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Legjobb és leghirnevesebb
pipere hölgypor
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L O H R MÁRIA ezelőtt K R O N F U S Z

«

csipke, vegyészet! tisztító- és műfestö-intézete niegnagyobbitatott

erömüvi szónyegpovló és szőrmeáru megóvó-intézettel.— Megbízások átvétetnél::
VlD., Baross-utcza 85. »z. saját házában lévő g y á r b a n é s a k ö v e t k e z ő
fióküzletekben:
IX., Calvin-tér 9. V., Harrainczad-utcza 3. VI., Teréz-körnt 39. VI., Andrássy-út 16.
Telefon
57—08.'
VIII., József-körűt 2. szám.
Telefon 5 7 — 0 9 .

|AVI0 KÁROLY ÉS FIA doboz-paptráru és szab. fémkapocsgyára
B u d a p e s t , I., M é s z á r o s - u t c z a 3 8 . Telefon 91—48.
Gyárt n a g y b a n i e l á r u s í t a sr a
k ö v e t k e z ő új o z i k k e k e t
A leghnomaDD családi dobozokat és
d i s z b o r i t é k o k a t (levélpapírokkal
és borilékokkal), névjegykártyákat,
gyászlapokat, g y á s z l e v é l p a p i r t
gyásznévjegyeket. Saját gyártmányú
fémsarkokkal
ellátott r a j z t ö m b ö k e t , szekrénycsipke és torta- __
papírokat, további papirtányérokal, Sí^f
plakitcsöveket és különféle összehajt
ható dobozokat.

JCREISAPOTIIEKE KORNEPBÜRG

1901.

Főraktár Magyarország részére :
8844
T ö r ö k J ó z s e f tryósryszertóra Kirftly-utcza 1 2 .

Czimbalom
iskolámat, a melyből min
denki, tanító nélkül megta
nulhat czimbalmozni, 4 koro
náért adom. Képes nagy ozimbalomárjegyzéket pedig i n 
gyen. V a r g a P á l czimbalomgyártó, Bndapest, VIII. ker.,
Rock Szilárd-utoza 3. az.

cHeeoLAT

évi január hó 1-től állandó kiállítás a fenti czikkekbol a
vávosligeti ivarosamokban -megtekintheti}.
8846

KOTSCHY E R I C H

első magy. mech. szőnyeg-Mporlási,szőnnemegóvási és moly-irtási intézet.
Nagy mérvben
gőzerővel.
B U D A P E S T ,

e

tu H**0

Hirdetések felvétetnek
a kiadóhivatalban.
Budapest, IV., Egyevte&uftUza 4. J L

+SoYánys^+
Szép, telt testidomot a ml keleti
eröporanktól, 1900. évi párisi erényéremmel kitüntetve 6—8 hét elett
már 30 fontnyi gyarapodásért ke
zesség. Orvosi rend. aierint. Szigoruenbecsoletee.Nem szédelgés. Szá
mot köHzönőlevél. Ara kartononként
l kor. 60 filL Postautalvány vagy
utánvéttel. Használati utasítással.

schmeckt atn feinsten

Hnrlaa. Institut

H u n g á r i a - á t 9 4 . -

Első magyar

Telefon sz.

5 0 6 ,

üveggyár

részvény- társaság
Budapesten, V; ker., Ferencz József-tér 8.
(Az A k a d é m i a k ö z v e t l e n közelében).

Kukoricza-hütők és szőlő-mosók,
asztali üveg kész letek,
vendéglői,
kávéházi
és
tási üvegnemüek
gyári

háztar
raktára.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Virágvázák legszebb kivi
telben nagy választékban.

9156

D. Franz Steiner A Co.,
Berlin, 18. KSniggT&tiantratM 69,

ALAPÍTVA
' 1 8 8 2 •^•VALÓDI ANGOL ÉS AMERIKAI

SPORTJÁTÉKOK-^

A Pozsonyi

LEGOLCSÓBB MEGBÍZHATÓ BESZERZÉSI FORRÁSA K É P E S
,

Felső Kereskedelmi Iskola,
m e l y n e k v é g b i z o n y í t v á n y a e g y é v i . ö n k é n t e s ! k a t o n a i szolgalatra jogosít,
é s m e l y n e k e d d i g végzett t a n u l ó i l e g e l s ő r e n d ű k e r e s k e d ő , ' g y á r i é s b a n k á r i
czégeknél v a g y k ö z h i v a t a l o k b a n é s a m e z ő g a z d a s á g b a n n y e r t e k alkalmazást,
1901 s z e p t e m b e r 1-én 17. é v f o l y a m á t n y i t j a m e g .
i Az intézetet a m ú l t isk. é v b e u 241 t a n u l ó látogatta, köztük 1 9 2 v i d é k i ,
k i k n e k j ó c s a l á d o k n á l v a l ó e l h e l y e z é s e ü g y é b e n a z igazgató készséggel
jár a szülők kezére.
M i n d e n i r á n t tájékoztató é v i j e l e n t é s l e v e l e z ő l a p o n is kérhető.

ÁRJEGYZÉKET 1

KÍVÁNATRA BÉRMENTVE KÜLD

&FFERANTAL
•BUDAPEST-

.WlfÁiotytmul.Boosünft ,

(KfaroimvrWosHtamjiET)
ÍICI KOrELARÜK.fEHÉK BJrWTEIBTÖRÖnt»T(TISIT/IWIOaiÖL

ZSINEGEK.ZSAKOK.POWVÁK.KEirriTőMLÖK---

TtKMSZtöZÖK fOttOAúYAK t* .„r-m^nHÁmK - «=.
IPARTELEPÉ-

P o z s o n y , 1901 JUIÍUB h ó .

ORNATEIÍAEK

JÓNÁS JÁNOS
9311

9169

FELSZERELÉSE-'

igazgató.

Kolozsvári F e l s ő K e r e s k e d e l m i Iskola
Kereskedelmi akadémia
benlakással 100 tanuló részére.

9210

E z e n intézetet végzett ifjak jogosítottak a k a t o n a i ö n k é n t e s s é g r e
A b e n l a k a s a kényesebb i g é n y e k e t i s kielégítő, m o d e r n berendezésű, egészséges
é s tágas m u n k a - és hálótermekkel, ebédlővel, k o r ó d á v a l fürdővel, olvasó- zenev í v ó - é s j á t é k t e r m e k k e l (összesen 6 8 t e r e m ) , tekepályával, 4 4 8 8 m . tágas udvarral'
a tornázásra teljes berendezéssel, vízvezeték ég légszesvilágitással v a n ellátva. A z
i n t é z e t k ö z v e t l e n közelében v a n a városi sétaligetnek. A t e l j e s e l l á t á s é r t
8 0 0 kor.
fizetendő
s a folyamodások augusztus 15-ig beadandók. Az első
o s z t á l y b a n é g y középosztályt végzett ifjak vétetnek f e l ; é v i t a n d í j 1 2 0 k o r
Az intézet 1878 ó t a áll f e n n ; a m ú l t évben 255 növendéke volt Az intézet
1 9 0 2 / 3 t a n é v kezdetén a k a d é m i a i t a n f o l y a m m a l fog bővittetni
Részletes programmot küld
az igazgatóság.

Szépség ós sgészsóg.
Khiek van szeplője ? I d e g e s s é g ,
ianás vagy barmi folt u arctan, az hasznai
vérszegénység
[esen ártalmatlan R o i a n y a y - f é l e világ]
és az ebből származó balok ellen legbiztosab

Serail-arczkeuőcsöt,

marj u arczbőrt rövid időn fehérré, tlaztává éi
üdévé teszi. Egy tég. ara 1*40 kor. Bgj Ida tégely
ara 70 611. Barail-BSappan egj drb. 60 üli.,
B e r a i l - h ö l g T p o r egy doboz 1"40 kor.Kitüno
•a v a l ó d i Epesxappan agy drb. 80 1111.

ban hat Hosanjray

Vasaschinabora,
mely saját termésű ménesi édes borral ké
szítve, hatásában minden hasonló készítményt
felnimül. Egy üveg ára 1 kor. 40 üli., 6 üveg
franeo küldve II kot. 11 Ml.
8992

90~ A t. ez. közönség zzivez figyelmébe ajánljuk, hogy mindezen készítményeink
tőrvé
nyezen bejegyzett védjegy gyei vannak ellátva, mely az aradi zzabadzágzzobrot
ábrázolja.

Kapható R O Z S N Y A Y M Á T Y Á S gyijijytiírában Arad, Siabadság-tér.
B u d a p e s t e n ! T ö r ö k J ó z á e f és d r . Eft-ft-er L e o . N á d o r ,

gyógyszertáraiban,

•aJaxoint minden mafirvaroraigi gyógyszertárban.
Franklin-Téjtinlat n y o m d á j a . (Budapesten I V , E g y e t e m - u t o i a 4 .
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Elöflzefest feltételek: VASÁRNAPI UJSAG és
í egész évre 2 4 korona
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) együtt \ félévre _ 1 3
•

BARÓ F E J É R V Á R Y G É Z A
H O N V É D E L M I MINISZTER.

közpályán tölteni, nagy
dolog annak is, a kinek élete csendes,
egyforma munkában, nagyobb küzdelmek
zajától és izgalmaitól távol telt le: kétszeresen
nagy idő pedig annak, a ki egész életén át nagy
fontosságú események színhelyén állott, melyek
ben neki is kiváló rész jutott a munkából, izga
lomból, sikerből és szenvedésből. Ez a ritka
dicsőség jutott a sors kedvezéséből osztályrészül
báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszternek,
a kinek katonai szolgálati ideje ötvenedik év
fordulóját most ünnepli az Uralkodóval élén a
nemzet.
Fejérváry bárónak nemzetünkre sok tekin
tetben nagy hatású, a magyar honvédségre
pedig korszakalkotó pályája folytonos küzdelem
volt; küzdelem a harczmezőn az ellenséggel, a
honvédség élén a viszonyok szülte nehézségek
kel, a tények különböző, sokszor egyoldalú
szempont szerint való megítéléséből származó
félreértésekkel. S ha ez a folytonos küzdelem
nem tudta aláásni testi és szellemi szervezeté
nek épségét, ha ma, a nagy jelentőségű jubileu
mon Fejérváry báró mint testi bajából teljesen
kigyógyult, szellemében pedig férfikora teljes
frisseségét, erejét megőrzött férfiú áll az őt
ünneplők előtt: valóban bámulat kél bennünk
az életerő ily ritka teljességű nyilvánúlásának
láttára. Kevesen vannak kortársaink között, a
kik e szerencsében neki osztályos társai s még
kevesebben, a kik oly jogos önérzettel tekint
hetnek vissza pályafutásukra, a nemzetnek ós a
királynak tett szolgálataikra. Egy fényes, siker
ben és áldásban ritka gazdagságú pályának
képét mutatja be az olvasónak az a könyv, a
mely e jubileum alkalmából, külső díszében is
az alkalomhoz méltóan, Pozsonyban jelent meg
s Fejérváry báró élet- és jellemrajzával ismer
teti meg az olvasót részletesen, hiteles adatok
alapján. Az érdekes könyv, melyet a követke
zőkben mi is forrásúi használunk, Szalay Ödön
királyi tanácsos volt országgyűlési képviselő,
Fejérváry báró egykori fegyvertársa kezdemé
nyezésére és gondozásával készült s teljességé
hez az ünnepelt számos más tisztelője is hozzá
járult.
Fejérváry Géza báró ősrégi magyar nemes
családból származik. Ősei Erdélyből származ
tak és a Nekes nevet viselték. Az okiratszerűen
TVEN ESZTENDŐT

48. ÉVFOLYAM.

B U D A P E S T , AUGUSZTUS 18.
Csupán a
I egész
1 évre 1 6 korona
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A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK I egész évre ÍO korona
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kimutatható első ős, Nekes István, Nándor
fehérvár ostrománál esett el s fia, János, a ki az
ostrom alatt született, innen vette fel a Fejér
váry nevet, miután I. Ferdinánd királytól meg

Külföldi előfizetésekhez a postailag
meghatározott viteldíj is csatolandó.

kapta régi nemességének elismerését a «komlós-keresztesi» előnévvel. A Fejérváryak ezután
a felvidéken éltek tovább, mint köznemesek,
nagyobb szerepre nem igen jutva, de a haza

Ö

Koller utódai 1898. évi fényképe után.
BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA HONVÉDELMI MINISZTER.

FEJÉRVÁRY JÓZSEF CS. ÉS KIR. ALTÁBORNAGY, A HONVÉDELMI MINISZTER ATYJA.

FEJÉRVÁRY JÓZSEFNÉ SZÜL. PAULICH ANTÓNIA, A HONVÉDELMI MINISZTER ANYJA
IFJABB PAULICH FERENCZ CS. ÉS KIR. EZREDES (A HONVÉDELMI MINISZTER

iránti kötelességüket mindenkor teljesítve. Az
idők folyamán házasság útján rokonságba
kerültek számos nevezetes magyar családdal,
így a Görgeyekkel, Sztárayakkal, Berzeviczyekkel, Dessewffykekel, stb. Az egyik ős: Fejérváry
László, a hét éves háborúban harczolt, mint
kapitány Szirmay szabadcsapatában. A honvé
delmi miniszter atyja, Fejérváry József, a maga
korában jeles, nagy rangú és nagy tekintélyű
katona volt s fényes katonai pályafutását mint
altábornagy fejezte be. 1859-ben halt meg,
miután még elérhette legnagyobb apai örömét:
vitéz fiának a Mária Terézia-renddel való ki
tüntetését. De nem csak apai, hanem anyai
ágon is katonai családból származik Fejérváry
Géza báró. Anyja a horvát határőrvidékről
származó Paulich-CB&léd leánya volt. Az egyik
Paulich, a honvédelmi miniszter dédapja,
Ferencz, híres katona volt a XVILT. század
végén s félszázados katonai szolgálatát mint
altábornagy és a legfőbb udvari haditanács
tagja fejezte be. Az ő fia volt honvédelmi mi
niszterünk nagyapja, szintén Paulich Ferencz,
vitéz katona, a ki azonban Növi harczmezején
elveszítvén ballábát, 28 éves korában mint
alezredes kénytelen volt nyugalomba vonulni.
Mint a bécsi katonai rokkantak házának pa
rancsnoka hunyt el 1845-ben.
Fejérváry József főhadnagy korában vette el
Paulich Antóniát s e házasságból öt leány és
egyetlen fiú, Géza, származott. A morvaországi
Josephstadtban volt a családapa állomáson, a
mikor 1833 márczius 15-ikén Fejérváry Géza
született. Az élénk eszű fiúgyermek az olmützi
elemi iskolában kezdte legelső tanulmányait, a
hol atyja akkor gránátos százados volt. Majd
Königgrátzre kerültek, a hol a fiú a gimnázium
két alsó osztályát végezte, — innen a galicziai
Neusandeczbe, a hol még egy középiskolai osz

IDŐSB PAULICH FERENCZ CS. ÉS KIR. ALTÁBOBNAGY (A HONVÉDELMI MINISZTER
DÉDAPJA).

NAGYATYJA).

tályt végzett. Szóval, már gyermekkorában végig
próbálta az akkori katona változatos és viszon
tagságos vándoréletét, melynek nevelkedésére
káros hatása alól azonban hamar megmenekült
azáltal, hogy sikerűit 11 éves korában 1844-ben
a bécsújhelyi katonai akadémiába bejutnia. Itt,
a hadsereg e legelőkelőbb intézetében végezte
aztán tanulmányait. Egyik legkedveltebb növen
déke volt az akadémiának s mint az idézett
könyvben található minősítési kimutatásokból
látni, szorgalmával, eszességóvel, becsvágyával
kitűnt társai közül, e mellett azonban «rosz
hajlamoktól* ment «víg kedélyei) is hozzájárult
közkedveltségéhez.
Hét esztendőt töltött Bécsújhelyen" s 1851-ben
került ki, mint pályavégzett növendék az inté
zetből hadnagyi ranggal. A pécsi 52. Ferencz
Károly-gyalogezredhez osztották be s 16 hónap
múlva már főhadnagygyá lett. 1854-ben beosz
tották a törzskarhoz s miután a hadi iskolát is
elvégezte, mint vezérkari tiszt térképező mun
kálatokban vett részt. 1859-ben, közvetlen az
olaszországi hadjárat előtt nevezték ki II. osz
tályú vezérkari századossá.
A háborúban, mely Fejérvárynak megsze
rezte a vitézi hírnevet és a legnagyobb kato
nai kitüntetést, a VIII. hadtest vezérkarában
szolgált; abban a hadtestben, mely Benedek
vezérlete alatt a legdicsőbb szerepet játszotta
az egész hadjáratban. Benedek kezdettől fogva
rokonszenvezett a — mint feleségének irta —
• felette csinos, leleményes és szorgalmas» fiatal
századossal, a ki hogy méltó volt e rokon
szenvre, megmutatta a háború folyamán s leg
inkább a döntő csatában, Solferinónál.
A solferinói csata lefolyása általánosan isme
retes. Az osztrák hadsereg vereséget szenvedett
s csak egy hadtest tartotta meg mindvégig a
hadállását s verte vissza diadalmasan az ellen

ség minden támadását: Benedek VIII. hadteste.
Ennek a sikernek elérésében nem csekély része
volt a fiatal Fejérvárynak, a ki bár mint vezér
kari tiszt erre nem lett volna kötelezve, folyton
ott volt a tűzvonalban, a csapatok parancsnokai
nak tanácscsal és tettel szolgált, kedvező had
állásokat jelölt ki, ütegeket helyezett el, a had
testparancsnokra hivatkozva s az ő nevében
önálló intézkedéseket tett, parancsokat osztott
ki, a mélyek neki nem adattak ki, sőt egyes
csapatokat összegyűjtött és személyesen vezetett
rohamra az ellenség ellen. Fáradozása, lelemé
nyessége és bátorsága kivívta nemcsak följebbvalóinak, hanem tiszttársainak bámulatát és
elismerését is, úgy, hogy a háború után maga
Benedek biztatta, folyamodjék a legnagyobb
katonai kitüntetésért: a Mária Terézia-rendért.
Folyamodásában egyszerű, szerény szavakban
mondja el azokat a tényeket, melyekre kérését
alapította s e kéréshez hozzájárultak összes
feljebbvalói, köztük Benedek e szavakkal:
«Mint hadtestparancsnok bizonyítom a tényvázlat helyességót; bizonyítom a Fejérváry
százados részéről tanúsított kiváló, tartós és
értelmes vitézséget, valamint ama fáradhatat
lan, gyakran teljesen önálló ós önként elvállalt
felelősség mellett véghezvitt eredményteljes
beavatkozást, melylyel a Pozzolengo San Martinó-i 14 óra hosszat tartó harcz különböző és
döntő mozzanataiba befolyt. A százados urat
én magam szólítottam föl, hogy az alapszabá
lyok szerint nagyon is indokolt igényét a kato
nai Mária Terézia-rend
lovag keresztjére a
magas rendkáptalannál érvényesítse, minthogy
e kitüntetésre öt, becsületemre és kötelességem
szerint, méltónak és érdemesnek
találom."
Beinthal, Graz mellett 1859. július 21-ón.
Benedek Lajos, altábornagy, a VIII. hadtest
parancsnoka.

