 

•3N 
Védjegy. 

Restitutionsfluid 
cs. ós kir. kiv. szab, mosóviz lovaknak 

Egy palaczkkal l'rl 1.40 o. é. 
30 év óta udv. istállókban valamint 
katonai és polgári nagyobb istállók
ban is, használatban; nagyobb erő
feszítések előtt és után erősí tésül ; 
továbbá ficzamodások, rándulások, az 
inak merevsége s más ily alkalmak
nál; képesíti a lovat kiváló teljesít

ményekre idomításnál. 

Tessék a fön-
nebbi védjegyre 
ügyelni, s a vé
telnél határozot
tan kifejezni: 
Kwizda-féle 

Restitutionsíltúd, 

F ő - l e t é t : 
Kerlileti gyógyszertár 

K o r n e n b u r g r b a n . 

Valódi minőség
ben gyógyszer

tárakban és dro-
guistáknál kap

ható. 

Nem közölhetők: Most. (Van benne erő, csakhogy 
még több a kúszáltság.) — Filozofema. (Az elvont 
okoskodás elnyomja benne a költészetet.) — El elbo
rulok. (Nagy szavak, erő nélkül; szárnyalás helyett 
vergődés.) 

KEPTALANY. 

A tVasárnapi Ujságn 37-ik számában közölt k é p 
talány megfejtése: A leghűségesebb szolga. 

H e t i n a p t á r , szept .—okt. hé . 

Nap I KaUutllhiis es protestálta Oöröy-OroiTs j Izraelita 

29 V 

2'S. 
3C 
4jP. 
5!S. 

P 17 Mihály 
Jeromos ea. 
Rémig pk. 
Leodegár vt. 
Kandid vt. 
Assz. Ferencz 
Placzid vt. 

!F 16 Mihály 
jjeromos 
íRemig 
jLeodegár 
Kandid 
Ferencz 
Placzid 

171 17 Zsófia 11 
18 Enmén 12 
1!) Trofimvt. 13 
20 Enszták 1* 
21 Kodrát 15 Sutc ot h 
22 Fóka pk. 16 Sutc .2. » 
23 Iván fog. 17 Sab. 

Hold változás. © Holdtölte 3-án 11 ó. 48 p. d. 

Felelős szerkesztő: N a g y Mik lós . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 

F o u l a r d - s e l y m e t 6 0 k r t ó l 3 forint 35 krig 
méterenkint — japáni, chinai, stb. a legújabb min
tázattal és színekben, n. m. fekete, fehér és szines 
Henneberg-selymet 3ö krtól 15 frt 65 krig méte
renkint sima, csíkos, koczkázott mintázottakat, da
masztot stb. (mintegy 240 különböző minőségben 
és 2000 szín és mintázattal) póstabér- és vámmen
tesen a házhoz szállítva és mintákat küld posta
fordultával : H e n n e b e r g G . (cs. k. udv. szállító) 
s e l y e m g y a r a Z ü r i c h b e n . Svájczba czimzett 
levelekre 10 kros, levelező-lapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések 
pontosan elintéztetnek. 6043 

E l s ő l u i z á s . Október 16-ától 19-éig tartják meg 
a «Magyar osztálysorsjáték» első húzósát. A húzás a 
kormány felügyelete és egy királyi közjegyző jelen
léte mellett a fővárosi Vigadó termében nyilvánosan 
fog megtörténni. 

Villámhárító Villámhárító 

kitűnő szerkezet, szolid kivitel biztcitva, mindennemű czélra szo 
gáló távbeszélő és te lephon, valamint v i l lanyv i lág í tás -be 

rendezéseket é s erőátv i te l i munkákat olcsón eszkőzöl 

D E C K E R T é s H O M O L K A 
VI., Izabel la-ntoza 88 . u U U A r L o l j V., Dorottya-ntcza 8 . 

Prospektusok, költségvetéseket és képes katalógusokat ingyen. 

Hirdetések felvétetnek 

a„YasárnapiUjság"kiadó-hivatalábaD, 
Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 

BORSSZEM JANKÓ 
Magyarország 

Alakjai 
és ezek mondásai 
világszerte isme

retesek. 