527

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

33. SZAM. 1901. 48. ÉVFOLYAM.

A király is méltányolta ezeket az érdemeket:
Fejérváry az 1859 október 17-én kelt felavató
levél alapján a rend főkáptalanjának ajánlatára
megkapta a Mária Terézia-rend kis keresztjét.
Huszonhat éves korában, mint százados, jutott
ahhoz a kitüntetéshez, a mely a hadseregben
alapítása óta a legnagyobb dicsőség jelképe s
minden katonatisztnek szíve legfőbb vágya.
Kevés példa van rá a rend történetében, hogy
valaki ily fiatal korában viselte volna ezt a nagy
kitüntetést.
Nagyon érdekes Fejérvárynak ez időből való
minősítési táblázata, mely «minden tekintetben
kitűnő és a legkiválóbb szolgálatokra képesített
tiszt*-nek mondja a fiatal századost. Benedek
táborszernagy pedig vezérkari főnökének, Litzelhofen alezredesnek Fejérváryról, mint alá
rendeltjéről adott véleményes jelentéséhez a
következő megjegyzést irta a minősítési laj
stromba :
"Egyetértek! Ezen kiválóan alkalmazható,
észszel és szellemi nyugodtsággal vállalkozó
vitéz 26 éves századosról az egyéni minősítés
a szabályok szellemében volt szerkesztendő.
Leghatározottabb véleményem szerint neki
minden kelléke egy kitűnő
csapattábornokhoz
megvan. A legmagasabb szolgálat érdekében
minél előbb gyalogsági
törzstisztté,ezutánpedig
azonnal ezredparancsnokká
soron kívül elő
mozdítandó volna, hogy ily ritka erő megfelelő
hatáskörbe jusson.»
A háború után előléptetése azonban nem
ment oly gyorsan, mint várni lehetett volna.
A Felső-Magyarországon működő VI. térképező
osztályhoz osztották be szolgálattételre. Hyen s
egyéb más vezérkari alkalmazásban maradt
1862-ig. 1860-ban cs. ós kir. kamarás lett,

1862-ben pedig megkapta az őt a Mária Terézia
rend alapszabályai szerint megillető bárói ran
got. Ugyanez évben megnősülvén, csapatszol
gálatra vonult az újvidéki Coronini-gyalogezredhez s ezredével együtt részt vett a schleswigholsteini háborúban. E hadjárat sikereiben nem
jutott neki nagyobb szerep; az a csapattest, a
melyhez be volt osztva, nem vett részt az elha
tározó, nagyobb ütközetekben. Mint kötelessé
gót híven teljesítő tiszt azonban itt is kiérde
melte az elismerést.
A háború után, 1865 februárjában végre
kinevezték őrnagygyá s egyúttal 0 Felsége
szárnysegédjévé. E minőségében érte az 1866-i
háború, melyben egykori kedves vezére, Bene
dek volt az éjszaki hadsereg vezetőjének kisze
melve. Fejérvárynak nem engedte meg szárnysegédi szolgálata, hogy közvetlen részt vegyen
a háborúban s a harcztérre menjen, állásánál
fogva azonban, mint Ő Felsége főhadsegédi iro
dájának a hadmíveleti irodába beosztott tagja,
állandóan a legszorosabb összeköttetésben állt
az éjszaki és az Olaszországban Albrecht főherczeg alatt harczoló déli hadsereggel. Két izben
mégis alkalma nyílt a háború intézésében is
részt venni. Mind a kétszer a legfőbb hadúrtól
nyert bizalmas jellegű, fontos küldetésben járt
el. Hogy e küldetések miben állottak, bizalmas
jellegüknél fogva nem tudni. Hogy azonban
fontosak lehettek s Fejérváry becsülettel meg
felelt feladatának, mutatja a Mária Terézia
rend könyve, melyben el van mondva, hogy a
lamacsi csata előtt, melyet mint tudvalévő, tulajdonkép még eldöntése előtt félbeszakított a
fegyverszünet hire, csakis Fejérváry erélyes
beavatkozásának volt köszönhető, hogy a H. had
test a szállítási eszközök gyors megszerzésével,

idejében és még az ütközet tartama alatt Po
zsonyig érkezhetett és képes volt e fontos átke
lési pont megtartásánál közreműködni olykóp,
hogy e pont az ütközetet közvetlenül követő •
fegyverszünet beálltával hadseregünk birtoká
ban maradt.
1867-ben Fejérváry elkísérte 0 Felségét a
párisi kiállításra, mely alkalommal Compiégneben a franczia becsületrend tiszti keresztjét
kapta. Majd tanuja volt Bécsben királyunk
első találkozásának Vilmos porosz királylyal.
1868-ban a budapesti 32. gyalogezredhez nevez
ték ki, két évvel később a pozsonyi 72. gyalog
ezredben tartalékezredparancsnokká lett.
Magyarországban ezalatt nagy, a monarkhia
életének minden ágát mélyen érintő átalakulás
ment végbe: helyreállott az alkotmányosság a
kiegyezéssel. Ez a nagy esemény belejátszott
Fejérváry pályájába is. Az újonnan alakított
honvédségben lett szükség az ő kipróbált ere
jére, szakképzettségére, szervező tehetségére.
Kinevezték a 15. honvéddandár parancsnoká
nak, az akkori miniszterelnök, gróf Lónyai
Menyhért ajánlatára. Bövid idei dandárnoki
szolgálat után Szende Béla honvédelmi minisz
ter meghívta minisztériumába államtitkárnak.
Ez a legnagyobb fordulat Fejérváry pályájá
ban. A csaták mezején nevelkedett vitéz kato
nát, kinek homlokát már ifjan övezte a harczi
babér, e fordulat a minisztérium irószobájába,
innen pedig nem sokára a parlamenti harczok
mezejére vezette; egyúttal pedig a külföldön
született és nevelkedett, de magyar fajától soha
el nem idegenedett férfiút ereje virágában
visszaadta hazájának, nemzete érdekeinek köz
vetlen szolgálatára.
Új hatáskörébe átvitte magával Fejérváry
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tanujeleit. Működése, sokszor személye is csak
nem állandóan a parlamenti küzdelmek elő
terében volt s ő ez új helyzetben ép oly biztos
sággal találta meg a maga helyét, mint ifjan
Solferinó csatasíkján. Szeretetreméltó modora
megnyerte számára a szíveket, vitatkozó ügyes
sége, soha sem sértő iróniájú elmóssége eltom
pította nem egy kemény támadás élét, alkotásai
pedig tiszteletet szereztek neki még a politikai
ellenfél szemében is.
r
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1865. évből.

mindazokat a tulajdonságait, melyek eddigi
pályáját sikeressé és érdemeket szerzővé tették.
Megmaradt benne a katona kötelességtudása,
lovagias nyíltsága, erélye, szívóssága. S e tulaj
donságra a honvédség akkori állapotában vajmi
nagy szükség volt.
1872-től 1884-ig volt államtitkár. Mikor
hivatalába lépett, honvédségünk még úgyszól
ván csak elemeiben volt meg. A tisztikar menynyisógileg és minőségileg ép úgy sok hiányt
mutatott fel, mint a legénység kiképzése s a
szervezet. A helyes fejlesztést e mellett nagy
mértékben akadályozta az ország kedvezőtlen
pénzügyi helyzete is. Fejérváry nem riadt
vissza e nehézségektől czólja érdekében. E czél
a honvédségnek teljes szervezése, harczképességének fokozása, minden tekintetben a közös
hadsereggel egyenlő színvonalra emelése volt.
Ebbeli tevékenysége a nyilvánosság szeme
előtt folyt le s így sokkal ismeretesebb, mint
eddigi pályája. Mint a közös hadsereg iskolájá
ban és szellemében nevelkedett főtiszt, eleinte
bizalmatlansággal találkozott a politikai kö
rök egy része előtt; e bizalmatlanságot le
tudta küzdeni munkásságának szellemével és
irányával. Keze alatt folyton fejlődött a hon
védség, mind közelebb jutott annak a feladat
nak betöltéséhez, a melyre nyomban a kiegye
zés után alakították. E mellett hazafias, magyar
Bzelleme sem szenvedett csorbát, — ma ott
látjuk honvédségünket mindenütt a maga he
lyén, a hol a hazafias érzület nyilvánúlásáról
és ápolásáról van szó.
Hosszas volna elsorolni azokat a törvény
hozási ós közigazgatási intézkedéseket, melyek
Fejérváry tevékenységét dicsérik. Csak ered
ményeikre mutatunk r á : a honvédség mai álla
potára, azokra a sikerekre, melyeket hadgyakor
latokon s egyéb katonai szerepeiben elért,
tisztikarának képzettségére és szellemére, arra
az előkelő helyre, melyet ma a társadalomban
elfoglal, a legénység szervezettségére, kiképzett
ségére, ellátására. Ez eredményből a legnagyobb
rész Fejérváry báró iránt kötelezi a nemzetet
köszönetre. 0 kezdeményezte a nagy jelentő
ségű reformokat, ő választotta ki munkatársait
s nevelte őket a maga szellemében, az ő, érde
meivel és egyéni tulajdonságaival szerzett
tekintélye emelte a honvédség tekintélyét is.
Mikor 1884 október 28-án a király hon
védelmi miniszterré nevezte ki, miután még
előbb, államtitkár korában a valóságos belső

1872. évből.

titkos tanácsosi méltóságra emelte, a közvéle
mény legnagyobb része bizalommal és meg
nyugvással fogadta azon a helyen, melyet tizen
két évi államtitkári működésével sokszorosan
kiérdemelt. S nemsokára képviselővé is meg
választatván, egészen eltérő irányban, szellem
ben és munkakörben nevelkedett katonától
váratlan, meglepő parlamenti képességnek adta

A királyi kegy forrása soha sem apadt ki szá
mára. Érdemei megszerezték neki az uralkodói
kegy számos jelét, a legfőbb katonai rangot, a
Mária Terézia-rend kanczellárságát s a.kitün
tetések egész sorozatát. S az udvarnál való e
kegyeltsége nagy hasznára volt válságos hely
zetekben a kormányoknak is, a melyeknek tagja
volt: nem egy kényes ügyet intézett el az ő
közbenjárása.
A közvélemény előtt népszerűsége, mely az
emlékezetes véderő-vita elkeseredett harczaiban
erős ostromnak volt kitéve, azóta folyton növe
kedett. Ma kevés oly államférfiúnk van, a kit min
denfelől olyan általános rokonszenv és kedveltség venne körűi, mint őt. A legutóbbi időkben,
mikor a súlyos betegség életét fenyegette, meg
ható módon fejeződött ki ez a közkedveltség.
Betegségének hirére a király — mint élénk
emlékezetben van még — maga intézkedett,
hogy Berlinből hirneves specziálista orvos sies
sen kedvelt embere megmentésére s a nemzet
nek mondhatni összesége aggódó érdeklő
déssel leste a válság óráiban az állapotáról
szárnyaló híreket. A midőn pedig hire jött,

1868. évből.

1878. évből.

Mint ezredtulajdonos (1887).
1854. évből.
BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA HONVÉDELMI MINISZTER ARCZKÉPEI.

1883. évből.
BÁBÓ FEJÉRVÁRY GÉZA HONVÉDELMI MINISZTER ARCZKÉPEI.
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hogy az operáczió sikerűit, Fejérváry meg van
mentve: mintha nagy tehertől szabadult volna
meg valamennyiünk lelke.
Most, hogy egészsége helyre állott s rövid
pihenő után ismét folytathatja tevékenységét:
egyforma örömmel üdvözlik őt, a jubilánst
katona-bajtársai és a polgári körök. Ha az
ünneplés ez óráiban visszatekint ötven évi
pályafutására, méltán töltheti el lelkét a meg
nyugvás, a hasznosan töltött hosszú élet öntu
data.

CSUDRA MAKAR.
Irta Gorkij Maxim.
Orosz eredetiből fordította Ambrozovics Dezső.
A tenger felől nedves és hideg szél fújt, szer
teszét hordván a pusztaságon a partot ostromló
hullámok morajának és a part mellett lévő
bokrok zizegésének mélabús dallamát. Olykor
olykor hirtelen rohamai meggémberedett, ránczos .és sárga leveleket hoztak magukkal, és
belesodorták a farakásba, fölélesztvén a tüzet,
a melytől megremegett az őszi éjszakának ben
nünket körűive vő homálya, és félénken tova
libegve, egy pillanatra föltárta előttünk balra —
a határtalan pusztaságot, jobbra — a végtelen
tengert, és közvetlenül velem szemben Csudra
Makarnak, a vén czigánynak tömör alakját, a
ki a tőlünk vagy ötven lépésnyire elterülő czigány-tábor lovait őrizte.
Eá se hederítve arra, hogy a hideg szél hul
lámai a subáját szétnyitva, föltárták bronz
színű, szőrös mellét, és kíméletlenül csapkod
ták őt, — félig fekve ott hevert szép, szabad és
erőteljes tartásban, arczczal felém, nagyokat
húzott hatalmas pipájából, sűrű füstfellegeket
eregetett a szájából és az orrából, a fejem fölött
mozdulatlanul kimeresztette a szemét valahova
a puszta halálosan csöndes homályába, és pihe
nés nélkül beszélgetett velem, egyetlen mozdu
latot se téve arra, hogy a szél éles rohamai elől
védekezzék.
— Tehát elmégy ? No ez derék ! Pompás részt
választottál magadnak, te sólyom. De úgy is
kell: menj és nézz szót, ha jól szétnéztél, feküdj
le és halj meg, — ennyi az egész!
— Élet ? Más emberek ? — folytatta, miután
kétkedve végighallgatta az én válaszomat
az ő «úgy is kell»-jére. — Ehe! Ugyan mit

törődöl vele ? Hát te magad tán nem vagy az
élet? Más emberek is élnek te nélküled. Talán
bizony azt hiszed, hogy te szükséges vagy vala
kinek? Nem vagy te se kenyér, se bot, tehát
nem is kellesz senkinek sem.
— Tanulni és tanítani, azt mondod? És ezzel
tán boldogokká tudod tenni az embereket? Nem,
nem tudod. De minek is tanítani ? Mindenki
tudja azt, a mire szüksége van. A kik okosab
bak, azok elviszik azt, a mi van, a kik ostobáb
bak, azok nem kapnak semmit, és mindenki a
maga kárán tanúi . . .
— Furcsa emberek ezek a te embereid. Össze
bújnak egy csomóba, és szorongatják egymást,
pedig lám, mennyi hely van a világon, — úgy
mond, és odamutatott a pusztaságra. — És vala
mennyien dolgoznak. Miért? Kinek? Azt senki
se tudja. Lásd, a mint elnézed a szántó-vető
embert, akkor is azt gondolod: lám, az arcza
verejtékével rápazarolja az erőit a földre, azután
meg belefekszik, és elrothad benne. Semmi sem
marad belőle, és mint bolond hal meg, a mint
hogy annak is született.
— Vagy tán pusztán csak azért született,
vagy mi, hogy a földet vakarja és meghaljon, a
nélkül, hogy akár csak a saját sírját is meg
szerezte volna magának ? Ösmeri a szabadságot ?
Érti a puszták végtelenségét? A tenger hullá
mainak a csacsogása vájjon fölvidítja a szívét?
E h ! Eab, attól a pillanattól kezdve, hogy meg
született, és rab marad teljes világ életében!
S vájjon mit csinálhat magával? Legföljebb
felkötheti magát, ha kissé megokosodik.
— Nézz meg engem, én 58 esztendő alatt
annyi mindent láttam, hogy ha mind papirosra
akarnám tenni, tán ezer olyan tarisznyában se
férne el, mint a tiéd. Mondd hát meg, hogy
micsoda országokban jártam? Nem lehet azt
megmondani. Te nem is ösmered azokat az
országokat, a melyekben én jártam. így kell
élni: menj és menj, — ennyi az egész. Ne ma
radj hosszú ideig ugyanazon a helyen, — mit
is keresnél ott ? Csak előre, valamint a nappal
és az éjszaka egymást kergetve szüntelenül
futnak a föld körűi, úgy fuss te is az élet gond
jaitól, nehogy kiszeress belőle. A mint elgon
dolkozol, tüstént kiszeretsz belőle, ez mindig
úgy szokott lenni. Velem is úgy történt. Hejh!
Úgy bizony, te sólyom!
— Galicsinában börtönben ültem. Minek is
élek én a világon ? — kezdtem egyszerre puszta
unalomból elmélkedni, — unalmas ám a bör
tönben, te sólyom, jaj be unalmas! — és elő
vette a szívemet a fájdalom, a mint ablakomból
kinéztem a mezőre, elővette, és szinte harapó
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fogóval tépdeste. Ki mondja meg, hogy miért él
a világon? Nem mondja meg biz azt senki. De
nem is kell ilyesmiket kérdezni. Élj ! ennyi az
egész. Menj, és nézz körűi jól, akkor soha se fog
a bánat utóiérni. Akkoriban, lásd, én majd hogy
fölkötöttem magamat a derókszíjjamra!
•— Hm! Beszéltem egy emberrel. Szigorú
ember volt, a ti oroszaitokból való. Nem úgy
kell élni, — azt mondja, — a mint te akarsz,
hanem a mint az Isten igéje kívánja. Engedel
meskedjél az Istennek, és ő megad néked min
dent, a mit csak kérsz tőle. E mellett csupa
lyuk ós csupa rongy volt. Meg is mondtam
neki, hogy kérjen új ruhát magának az Isten
től. Erre azután megharagudott és szitkozódva
elkergetett magától. Mindaddig pedig azt pré
dikálta volt, hogy meg kell bocsátani az embe
reknek ós szeretni kell őket. Hát bocsátott volna
meg nekem, ha a szavam sértette ő kegyelmét.
Ezek is tanítók! Arra oktatják az embert, hogy
keveset egyék, ők pedig napjában tízszer is
esznek.
Beleköpött a tűzbe, s újra megtömve a pipá
ját, elhallgatott. A szél halkan és panaszosan
dúdolt, a lovak nyerítettek a homályban, s a
czigányok táborából finom és szenvedélyes dal
lamok szűrődtek felónk. A szép Nonka, Makar
leánya énekelt. Jól ösmertem mély mellhang
ját, mely egyformán elégedetlenül ós követelő
zőén csengett, akár dalokat énekelt, akár «adjon
isten »-t kívánt. Fénytelen, barna arczán király
női büszkeség ült, valamelyes árnyékkal bevont
sötétbarna szemeiben pedig ott csillogott szép
sége ellenállhatatlanságának ós varázsának a
tudata, és a megvetés minden iránt, a mi
nem ő.
Makar pipát nyújtott felém.
— Gyújts rá! Szépen énekel az a leány?
Úgy ám! Szeretnéd, ha valami ilyen beléd sze
retne? Nem? No ez derék! Úgy is kell, — ne
higyj a leányoknak és maradj veszteg tőlük.
A leánynak a csók jobb és kellemesebb, mint
nekem a pipa, — de ha egyszer megcsókoltad,
akkor aztán ki is halt a szívedből az akarat. Ha
odaköt magához valamivel, a mit se látni, se
elszakítani nem lehet, odaadod neki egész lel
kedet és neked csak a többi marad. De úgy van!
Őrizkedjél a leányoktól! Mindig hazudnak, a
kigyók. Azt mondja, hogy mindennél jobban
szeret a világon, de szúrd csak meg egy tűvel,
tüstént széttépi a szívedet. Jól tudom én azt!
Hejh, mi mindent is tudok én! Nos, te sólyom,
ha akarod, mondok neked egy mesét. Te pedig
emlékezzél reá, ha megteszed, teljes világéleted
ben szabad madár maradsz . . .
— Volt egyszer egy fiatal czigány, Zobár. Zobár Lojkó. Egész Magyarország, Csehország és
Szlavónia, no meg az egész tengermellék
ismerte, — vakmerő egy ficzkó volt! Nem akadt
ezekben az országokban egyetlen falu sem, a
melyben legalább öt ember ne fogadta volna meg
az istennek, hogy megöli Lojkót, de ő azért ví
gan élt és ha egyszer megtetszett neki egy ló,
akkor akár egy egész ezred őrizhette, mégis
csak fölpattant rá Zobár! Úgy bizony! De nem
is félt ám senkitől. Még ha maga a sátán egész
kíséretével jött volna is anyakára, ha nem már
totta volna belé a bicskáját, legalább is alapos
szitkok közt minden ördögnek juttatott volna
egy rúgást a pofájába, annyi egyszer bizonyos!
— És minden sátoralja ismerte őt, vagy leg
alább hallott róla. Csak a lovakat szerette, de
azokat se sokáig, a mint egyszer ült rajta, tüs
tént túladott rajta, a pénzt meg aztán vihette a
ki akarta. Semmi se volt szent előtte, de azért
ha a szívét kérted volna, azt is kitépte és oda
adta volna, ha ez jólesett néked. Lám, ilyen volt
ám ő, te sólyom!
— A mi táborunk akkor Bukovinában csatan
golt, — vagy tíz esztendővel ezelőtt. Egyszer, —
jól emlékezem, egy tavaszi éjjel történt, — ott
ültünk : én, a katona Danila, a ki Kossuthtal
együtt küzdött, az öreg és a többiek, meg Badda,
a Danila leánya.
— Te ismered az én Nonkámat? Fejedelmi
egy leány! De azért Raddát hasonlítani sem
lehet hozzá. Bóla, erről a Baddáról, egyáltalá
ban szavakkal nem is lehet semmit mondani.
A szépségét tán hegedűvel lehetne eljátszani,
de ezt is csak annak, a ki úgy ismeri a hegedűt,
mint a maga lelkét.
— Sok derék szívet elsorvasztott ez a leány, jaj
de mennyit! Morvaországban egy öreg, hosszú
hajú mágnás meglátta, de szinte odalett tőle. Ott
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ült a lován és remegve nézte, mintha csak lázban
lett volna. Olyan szép volt, mint ünnepnapon
az ördög, a köntöse aranynyal volt kivarrva, az
oldalán úgy ragyogott a szablyája, mint a villám,
a alig hogy a lova megmozdult, ez a drágakö
vekkel kirakott szablya és kék bársony kucs
mája olyan volt, mint az égnek egy darabja, —
szóval, remek volt az öreg úr! Nézte, nézte,
majd rászólt Baddára : Hej, adj egy csókot, teli
bugyellárissal fizetek érte. — Az meg elfordult,
de el ám! — Bocsáss meg, ha megsértettelek,
de nézz legalább szelídebben reám, — sietett
hozzátenni a büszke, vén mágnás s egybugyellárist dobott a lábaihoz — de nagy bugyellárist
ám! Ő meg, mintha véletlenségből történt volna,
beletiporta a piszokba, s ezzel vége.
Eh, micsoda leány! — sóhajtott föl az
öreg, aztán végigvágott a lován és eltűnt a por
felhőben.
De másnap megint előkerült. — Ki az apja?
zúgott végig a hangja az egész czigánytáboron.
Ott termett Danila. — Add el a leányodat, kérj
érte, a mit akarsz. — Danila meg így szólt: Azt
csak az urak szokták, hogy a disznaiktól kezdve
a lelkiismeretükig mindent eladnak, de én Kos
suthtal küzdöttem ós nem kereskedem semmi
éi i
Az öreg erre fölordított és már-már a
kardjához kapott, de közülünk valamelyik égő
taplót dugott a lova fülébe s ez aztán elvitte ő
kelmét. Mi pedig fölszedtük a sátorfánkat és
tovább mentünk. Mentünk vagy két napig, egy
szerre csak azt látjuk, hogy utóiért bennünket.
Hejh, hallod-e, — úgymond, — isten ós ember
előtt tiszta a lelkiösmeretem, add nekem felesé
gül a leányodat: megosztom veletek mindene
met, pedig gazdag vagyok és hatalmas! — Csupa
tűzben áll ott és mint a sás a szélben, úgy im
bolyog a nyeregben. Mi elgondolkoztunk.
— «No leány, hát beszélj! — mormogta a
bajusza alatt Danila.
— «Ha a sasfiók önként berepülne a varjú
fészkébe, vájjon mi lenne belőle?— kérdezett
bennünket Badda.
«Danila elnevette magát, és vele együtt vala
mennyien.
(Vége következik.)

K A P I VÁR.
Hegytetőről kapi vár
Néz a nagy távolba,
Hegyre, völgyre s még tovább,
Kégi, régi korba.
A szabadság hősei
Laktak egykor benne:
Tökólihez hívek ők,
Mind igaz levente.
Elbukott a hős vezér,
Van miatta bánat I
Császári had felüzen:
Adják fel a várat.
Asszony volt a hegyi vár
Akkori védője:
Takarodjék ki hamar!
Követelik tőle.
Megteszi az uri nő —
Ha csak ennyi volna!
De a várra is ki van
Az ítélet mondva.
Felgyújtják, mint valami
Gonosz rablófészket:
Ne találjon senki ott
Többé menedéket.
És azóta maga áll
A felhős magasban.
Elfeledte a világ,
Puszta és lakatlan.
Évről-évre feketébb
A vár fala, tornya,
Nem a füst a a kor miatt —
Asszonyát gyászolja.
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Kizavarták csúfosan,
Hagyták tova menni,
Talál-e uj födelet?
Nem kérdezte senki.
Reményeit, álmait
Viheti magával,
Tűzhelyét cserélje ki
A széles világgal.
Lovagiság szép erény,
És nem is hazátlan,
Valahol tán rátalál
Bujdosó útjában.
Egy asszonynyal tenni ezt!
Szörnyűség, gyalázat!
Emlékére a kihalt
Vár ma is fellázad.
Hegytetőről messze át
Ama régi korba,
Csak azért áll, hogy e kort
Hangosan vádolja.
Mikor ott fenn mennydörög,
Szólni látszik ajka —
ítéletét a vidék
Szívszorongva hallja.
Dalmady Győző.
A BOSNYÁK MOHAMEDÁN CSALÁD
É S TÁRSADALOM.

(Folytatás.)

Az ételek ezüst, vagy fém tálakban többnyire
hasonló fedővel letakarva adatnak fel, csak köz
vetlen az étkezés előtt veszik le a fedőt. Min
denből csak igen keveset esznek, de lehetetlen
is lenne olyan hosszú menüt végig enni, ha so
kat ennének.
Közben a zsíros ujjakat le kell szopogatni,
ez hozzá tartozik a jó neveléshez. A legnagyobb
illetlenség volna a hüvelyk, mutató ós középső
ujjakon kívül a másik két újjal is segíteni ma
gunkon, ez épen olyan neveletlenség, mint ná
lunk késsel enni és a villával a fogat piszkálni.
Bort természetesen sohasem isznak, hanem
czitromos vizet, gyümölcs-sorbetet, vagy tiszta
forrásvizet; a nagyon felvilágosodott moha
medán megiszsza a sört ós a pezsgőt is. Az ebéd
végeztével általános böfögés (ez is hozzá tarto
zik az illemhez) és hálálkodás között fölállot
tunk. A leányka ismét előjött szép korsójával,
jobb kezét keblére szorítva hajlongott és nyúj
totta a kancsót, hogy mossuk meg kezeinket,
de ezúttal szappant is adott. Kezeinket a jog
lukban megtörölvén, vissza adtuk azt a kisaszszonynak.
Visszamentünk a másik szobába és szép csen
desen felkuporodtunk régi helyünkre, ismét
hoztak kávét ós czigarettát. A gyermekek és a
cselédség csak ekkor mentek étkezni.
Még egy darabig elbeszélgettek, én örömest
hallgattam az ő érdekes csevegésüket; udvaria
san, finoman és igen kellemesen tudtak társa
logni. Csodálkoztam, hogy daczára a tudatlan
ságnak, melyben felnőnek, mégis mennyi kelle
met és természetes okos felfogást tanúsítanak.
A velők született tapintat minden naivságuk
mellett is megóvja őket attól, hogy nevetségesek
és közönségesek legyenek. Modoruk finom, úrias
és mondhatom sok tekintetben imponáló az a
méltóság, a melylyel viselkednek.
Mozdulataik nemesek, de mentek minden túlságtól. Úgy jár-kel mindenik, mint egy igazi
úri nőhöz illik.
Mikor haza készülődtem, szíves szavakkal
marasztaltak s meg kellett ígérnem, hogy nem
sokára ismét felkeresem őket.
A mint a női lakosztályt elhagytuk, két erős
török szolgalegény állott útra készen meggyúj
tott bőr lámpásokkal. Egyik elől ment, a másik
hátulról kisért tíz-tíz lépésnyi távolban, így ér
tünk szerencsésen haza. Az úton minden igaz
hívő már messziről kitért, mert azt hitték, hárem
hölgyeket kísérnek.
Az éjfél nem messze volt, de a török város
rész girbe-görbe utczáin még élénk volt az élet,
társaságból haza siető háremhölgyek és férfiak
csapatai siettek hazafelé, hogy még éjfél előtt

Báró FejérváryGézahonvédelmi miniszter 1859. évi arczképe.
haza érjenek, mert éjfélkor ismét dördül az
ágyú, mely azt jelenti, hogy minden igazhívő
beszünteti az evést-iváBt, dohányzást a legköze
lebbi aksamig.
A sok érdekes újdonságtól, a mit láttam és
tapasztaltam, felizgatva, hánykolódtam álmat
lanul ágyamban. Lelki szemeim előtt megjelent
és élesen kirajzolódott a sok ellentét az európai
és a törökök évszázados conservativ szokásai
között s látni véltem, hogy milyen munkát kel
lene végezni annak a kormánynak, a mely át
alakítani és reformálni akarná a fenn álló
szokásokat és erkölcsöket. De minek is ?
Még egyszer hallani vélem a szomszéd dzsámia minaretjéről az üde, csengő, fiatal hangú
muezzin énekét; a mint Allaht dicsőíti; mint a
visszhang, hallik a válasz a többi minaretről és
aztán lassan-lassan elenyészik.
Mély csend. Keresztény és mohamedán aluszsza
az igazak álmát; csak az őrködik mindnyájunk
fölött egyaránt, a kit mi Istennek, a mohame
dánok Allahnak neveznek!
A mohamedán nők többnyire szigorú erkölcsűek. Pedig nem keU ám azt gondolni, hogy
valami erős őrizet alatt vannak a bosnyák mo
hamedán nők. Ott is csak úgy, mint nálunk, csak
a saját erénye és női méltósága őrizi meg a nőt
a botlástól.
Kíváncsi voltam, hogyan köttetnek a házas
ságok, ha a férfi a házasság előtt nem láthatja
a jövendőbelijét. Azt mondták, arra nincs szük
ség ; az atya, vagy egy másik idősebb családtag
megbeszéli a dolgot a leányos apával, meg
egyeznek a hozományon, t. i. mennyit fizet a
vőlegény az apósnak (nálunk ez is megfordítva
van,) mit móringol jövendő hitvesének, szerző
désileg megköttetik a házasság és csak akkor
ismerkedik meg a férj és nő. Bizonyára gyak
ran részesülnek kellemetlen meglepetésben.
Erről azonban hallgat a krónika.
A kik egy helyben növekedtek fel, azok több
nyire ismerik egymást, mert a kis leányok nem
fedik el arczukat, különösen nem az ifjak előtt,
és szokásban van, hogy péntek délután (a péntek
ünnepnap náluk, de azért csak úgy űzik foglal
kozásaikat, mint egyébkor) szépen felöltözköd
nek az eladó leányok és a kapuban egy kis résen
át mutatkoznak és egy öreg nő felügyelete alatt
egy kicsit ismerkednek ÍB.
Meg is figyeltem a mi utczánkban nem egy
keletkező szerelmi viszonyt, mely a legtöbb
esetben házassággal végződött.
Nagy tragédiák, házassági drámák nem for
dulnak elő, legalább soha sem hallottam egy
ről is.
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Egy napon férjemnek egy jó barátja szólott, ságot nem ismer, mikor farkasra, medvére kell tünó'bb, hogy a heti lapok száma, mely ezelőtt ötven
hogy mennék el hozzájok egy kis lakomára, vadászni. Szokás náluk, hogy a lelőtt vadnak évvel 200 volt, most 2500-ra emelkedett.
abból az alkalomból, hogy nővérének, a ki még a nyakát is átvágják. Szeretik a virágokat,
* Az utóbbi 200 év a l a t t Anglia háborúkra
Herczegovinában lakik, a leánya átutazik tudnak gyönyörködni a természeti szépségekben, 28 ezer millió koronát költött. Jövőben a tengeren
Szerajevón, hogy egy gorázdai fiatal emberhez a kávéházakat szívesen építik a vizek partjára vívandó háborúk sokkal többe fognak kerülni. Pél
nőül menjen. Az após hozta el Herczegovinából és ottan elüldögélnek órák hosszat csendben, dául harminez legújabb szerkezetű hadihajó közt
és most náluk megszállottak, hogy az út fára csak a narghilók szutyogása hallatszik, a vizi lefolyó csata óránként 24* millió koronába kerülne.
* Kelet-Indiában hivatalos kimutatások szerint
dalmait kipihenjék és pár nap múlva tovább pipákból felszálló füstben gyönyörködnek, vagy
utazzanak.
a Milyacska folyó apró hullámaiban, melyek a 6^016,759 leány öt és kilencz éves kora közt ment
Ezek közül 170 ezer nem sokára özvegy,
A leány tizenhárom éves volt, igazi keleti mederből kiálló apró sziklákba ütődnek ós aztán férjhez.
ségre jutott.
szépség, még nem asszony, tehát kifestve sem tajtékozva futnak a kavicsos mederben tova.
* Khinában a kötél által való kivégzés csakis
volt, szép barnás bőrű, halvány, tojásdad arczú,
Házaikat is előszeretettel építik magasan fönt
magas
rangú bűnösök számára van fentartva. Az
fekete íves szemöldökű, fekete göndör hajú és a hegyoldalon, a szép kilátás és a jó levegő
kihirdetése után az illetőnek egy selyem
két ragyogó sötétkék szemet takartak hosszú, miatt. Volt férjemnek egy derék jó lelkű szép itélet
zsineget küldenek a börtönbe minden további meg
selymes pillái. Szemeit lesütötte, ha szólottunk írástanítója, Ali effendi, sokat járt házunkhoz jegyzés nélkül, mire az elitélt önmagát megfojtja.
hozzá, megrebbent,
* A Szent-Gotthardi
mint a félős madárka
v
asút
mérföldenként egy
és sötét bíborpír bo
millió 600 koronába ke
rította el arczát, nya
rül. Az egész 172 mér
kát. Ha felvetette sze
föld hosszú vonalon 324
mét, mintha ójsötét
nagy hid és 1060 mű
pillangó szárnya leb
szaki tárgy épült.
bent volna fel. Egé
* A tojás megemész
szen fejletlen volt
tésére
17«—3 7» óra
még szegényke, szép
szükséges a különböző
kis szája szinte vo
főzés szerint. Nyers tojás
naglott az elfojtott
emésztése megy leg
zokogástól. A jelen
gyorsabban, a keményre
levő nagy társaság
főtté tart a leghoszszabb ideig.
asszonyai tréfáltak
vele, bíztatták, hogy
* Mesterséges kau
egyék a sok finom
csukot készít egy kopenételből, mely az ő
hágai vegyész. A túlnyotiszteletére lett föltá
mólag aszfaltból készült
solicium nevű anyag
lalva, nevessen a mó
állítólag ép oly jó, mint
káikon ; de az én kis
a természetes kaucsuk
leánykám nem tudott
és sokkal olcsóbb.
enni, nem tudott mu
latni, csak a szemei
* Nagy család. Egy
lettek mindig fénye
Ehode-Island szigetén
élő franczia származású
sebbek az erőszakkal
kanadai embernek nem
visszatartott könnyek
rég született a 41-ik
től, és gyenge kis
gyermeke. Jelenleg még
teste meg-meg reme
36 gyermeke él, sőt egy
gett az elfojtott zoko
pár unokája is férjhez
gástól.
ment már. Összesen két
Szerettem volna
neje volt, kik közül amásodik háromszor szült
keblemre ölelni ós azt
hármasokat.
mondani, hogy sírja
ki magát, nálam rész
* A Kongó folyón
vétre talál, én megér
vannak a legszélesebb
tem bánatát és félel
részek a föld összes folyói
mét egy ismeretlen
között. Némely helyeken
világtól.
a két part 40 kilométer
távolságra van egymás
Nagy forróság volt.
tól, úgy hogy a hajók
A házi asszonynyal
elmehetnek egymás mel
egy perezre kimen
lett a nélkül, hogy egy
tünk a hárem udva
mást látnák.
rába hűsölni, a kis
* A fülkagylókat
leány, a kit bántott
Borneóban mestersége
a jókedvű asszonysen meg szokták nyúj
sereg kissé csípős tré
tani,
mert az ottani ízlés
fálkozása, utánunk
szerint az a szép, ha
jött, megállott az aj
minél nagyobb a fül
tóban, feltekintett a
kagyló. Vannak ott fiatal
csillagos égre, és két
nők, kiknek fülök egész
nehéz könycsepp gör
a könyökig kinyúlik.
dült le halvány ar* Az összes amerikai
czán. Nem tudtam elvasutak
részvényeinek
lentállani, hogy meg
98 százaléka a Bockene kérdezzem, miért
feller, Eothschild, Mor
nézi olyan sóvár fáj
gan és Carnegie czégek
dalommal a csillagos
^^^^^
birtokában van. A rész
^^^^^^^_^Kobiersky festménye a
budapesti központi lovas-iskolában.
vények értéke a mostani
eget. «Mert ezek a
BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA HONVÉDELMI MINISZTER.
árfolyam szerint 6000
csillagok ragyognak
millió dollár körül van.
ott is, a hol az én jó anyám lakik» — felelte és velem is jó barátságot kötött, látván, hogy
* Űj-Anglia szigetein a vőnek nem szabad a
szelíd megadással, — «Ő is bizonyára reám érdeklődöm a kacskaringós betűk iránt, hozott
napát megszólítani, sőt ha a vő az utczán találkozik
gondol és én úgy szeretnék haza menni.»
nekem egész csomó szebbnél-szebb színes vele, tartozik arczát rögtön eltakarni. A törvény
Annyira megszomorítottak ezek az egyszerű papírra aranyhyal Írott háziáldást, szép mon
ellen vétők kötelesek magukat kivégezni.
szavak, hogy nem tudtam leküzdeni mély meg- dásokat a koránból,
* Az esztendő bármely szakában az aránylag
indúltságomat és nem sokára búcsút mondtam
(Vége következik.
legalacsonyabb hőmérséklet mindig reggeli öt órakor
a mulató asszonytársaságnak, megcsókoltam a
észlelhető.
könyező leányka szép szemeit és haza mentem.
* Az aveyrone-i kőszénbánya FrancziaországNéhány évvel később találkoztam a kis me
EGYVELEG.
ban
75 év óta folyton ég. A tüzet egy a hegy tetején
nyecskével szerajevói rokonainál ós nagyon
látható vékony füstoszlop jelzi.
boldognak találtam. Már volt két szép gyer
* Régi jó óra. Tompson Tamás, londoni órás
* Il-ik Miklós czár és neje idejük nagyobb részét
meke, és rajongással beszélt férje jóságáról és 1709 ben a bathi fürdő szivattyúháza számára egy
szeretetéről. Ez a három óv megérlelte szép nagy álló órát készített, mely azóta folyton jól jár, olvasással töltik. A czár atyja, IH. Sándor nagyon
vett könyvet kezébe s legfeljebb Verne regé
ségét, megnőtt, kifejlődött, csak fájdalom, ő is soha meg nem állt és javításra nem szorult. A híres ritkán
nyeiben lapozgatott.
hódolt az uralkodó szokásnak és épen úgy ki óra perczeket és másodperczeket mutat, a hónap
napjait, a nap óráit, valamint a nap változásait is
* A világ legjobban fizetett magánhivatalnoka
volt festve, mint a többi asszony.
jelzi.
Schwab C. A. az amerikai billiós aczél-társulat igaz
A férfiak nem idegenkednek a férfias mulat
gatója, kinek évi javadalmazása 400 ezer dollárra
* Angliában 2488 újság jelenik meg ez idő sze rúg.
ságoktól, lovagolnak, vadásznak, és nem egy
jeles vadász akad közöttük, a ki veszélyt, fárad rint. E számhoz London maga 456 újsággal járul.
* A franczia becsület-rend keresztjét jelenleg
1846-ban Angüában csak 551 újság volt. Még fel500 ezer ember viseli.
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CRISPI.
Az olasz nemzeti és szabadelvű törekvések
egyik törhetetlen híve, az egységes Olaszország
megalakulásának fáradhatatlan harezosa hagyta
itt örökre működése földi színhelyét, a hol
hazája eseményeiben oly döntő szerepre jutott.
Crispi neve elválhatatlan Olaszország legújabbkori történetétől. Ott állt ő már Itália független
államiságának vérrel behintett bölcsőjénél,
életét, szabadságát vetette koczkára az idegen
elnyomás ellen vívott harczában s midőn a
harczi zaj lecsillapúlt, akkor a békés alkotás kora
is ott látta a haza jövendő nagyságának bölcs
munkálásában, eszményei és törekvései irányí
tásában.
Francesco
Crispi Szicziliában született
1819-ben. Jogot tanúit, de lobbanékony, heves
természete már korán forradalmárrá tette. Még
ifjan csatlakozott Dél-Itália több jeles fiához
arra a feladatra, hogy a Bourbonokat elűzni
segítse.
Az 1848-iki eseményekben való közreműkö
dése a száműzetés útját nyitotta meg Crispinek. Parisba ment, de onnan Hl. Napóleon
által kiűzetve, Londonban telepedett meg, a hol
élénk összeköttetésben állott Mazzinival s a
többi száműzöttekkel, míg csak 1859-ben hazá
jába újra vissza nem térhetett.
Itt aztán első vállalkozása volt szervezni a
híres szicziliai fölkelést. Eegényes epizódokban
gazdag volt ez a politikai kalandja, melyet csak
a legnemesebb rajongás segíthetett elő. Álöltözetben, álnév alatt, mint Manuel Pareda keres
kedő, hagyta el Londont. Állát leborotváltatta,
fejére szürke parókát tett, angolos szakállt
készített magának, szemeit kék szemüveggel
látta el: így kóborolta be az egész szigetet
Messinától Palermóig, a legkisebb részletekig
megbeszélve barátaival a fölkelés tervét.
Ámde kiderült, hogy még nem rendelkeznek
elegendő eszközökkel a terv sikeres végrehaj
tására. Crispi még egyszer visszatért Angliába,
hogy összegyűjtsön, a mit lehet, s másodszor is
megtette az utat Londontól Messináig, ezúttal
Glivaic Tóbiás, angol alattvaló neve alatt s
koromfekete hajjal és szakállal. De másodszor
is hiába próbálkozott, pedig minden nap, melyet
a szigeten töltött, élete forgott koczkán. Bábeszéléseinek nem volt sikere, sőt barátai őt is
le akarták beszélni tervéről.
De Crispi nem olyan ember volt. hogy viszarettentette volna megkezdett útjáról bármi is.
Hosszú kerülő úton Modenába tért, a hol
Ferini dictátortól kétezer embert kért, hogy
kikössön velük Szicziliában. Ezt a lépését
sem koronázta siker. A kormányzó megtagadta
az embereket, de igért egy millió lirát az expediczió támogatására.
Most Crispi Garibaldit kereste föl, ki az ő
híres «ezerével* csak épen a Szicziliából érkező
híreket várta, hogy katonáival útnak induljon.
A fölkelés híre azonban nem érkezett meg.
Ekkor Crispi döntő lépésre szánta el magát.
Garibaldi elé vezettette magát s élénk színek
kel ecsetelve a forradalom kitörését, előadta,
hogy Sziczilia lángban áll s várja hős felszaba
dítóját. Csak ily félrevezetéssel tudta Garibaldit
határozott fellépésre birni, a kinek aztán később
is, az egész hadjárat alatt leghűbb és legmeg
bízhatóbb politikai tanácsadója maradt. 1860
május 11-én Marsalában kelt útra az ezer, két
nappal utóbb Salemiben voltak s már május
14-ikén megjelent a szicziliai forradalmi kor
mány első kiáltványa, melylyel Garibaldi Viktor
Emánuel olasz király nevében a szigeten a
dictaturát kezeihez ragadta, s maga helyett prodictatorának Palermóban Depretist, Crispi ké
sőbbi társát az ellenzéken, hagyta hatra.
Nem sokára más politikai kalandba bonyo
lódva látjuk Crispit. Arról volt szó, hogy az
olasz egység kivívása után az új királyság szék
helye Turinból Eómába tótessék át, s e czélból
Hl. Napóleon rábirassék a pápa oltalmára kül
dött csapatainak visszavonására. A Minghettikormány már korábban bizalmas tárgyalásokat
indított e czélból, a melyek azonban nem jártak
eredménynyel. Ekkor Garibaldi Crispinek irt,
hogy birja rá a kormányt a Eómába való gyors
és elszánt bevonulásra, a melytől — úgymond —
a helyzet érett megfontolása után egyedül várta
e függő kérdések helyes megoldását. Hozzátette,
hogy ha netalán ezt külső erő akarná megaka
dályozni, «az egész nemzet mint egy ember
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állna talpra, még az asszonyok és csecsemők is
s olyan népforradalom törne ki, a minőt a világ
még nem látott.»
Crispire mély benyomást tettek a nagy sza
badsághős eme sorai és sikerűit is Battazzit
meggyőznie, hogy a tábornok által ajánlott mód
az egyedül czélhoz vezető. Elhatározták a hatá
ron elhelyezett csapatok szaporítását s Eómában titkon lázadást akartak szítani, hogy az
ürügyűl szolgáljon majd e csapatoknak Eóma
elfoglalására. Crispit a kormány Umbriáha
küldte, hogy a Eómába való bevonulást elő
készítse s biztosítsa az ottani «prefettó»-t,
Geddát, hogy az egész dolog a király tudtával,
sőt Hl. Napóleon beleegyezésével egyedül azért
történik, hogy a garibaldisták által szított láza
dás leveressék s a nyugalom helyre álljon,
így állottak a dolgok, míg III. Napóleon neszét
vette a tervezett viharnak s a további lépések
elől elvágta az utat.
Bejutva a parlamentbe, Crispi bár őszintén
és loyálisan alávetette magát Victor Emánuel
kormányának, de Depretis, Bertani ós mások
kal együtt a garibaldista ellenzékhez csatlako
zott Cavourral szemben, míg Eattazzi, a ki
rály személyes barátja, Sellő ós Mancini a
mérsékeltebb ellenzéki csoportot alakították
meg. Mikor 1876-ban a baloldal egy része
kiválván, Depretissal élén kormányra került,
Crispi, Cairoli, Nicotera, Zanardelli és Boccarini megalkották az úgynevezett «pentarchiát»,
az ellenzéki csoportok bizonyos szorosabb
szövetségét egy öt tagú bizottság vezetése alatt,
melynek névleges feje ugyan Cairoli volt, való
ságos lelke azonban Crispi. Ö volt Depretis
után kétségkívül a parlament legjelesebb debattere s pártjának legügyesebb taktikai vezetője.
Magas, csontos alakja hófehér bajszával egy
ként imponált a ház minden oldalának, mely
1876-ban őt az elnöki székbe is emelte.
De csakhamar kitűnt, hogy sem Depretis
pártja, sem a Crispi-féle pentarchia nem képes
szilárd többséget szolgáltatni a kormányzáshoz
s azért Depretis Crispihez fordult, hogy kabi
netjébe való belépésre birja, a mi sikerűit is
neki a belügyi tárcza felajánlásával, mig Zanar
delli az igazságügyit kapta.
Mikor 1887-ben Depretis egészsége erősen
kezdett hanyatlani, a minisztertanácsokon az