WW>. XXVII1. évf. 1R95. 

-ÍSÍ«f-
G r y ö n y ö r ü 

r a j z o k . 
-aKxg-

Megjelenik heten-
kint egyszer, egy 
hétre való szóra
koztató tréfás tar

talommal. 

legjobb és legkedveltebb élczlapja. 

Előfizetési á r a : 

negyedévre 
2 forint. 

JOESSSEM JANEÓ 

Megjedévre 2 forint. 
Megjelen minden v Mára apón. 

-9KM6-
Megrendelő czim: 

BORSSZEM JANKÓ 
kiadóhiva ta la 

BUDAPESTÉIT, 
Ferencziek-tere 3. sz. 

-SKJ3S-

Az egyéves önkéntességi vizsgára 
középiskolákat nem is végzett fiatal emberek, kezesség mellett, 6 hónap alatt 

o l c s ó b b a n m i n t b á r h o l , készíttetnek elő. 

Mindkét nembeli felnőttek 
az egyszerű és kettős könyvvitelben, számtanban, levelezésben, szép és helyes 
írásban, u. m. minden irodai munkában stb., mindkét hazai nyelvben teljes 

önállóságra vezető oktatásban részesülnek. 
• • " T a n d í j a h á z n á l f ö l ö t t e m é r s é k e l t á r o n . ^ B 

Jövedelmező és tartós kereset 
az általam előzetesen gyakorlatilag megvizEgált és jónak bizonyult, kevés tőke
befektetést igénylő, nálam potom áron kapható, mindenütt könnyen, szép 
haszonnal eladható kereskedelmi czikkek előállításáról szóló vények által 

h a z á n k b á r m e l y k i s v á r o s á b a n b i z t o s i t h a t ó . 
Csak 2 0 kros levélbélyeggel e l lá tot t levelek számithatnak el intézésre. 

Vidékiek levélbeli oktatást nyerhetnek RÁKÓCZY MÓR tanárnál 
B u d a p e s t V I . k e r . , C s e n g r e r y - n t c z a 3 9 . s z . 

39. SZÁM I89-". M. ÉVFOLYAM; 

EZREK MENNEK CARLSBADBA, 
hogy rossz gyomrukat kireperálják és újra jól emészszenek és 
erre elköltenek - néha Inába, egy vagyont; pedig ezt a ozélt 
otthon kényelem- n p n « | m j D A D " k a 8 z n 4 1ata által, 
ben, kevés költ- K h f ö l i v K l l n me]Jötteitmeg-
séggel elénk a W" " " " " * " " " » w m emészteni segit 
és a gyomort rövid időn tökéletesen helyreállítja. — Az én 
pepsinborom kedves ize, és hatása ki nem marad. Egy üveg 

ára 1 frt 20 kr., 5 üveg franco küldve 6 frt. 

Rozsnyay Mátyás, gyógyszerész. 
művegyészet i l a b o r a t ó r i u m a Aradon . 

Kapható Budapesten: T ö r ö k József u r gyógyszertárában 
és minden magyarországi gyógyszertárban. 
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KIS LAP" 
a legj.obb, legolcsóbb képes gyermek-ujság 

M e g j e l e n i k : h e t e n k i n t , v a s á r a a p , 
15.000 serdülő gyermek olvassa állandóan. Minden második 
héten gyönyörű szines műmelleklettel. Előfizetési ár negyed

évenként 1 forint 
Kiadóhivatal: Budapest, Ferenciek-tere 3. sz. 

^&AAA-&AAAá. A AAAAAA [ 

Lóárverés! 
Folyó év október hó 9, 10 és 

11-én alulírott katonai hatóság 
által Budapesten, az Uj-épület 
laktanya nagy udvarában körül-
belől 250 darab kisorolt ló fog 
azonnali készpénz fizetés mellett 
árverés utján eladatni. 

Az árverés mindenkor reggeli 
x/29 órakor veendi kezdetét. 

A cs. és kir. 4. számú vonat 
osztály parancsnoksága. 