elnöklés szerepe is Crispinek jutott, s a köz
vélemény oly' határozott formában jelölte őt
Depretis utódjául, hogy a király nem von
hatta ki magát az általános hangulat hatása
alól s Depretis halála után őt bizta meg kabinetalakitással is.
Ettől fogva Crispi politikai szereplése sze
meink előtt folyt le. Láttuk őt erős és kímé
letlen kezekkel vezetni a választásokat s ezzel
magára haragítni a szocziálistákat ós kleriká
lisokat. Ez utóbbiak különösen rettegtek tőle,
mert mindig ellenezte a római kúria kérdésé
nek nemzetközi egyezkedés tárgyává tételét,
abból indulva ki, hogy az a nem olasz katholikus befolyásnak nyitna tág kaput, a mit
pedig lehetetlen eltűrni egy oly szervezetnél,
a mely Olaszországban csak az olasz parlament
jóváhagyása mellett áll fenn. Épen azért, mikor
a legutóbbi conclave alatt az az eszme merült
fel a bíbornokok közt, hogy a conclavót Olasz
országon kívül tartsák meg, Crispi a legerélyesebb fenyegetésektől sem riadt vissza, hogy azt
a tervet meghiúsítsa. Minden himezés-hámozás
nélkül kijelentette, hogy ez esetben az olasz
kormány elfoglaltatja a pápai rezidencziát.
A legutóbbi zavargások kegyetlen és véres
megtorlása a Eudini-kormány alatt, a kimóletlen
erőszak könyörtelen alkalmazása, a statárium
és hadi törvényszék, melylyel elnyomni igye
keztek egy súlyos terhek alatt görnyedező nép
elkeseredésének minden kitörését, erősen meg
tépázták az olasz kormányok szabadelvüségi
babérait, melyek már a Giolitti-kabinet bank
szédelgéseiben s a Crispi állását is megingató
aduai katasztrófában kezdtek hervadozni. Az a
kormányzati rendszer, mely megcsökönyösödött
forradalmárokból nevelte a törvényes rend
oltalmában elbizakodott reakezió legkószsógesebb szolgáit, s mely makacsul szemet hunyt a
keletkező új néposztályok életösztönei minden
megnyilatkozása előtt,— Olaszországban ismegbukott már s magáról Crispiről minden érde
mei mellett is, melyeket a nemzeti egység és a
dynastia megszilárdulása érdekében nagy szol
gálatai révén szerzett, nem lehet tagadni, hogy
ő is már régen a muitó volt s a politikai fel
adatok terén ma már kevesebb egyoldalúság,
több sziv és nagyobb elmélyedés a társadalmi
élet problémáiba, kezdik átvenni szerepüket.

CRISPI.

534

VASÁRNAPI Ú J S Á G .

33. SZÁM. 1901. 48. ÉVFOLYAM.

szerencsét s bízva a gondviselés jóságában, át. Majd odalépvén a díszállványon elhelyezett al
reménylem, hogy testi és szellemi erőben önt bumhoz : — «Ez is a mi honvédségünk emlék
tárgyai — szólott a főherczeg.
Dísz, kitüntetés s a mi legfőképen becses, me még sokáig meg fogja tartani nekem és magyar
Báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter mély
leg tisztelet és szeretet vette körűi báró Fejér- honvédségemnek, mely önnek velem együtt meghatottsággal válaszolt. Először megköszönte a
váry Géza honvédelmi minisztert, mikor e hó tanúsított odaadásáért és minden irányban való főherczeg leereszkedő kegyét, hogy a honvédséget,
csendőrséget, a miniszteriumbeli személyzetet ke
15-ikén megülte félszázados katonai jubileumát. gondoskodásáért hálás köszönetet mond.
gyes volt vezetni. Ezen a rá nézve jelentőségteljes
Büszke megnyugvással fogadhatta az ünne• Örömmel adományozom önnek Szent-István- napon önérzettel és boldogan mondhatja, ho<jy
peltetést, melyhez hasonló csak kevesek szá rendem nagykeresztjét.
kötelességét Ő Felségével és az országgal szemben
mára jut.
• Kelt Eisenerzben, 1901. augusztus hó 11-én. mindenkor híven teljesítette. A honvédségről szólva
hévvel mondta, hogy ennek intézménye katonai
Katonai érdemek kitüntetését ünnepelték,
Ferencz József s. k.» tulajdonságokban tündöklő főparancsnoka vezetése
ezért az ünnepély fővonása is katonai. A kép
Vilmos német császártól e hó 15-ikén a kö alatt harmincz év alatt megizmosodott. A csendőr
ség, a miniszteriumbeli személyzet is át van hatva
viselőház nem is intézkedett, hogy egyik tagjá
vetkező távirat érkezett:
a kötelességórzettől. Majd így folytatta : «És hogyha
nak és a tizenhét év óta miniszternek jubi
«A mai nap alkalmából, a melyen Ön dicső Ő Felsége rendkívüli kegyében a hozzám intézett
leumára valamely határozatot hozzon. A kép séges, érdemekben gazdag ötvenéves katonai legfelsőbb, kegyteljes kéziratban nekem legmagasabb
viselőház elnöksége és véderő bizottságának szolgálatra pillanthat vissza, legmelegebb sze- megelégedését kifejezni méltóztatott, meggyőződé
sem szerint Ő Felsége ebben csak annak akart kife
szabadelvűpárti tagjai azonban megjelentek az rencsekivánataimat fejezem ki Önnek. Adja az jezést adni, hogv a honvédség, csendőrség és a
üdvözlők közt, ott, a hol az első maga a király Ég, hogy felelősségteljes hivatalát a régi fris- minisztérium működésével meg van elégedve. Mi
sesógben és tetterőben még sok éven át vezet ennél többet nem kívánhatunk magunknak. Isten
volt, a ki oly kitüntető kéziratot intézett a vitéz hesse. Vilmos, I. B.»
után 0 Felségét és a hazát szolgáljuk és hogyha
táborszernagyhoz és a Szent István-rend nagy
Ferdinánd bolgár fejedelemnek a dobsinai Ó Felsége, a legelső magyar ember meg van elé
gedve, elértük czélunkat.» Megköszönvén az emlék
keresztjének adományozásával is éreztette kü jégbarlangból keltezett távirata így szól:
tárgyakat, köszönetet mondott József föherczegnek
lönös kegyét. A katonai szolgálatok elismerése
«Exczellencziád mai történelmi nevezetességű a nagy érdeklődésért, melyet betegsége alatt iránta
mellett azonban egyéb téren szerzett érdemei örömnapján legszívélyesebb szerencsekivána- tanúsított, s kívánta a föherczegnek a legjobb erőt
is méltánylásra találtak s már előbb több város, taimat küldöm s személyes érzelmemnek: a és hosszú életet. Beszédét a király éltetésével fe
ezek közt Budapest, díszpolgárrá választották, baráti ragaszkodásnak jeléül, katonai érdem jezte be.
majd most megyék, városok küldöttek üdvözlő rendem nagykeresztjét adományozom önnek.»
Nagy éljenzés közt vonult ki a tisztikar a terem
*
iratokat, indítottak küldöttségeket. A hírlapok
ből, s nyomban megjelent Lobkovitz Budolf herczeg
Az ünnepélyek főszinhelye a budavári honvé főparancsnok a negyedik hadtest tábornokaival,
pártkülönbség nélkül hangoztatták e napon
báró Fejérváry érdemeit, s kiemelték azt a ha delmi minisztérium palotájának díszterme volt. ezredeseivel, s ezek nevében fejezte ki a szerencsetározott magatartást, melyet a Wekerle-kor- Kilencz óra után érkeztek meg kocsikon a küldött kivánatokat, szép,- tartalmas beszédben a vitéz kato
mány idejében, az egyházpolitikai válság idején ségek tagjai, a legtöbb katonai díszben. A palota nát magasztalván. Báró Fejérváry válaszában emlí
előtti téren gyülekeztek, hogy bevárják/óíseffőher- tette azt a büszkeséget, az érzésnek azt a melegét,
tanúsított.
czeget, ki a szomszédos palotában lakik. Az első mely mindig elragadja, ha hadseregről és véderőről
A honvédség tisztelgőit József főherczeg ve üdvözlés a magyar honvédelmi minisztert illette. van szó. A hadsereggel már atyja által összeforrt,
zette, s ő intézte hozzáaz első köszöntő szavakat, Minden küldöttségnek b. Fejérváry külön választ azért rendkívül jól estek az üdvözlő szavak, melyek
mint a magyar honvédség főparancsnoka. Aztán a adott s ezekben benne foglaltatnak egyéniségének kel most Lobkovitz herczeg köszöntötte.
közös hadsereg tisztelgése következett, mely alka ama vonzó tulajdonságai, melyekért egyéb kiváló
A miniszter most sorra kezet fogott a küldöttség
lommal Lobkovitz herczeg főparancsnok beszélt ságai mellett oly nagyrabecsülik.
tagjaival s beszélgetett velők.
József főherczeg pontban 10 órakor hagyta el palo
megindultan. Az ünnep ezután polgári jelleget
A Fejérváry nevét viselő ezred tisztikara is tisz
váltott. Jött a képviselőház elnöksége, a főváros táját, Koburg herczeg altábornagy és Klobucsár telgett. Ennek végeztével a miniszter parancsó'rhonvédségi adlátus kíséretében. A közönség lelke
küldöttsége, vidéki küldöttségek. A régi hon sen megéljenezte a főherczeget. Bögtön hozzácsat tisztje kíséretében átment József főherczeg palotá
védek közül a honvéd menedékház felügyelő lakozott a honvédség, a csendőrség tisztikara. jába s köszönetet mondott a föherczegnek, hogy a
bizottsága is megjelent. Ennek az intézetnek A honvédelmi minisztérium palotájának lépcső honvédség tisztikarát vezette s megköszönte a fő
házában Gromon Dező államtitkár, Álgya Sándor
jótékonyságát is sok öreg honvédre kiterjesz huszárezredes és Terbócz miniszteri tanácsos fogadta herczeg kitüntető beszédét.
*
a vendégeket.
tette Fejérváry.
A katonai tisztelgések ezzel véget értek. A minisz
A díszteremben szép faragott állványon helyez
Fényes része az ünnepnek, hogy Vilmos ték el az albumot, a melyet a honvédség tisztikara ter polgári ruhát öltött s a polgári küldöttségeket
császár is táviratban küldött üdvözletet. Fer adott a nap emlékére. E mellett állott a magas, szob fogadta.
dinánd bolgár fejedelem szerencsekivánatai rászati ékességekben gazdag üvegszekrény, a mely
Ezeknek sorát a képviselőház elnöksége nyitotta
ben a díszkardot helyezték el. A diszkard a hazai
mellett a bolgár katonai érdemrendet is elküldte. iparművészet mesteri műve, s Háry Gyula festő meg. Perczel Dezső elnök, Tallián Béla és Dániel
Széll Kálmán
miniszterelnök, ki Bátóton idő
művész rajza után készült, damaszkusi pengével. Az Gábor tisztelegtek nála, sok képviselő kíséretében.
Perczel Dezső az üdvözlésben azt emelte ki, hogy
zik, legmelegebb üdvözletét táviratban tolmá emlékalbum magyar stilü ékítéseit Horti Pál az ipar
művészeti iskola tanára készítette. A teremben félkör
csolta, mig Darányi Ignácz, Plósz Sándor és ben állt a honvéd tisztikar,ahonvédezredek és csend noha a képviselőház most nem ülésez, az elnökség
Cseh Ervin miniszterek személyesen is részt őrség tiszti küldöttsége. József főherczeg lépett a mégis részt kivánt venni az ünnepen s ebben kö
kör élére ; mellette Gromon államtitkár a díszkard vette számos képviselő. Báró Fejérváry azt vála
vettek az ünnepélyen.
dal, és Álgya ezredes, az ötvenéves katonai szolgá szolta, hogy nagy hálával fogadja a megtisztelő
*
lati kereszttel. A főherczeg megjelenésére tüs üdvözlést.
Az üdvözlők közt első volt 0 Felsége. Saját- tént belépett Fejérváry Géza báró, lovassági tábor
A képviselőház véderő bizottsága b. Podmaniczky
kezűleg írt, nagyon meleg tartalmú levelet inté- noki uniformisban, mögötte fia, Fejérváry Imre és Frigyes és Münnich Aurél előadó vezetése alatt
zltt, melyhez aSzent-István-rendnagykeresztje vejei.
jelent meg; báró Podmaniczky beszélt s a bizott
József főherczeg így szólt ekkor: «Nagyméltóságú ság nevében iratot is nyújtott át.
volt mellékelve. Ez már a tizenkettedik kitün
Budapest főváros küldöttsége Márkus József fő
tetés, melyben a király részesíti szeretett kato táborszernagy és honvédelmi miniszter urunk ! Mint
náját. A levelet e hó 14-ikén Mallász Gusztáv a magyar királyi honvédségben legidősebb bajtársa, polgármester vezetésével a diszpolgán oklevelet
őrnagy, a felség katonai irodájának tisztje adta nekem jutott az a szerencse, hogy Nagyméltóságodat adta át." Fejérváry mély hálával köszönte meg a leg
mai nap üdvözölhessem, midőn félszázadja, hogy ő
át. Külön szelenczében volt mellékelve a rend császári és apostoli királyi felségét és a hazát mint szebb polgári kitüntetést.
Baranyamegye, Pécs, Temesvár (a miniszter vá
jel. A felség kézirata így hangzik :
katona szolgálja. Büszkén tekinthet vissza Nagy lasztó kerülete), Szatmár városok küldöttei, a hon
méltóságod
ezen
hosszú
50
esztendőre,
mert
folyvást,
•Kedves báró Fejérváry táborszernagy!
védmenedékház felügyelő bizottsága, fővárosi torna
•Midőn immár felépülve azon napot üli meg, lett legyen az háború, vagy béke idejében, mindig egyesületek, lövészegyesületek küldöttei tiszteleg
nagy kitüntetéssel szolgált, mindig híven szolgálta
melyen szolgálati idejének 50-ik évét betölti, az felséges urunkat és mindig nagy buzgósággal.» tek még.
*
érdemek- és sikerekben gazdag múltjára való A főherczeg ezután megemlékezett báró Fejérváry
Este a honvédelmi minisztérium palotájában
katonai
érdemeiről,
különösen
hangoztatta
a
hon
visszapillantás önre nézve bizonyára ép oly
védség fejlődésére tett intézkedéseit, «mert bizony— fényes estélyre gyűltek össze a küldöttségek tagjai,
lélekemelő hatással lesz, a mint az engem és a úgy mond — mikor átvette, akkor igen gyönge lábon mint a miniszter vendégei. A palota előtt katonai
hazát, mely önt legjobbjai közé számítja, kiváló állottunk és akkor igen kezdetleges volt a honvéd zenekar játszott.
ség.. A főherczeg így fejezte be szavait: .Mondjuk
örömmel tölt el.
József főherczeg is megjelent, a kormány tagjai
ki, hogy legbensőbb bizalommal, a legnagyobb oda közül a kik a fővárosban időznek : Lukács László,
•A minőnek a fiatal, talpra esett katonatiszt adással és szeretettel vagyunk személye iránt és
Plósz Sándor, Darányi, Cseh Ervin, valamint Per
lenni Ígérkezett, ki a legnagyobb katonai kitün sohasem fogunk megszűnni azok lenni s az az czel Dezső a képviselőház elnöke, stb. A miniszter
tetést a csatatéren szerezte meg magának, azt egyetértés, a mely mindig Nagyméltóságod és én meghívta a honvéd menedékház küldötteit is. A fó'köztem volt, még jobban buzdít, hogy azt a mind
ön pályafutásának minden mozzanatában fénye nyájunk kebeléből felszálló imát az Istenhez küld herczeg egy óráig időzött az estélyen és folyton ke, délyesen társalgott. A termekben frissítők és terí
sen be is váltotta.
jük, hogy tartsa meg Nagyméltóságodat jó egészség tett asztalok álltak a vendégek rendelkezésére. Jó
•Észszel és szívvel működött és alkotott ön ben és teljes erőben még számos évekig. Isten él zsef főherczeg távozása után a vendégek is csak
tesse báró Fejérváry Géza honvédelmi minisztert!» hamar eloszlottak, tekintettel arra, hogy a házi
mindenkoron s magyar honvédségem fejlesztése
Hosszantartó «éljen* zúgott a teremben, miköz gazdának, ki oly nagy betegségből épült föl, a mai
ós sikeres kifejlődése oly alkotás, mely az ön
ben Gromon Dezső átnyújtotta az Álgya ezredestől nap után nyugalomra volt szüksége.
sokoldalú és kiterjedt tevékenységének köszön
A Margit-szigeten József főherczeg ebédet adott
átvett ötvenéves-szolgálati keresztet, azután a díszhető. Teljes szívemből kívánok önnek ehhez 1
e napon, melyre a fővárosban időzött honvédtábor
kardot a föherczegnek, a ki báró Fejérvárynak adta nokok voltak hivatalosak.

A HONVÉDELMI MINISZTER JUBILEUMA.
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MAKAI EMIL.
1871—1901.

Irodalmunk egy tehetséges fiatal irót és költőt
veszített Makai Emil halálával. Fiatalon, alig
harmincz éves korában döntötte ki az élők sorá
ból a halálos kór, a mikor még alig ízlelhette
meg a siker gyümölcsét, a költői hírnevet, melyre
egész lelkével szomjazott s a mikor még tehet
sége nem fejlődött ki teljes virágában. Ép akkor
érte a halál, a mikor nagyobb szabású művek ter
veit szövögette s a mikor biztató jeleit mutatta
annak, hogy működése az eddiginél szélesebb
körre kiterjedőleg is fog érvényesülni. Élete
munkája azonban, bár csonkán maradt is, elis
merést érdemel, mert nem egy költeményében
meg tudta szólaltatni a nemes érzések hangjait
s visszhangot tudott kelteni érzelmei iránt az
olvasó szivében. Kora halálát méltán kiséri a
részvét, mert finom lélek lakott benne és mert
rokonszenves egyéniség volt mint ember is.
Makai Emil 1871-ben született Makón, ahol
atyja az ottani zsidó hitközség rabbija volt, hitsorsosai közt köztiszteletben álló férfiú. Fiát is
a papi pályára szánta s így került a tehet
séges ifjú a budapesti rabbi-képző intézetbe,
a hol szorgalmasan tanúit s e mellett, mint
ez intézet tanulóinál szokás, az egyetemen is
hallgatott előadásokat a magyar irodalom és
nyelv, valamint a keleti nyelvek köréből. Külö
nösen az ótestamentom költői könyvei s a kö
zépkori zsidó vallásos és világi költők vonzot
ták s már korán kiemelkedett társai között
azzal, hogy a régi zsidó költők műveiből töb
bet magyarra fordított s fordításai a felekezeti
lapokban meg is jelentek. E körből való első
kötete is, mely «Zsidó költőkből* czímen jelent
meg s mely hamarosan ráterelte a könnyedén
ós meglepő ügyesen verselő szerzőre az iro
dalmi körök figyelmét. Ezt követte az «Énekek
Éneké »-nek verses magyar átdolgozása. Modern
rímes-mértékes formában ismertette a zsidó
költészet jeles művelőit s bár fordításain még
az eredetieket nem ismerő olvasó is észreveszi,
hogy erősen modernizálva vannak, tagadhatat
lan, hogy az egyetemes költészet igen érdekes
mezejét nyitotta meg a magyar olvasók szá
mára.
E könyvnek jelentékeny sikere letérítette
Makait arról a pályáról, a melyre atyja
szánta s az irodalmi körök felé vitte a
vágya, a hol mindjárt kezdetben rokon
szenvvel fogadták. Belépett egy napilap szer
kesztőségébe s több éven át meg is maradt
a fárasztó s gyenge testi szervezetére káros
hirlapírásnál. Emunkásságamellett sűrűn jelen
tek meg érzelmes szerelmi versei, melyeknek,
ép úgy mint első könyvének, leginkább formabeli csínja, verselési ügyessége szerzett nép
szerűséget. A «Petőfi-társa8ág» is ez érdemei
ért választotta tagjává. A szerelem, melyről
dalolt, nem a szabad természet üde virága volt,
nem a puszták, napsütötte rétek, árnyas erdők
talajából fakadt, hanem a nagy város levegőjé
ben nőtt fel. Érzéseinek hol mélyebb, hol felszí
nesebb hullámzásai nagyrészt a szalonban, a
jouron, az aszfalton s gyakran a kávéház
ban játszódnak le. A természettel való kö
zösség érzete, a lyrai költészet egyik leg
gazdagabb forrása, nem igen táplálta Makai
költészetét. «Margit», «Újabb költemények*,
«Poétasorsi) czímű versköteteit, a melyekben
néha megrezdül az érzelem közvetlen hangja
is, fordulatosság, elmésség, virtuóz verselés jel
lemzik. Legtöbb a melegség azokban a költe
ményeiben, a melyekben a modern élet küz
delmei folytán az ősi egyszerűségű zsidó hit
életből kiábrándult s faja hagyományaitól el
idegenedett költő azt a szakadást panaszolja,
melyet ez a kiábrándultság lelkében okozott.
Az utóbbi években felhagyott Makai a hírlap
írással. Versíró ügyességét a színpad szolgála
tába bocsátotta, operettek énekszámait fordít
gatta magyarra. Ezt a munkát, mely első sor
ban nagy technikai gyakorlottságot kíván, siker
rel végezte s e tekintetben az irodalomnak is
szolgálatot tett azzal, hogy az idegenből for
dított operettek nyelvét irodalmi szinvonalra
igyekezett emelni. Ez úton közel jutván a
színpadhoz, maga is próbálkozott a dráma
írással. «Kaland* czímű egyfelvonásos verses
vígjátéka, melyet egy másik íróval közösen írt,
a«Vígszínház »-ban megérdemlett sikerrel került

Erdélyi

fénykt'pe után.

MAKAI EMIL.

színre. Ugyanitt adták elő szintén egy barátjá
val együtt írt «A királyné apródja» czímű kis
vígjátékát. A (iBobinsonoki) czímű bohózata a
«Magyar Szinház»-ban került előadásra. Ez
apróságok után nagyobb művel lépett fel a
((Vígszínház a deszkáin, a «Tudós professzor
Hatvani» czímű verses vígjátékkal, melyben
különösen azt látta szívesen a közönség, hogy
nemzetiesebb tárgygyal, magyarosabb hangon
igyekezett közelebb férni a siker forrásához.
Legutóbbi időben a «Nemzeti Színház»
drámabíráló bizottságának lett jegyzője s egy
nagyobb verses színdarabon dolgozott, melyet e
műintézetnek szánt, a mely azonban már nem
készülhetett el. Szívbaj fogta el, a mely csak
hamar fölemésztette gyenge szervezetét. Az
írói és hírlapírói körökben, a melyeknek ked
velt tagja volt, élénk részvétet keltett betegeskedésének híre s e részvét csak fokozódott,
mikor kiderült, hogy betegsége halálos. Barátai
őszinte fájdalommal állták körül ravatalát s a
közönség is nagy számmal jelent meg a halotti
szertartáson, mely után holttestét Makóra szál
lították s ott temették el, szülei hamvai mellé.
Költeményei közül, melyeket annak idején,
kötetei megjelenésekor ismertettünk, ezúttal
« Vége* czímű szerelmi versét közöljük, e nem
ben egyik legsikerültebb művét:
Besírom egész lelkemet e dalba,
Mint a ki vesztett álmait siratja.
Emlékeim közt búsan elmerengek
És sírni tudnék, sírni, mint a gyermek:
Hogy a kiért én éltem e világon,
Magamtól egyre messzebb tűnni látom
S hogy érintetlen, álomszerű, tiszta
Első szerelmem nem tér soha vissza.
Hisz úgyse hittem soha, hogy valóság
Fürteid selyme, arczodon a rózsák.
Szemedbe is félig remegve néztem,
Hogy ne legyen nehéz az ébredésem.
Ugy őriztem egy sugarát szemednek,
Mint lopott kincset, melyet visszavesznek.
Mögöttem ott ólálkodott az árnyék,
Hogy szerelmünk csak egy tündéri játék.
És mégis, mégis, mikor int az óra,
Szivem szorul a rövid búcsúzóra.
Könyek tolulnak izzó szemeimbe
S mintha egy kéz torkomra nehezülne.
Az álmok álma íme tova lebben,
Kezet fogunk, mint két más ismeretlen,
Ó, nekem sem lesz jogom soha többre —
Utunk elvált örökre, mindörökre !
Tied a fény, a káprázat, a pompa,
Enyém az élet mindennapi gondja:
Eég berepült virágos révbe gályád
S szivem még egyre rólad szövi álmát;
Ha megsebezve, ha százszor leverve
Az érzéketlen, őrült küzdelembe',
Megfosztani e kincstől sohse fogják
A legszebb álmok csendes álmodóját.
SANTOS-DUMONT KORMÁNYOZHATÓ
LÉGHAJÓJA.
A nagyközönség is élénk érdeklődéssel kísérte
figyelemmel azokat a kísérleteket, melyeket az
elmúlt hetekben Santos-Dumont
párisi tek-
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nikus tett egy általa feltalált kormányozható
léghajóval. Oly hírek keringettek erről a talál
mányról, a melyek alapján remélni lehetett,
hogy annak a nagy teknikai problémának,
megoldásában, mely hosszú idő óta foglalkoz
tatja az emberiséget, egy nagy lépést tettünk
előre. A szakemberek ugyan már eleve két
kedve fogadták a vérmes híreket s a több
ízben folytatott kísérletek igazolták is ezt a
kétkedést, de Santos-Dumont találmánya azért
elég érdekes arra, hogy részletesen megismer
kedjünk vele.
Santos-Dumont
már régóta foglalkozik a
kormányozható léghajó kérdésével. Bár még
csak huszonnyolcz éves, fiatal ember, a mos
tani már az ötödik léghajó, a melyet szerkesz
tett. Elődeinek eredményeiből, a Giffard által
felállított elvekből indult ki, s felhasználta
Renard és Krebs régebbi tapasztalatait is.
Az ő rendszerének újdonsága főkép abban áll,
hogy ő az első, a ki a hajtó-erőt petróleum
motorokkal állítja elő, úgy a hogy az automo
bilnál ismerjük. Az az előnye megvan a petró
leum-motornak egyebek fölött, hogy könnyű, és
mégis nagy erőt bír kifejteni.
Léghajója tulajdonkép egy szivaralakú, 34
méter hosszú léghenger, melynek térfogata 560
köbméter. Tiszta hydrogénnel van töltve. Ehhez
vékony dróthúrokkal egy három lóczből össze
illesztett alkotmány van erősítve, melynek köze
pén működik a 16 lóerejű petróleum-motor, a
mely egy az állvány hátsó végén levő négy méter
átmérőjű csavar-készüléket hoz mozgásba, per
czenként legfeljebb kétszázszor fordítva ezt kö
zéppontja körül. A motor és a csavar-készülék
közt van a léghajós szűk helye, melyen úgy
ül, mint a nyeregben. A motort egy pedál
segítségével lehet mozgásba hozni, aztán ma
gától dolgozik, — akár a budapesti postások
automobil tricziklije. A léghajón ülőnek kor
mányrúd van a kezében, melylyel úgy kell
bánni, mint az automobil kormányával. Á kor
mányrúd a léghenger egyik végén elhelyezett
kormánylapáttal van összeköttetésben. A kor
mánylapát, valamint a csavarkészűlék szárnyai
is viaszkozott s bambuszrudak közé erősen
feszített vászonból készült.
Július 12-én szállt fel Santos-Dumont
elő
ször ezzel a készülékkel a saint-cloudi léghajó
zási klub parkjából; innen áthaladt a Szajna
fölött egész a longs-champi versenytérig. Idáig
kötélen tartották munkásai alulról a léghajót.
Innen szabadon szállt tovább 150—200 méter
magasságban, megkerülte az egész boulognei
erdőt s aztán visszatért kiindulása helyére.
E sikertől fölbátorítva, az Eiffel-torony felé tar
tott, de a mint a Trocadéro kertjei fölé jutott,
le kellett szállnia, mert a kormánynak valami
baja esett. Újra elindulva, most már körűijárta
kétszer az Eiffel-tornyot s innen baj nélkül
visszatért Saint-Cloudba. Az egész utazás vala
mivel több ideig tartott egy óránál.
Másnap megismételte a felszállást s ez volt a
döntő kísérlet, a léghajós klub teknikai bizott
sága előtt. Santos-Dumont
ugyanis gépjével
arra a 100,000 frankos díjra pályázott, a melyet
egy Henry Deutsch de la Meurthe nevű gazdag
klubtag tűzött ki annak számára, a ki SaintCloudból kiindulva kétszer megkerüli az Eiffel
tornyot s visszatér kiindulása helyére 30 perez
alatt.
E második felszállás alkalmával, a mikor már
nem volt oly csendes, széltelen idő, mint előtte
való nap, Santos Durnont a felszállás helyéről
egyenest az Eiffel-toronynak repült. A szél ki
is térítette kissé irányából, a motor sem szol
gált olyan pontosan, mint előtte való nap — a
négy henger közül csak három működött. Mind
azáltal sikerűit baj nélkül kétszer körűijárnia
az Eiffel-tornyot. Visszatérőben baja támadt a
széllel, nehezen bírta megtartani az egyensúlyt,
mégis eljutott Saint-Cloudig, az aéro-klub park
jáig. A léghajó azonban itt sokkal magasabban
volt, hogysem leszállhatott volna a szűk helyen.
Ezért vissza akart térni Longschampba, de
útközben a motor fölmondta a szolgálatot s így
a merész léghajós nem tehetett egyebet, mint
hogy leszálljon. Fölszakította a léghengert, a
mely erre kezdett leszállani, de a szél elkapta
és tovább vitte. Végre Botschild Edmond báró
kertjében leszállhatott.
A kísérlet tehát kevésbbó sikerűit, a feltaláló
azonban nem csüggedt el. Tovább dolgozott
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Szabadság-szobor Debreczenben. Debreczen vá
rosa egy régebbi közgyűlésén kimondta, hogy a szabadságharcz nagy eseményeinek emléket állít. A város
tanácsa a múlt héten foglalkozott a szobor-bizottság
jelentésével s egyhangúlag kimondta,hogy a Szabad
ságszobrot arégi kőorofzlán helyén, akollegium előtt
állítja föl s a szobor kivitelével Tóth András debreczeni szobrászt, több Kossuth-szobor készítőjét bizza
meg. A szoborra 28,000 koronát szavaztak meg.

SANTOS-DUMONT LÉGHAJÓJA LEERESZKEDÉS KÖZBEN.

szerkezete tökéletesítésén s a mint elkészült,
újra pályázott a kitűzött díjért.
Most legutóbb újra megkisérlette a fölszállást
tökéletesített léghajójával. Ezúttal azonban n e m 
csak hogy nem járt vállalata sikerrel, de kis híja,
hogy szerencsétlenség n e m lett belőle. Az Eiffel
tornyot sikerült ugyan kétszer körülhajóznia, de
visszatérőben egy erős szélroham hátravetette
a léghenger elejét, a mitől a gáz összegyűlt a
hátsó részben s a léghenger erősen hátrafelé
fordult. D u m o n t erre megállította a motort s a
léghajó kezdett leszállni. Leszállás közben
azonban a léghenger beleütközött a Quai de
Passy egy h a t emeletes házába, fölrobbant ós
lezuhant, csónakja pedig megakadt egy kémény
ben. Santos-Dumont több mint egy fél órát
töltött ily helyzetben, összekuporodva a csónak
ban, míg tűzoltók kiszabadították.