M » ^ M S S S S K ¥ ^ ¥ ¥ ¥ ¥ 

Magyar Bazár. 
S z s r k e s z t l : 

W O H L J A N K A . 

l egrég ibb és legjobb divatlap. 
Egyetlen hazai divatlap, melynek képei Párizsban készülnek. 

B ó szépirod.alraa.1 mellélElet-
S z á m o H e a i n o M i l l u M z t r á e z i ó . 

Háztartás fehérnemük (patyolat) kézi
munkák és yijermekdivat részére külön 

rovatok. 
Minden számban kérdések és feleletek. 
Azokra a hölgyekre nézve, kik ruhájukat maguk 

varrják, nélkülözhetetlen. 
Megjelenik h a v o n k l n t négyszer . 

Elöfzetésí ár negyedévre 2 frt. A FŐVÁROSI LAPOK poli
tikai és szépirodalmi lappal ej/DIteten negyedévre: 5 frt 
Az előfizetési ossteg következő czimmel küldendő : .Magyar 

Bazárt kiadóhivatala, Budapest, Ferencziek-tere 3. 

Hirdetések elfogadtatnak a kiadó
hivatalban, Budapest, IV. ker., 

Egyetem-utcza 4. sz. 

A „Franklin Társulat" kiadásában 
Budapesten megjelent és minden könyv 

árusnál kapható: 

Kisfaludi 

Kisfaludy Károly 
minden munkái. 

Hetedik bővített kiadás. 
A k ö l t ő 

. aczé lmetsze tü a r c z k é p é v e l 

Sa j tó a l á r e n d e z t e 

Bánóczi József. 
— Hat kötet. — 

Ára fűzve 8 frt. 
V á s z o n b a k ö t v e 1 0 f r t . 

Kisfaludi 

Kisfaludy Sándor 
minden munkái. 

'Negyedik kiadás. Nyolc/, kötet. 
Kiadja.) , •) • 

A n g y a l D á v i d . 
A költő 

aczélmetszetü arczképével. 

A r a f ű z v e 1 2 f r t . 

V á s z o n b a k ö t v e 1 5 frt . 

Kölesei 
Kölcsey Ferencz 

minden munkái. 

Harmadik bővített kiadás. 
A költő 

aczélmetszetü arczképével. 

Ára kötve i vászonkötésben 12 frt 
Ára kötve 7 díszkötésben 16 frt 

Az első Polgári Anyakönyv. 
XXXII. évfolyam. 

1895. 

A Fővárosi Lapok politikai és szépirodalmi napilap megjelenik 
naponként hétfőn és ünnep után is a müveit magyar közönség előtt. 
Szerkesztősége: Ferencziek-tere 4. 
Kiadóhivatala: Ferencziek-tere 3. 
Ugyanott hirdetések és előfizetések felvétetnek. 

— 

se s. — 

• 

TOMPA MIHÁLY 

HETEDIK KIADÁS. 

A költő arczképével 
Ára fűzre 2 frt 50 kr. 
Vkszondiszkötésbcn 4 frt. 

Oiszkötéi franez. bőrben b frt. 

I ránya : Független, nemzeti és szabadelvű. 
Politikája: Becsületes magyar politika, mely pártoktól és sze

mélyektől független. 
Rovatai: Befföhl. Külföld Vidék, Napról-Napra. Újdonságok. 

Művészetek. Egyletek. Főváros. Sport. Közoktatás. Hadse
reg. Közgazdaság. Mezőgazdaság Exotikus világ, stb 

Minden vasárnap a hét aktuális eseményéhez fűződnek gazdag 
illuszlrácziokkal és eredeti fénykép-felvételekkel Időről-
időre a közönséget szórakoztató tréfás irodalmi meglepeté
sekről is gondoskodunk. Ünnepi számaink melléklete a 
szépirodalmi dolgozatok egész tárháza 