IRODALOM É S MŰVÉSZET.
* Gorkij Maxim, kinek egy érdekes elbeszélését
kezdjük mai számunkban közölni, egyike a mai
orosz irók legkedveltebbjeinek. Eövid idővel ezelőtt
tűnt fel az irodalomban. Kalandos, kóbor életet élt
ifjú korában, bebarangolva Oroszország minden
vidékét s megismerkedve az ország népének min
den osztályával. Különösen a társadalom számüzöttjeinek, a vándor czigányoknak, koldusoknak,
gonosztevőknek életét rajzolja nagy hűséggel, erő
sen egyéni életfilozófiával. Gorkij élénk részt vett
az utóbbi idők politikai mozgalmaiban s e miatt
börtönbe is került. A börtönben súlyos betegséget
kapott, úgy hogy már életéhez se sok reményt fűz
tek. Ez alkalomból Európa minden országában sokat
emlegették nevét s ez a körülmény szintén hozzá
járult ahhoz, hogy müvei iránt oly általános lett az
olvasóközönség érdeklődése.
Báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszterről,
50 évi szolgálati jubileuma alkalmából érdekes tar
talmú és csinos kiállítású könyv jelent meg Pozsony
ban. A könyvet, melynek illusztrácziói közül való
lapunk mai számában aFejérváryra vonatkozó képek
nagy része, Szalay Ödön kir. tanácsos, volt ország
gyűlési képviselő, Fejérvárynak fegyvertársa a solferinói csatában, állította össze, nagy részt hivatalos
adatok alapján s a miniszter számos tisztelőjének
közreműködésével. Érdekesen irja le benne Fejérváry
báró változatos pályafutását s előadásában mindig
meg tudja őrizni a történetíró higgadt tárgyilagos
ságát.
• Az osztrák-magyar monarchia írásban és
képbern czímü nagy irodalmi vállalat VII. köteté
nek 13—15. füzetei a napokban hagyták el a sajtót.
Míg az előző négy füzet majdnem kizárólagosan a
Székelyfölddel és a székely néppel foglalkozott, addig
ez újabb füzetek az erdélyrészi román- és szász nép
ismertetését tartalmazzák azon megyék részletes
leírásával együtt, melyekben e két hazai népfaj
aránylag a legtömegesebben lakik. A 13. füzet ifjabb
Hermann Antalnak a hétfalusi csángókról írott
tanulmányával kezdődik, Gyárfás Jenő festőmű
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vészünknek a csángó népélet köréből vett két
igen sikerűit rajzával. Fogarasmegyének
gazdag
természeti szépségeit, és történeti nevezetességeit
Váró Ferencz ismerteti meg jól megírt czikkben,
Háry, Goró, Bőrre és Vágó Pál szép rajzaival.
A hazai románság ez egyik legrégibb lakóhelyének
ismertetése után a románság néprajzi
leírása
következik, a kitűnő román-magyar tudósnak, Moldován Gergelynek avatott tollából. Bőrre Tivadar,
Melka Vincze és Pataky László rajzai emelik e
nagybecsű tanulmány érdekességét a román nép
különféle típusainak, népviseleteinek és szokásainak
élethű, de mégis művészi rajzaival. A románság
néprajzi leírása után következik a szászok hajdani
ismertetése
anyaszékének, a mai Szebenmegyének
és a szászság néprajzi leírása. Szebenmegyének mai
állapotát történelmi visszaemlékezések kíséretében
a fiatalabb szász tudós nemzedék egyik legjelesebb
tagja, Schullerus Adolf ismerteti meg velünk, míg
a szász nép szokásait, életmódját és érdekes nép
költészetét a régibb szász írók egyik jelese, Teutsch
Traugott foglalja össze egy tömören írt vázlatban.
A szász népélet alakjait és egyes jeleneteit Miess
Frigyes és Roskovics Ignácz mutatják be több
hangulatkeltő képekben. A 15. füzetet a hajdani
Királyföld egyik legszebb részének, a mai NagyKűküllő megyének kitűnő leírásával Pildner Ferencz
országgyűlési képviselő zárja be.
Gyötört szivek. Regény két kötetben. Irta Theuriet André. Csendes, de megható tragédia rajza ez
a regény. A szép Simonne nem fogadja el Jeannak,
a fiatal, nagytehetségű ügyvédnek kezét, mivel meg
tudja, hogy régebben már egy nővel viszonya volt.
Visszautasítja és daczból férjhez megy máshoz.
Mindketten boldogtalanok lesznek, a nő későn látja
be nagy tévedését, melylyel mind a maga, mind
imádottja életét tönkre tette. A rajzolt alakok mind
élethívek s általában az egész regény kellemes
olvasmány. A regény az Athenaeum kiadásában
jelent meg; ára 2 korona.
Negyvennyolczas honvédtisztek névkönyveMocsonoky József székesfejérvári ügyvéd, 1848/49-es
nyűg. honvédhadnagy a fejérmegyei levéltárban
őrzött 1848—49. évi Hivatalos Közlönyből és a komá
romi lapokból összeállította a negyvennyolczas
honvédtisztek betüsoros névjegyzékét a zászlóalj,
ezred vagy csapat számának megjelölésével. Mocso
noky a könyvére, melynek 1848149-iki volt honvéd
tisztek betüxoros névjegyzéke lesz a czíme, megren
deléseket gyűjt. A mű a szerzőnél Székesfejérvárott
rendelhető meg. A háromszáz ívre terjedő munka
ára két korona ötven fillér. A jövedelem negyed
részét a szeríő az országos honvédegyesűletnek
ajánlotta föl.
A műcsarnok legközelebbi kiállításai. Az orszá
gos magyar képzőművészeti társulat jóeleve készül
téli kiállítására és most küldi szét meghívóit ugy a
hazai, mint a külföldi művészeknek. A most követ
kező kiállítási időben úgy a hazai, mint a nemzet
közi tárlat egy-egy fél hónappal előbb nyílik meg,
mint máskor, még pedig a magyar tárlat november
elsején s a nemzetközi kiállítás márczius 15-én.

MI UJSÁG?
Szent-István napján a budavári egyházi szertar
tásokat Vaszary Kolos bibornok-prímás végzi. A
szent beszédet a Mátyás-templomban dr. Jordán
Károly apát, szaniszlói plébános tartja.
Károly főherczeg a Tátrában. A fiatal Károly
főherczeg több hétig tartott körútját a Tátrában
fejezte be. Bukovinából jövet augusztus 7-ikén este
Poprádfelkáról kocsin érkezett Alsó-Tátrafüredre.
Másnap Zichy Géza gróf kocsiján kirándult Pop
rádra és ott a Husz-parkban étkezett, délután pedig
megtekintette 0 - és Uj-Tátrafüredet, majd vissza
térve Alsó-Tátrafüredre, az ott időző főrangú csalá
dok gyermekeivel lawn-tennist játszott. Augusztus
9-ikén "Wallis gróffal Bobsinára kocsizott, a hol
megtekintette a jégbarlangot, 10-ikén pedig TátraLomniczra hajtatott s részt vett a virágkorzón és a
lóversenyen is megjelent. A főherczeg befejezve
magyarországi tanulmányútját, augusztus 12-ikén
visszatért Bécsbe.
Szilágyi Dezső emléke. A magyarországi kárpát
egyesület elhatározta, hogy megörökíti Szilágyi
Dezső emlékét. A magas Tátra valamelyik alkalmas
pontján emlékkövet állít föl az elhunyt államférfiú
nevére.
Űj egyetemi tanárok. A budapesti tudomány
egyetemen végleg betöltötték a kereskedelmi és
váltójog tanszékét, melyet Nagy Ferencznek állam
titkárrá történt kinevezése óta dr. Schwarcz Gusz
táv, a római jog tanára, csak ideiglenesen töltött be.
Most Schwarcz kineveztetett a kereskedelmi és
váltójog rendes tanárává. — A király dr. Ferenczy
Józsefet, az országos közoktatásügyi tanács titkárát
és a kolozsvári egyetem magántanárát a budapesti
József-műegyetemen a magyar irodalom és iroda
lomtörténet nyilvános rendkívüli tanárává nevezte
ki s neki a műegyetemi nyilvános rendes tanári czímet és jelleget adományozta. Ferenczy irodalmi
működését jutalmazza e kinevezés.
Bertha Sándor, Parisban élő hazánkfia, augusz
tus 10-ikén második felolvasását tartotta az «Académie Sciences morales et politiques» heti ülésén.
A felolvasás magyar-barát tüntetésre adott alkalmat.
Ugyanis Himly a magyarokat a románok elnyoma
tásának vádja miatt újból megtámadván, LeroyBeaulieu Anatol igen szellemes beszédben védel
münkre kelt. Elmondta, hogy a magyar nemzet a
continens legrégibb alkotmányos nemzete s hogy
szabadságát mindig tudta, ha nem is megvédeni,
de legalább erkölcsileg fentartani. Ezért a szabad
elvűek tiszteletére világszerte joggal számíthat.
Ethnographiai szempontból érdekesnek tartja meg
jegyezni, hogy a magyarok turáni eredetük daczára
minden tekintetben a polgárosultság színvonalán
állnak. Ezt azonban némüeg annak tulajdonítja,
hogy összevegyültek a germán és szláv elemekkel.
A szólót Bertha az ülés után melegen üdvözölte
reánk nézve oly rokonszenves rögtönzéseért, a franczia tudósok pedig hazánkfiának mondtak köszönetet
felolvasásáért.

* Az «Árpád» csatahajó, mely ikertestvérével,
a • Habsburg»-gal kettős monarkhiánknak leghatal
masabb hadihajója, szeptember 11-ikén fog Trieszt
ben, a hol épült, nagy pompa kifejtése közt József
Ágoston főherczeg, mint 0 Felsége képviselője
jelenlétében, vízre bocsáttatni. Keresztanyja a király
unokája, Auguszta főherczegnő, József Ágoston
főherczeg neje lesz. Úgy ez a körülmény, mint a
hadihajó elnevezése, újabb bizonyítéka azon szere
tetnek, melylyel ősz királyunk nemzetünk iránt
viseltetik. Spaun báró, a haditengerészet főparancs
noka meghívókat küldött a magyar kormánynak,
a törvényhozás mindkét háza tagjainak, valamint a
fővárosnak. Bemélhető, hogy a reánk magyarokra
nézve nevezetesünnepélyen hazánkfiai minél számo
(r. a.)
sabban fognak megjelenni.
A budapesti nyári lóversenyek. Augusztus 15-én
kezdődtek meg a nyári lóversenyek, melyek ez alka
lommal 11 napig tartanak és szeptember 1-én érnek
véget. É versenyek főérdekessége, a Szent István
díj mely f. hó 20-án kerül döntésre. Az első nap leg
nagyobb díját, az igazgatósági díjat Péchy Andor
«Davenberg» nevű ménje nyerte meg, nyergében a
gyorsan nagy hírre jutott amerikai lovassal, Tarallal. A legközelebbi versenynap aug. 18-án lesz.
M a m a k é r e m , fáj a fejem, mondja íok iskolás
gyermek, de különösen a sápkóros és a fejlődésben
visszamaradt leányok panaszkodnak. Ezen fejfájások
oka nagyobbára vérszegénység, gyöngeség, fáradtság
és kimerültség. Legegyszerűbben az egész szervezetnek
energikus erősítése által háríthatók el. Edzés és elég
séges mozgás mellett a friss levegőn, gyengélkedő gyér-,
mekek számára, mint tulajdonképeni erősítő szer, első
sorban a Somatose ajánlható. Mint könnyen emészthető,
tömény fehérnye készítmény, kis adagban is szolgáltatja
a szervezetnek a test felépítéséhez szükséges tápanya
got, fokozza az étvágyat és emésztést és már rövid
hanználat után bámulatos súlyszaporulatot eredményez.

HALÁLOZÁSOK.
NOBDENSKJÖLD NILS ADOLF EBIK az ismert svéd

éjszaksarki utazó halálát jelentették aug. 13-ikáról
Stokholmból. Az elhunyt 1832 november 18-án szü
letett Helsingforsban, 18ö4 óta több utazást tett az
éjszakisark vidékén. Földrajzi fölfedezés dolgában
legfontosabb volt az 1875-iki, 1876-iki, 1878—79-iki
és az 1883-iki útja. 1875-ben bebizonyította, hogy, a
Kári-tenger nincs mindig befagyva, mint eddig hit
ték, 1876-ban eljutott az éjszaki szélesség 71. fokáig,
1878-ban a Jeges-tengeren át elérte a Behring ten
gert és a Csöndes-óczeánt. 0 volt ez által a századok
óta hiába kutatott éjszakkeleti átjáró fölfedezője.
1883-ban messzire behatolt Grönland jégmezőire.
Erdemeit az egész tudományos világ elismerte s
mostanig is ő maradt a sarki utazók közt a legelső.
A svéd király érdemeiért a bárói rangra emelte.
HENRIK orleansi herczeg, ki Hátsó-Indiában tett
utazása közben tífuszba esett, meghalt aug. 8-ikán
Szaigonban, a franczia Kokhinkhina fővárosában.
Második gyermeke volt Bóbert chartresi herczegnek.
1867 okt. 16-án született Hámban. Unokatestvérén,
a trónkövetelő Fülöp herczegen, József főherczeg
vején kívül Henrik herczeg volt az, a kinek a nevét
az orleansi herczegek közül legtöbbet emlegették. Tu
dományosan képzett, tudománykedvelő ember volt,
kiváló földrajzi író. A politikai életben nem vitt sze
repet, nagy utazásokat tett, s középázsiai utazása
után Bourgeois miniszterelnök a becsületrenddel
tüntette ki. A herczeg elfogadta a köztársasági ki
tüntetést s ezzel az orleanistákat teljesen elidegení
tette magától. Párthívei szakítottak vele s mikor
1896-ban a képviselőkamarában mandátumot akart
vállalni, éppen a royalisták buktatták meg. Unoka
testvérével, Fülöp herczeggel is mindig feszült vi
szonyban ált. Szerény anyagi helyzetén irodalmi
munkásságával segített. Az abissziniai háború után
Afrikában járván, súlyos vádakat emelt az olasz
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tisztek ellen. A megsértett hadsereg nevében a mos
tanig olasz király öcscse, a turini gróf, párbajra hívta
1897-ben Henrik herczeget, a ki Parisban megvere
kedett vele. Henrik herczeg sebesült meg, de nem
súlyosan.
CBISPI temetése e hó 14-ikén ment végbe Nápoly
ban. A holttestet hajón vitték onnan szülőhelyére,
Sziczilia szigetére, Palermo városába, mely Crispi
nevét az olasz egységért vívott küzdelmek idejéből
irta a történet lapjaira. Az agg államférfiú nem
hagyott hátra vagyont. Fő hagyatéka nagy terje
delmű emlékirata, mely 1860-tól napló-jegyzeteit
foglalja magában. Crispi mint miniszter is csaknem
napról-napra följegyezte, mi történt vele, mily
beszélgetéseket folytatott. Az iratok sajtó alá rende
zését Damiani szenátorra bizta Crispi. Elhunyta
magyar miniszterelnök a
alkalmábólSzéllKálmán
bécsi olasz nagykövethez intézett táviratban fejezte
ki a magyar kormány részvétét. A ravatalra Vilmos
német császár is küldött koszorút. Az augusztus
14-iki temetésnél országos részvét nyilvánult. A ko
porsót borító fekete lepel végét Palermo, Nápoly,
Bóma és Bibera (Crispi szülőföldje) polgármesterei,
a kamara elnöke, a szenátus alelnöke, Nasi minisz
ter és más előkelőségek tartották. A halottas kocsit
Crispi rokonai, a király hadsegéde, a német konzul
Vilmos császár képviseletében, a szenátus és a
kamara küldöttségei, Baccelli, Morin és Ponza di
San Martino miniszterek, sok tábornok, tengernagy
és más hivatalos személyiség, továbbá Crispinek
számos barátja, sok intézet és egyesület küldöttsége
és végűi a Garibaldi-veteránok követték. A katona
ság sorfala mögött az egész utón óriási néptömeg
gyűlt össze. A koporsót az arzenálba érkezése után
fekete posztóval bevont és jelvényekkel ós zászlók
kal díszített bárkán a «Varese» hadihajóra szállí
tották, mely Palermoba vitte. Augusztus 15-ikén
délután ágyúk dörgése közt és a nápolyi temetés
főrésztvevőinek kíséretében érkezett meg a halott.
A koporsót az Alpergo delle Povere templomba
vitték.
Elhunytak még a közelebbi napokban: MERSICS
MIKLÓS, nyűg. kúriai bíró, 80 esztendős korában,
Budapesten. Mersics 1867-ben lett kúriai biró,
1880-ban nyugdíjazták és ekkor a Lipótrend lovag
keresztjét kapta. — PETROVITS VALÉR, kir. törvény

széki biró, Budapesten, negyven éves korában, s
Temesvárott temették el. — Csikszentléleki Szisz
IONÁCZ, gyergyó-szentmiklósi járásbiró, 59-ik évé
ben. — Kovássi KOVÁSSY ILLÉS, fiumei pénzügyigaz

KÉPTALÁNT.
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A (Vasárnapi Ujság» 30-ik számában közölt kép
talány megfejtése : A Barwin elmélete.
Feleifis szerkesztő: Nagy Miklós.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, TV., Kaplony-utoia 9.

A.Uipittatott 1865-ben. ~w»
A legjobb bel- és külföldi

pianinó. és harmoniamok
legolcsóbban kaphatók

Heckenast Gusztáv
zongoratermében

Budapest, IV. Gizella-tér 2.
(Vicii-u cza sarkin).
E h x b a r udvari zongora nyár
S o h i e d m a y e r é s fial
stuttgarti udvari zongoragyár
magyarországi egyedüli kép
viselete. Valódi amerikai harmnninmok. 8874
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A „Zenélő Magyarország" S B J M S S S
folyóirat, megjelenik minden hó l.cs IS-én mindenkor 12 oldal tartalom
mal a legújabb s modern zeiiemíi-ujdonságokkal. Kitüntetve a budapesti
országos kiállításon 18!M( és a párisi 1900. évi világkiállításon — s szer
kesztő-kiadójának s 0 csász. és apostoli királyi Felsége legmagasabb meg
elégedését méltóztatott nyilvánítani. Rendes munkatársai az ország leg
számottevőbb magyar zeneszerzői s a külföld világhírű compositorai, a
kiknek legsikerüliebb szerzeményeit közli a eontinenseu egyedül álló
zenemű folyóirat. Előfizetési áré évnegyedre 6 füzetre, 1-2 oldal ze
nemű tartalommal 3 korona, mutatvány füzetet BOfillérbeküldési' ellen
liérnieiiive küld a "Zenélő Magyarország* — Klökner Ede zeneműkiadóhivalala és zencmíikereskeilése. líiidapeslen, VIII., József-kőrut 24.

gatósági titkár, 41 -ik évében, Gleichenbergben. —
VERESS GÍULA, parajdi m. kir. bányamérnök-hivatali
főnök, Karlsbadban. — Dr. SZEDŐ ADOLF, budapesti
ügyvéd, 45 éves korában. — BELOHOVSZKÍ JÁNOS,

régi honvédőrmester, Miksa mexikói császárnak is
katonája, 76 éves, Ipolyságon. — MIHÁLY MIKLÓS,

m. kir. állategészségügyi felügyelő,
43 ik évében.

Temesvárott,

Felsőpulyai dr. BÜK GÉZÁNÉ, szül. csokaji és érendrédi Fényes Birike, 36-ik évében. Sátoralja

N

ena panasz-

k o d i k t ö b b é bűzös izzadás, test
bőr viszketeg, sömör, ekzema, ótvarban szenvedő,
ha az E r é n y i - f é l e

újhelyen — Ozv. KÖVÉR KÁROLYNÉ, szül. Bónay Má

Ichtiol- Salicyllal

ria Martfű-Mariházán, 68 éves korában. — Id. TÓTH
ISTVÁNNÉ, szül. Klingert Terézia, 73-ik évében Kecs

egy kísérletet tesz. Szagtalan I — Ara 3 korona,
utasítással. Szétküldi:
8995

keméten. — KUND JENKE VIOLA, Kund Pálnak és

Löri Jenkének leánya 22 éves korában Budapes
ten. — WEISZBURONÉ, szül. Bródy Júlia, Bródy Zsig
mond főrendiházi tag nővére, 54 éves, Budapesten.

E R É N Y I gyógyszerész,
Szabadszállás.
Főraktár: Török I. Király-utcza 12- szám.
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POLGÁR SÁNDOR

2236. számú feladvány. Dobrueky J.-tól.

orvosi mű- és kötszerésznél

nÖTKT.

Budapest, VII., Erasébet-körut 50

mm. 'mm ''wd
W/,. mm

•

legjutányosabban beszerezhetők
saját gyártmányú m. kir. szab.
sérvkötők, betegápolási
c z i k k e k , k ö t s z e r e k , összes
g u m m i á r u k , valódi franczia
k ü l ö n l e g e s s é g e k (óvsze
r e k ) htb.
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VILÁeOB.

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond.

„Henneberg-selyem"

téli és nyár gyógyhely.

Elsörangu.E kenés vizű gyógy
fürdő, páratlan gőzfürdővel 6a
legmodernebb iszapfürdőkkel,
pompás ásványvíz uszodák
kal, kő- és kádfürdőkkel.
Prospektus ingyen bérmentve.

fekete, fehér és színes, méterenként 65 krtól 14 frt 65 krig, sima,
csikós, koczkás, mintázott, damasztok stb. (kb. 240 különf. minős.
és kb. 2000 különféle szín és rajzolatban stb.)
Menyasszony-selyem ... ...
6 5 kr. 1 4 frt 6 5 krig.
Selyem-damasztok — ...
.. 6 5 « 1 4 • 6 5 •
S e l y e m - b a s z t r u h á k , ruhánként 8 frt 6 5 • 4 a • 7 5 •
S e l y e m - f o u l a r d o k , nyomtatva
65 < 3 < 65 •
B á l i - s e l y e m . . . . . . __ . . . . . . _ . 6 0 a 1 4 t 6 5 «
Selyem-grenadinok
... ...
80 •
7 a 65 «
méterenként postabér- ée vámmentesen házhoz szállítva. Minták
•Bonnal küldetnek. Svájciba dupla levélporto jár.

HENNEBERG

G . Belyemgyáros Zürichben.

Os. ós kir. udvari szállító.
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ÁRLEJTÉS.

1731/901. 13. oszt. A közös hadügyministerium a mellékelt jegyzékben fel
sorolt tárgyak szállítását nyilvános árlejtés utján szándékozik biztosítani, mi
végből a vállalkozni kívánók ezennel írásbeli ajánlatok tételére hivatnak fel. —
Az ajánlattevők által a következők tartandók szem előtt:
I. Csakis osztrák vagy magyar állampolgárok (czégek) ajánlatai vétetnek figye
lembe, kiknek szállítóképessége és megbízhatósága minden kétségen felül áll. Azon
czégek azonban, melyek a hadsereg részére szállító konzorcziumoknak tagjai, ezen
árlejtésalkalmával egyáltalán nem vétetnek figyelembe. — A szállítandó tárgyakat
okvetlenül belföldön és belföldi anyagból kell előállítani. — A magyar korona
országaiból pályázó pályanyertes vállalkozó a szállítandó czikkeket és a hozzájuk
szükséges anyagokat, ez utóbbiakat, a mennyiben a mintának megfelelő czikkek
gyártásához szükséges mennyiségben és minőségben, valamint a Magyarországon
kivül jegyzett árakkal egyenlő, vagy olcsóbb árban kaphatók, a magyar korona
országaiban tartozik előállítani, illetve előállíttatni.
II. Azon ajánlattevők, kik a közös hadügyministerium előtt korábbi szállítások
révén még nem ismeretesek, megbízhatóságukat és szállítóképességüket bizonyítvá
nyokkal tartoznak igazolni. — Ily bizonyítványok kiállítására hivatva vannak:
1. A kereskedelmi czégjegyzékbe bevezetett czégekre nézve azon kereskedelmi
és iparkamara, melynek területén az ajánlattevő czég telepe van.
2. Azon ajánlattevőkre nézve, kiknek czége törvónyszékileg bejegyezve nincsen,
azon elsőfokú közigazgatási hatóság, melynek területén az ajánlattevő lakhelye van.
Ezen bizonyítványok a kiállításukra hivatott közegek által nem adatnak ki a felek
nek, hanem közvetlenül a közös hadügyministeriumhoz küldetnek. A pályázók
nak tehát ilynemű okmány kiállítása iránt az illetékes kereskedelmi és iparkamará
hoz (I. fokú közigazg. hatósághoz) idejekorán kérvényt kell benyújtaniuk, melyben :
1. a vezeték- és keresztnév (a czég szószerinti megjelölése);
2. az üzletág és lakhely;
3. a versenytárgyalás megtartására hivatott katonai hatóság (jelen esetben a
közös hadügyministerium) ;
4. az ajánlat benyújtásának határideje ; és
5. a szállítandó tárgyak és azok mennyisége pontosan kiteendő.
A végzés, melyet a vállalkozó e folyamodványra kap, az ajánlathoz melléklendő.
III. Az ajánlat csakis a mellékelt jegyzékben megnevezett czikkekre szoritkozhatik, és akár az egyes tárgyak összmennyiségére, akár azok egy tetszés szerinti
részére szólhat.
IV. Az összes tárgyak a brünni, budapesti, gráczi ós bécsi (kaiser-ebersdorfi)
ruharaktárakban megtekinthető legutóbb jóváhagyott, lepecsételt minták ésleirások
szerint szállitandók. A szállított czikk minőségének az emiitett minta minősé
gével legalább is egyenlőnek kell lennie. — Oly czikkek, melyekből többféle méret
van megállapítva, és melyekre nézve a szükséglet a mellékelt jegyzékben nincs az
egyes nagysági osztályok szerint feltüntetve, a nagysági osztályok előirt, vagy pedig
a megrendelésnél meghatározandó százalékarányában szállitandók. — A vállalkozók
a mintákat az ár lefizetése mellett a fentnevezett ruharaktáraktól megszerezhetik.
Azon vállalkozók, kik régebbi szállításokból eredő minták birtokában vannak,
saját érdekükben tartoznak meggyőződni a felől, hogy e minták még érvényben
vannak-e, mert az esetleg nem az utolsó minta szerint előállított czikkek átvétele
feltétlenül ki van zárva. — A vállalkozók által ezen mintákért fizetendő árban
a közvetlen beszerzési költségen felül 1 5 % kezelési költség is benfoglaltatik.
V. A tábori főzőedények két emberre, a bográcsok (casterole), a gyalogsági
főzőedényekhez való fedelek, továbbá az evősajkák fedővel, végül a vizes-kannák
1902 július végéig egyszerre szállitandók, migaz összes többi tárgyak szállítása leg
később 1902 szeptember végéig négy egyenlő részletben akként teljesítendő, hogy
a megrendelt mennyiség egy-egy negyedrésze 1902 márczius, május, július és szep
tember végéig lesz beszállítandó. — A közös hadügyministerium kifejezetten fentartja magának azon jogot, hogy a felajánlott szállítási mennyiségnél kisebb vagy
esetleg felével nagyobb mennyiséget rendelhessen. — Ilyen többrendelés az 1902. év
folyamán is bármikor történhetik, mely utóbbi esetben a szállító köteles a többszük
ségletet a megrendeléstől számítandó 4 hónap alatt szállítani és erre nézve ugyan
azon árak és szerződési feltételek érvényesek, mint az eredeti megrendelésre nézve.
VI. Az ajánlatban, mely a jelen hirdetményhez csatolt minta szerint szerkesz
tendő, pontosan és érthetően kell kitenni azon ruharaktár nevét, melybe a vállalkozó
a beszállítást eszközölni kívánja, az ajánlott czikkek mennyiségét és megnevezését,
végül minden egyes czikknek számokkal és szóval kifejezett árát és a szállítási
határidőt. — Ha a hadügyi kormány az ajánlattevőnek a beszállítás helyére vonat
kozó kívánságát a szállítás odaítélése alkalmával nem teljesítheti, ajánlattevő a szál
lítást más, vagy esetleg több ruharaktárba is saját veszélyére és költségére tarto
zik eszközölni. — A szállítóknak egyébként megengedtetik, hogy a tárgyakat az
üzlethelyiségükhöz legközelebb eső ruharaktárban megvizsgáltathassák és azután
esetről-esetre saját veszélyükre és költségükre a többi ruharaktárba átküldhessék. — A prémczikkek azonban mindenkor közvetlenül az illető ruharaktárakhoz
küldendők. — A ruharaktárakhoz czimzett azon vasúti teherszállítmányokra
nézve, melyek kifogástalan megvizsgáltatásuk után a ruharaktár által átvétetnek,
a szállítóknak visszatérítés utján a katonai díjszabás kedvezménye van bizto
sítva, mi czélból a ruharaktár az illető szállítólevélen igazolja a szállítónak, hogy
szállítmánya a katonai kincstár tulajdonába ment át.
VII. Ha több vállalkozó együttesen pályázik, az ajánlatban határozottan
kiteendő:
1. hogy a szállítási feltételek pontos betartásáért egyetemlegesen szavatos
ságot vállalnak, és
2. hogy ki van felhatalmazva nevükben ezen szállítási ügyletnél a közös hadügyministeriummal érintkezni. Ily közös ajánlat az összes vállalkozók által állásuk
és lakhelyük megnevezése mellett vezeték- és keresztnevükkel aláírandó.
VIII. Az ajánlat biztosítására az ajánlott czikkek után követelt árak értéké
nek 5°/o-a, azaz ötszázaléka bánatpénz fejében a hadtestparancsnokságok szék
helyén levő valamely katonai pénztárnál (fizetési helynél) leteendő. A bánatpénz
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban fizethető le.
IX. A bánatpénz lefizetése az összeg és minőségének (készpénz, értékpapír)
megnevezése mellett az ajánlatban felemlítendő. A katonai pénztár (fizetési hely)
által a bánatpénz lefizetéséről kiszolgáltatott letéti elismervény a lepecsételt aján
lattal egyidejűleg, de külön és szintén lepecsételt borítékban (a hirdetmény végén
levő minta szerint) a közös hadügyministeriumnak beküldendők. Megjegyeztetik
hogy a boritókba zárt ajánlatokat és a letéti elismervényeket együtt egy borítékba
tenni szintén nem szabad, hanem azok külön-külön, de egyidejűleg küldendők be.
A bánatpénz lefizetése végett az ajánlattevők idejekorán, tehát nem az ajánlatok
benyújtására kitűzött határnap lejárta előtti utolsó napokban forduljanak az illető
katonai pénztárhoz (fizetési helyhez).
X. Azon ajánlatokat, melyeket a hadügyministerium előtt ismeretlen szál
lítók nyújtanak be, fel kell szerelni azon végzéssel is, melyet a szállítóképességük
és megbízhatóságuk bizonyítása czéljából beadott kérvényükre hozott és a H pont
ban emiitett kereskedelmi és iparkamarai, illetőleg elsőfokú közigazgatási hatóság
részükre kiad. Ugy ezen, mint a többi ajánlatoknak, továbbá a bánatpénz lefize°
tését igazoló, egyidejűleg, de elkülönítve beküldendő letéti elismervényeknek köz
vétlenül és legkésőbb 1901. évi október hó 15-ének déli 12 órájáig kell a közös
hadügyministerium iktató hivatalába érkezniök.

XI. A szerződési tervezet alakjában szerkesztett részletes feltételek a hadtest
hadbiztosságoknál, a IV. pontban emiitett ruharaktáraktáraknál, Ausztria és
Magyarország összes kereskedelmi és iparkamaráinál, az osztrák iparosok szövet
ségénél Bécsben, a budapesti m. kir. kereskedelmi múzeumnál és az "Országos
Iparegyesület »-nél Budapesten megtekinthetők.
XII. Az ajánlattevők ajánlataikban határozottan kijelenteni tartoznak:
1. hogy a szállítási ós szerződési feltételeket megtekintették, meg is értették
és hogy magukat azoknak teljesen alávetik, továbbá
2. hogy a kiirt tárgyak mintáit behatóan megszemlélték és ugy az anyagra
nézve, melyből azok készültek, valamint a készítés módjára nézve tüzetes tájéko
zást szereztek maguknak.
XIII. Ha az ajánlatban számmal és szóval kiirott árak közt eltérés van ak
kor mindig a szóval kiirott árak az irányadók. Az ajánlat a vállalkozóra nézve
a benyújtás pillanatában, a hadügyi kormányra nézve azonban csak akkor válik
kötelező erejűvé, midőn a közös hadügyiministerium a pályanyertest ajánla
tának elfogadásáról értesítette. Az ajánlattevő lemond a visszalépés jogáról to
vábbá az osztrák általános polgári törvénykönyv 862. §-ában, valamint az osztrák
kereskedelmi törvény 318. és 319., illetve a magyar kereskedelmi törvény 314.
és 315. §-aiban ajánlatának elfogadására nézve megállapított határidőkről.
XIV. A közös hadügyministerium fentartja magának, hogy az ajánlattevők közt
szabadon választhasson. Egyébként egyenlő feltételek mellett azok, kik a^ ajánlott
czikkeket maguk állítják elő (termelők, iparosok) a közvetítő kereskedőkkel szemben
előnyt nyernek. Az utóbbiak egyébiránt kötelesek az ajánlatban az általuk szállított
czikkek termelési, illetőleg beszerzési helyét bejelenteni. (L. ajánlati minta.) Ha
valamely ajánlat nem teljes tartalmában, hanem a felajánlott mennyiség vagy ár le
szállításával fogadtatnék el, az esetben tartozik az ajánlattevő az erre vonatkozó
értesítés vételétől számított 5 (öt) nap alatt a közös hadügyministeriumnál írásbeli
nyilatkozatot benyújtani arra nézve, vájjon ajánlatának módosítását elfogadja-e
vagy sem ? A módosítva elfogadott ajánlat a vállalkozó részéről is elfogadottnak
tekintetik, ha ez a jelzett 5 napi határidőn belül az említett nyilatkozatot egy
általán nem, vagy határozatlanul tette. Ha azonban egy és ugyanazon pályázatban
különböző czikkekre együttesen tett ajánlatok közül csak az egyik, vagy másik
fogadtatnék el, ez az ajánlattevőre azonnal kötelező.
XV. Az ajánlattevők tartoznak ajánlatuknak teljes, részleges, vagy hozzájárulá
sukkal módosított elfogadása után a letett bánatpénzt a szállítási érték 10%-ban
megállapított szerződési biztosítékká kiegészíteni és az írásbeli szerződést, melynek
egyik példánya a vállalkozó költségén szabályszerű bélyegekkel ellátandó, megkötni.
Ha valamely pályanyertes ajánlattevő a szerződést aláírni vonakodnék, vagy
annak aláírása végett az e részben hozzáintézett felszólítás ellenére meg nem
jelennék, az esetben a teljesen, részlegesen, vagy az ajánlattevő hozzájárulásával
módosítva elfogadott ajánlat a jelen hirdetményhez tartozó szerződési tervezettel
együtt fogja a szerződést pótolni. A fentebbi feltételeknek bármely irányban meg
nem felelő, vagy elkésve benyújtott, úgyszintén a táviratilag tett ajánlatok nem
fognak figyelembe vétetni.
Bécs, 1901. évi augusztus hó 1-én.
Cs. és kir. közös hadügyministerium.

1 koronás
bélyeg.

Ajánlati m i n t a :
A cs. és kir. hadügyministeriumnak.

Ajánlat.
É n N . N.
-i lakos ezennel kijelentem, miszerint kész vagyok a
i
cs. és kir. katonai ruharaktárba az alább felsorolt tárgyakat az alább megjelölt
mennyiségben, a kitett árakért és határidőben szerződésszerüleg szállítani.
A szállítandó tárgyaknak
ára
mennyisége

megnevezése

darab

1 darabnak

1

készlet

1 készletnek

1

6tb.

Szállítási határidő

'számokban
szóval
i.—•
korona! fii. korona fii.

egység

>/*

1

stb.

v«

márczius
május
július
szeptember

Elismerem:
1. hogy a közös hadügyministerium által 1731/901. 13. oszt. sz. alatt kibocsá
tott szállítási és szerződési feltételeket megtekintettem és azokat meg is értettem,
es hogy magamat azoknak teljesen alávetem, továbbá
2. hogy a kiirt tárgyak mintáit behatóan megtekintettem és magamat azok
anyaga s kivitele tekintetében részletesen tájékoztam.
kxinIféretemte^eSÍté8eértöt8zázaléko3bánatPénzzellíezeskedem.mely
--koroná
ból (keszpénzben,értókpapirokban,okmányokban) áll,...
K fill.-nyi szállítási
érteknek felel/neg és a külön boríték alatt egyidejűleg beterjesztett letéti elismer
vény szerint a
i katonai pénztárnál (fizetési helynél) letétbe helyeztetett.

Az ajánlatban felsorolt czikkek

helyben

A szállítandó tárgyak jegyzéke.
310
300
430
2230
1580
1240
25600
29200
4500
200
2000
150
2550
100
5100
9000
400
100
200
700
500
250
350
250
550
1050
2000
950
400
900
600
100
150
400
3000
32000
4000
150
29500
1000
14350
4700
1150
1650
68000
1500
3700
100
1150
2300

saját gyáramban (műhelyemben)

.
(utcza, házszám) N.N. gyárában (műhelyében)
A megbízhatósági és szállitóképességi bizonyítvány kiállítása iránti kér
vényre vonatkozó hivatalos végzést ide csatolom.
Kel
t
en, 1901
hó......n.
(Az ajánlattevő sajátkezű aláírása [vezeték és keresztnév],
esetleg a törvónyszékileg bejegyzett czég megnevezése.)
Az a j á n l a t b o r i t é k á n a k m i n t á j a :
A cs. és kir. közös hadügyministeriumnak
Bécsben.
N. N. ajánlata ruházati és felszerelési szükségletek szállítására
vonatkozólag az 1731/901. 13. oszt. sz. hirdetmény folytán.
A bánatpénz borítékának mintája:
A cs. és kir. közös hadügyministeriumnak
Bécsben.
Letéti elismervény
kor., .fillérről (készpénzben, értékpapírok
ban, okmányokban) N. N.-nek ruházati és felszerelési szükségletekre
vonatkozó ajánlatához az 1731/901. 13. oszt. sz. hirdetmény folytán

Az ajánlat és a letéti elismervény elkülönített beküldését illetőleg figyelni kell
a hirdetmény IX. pontjában mondottakra.
i« « ^ At t bola n^ 1 fözöec
\ ények ' bo 8 rAcsok '8y al °b'ságifőzöedénvhez való fedők, evőcsészék fedővel
™ALI i ^ - n ^ r a , n e Z ? a z a J á n l a t b '" 1 szállítási határidőül a hirdetmény V. pontja értel
mében 1902. évi julras vége teendő ki.
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prémes kabátokhoz
1 készlet
prém ulánkákhoz
mentékhez ... ...
prémgallér
prémes kabátokhoz vagy prém-ulánkákhoz ... .__ .__
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,.
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N
fehér
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2 o
sárga —
cseresznyepiros
sötétkék
felszerelt pikkelyes állszíj.
szemernyő szegélyzet ...
tarajfedő ___ ... — —
dragonyos-sisakhoz
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sas ___ ... ... — —
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sas számjegy nélkül ..- _-- — — — — —
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csákó-sas, számjegy nélkül a tábori és vártüzérség részére
sas számjegygyel huszár-csákókhoz ___ — — — —
csákórózsa (huszár-csákók kivételével) ... — --- —
rózsa huszár-csákókhoz. — --- _;.- — — — —
pakfong-számok csákó- és csapka-sasokhoz ... — —
pánczél lánczocska oroszlánfejekkel .... —
vadász-kalaphoz való jelvény számjegygyel _.. — —
vadász-kalaphoz való jelvény sassal ... — --- — —
töltény tartó.. — —- — —- — -•— — — —
szárnyas kerék — — — — — - - — — —
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— —- —
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,.
[ pajzs a derékszíj-csathoz.^. ... —
derékszíj-csat
j k a m ó a gy a i ogsá; gi derékszíjhoz... —
igazolványi sárgaréztok — — — — — —
kis karikák
i a hordozható sátor- felszereléshez
nagy karikák
I nagy
'" \ fémgomb
sima, sárga
kicsi —
nagy
'" \ fémgomb
számozott
kicsi —
í nagy.
nagy _ .. — J dsidás-fémgombok
sárga
kicsi —

Síi*

par
darab

par
<
darab

par
darab

41000

hó végéig*

Cs. és kir. közős hadfigyministerinm.
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11000
15500
8000
1420000
440000
626000
215000
104000
8000
24000
145000
270000
41000
123000
50
350
73000 par
107000
6900 méter
12900
950
16650
15500
29200

1 pár
1 darab

1 pár
t

1 darab

5200 darab
t
2400
i
86000
82000 méter
t
450
«
2700
<
2750
c
2700
58000 készlet
6800
•
3300
820
1250
3100
240
1950
35
6500
65
30
510
4100
1600
120
300
10000
21000
16000
36500
25000
8000
4800
8800

darab
pár
darab

méter
i

darab

58000
4600
125000
10
220
2700

1 pár
1 darab

pár
9800
6600
i
10000 darab
2300 klgr
450

24800000 darab
87000 pár
1000 darab
1800
2500
750
1300
10 darab
1300
<
1350
100 darab

I

I .KICSI

Mennyiség

J

sárga makkgombok — — —- — — — — —
fekete ... ... — — — — — 1 horgany-gombok
fehér _. ...
— —- — )
1 darab
alsó nadrág
pamutposztóból
— .-- — — —- —
fekete
... ...
közönséges nyakravaló posztólebeny
világosszürke
nélkül
sárga __. ...
1 pár
bőr- --. ...
l keztyü
gyapjú-* —
őrmesterek részére
1 méter
káplárok részére ..
csákó paszomány
szegélylyel—
szegély nélkül. —
őrmesteri gallérpaszomány
széles ... — —
keskeny —
aranyozott karpaszomány
í egyéves önkéntesek és önként tovább szolgáló
3800
karsujtás |
őrvezetők részére ... — ... — — —
I tiszti szolgák és lóápolók részére
... —
14300
1 darab
550 darab feketesárga karkötő
prémes kabátok vagy prémes
2700 készlet világoskék |
ulánkához— — -— — 1 készlet
6550
feketesárga
nyakzsinór
téli attilához — — —
3100
320
barna
J
'
1 méter
1405»M) méter attilazsinórzat (huszárnadrágokhoz és vállsujtáshoz is) 1 darab
4400 darab vitézkötés gyapjúból, huszár-csákókhoz.. — — —
f
3200
«
vadász-kalaphoz való zsinór. — ... --- — --- —
1 méter
10600 méter zsinórzat csákókhoz, csapkákhoz és sapkákhoz . . . —
1 darab
7900 darab váll-zsinórzat prémes kabátokhoz és prémulánkaknoz 42IJ00
skárlátvörös lövész jelvény-zsinórzat
1700
tüzérségi jelző-zsinór
52500
gyalogsági...
l kardbojt (uj minta).
12400
lovassági --

-:]

* A vászonbetéthez szükséges bélésvászon a katonai kincstártól szerzendő be
méterenként 44 fillér árban.