Abonyi Árpád, Ábrányi Emil, ifj. Ábrányi Kornél, Adorján Sán-
lor, Ágai Adolf, Atzél Endre, Balogh Pál, Beksics Guszláo, Be-
<enyey Ferencz, Beöthy Zsolt, Bérezik Árpád, Buday László^ 
Dalmady Győző, Endrödi Sándor, Eötvös Karolj/, Fekete Ignácz, 
Cabányi Árpád, Gajári Ödön, Gymmulhy Zsigám, Hegedűs 
Sándor, Hevesi József, Jakab Ödön, Jókai Mór, Kazár Emil, 
Kozma Andor, Lauka Gusztáv, Lipcsey Adóm, Malmi Emil, báró 
Malcomes Béla, Molnár Géza, Mikszáth Kálmán, Murai Károly, 
l'alágyi Lajos, Prém József, Kákosi Jenő, Sas Ede, Singer Zsig
mond, Szabotté Nogáll Janka. Szabolcska Mihály, Szalay Fru-
-ina, Szana Tamás, Szász Károly, Szathmáry György, Szécsi 
Ferencz, Sziklay János, Szokolay Kornél, Tábory Bóbert, Tolnai 
Lajos, Tömörkény István, Vadnay Károly, Vajda János, Váradi 
Antal, Vérlessy Arnold, Vérlessy Gyula, Vidor Pál, Wohl Janka-

M f Egész évre 14 forint. Fél évre 7 forint. Negyed 
•^ { évre 3.50 frt Egy hóra 1.20 frt. Egyes szám ára 
•M l helyben 4 kr.. vidéken 5 krajezdr. 

Mcgjogysés. Külön kedvezményül a Magyar Bazárt 
olcsóbban kapják meg a Fővárosi -Lapok előfizetői. 

a 
X 
U 

-
-a: 

Kelt 1895. év október hó 1. napján. 

Porzsolt Kálmán 
felelős szerkesztő. 

Athenaeum írod. és nyomd. r.~t 
kiadó tulajdonos. 
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B U D A P E S T I CZEGEK. 
Jury- tag és több kiállitáson ki tüntetve. 

BUCHHALTER-féle • 
első magyar mű- és vegytisztitó in tézet 

-Budapes t , F e r e n c z - k ö r n t 2 0 . sz. 
Férfi- és női ruhák, csipkék, függönyök, szőnyegek és 
minden e szakba vágó czikkek a legjntányosabban 

tisztittatnak. 
Posta értesítés után a ruháért házhoz küldünk es vissza küldjük. 

Eisenschiml és Wachtl 
Budapest, Váczi ntcza 12 

G y á r : B é c s , K a i s e r s t r a s s e 0 2 . 
Legnagyobb raktár mindennemű fény

képészeti gépek és készülékekből. 
Alapítva 1856. —Többször kitüntetve. 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
Vj t A fotografálás elemei. Ára 2 frt. 

Fényképésze t i készüle teke t 
műkedvelők számára, legújabb 
uti-távcsöveket a tirage rapid, 
kitűnő szemüvegeket megvizsgált 
maximal-lázhőmérőket, A n e -
rold (légsnlymérAket) szabadal

mazott rajzeszközöket ajánl 

CALDEBONI ES TAKSA. 

FÓLDVÁRY I M R E 
fér- t idi-vat- é s f e h é r n e m ű - r a k t á r a . 

BUDAPEST, 
IV., Koronaherczeg-utcza 11. sz., a főposta mellett és 

VII. . , Kerepesi-út 9., a Pannónia mellett. 
Saját szabászat. —Telefon. —Árjegyzék bérmentve. 

Czégem össze nem tévesztendő Földvári J. (Jakab) czéggel. 

A „Budapesti Czim és Lakjegyzék" legközelebb sajtóba kerül. Laká3- és üzletvál
tozásokra vonatkozó oly tudósitások, melyek 

a kinyomatás napjáig a szerkesztőségbe 
(VI., Egyetem-utcza 4.) érkeznek, dijmentesen vétetnek fel. A hirdetésekért, külön beiktatásokért és közlemények

ért járó dij minden nyerészkedés kizárásával a lehető legcsekélyebbre van szabva. 
E művel kapcsolatos megrendelési s egyéb űrlapok a t. érdeklődőknek kiadóhivatalunkban bármikor kiszolgál

tatnak, kívánatra postán is meg küldetnek. 

Gazdag tá rcza- és regényrovat . Megb izha tó tőzsdei 
közgazdasági tudós i tások . 
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WIX. Évfolyam. XXIX. Évfolyam. 

EGYETÉRTÉS 
Legnagyobb, legérde

kesebb és legkedveltebb 

politikai napilap. 

CsávolszkyLajos Kossuth Ferencz 
kiadótulajdonos főszerkesztő. főmunkatárs. 
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Klötízftési ára: egész érre 20 írt; 'U érre 5 frt; 1 hóra 1 frt 80 kr. .Mutat
ványszámot ingyen küld a kiadóhivatal. Budapest, dalszinház-utcza 1. 
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A Magyar Asphalt 
részvény-társaság 

Budapest, Andrássy-űt 30 
elvállalja jótállás mellett 

legolcsóbban 

asphalt-burkolatok 
fektetését és 

nedves lakások, 
pinczék, s tb . gyökeres 

szárazzáté te lé t . 

«r Telefon. "»• 

Erdélyországi bortermelők raktára 

Weiszburg József 
bortermelő Erdélyben 

Budapesten , VIII. , J ó z s e f - k ö r ú t 33 . 
(Eákóczy-térrel szemben.) 

»•" Telefon szám, 58—58. ~m 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudo
mására hozni, hogy természetes hegyi borok: rizling,, 
muskatály, csemege és aszú borokat tartok raktárom
ban, azonkívül cognac , tea , r u m , szi lvórium, ba-
raczk-pá l inka , baraczk- I ikőr , mindennemű b e l -

és külföldi pezsgőt és l i kő röke t . 
T rans i t o p inczék Budapes t , Angyalfö ldön. 

Megrendelések pontosan és dijmentesen házhoz szál
lítva eszközöltetnek. 

Az első sorvetőgépeket Magyarországban 

KÜHNE E. 
legrégibb gazdasági gépgyára készité Mosonban. 

Eddig 16,000 darab van használatban: 
„HUNGÁRIA DRILL"-nek ügynökök általi ren
delésénél követeljük KÜHNE E. gyártmányát. 

Ujü Hegyi sorvető: „MOSONI DRILL" 
lóhereeséplő, czirokcséplő gépek, 
„ V E N T Z K Y " - f é l e t a k a r m á n y -
íullesztők, LAACKE-féle ré t - és 
szántó told boronák, hengerek stb. 

Főraktár: 
Budapest, VI., Váczi-kb'rut 57a. 

Lemberg, Ali. (frodeka 10. sz. 
Árjegyzékek bérmentve. 
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MAGYAR 

E l s ő KUKÁS m á r 1895 október !ió 16—19-ig. 
31,499 pénznyeremény 

5 Millió 600,000 korona 
összértékben. 

Legnagyobb nyeremény H " ^ \ \ X l i i l I / - \ I 
a legkedvezőbb esetben C ^ J l T I V I I L L I \ J K O T O P l 3 . . 

Eredeti sorsjegyek az I. osztály részére: L t o ' f 2o 5 / 1 0 ' T * ! huszad * 
Ajánl és utánvéttel szétküld 

1 

2 korona. 

HEINTZE KÁROLY, fő-elárusitó S z e r v i t a - t é r 3 . s z á m a l a t t . 
Vidéki megrendelők kéretnek postadíjért 10 fillért, ajánlott levelekért 30 fillért és a sorsolási tudósítóért 20 fillért küldeni. 

Sürgöny-czim: Liottoheintze, B u d a p e s t . 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.) 

40. SZÁM. 1895. BUDAPEST. OKTÓBER 6. 42. ÉVFOLYAM. 
EUfisetéii feltételek : VASÁBNAPI ujság és í egész évre 1 2 frt 

'fitt 1 POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt 1 félévre 
Csupán a VASÁRNAPI ujság í T,™ *m f "" { félévre — 4 • 

-. „ , _ . . „ . ^ A „ „ I egész évre 5 . Külföldi előfizetésekhez a postailas 
Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK ~? . *~° *" 

I félévre — 2.oO meghatározott viteldíj i. csatolandó. 

PASTEUR. 
1822—1895. 

A
xix. SZÁZAD tudományos elöhaladásának egy 

első rendű bajnoka dőlt ki a küzdők sorá-
. ból: Pasteur, a tudomány fölkentje, Pran-

cziaország nagy fia, az emberiség halhatatlan jói-
tevője. 