1700
1450

2050
2950
1400
1450
250
1350
5500
180
370
650
750
2950
300
2000
4100
1800
2400
1750
2050
pár
1650
6400 darab

6600
10500
1150
200
89000
12600
300
50
10
100
470
120
590
270
250

pár

Megnevezés

trombita-zsinór ...
... ... .
ulánka-rojtok ...
...
attila-rózsácskák
.
feketesárga zsinórzat magyar nadrághoz .
vászonszalag fehér- | szegélyes
nemüekhez
\ szegély nélkül
csalánselyem-szalag csizmanadrághoz.,
huzószalag csizmákhoz ...
kékesszürke ..
... | köpe
barna ... _
revolvertartó-zsinór rugós kamó nélkül
verők nélkül
dob
\ verőhtively.
verők
trombiták fúvókával
kas
bőr.
J felső..
—
abroncs 1 alsó
dobfeszítő abroncs
—
hur
...
feszitőrud csavarokkal
hordkamó ...
fúvókák trombitához
lóvakaró kézszij nélkül
...
szőrfésük kézs'íj nélkül ...
— ...
kézvédők
... -_
_.
— —
derékkötél a tölténytáskához ...
—
zsinórzat a hordozható sátor-felszereléshez.. ... ... —
kötőfék. ... ... ...
ló-béklyó
- —

Az árak
ajánlandók

1 darab

•
100 darab
1 méter

1 készlet
«
1 darab
1 pár
1 darab

1 méter
1 darab

sátorczövek
" l a hordozható sátor-felszereléshez
satorcsucs
|
100 darab
makk-gombok a hordozható sátor-felszereléshez ... ...
1 darab
a sátorhoroghoz
— ...
fanyól
a csákánybárdhoz
— — —
faczövekek a ló-álláshoz
...
1 pár
dragonyosi sarkantyú csavarokkal
huszár- -.
«
1 darab
tűk a háti és szerszám-bőröndhöz
I bőrczipőkhöz
lklg.
faszögek
c
| könnyű czipőkhöz
1000 drb
vas talpszögek
1 pár
sarokvasak 10- 10 szöggel —
1 darab
( tövis nélkül... ...
csatok | nagyobb j
^
feketére lakkozva a háti
tojásdad csatok ...
...
bőröndökhöz
karikák.. — — — ...
kettős gombok.. ...
<
t
szegecseléshez
rugós-kamók
.
háti bőröndhöz
tartó-kamók
.._ ...
feszítő csavar övzsinór nélkül..
pót-rugóskamó- . . . ...
tölténytáskához
húzó-csavarok ... —
sima gyürük csavaranyával...
feszítő sikattyu-párkány ... ...
gyalogsági tölténytáskához
csak tövis nélkül
istálló kötőfék-szárakhoz
nagy csatok lovassági derékszíjhoz . . . . . .
tartó-kamók a M. 1877. lovassági kardokhoz
fegyverszíj csatok
... ... ...
szíj-kamók az ismétlő-karabélyhoz..
..
rugós-kamók a revolver-zsinórzathoz .. —
nyeles tábori kamók
. . . — ..
gyalogsági ásók ... ... ... ... ... . . .
lábnyüg—. —
— — — —
lovagló-szárak (állazó-láncz kamók nélkül)
állazó-láncz kamók j ^ S H ? ' _ T — ~
ónozatlan
állazó-láncz ... . . .
... ...
kengyelvas—. ...
...
1 pár
kötőfék-láncz _
. . . ... ..
1 darab
gyalogsági főzőedények (bográcscsal) fedők nélkül *. . . .
fedők a gyalogsági főzőedényhez (uj minta) * . . . . . .
vizes-kannák* ._ ... ... ... ... . . .
... . . .
lovassági főzőedények * . . . ... . . . ... ... . . . ...
evő-sajkák fedővel* ... . . . ...
. . . . . . ...
tábori palaczkok zománezozott vasbádogból áthuzat nélkül
kávé-osztó mércze.. ... ... ___ ... ... . . . ...
gyalogsági főzőedények M. 1888. (bogrács és fedők nélkül)*
lovassági főzőedények (bogrács nélkül) * ...
bogrács a gyalogsági főzőedényekhez ... ... ... . . .
| sapkák
_._
... ]
kabátok. ... ... ... I elegyes szürke halinákész zubbonyok
... I ból fegyenczek részére
I téli nadrágok ... ... I
1 pár
nemez-csizmák ... ... ... ... . . . ...
... . . .

* Ónozás előtt és után a gyáros telepén meg fognak vizsgáltatni az illetékes
ruharaktár részéről.
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B U D A P E S T I GYÁRAK É S CZÉGEK.

Brünner Testvérek

Badapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Részv.-társ.
I r o d á i : V I . k e r . , A i u l r á s s y - u t 5 . (saját házában).
8963
Befizetett részvénytőke 10 millió korona. Elfogad betéteket takarék-betéti köny
vecskék és pénztári jegyek ellenében 4 ° / ~ o s k a m a t o z á s s a l , valamint folyó
számlában (check-számlán). A 10"/<>-oz betétkamat-adót az intézet fizeti.) L e 
számítol váltókat, előlegeket nyiijt értékpapírokra. V Á L T Ó Ü Z L E T E megbizásból teljesiti mindenféle értékpapírok vételét és eladását
a legelőnyösebb feltételek mellett s foglalkozik minden a váltóttzletek keretébe
tartozó üzletágakkal. Üzleti órák: délelőtt Vi9—Vsl-ig, délután 3—Va5-ig.
M a g y a r kir. osztálysorsjegyek lőelárasitó helye IV.. Koronaherc z e g - u t c z a 1 1 . Kézi zálogüzletei: IV., Károly-körut 18., IV., Koronaherczeg-u.
és zsibárus-u. sarkán. VII.. Király-n. 57., VIII.. József-körut 2., Üllői-út 6.

L O H R M Á R I A ezelőtt K R O N F U S Z
csipKe, vegyészeti tisztító- és míítestö-intezete

cs. és kir. szab.
légszesz-, villamos- és
petroleumlámpa-gyár.
9223
Főraktár:
Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 3.

9147

meguagyobbitatott

Salonpetroleum és császárolaj
I. rendű. — Bér mentes szállítás.

eromüvi szonyegpoiló és szőrmeáru megóvó-intézettel.— Megbízások átvétetnek:
V1I1.. Baross- utrza 85. sz. saját házában lévő gyárban és a következő fióküzletekben :
IX., t'alvin-tór ». V., Hariuinczad-nteza 3. VI., Teréz-körát 39. VI., Andrássy-űt 16.
Telefon 57-UK.
VIII.. József-kürtit 2. szám.
Telefon 57—08.

K N U T H KAROLY
mérnök é s gyáros.

DAVID KÁROLY ÉS FIA doboz-papiráru és szab. fémkapocsgyára

Cs. és kir. fensége József föherczeq udv. szállítója.
Gyár és iroda :
B u d a p e s t , V I I . k e r . , G a r a y - u t c z a 10.

B u d a p e s t , I., M é . - z á r o s - u t c z a 3 8 . Telefon 91— 4*i

Gyárt nagybani elarusitasi i
következő új ozikkeket
A leetinnniíiDD családi dobozokat és
diszboritékokat (levélpapírokkal
és borítékukkal), névjegvkártyákai,
gyí szia pokat. gyászle vélpapirt.
evásinévjegyeket. Saját gyártmányú
fémsarkokkal elütött rajztömböket, szekrénycsipke és turtapapirokal. továbbá papirtányérokat
plakálcsőveket és különféle összehajt
ható dobozokat.

1901.

Központi viz-, lég- és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek,
csatornázások, szellőztetések, szivattyúk, vizerőművi emelő
gépek stb.
8880

V í l a O " P ' 7 Í f r b l Törvényesen védett hazai gyártmány, mely
* l l a g v a l A B . felfilmnl minden más fogtisztitó-szert,

B T J Ü A . J P E S T , Himg-sVriíi-iit 9 4 . - T e l e f o n

A sertés Magyarországban.
IRTA
ENESEI DOENEE BÉLA

Budapest. Kossuth Lajos-u. 20.

Látképes levelező - lapok
különlegességek
raktára.
A Franklin-Társulat kiadá
sában megjelent.

Egészséges

UTAZÓK

esiga-oadrágtartó

figyelmébe!

kényelmes, mindig alkalmas, ele
gáns szabad testtartás, könnyű
mozgás, könnyű lélegzés, nincs
nyomás, nincs izzadás, nincsenek
gombok, nincs nadrágtartó, nincs
többé szijj. Ara darabonkint ISO
korona, a pénz előleges megkül
NélknUizhetlen űti könyv az
dése esetén franco. Utánvét 70
fillérrel több 3 drb 4 kor. 6 drb államvasutak, a Győr—Eben7 kor. és 12 drb Iá kor. szállítja
furti és az Eperjes—Bártfai
vonalak vidékein.
K A N N IGNÁCZ

Vasút mentén.

1 tubus 60 fillér. (30 kr.) — Mindenütt kapható.

Bées,n.JjilienbiuDDgassel7. ! Á r a k ö t v e 3 k o r .

Egyedüli készítő:

S A V O L Y illatszergyára
Budapest, Damjanich-iitcza 2 8 .
Föszétküldési hely és kiz. vezérképviselet :
DOBÓ é s FEHÉR Budapest, V.. Lipót-kőrút:{. szám.

KWIZDA FERENCZ J Á N O S
cs. és k. OBztr.-migj.,románk. és bolgár fejed. udv. szállító,
Karnist! gyógyszerész Kornettbnrg, Bécs mellett.
8 arany-, 19 ezüstérem, 30 disa- éa elismert-okmány,

Specialista Sérvkötőkben.

Cs. és kir. mosóvi. lovaknak.

ünnepély, melyet augusztus
15-ikén rendeztek báró Fejérváry Géza
1 A honvédelmi miniszternek a honvédség, a
közös-hadsereg s a polgárság képviselői. A jubi
leumon megjelentek bizvást mondhatták, hogy
a nemzet nagy többségének érzelmeit tolmá
csolják, melyek valóban ritkán fordulnak egy
ember felé, mint ez ünnepen báró Fejérváry
felé.
A király meleg szavakkal üdvözölte s fényes
kitüntetéssel ékesítette fel, a német császár, a
bolgár fejedelem a külföld elismerésének tanú-

T E F O L Y T A FÉNYES

Csupán a
1 egész évre 1 6 korona
VASÁRNAPI ÚJSÁG | félévre _
8
•

48. ÉVFOLYAM.

A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 1 egész évre Í O koron*
(a Világkrónikával)
(félévre
ö
•

jeleiül küldték üdvözletüket. A nemzet pedig
elküldte politikai és társadalmi köreinek kép
viselőit, hogy méltassák a kiváló férfiú érdemeit.
Az a beszéd, melyet József főherczeg, a hon
védség főparancsnoka hozzá intézett, méltón
tolmácsolta nemcsak a honvédség, hanem a
polgári társadalom érzelmeit is, és azok a szavak,
melyeket Fejérváry e beszédre válaszul mon
dott, híven jellemzik katonás őszinteségét, s a
hazafiságról való komoly, nemes felfogását.
A jubileumról magáról ezuítal két képet köz
lünk. Az egyik azt a jelenetet tárja elénk, a
mint a jubiláns Fejérváry, József főherczeget,
á magyar királyi honvédség főparancsnokát
fogadja, a ki a honvédtisztek küldöttségét s a

Külföldi előfizetésekhez a postailag
meghatározott viteldíj is csatolandó.

honvédelmi minisztérium személyzetét elébe
vezette. A másik képen a honvédfőtisztek elvo
nulását szemlélheti az olvasó, a jubileum után.
Mind a kettőn a honvédelmi minisztérium palo
tájának főbejárata látható.
Bemutatjuk ezenkívül azokat az emléktár
gyakat, melyeket a miniszter ez alkalommal
kapott s melyek művészi díszükkel is kiváló
alkotásai a magyar iparművészetnek. Első sor
ban említendő köztük a honvédelmi minisz
térium, honvédség és csendőrség tiszti- és tiszt
viselői által felajánlott díszkard, mely a rendes
szolgálati kard formájára készült. Háry Gyula
festőművész tervezte. Az egész kard ötvösós zománcz-munkáját Hibján Samu készítette.

Ára 5 korona.

(Országos Kaszinó palotában.)

fehéríti konzerválja a fogakat, frissíti, üdíti a szájat.

sas. 5 0 6 .

Megjelent!

papirkereskedésében,

Fogtisztitó-szer tubusban,

9169

első magy.mech. szőnyeg-kiporlási,szőrmemegóvási és moly-irtási intézet.
Jfagy mérvben gőzerővel.

KLEIN VILMOS

Legkellemesebb, legkitűnőbb é s nélkülözhetetlen

BÁRÓ FEJÉRYÁRY GÉZA JUBILEUMA.

KOTSCHY E R I C H

A. legszebb franczia
papirkalapok
nagy választékban
8951

BUDAPEST, AUGUSZTUS 25.

Előfizetést teltételek:
VASÁKNAPI ÚJSÁG ós
1 egész évre 2 4 korona
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) együtt | félévre _ 1 2 •

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. «j

ZZ****
évi január hó 1-től állandó kiállítás a fenti czikkekböl a
vávosliaeti iparcsarnokban, megtekinthet/).
8846

Legújabb cs. és kir. szab. Keleti-féle »érvk ö t o orvosi tekintélyek véleménye szerint
legtökéletesebb ezen nemben ; nem csú
szik, nem gyakorol kellemetlen nyo
mást és eltávolítja ezélszerii szerkezeténél
fogva az eddigi sérvkötök hiányait. Ária:
egyoldalú 1 2 kor., kétoldalú 2 4 k»r. Gyá
ramban készülnek ezenkívül: műlábak, műkezek, műleges fűzők, egyenestar
tók, járó é s nyújtó gépek, gommt
görcsér-harisnyák. úgyszintén az összes
gumim-különlegességek urak és höl
gyek részére. — Megrendeléseket pontosan
eszközöl
893t
l * " í » l . » f r i l í orvossebészi műszerész
l i c l C l I »l . BUDAPEST,
IV., Koronakercieg - u t c i a 17. u .
Nagy képes árjegyzék ingyen, zárt boritkéban.
Ezen hirdetés tulajdonosának be
vásárlásnál 10" »ot engedélyezek.

34. SZÁM. 1901.

25 iv terjedelmű, 38 eredeti képpel illusztrált, kiváló szak
munka, mely a közgazdasági kérdések iránt érdeklődők
nek kiválóan fontos, az állattenyésztők, hizlalók, keres
kedők s állatorvosoknak azonban n é l k ü l ö z h e t l e n
kézikönyv. Előkelő sztkirók által m e l e g e n a j á n l o t t
közérdekű mű.
Kapható
(Budapest,
hazai

a Franklin-Társulatnál,
VII., Bethlen-uteza
nagyobb

szerzövsl
4&) &s

minden

könyvkereskedésben.

Dr. F A R K A S GYULÁNÉ
FELSŐBB LEÁNYNEVELŐ INTÉZETE ÉS INTERNÁTUSA
BUDAPEST, IV., Ferencz József-rakpart 7.
Magasabb tanfolyam a polgári vagy felsfbb le&nyisítola tananyagát már elvégzett leányok részére. Magyar,
német, franczia, angol irodalom, aestetika, műtörténet,
neveléstan, történelem, természettudományok stb. Kez
dete szeptember 5-én. Kiváló tanerők. Előkelő színvonal.
Felvétetnek benlakók, félbenlakók és bejárók.
Tejjes e l l á t á s t , ismétlő órákat, zene- és nyelvtani,
tást oly l e á n y o k i s nyerhetnek, k i k m á s t á n i n t zetet l á t o g a t n a k , valamint magántanulók is.

Beiratás naponta d. u. 3—4-ig.
Felvilágosítással levélileg is szivesen szolgálunk.

Geittner és Rausch
Budapest,
Andrássy-út 8.,

Az eredeti
amerikai

Kwizda-féle Restitntions-flnid . ' f i t t

I

nagyobb eromegfe««it4.ek ntaa, további flozamodasok,
Í J J S A ^ ? ? ?,# . í j *4,I* * kr
"»™*»*í*»*l *». képesiti iTovSS
5 5 Ü T *?Í ?ÍT ?.* ? " idomitáaraal. vTódi csak Önti

vedjegjgyel kapható az Osztrák.M»gy.,-Monarchi. minden gyógysze"
_ . _ . _ . . Urában e. droguerüliban.
883S

T6»«atarT8>5> József g y ó ^ z , B u d a p . ^ Kl»al,-n.la!

Franklin-Tárinlat nyomdája. (Budapesten I V , E(ryetem-nto«a 4.

Lightning
fagylaltgépek
nagybani raktára.
Árlapot bérmentve
kívánatra küld.

A HONVÉDELMI

MINISZTER JUBILEUMA.

BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA MINISZTER FOGADJA JÓZSEF FŐHERCZEGET MEGÉRKEZÉSEKOR.