Hetvenhárom év terhe alatt összeroskadt a 
gyönge test s világraszóló nagy munkásság után 
elfogyott a természet titkaiba oly mélyen bevi
lágított elme lángja; szóval a mulandó ember 
kimúlt, eltűnt, de megmaradtak vívmányai, dicső 
alkotásai, melyek emlékével s érdemeivel együtt 
örök becsülés és tisztelet, enyészhetetlen hála és 
emlékezet tárgyai lesznek, mig ember fog élni 
a földön. 

Pasteur Lajos 1822 deczember 27-én szüle
tett a Jura départementbeli Arbois nevű város
kában. Iskoláit szülővárosában kezdte meg, de 
eleinte kevesebb hajlamot árult el a könyvekhez, 
mint a rajzoláshoz. Atyja azonban, a ki szerény 
körülmények között élő timármester volt, mégis 
rávette, hogy a tudományos pályára adja magát. 
Tanulmányai folytatására tehát Besanconba 
ment és az ottani lyceumban jó magaviseleté
vel és feltűnő szellemi képességeivel már any-
nyira kivált, hogy tanulótársainak felügyelője 
lett havi tiz forint fizetéssel. Önálló kutatásokra 
való hajlamát már ezen korban elárulta. Egy 
tanulótársával szövetkezve, szabad óráiban állati 
csontokból phosphort állított elő, a mi pedig 
nem volt valami könnyű feladat. Hogy ilynemű 
kedvteléseinek eleget tehessen, az alvás óráit 
volt kénytelen megkevesbíteni. Mikor hajnali 
három órakor a lakásán e szavakkal jelent 
meg az éjjeli őr: «Föl, Pasteur úr! a lustaság 
ördögét el kell űzni», Pasteur már asztalánál 
dolgozott. 

Besanconból Parisba, az «École normálé su-
périeur»-be ment, a hol bölcsészeti tanulmá
nyait elvégezvén, 1847-ben «docteur des Scien
ces physiquesi) lett. 

A következő évben már a dijoni lyceumban 
találjuk, mint a fizika tanárát, nem sokára pedig 
Strassburgban, a hol az egyetemen mint helyet
tes tanár a vegytant tanította. Ekkor már több, 
a fizika és vegytan körébe tartozó tudományos 
dolgozatát mutatták be a franczia tudományos 
akadémiának, mely munkái egyszerre a legéle
sebben megfigyelő és mély gondolkodású termé

szettudósok sorába emelték. De meg is érdemel
ték már ezen munkái is a figyelmet, mert nem 
egyszerű, hanem szerfölött bonyolódott kérdése
ket oldott meg velük, mely kérdésekről egy 
tanulótársa úgy nyilatkozott, hogy «Pasteur nem 
ismeri a tudomány határait; félő, hogy ered
ménytelen kísérletekkel fog bíbelődni, mert na
gyon szereti a megoldhatatlan problémákat.» 
Szerencsére a félelem alaptalan volt, mert a 
problémák megoldhatóknak bizonyultak, — az 
igaz, hogy csak oly magas röptű elme által meg
oldhatóknak, a minő a Pasteuré volt. 

Tudományos dolgozatai annyira felköltötték 
az irányadó körök figyelmét, hogy már 1853-ban, 

31 éves korában megkapta a becsületrendet és 
a következő évben az újonnan felállított lillei 
"Faculté des sciences»-hoz vegytan-tanárrá ne
vezték ki, a honnan három év múlva az «École 
normálé supérieur »-hez került, mint a természet
tudományi szakcsoport vezetője. 

Ez évre esnek azon vizsgálatai, melyekkel a 
vegytan és fizika körébe tartozó dolgozatait 
befejezte s a melyek mintegy rávezették arra, 
hogy az erjedés tanával foglalkozzék. Azt találta 
ugyanis,hogy aborkősavas ammóniák az erjesztő 
anyagok folytán kétféle borkősavas ammóniákra 
válik, melyek vegyi összetételüket illetőleg 
azonosak ugyan, fizikai sajátságaikban azonban 

PASTEUR. 


