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Irni^nt^eheTszép női kebelt elérni. 

32 . SZÁM. 1902. 49. ÉVTOLT 
A * . 

A kebel szépsége a női bájak egyik legelőkelőbbje, melynek 
adományozásában a természet nem mutatja magát pazarló
nak. Ennélfogva a hölgyek szivesen fogják tudomásul venni, 

hogy létezik egy oly teljesen ártatlan szer, melylyel a 
természet szelíd módon kényszeríthető, hogy ebben a 
tekintetben kevésbé fukar legyen. K szer. mely a linóm 
párisi hölgyvilágban már ismeretes, a R a t i é - f é l e 
P I X U L É S O R I E N T A X E S használatából áll, 
melypilulák a leghíresebb párisi orvosok állal jóknak 
>annak elismerve és tényleg ama tulajdonsággal bír
nak, hogy a női kebelt fejlesztik és újra helvrehozzák, 
a szöveteket erősítik, a vállak csontiludorodásait elsi
mítják és a kebel idomainak egyáltalában diszkrét tes-
lességet kölcsönöznek. Hatása abban áll, hogy a táp
láléknak plasztikai anyasokká való alakulását elősegí
tik, mely utóbbiak a melltájoo megállapodnak. Az egy

szer elért eredmény rendszerint minden különös ápo
lás nélkül megmarad. 9Í3X 

R a t i é - f é l e P i l n l e s o r i e n t a l e s eleveoiiö 
hatása által azonfelül üdébb lesz az arezbőr, szépítve 
az anzvonasok és megifjitva a nö egész lénye. 

El pilulákat mindenki beveheti; a fejlődésben levő 
halai leány ép úgy, mint a teljesen kifejlődött asszony. 
Tehát semmi esetre sem lehetnek a hvktvfobM az 
egészségre ártalmasak. (Törvényesen vedre.) 

A körülbelül két hónapig tartó gyógyfolyamol 
könnvü betartani, a megszokott.életmód, legcse
kélyebb változtatása nélkül Ára egy doboznak 
használati utasítással együtt K ti i.\ utánvéttel K ti'75. 
(Szélküldés titoktartás mellett.) Mindazon dobozok 
visszautasitandók, melyeken a gyáros bélyege 
nincs és melyeken nem áll a következő lakásczim i 

v I ^BBJBBBJBaaaaaaaaaaBH ' Uh. mely i i iuuuidn <i u i c i i i a juu u i c g a i i a p u u u a a . i»« . . . j . . . . . 
J . R A ' l ' U l , Pharmai'ien, 5. Passage Verdau. Pa/vs.llakiar Ausztna-Magyarorsz. részére: Budapesl.Török J ó z s e f gyógysz. Király-u. l í . 

Császárfürdő 
B U D A P E S T E N 9875 

télies nyári gyógyhely. 

Elsőrangu.E kénesvizü gyógy* 
fürdő, páratlan gőzfürdővel és 
legmodernebb iszapfürdőkkel 
pompás ásványvíz uszodák

kal, bő- és kádfürdőkkel. 
Prospektus ingyen bérmentve. 

FŐRAKTÁR 

• KRE1 

ftf$ifc-S~ Erősítés és erömefftyítás céljából eredmé 
~ nynyel használják az Összes turisták. kerék

pározók és lovaglók nagyobb iourok után. 
ÜVEG ÁRA 2 KORONA.Mi ÜVEC ÁRA 

1 KORONA 20 FILLÉR 
Valódi csah^fbnh védj egy gyei. Kpphalö az 

összes gyotjy szertárakban 
K0RNECT3URG BECS mellel. 

Magyarországi főraktár: T ö r ö k J ó z s e f g y ó g y s z e r 
t á r a , Király-utcza 12 és Andrássy-ut 26. 

Falk Ág. vegyészeti gyára, W i e n , I V / 1 . Mindennemű 
rovarcsipés és ennek kel lemet len következményeiné l 
az egyedüli biztos és gyorsan ható szer a Falk-féle 

Csinos ós ozélszerü bádogdobozban van és zsebben hord
ható. A legtöbb gyógyszertárban és jobb gyógyanyag-
kereskedésben és i l latszerészeknél kapható 60 fillérért. 
F ő r a k t á r : T ö r ö k J ó z s e t gyógyszertára, B u d a 

p e s t , Király-u. 12 és Andrássy-út 26. 

+Soványság+ 
8iép telt testidomok % ml keleti 
orÖpornuttól,1900. éri párisi ar&nj-
éremrxel kítfinfcetTo ft—8 hét ilfttt 
már 30 fontnyi gyarapodás ért ke-
iMség. Orvosi rend. szerint. Ssigo-
nimnbecsületes.Nem szádelgát. Siíá-
moi köszönőlevél. kt% kartononként 
1 kor. 60 fill. PosUQtalvány vagy 
atánTéttel. HusnálftU atuitásaal. 

Hyg l sn . Znstitnt 9166 

D. Franz Steiner A Co„ 
BeiUn, 18. KSniggriltmitnsH 69. 
Főraktár Magyarorsiág réoére i 
Törők Jóawf, iry6ey«iTKirAly-a,12. 

BUDAPESTI GYÁRAK ÉS CZÉGEK. 
K N U T H KAROLY 

m é r n ö k é s g y á r o s . 
Gs. és Tcir. fensége József föherczeg udv. szállítója. 

Gyár és i roda : 
Budapest , V I I . k e r . , Garay-utcza 10. 
Központi viz-, lég- és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, 
csatornázások, szellőztetések, szivattyúk, v ízerőművi emelő

gépek stb. 9277 

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek 

ELSŐ MAGYAR ÜVEGGYÁR 
RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 

Budapest, V. ker., Ferencz József-tér 8. sz. 
K r i s t á l y ü v e g k é s z l e t e k , r e m e k v i r á g v á z á k é s 

n l l r a l m i d í s z t á r g y a k . 
Üzlethelyiségünk n e m a Lánczhiddal szemben, h a n e m az A k a d é m i a m e l l e t t 

a B é l a - u t c z a s a r k á n l é t e z i k . 9517 

L O H S MÁRIA ezelőtt K R O N F Ü 8 Z •? 
csipKe, vegyészeti t iszt í tó- és n iű ies tő- in tézete n i eguagyobb i t á to t t 

eromüvl szőnyegpwló és szörmeám megóvó-intézettel.— Megbízások átvétetnek: 
VtfL, Baross-uteza 85. sz. saját házában le vii gyárban és a következő fióküzletekben: 
IX.. Calvin-tér 9. V., Harminezad-utcza 3. VI.. Teréz-körát 39.TI., Andrássy-át 16. 

Telefon 57—08. Vffl., József-kSrút 2. szám. Telefon 57—08. 

QAVID KÁROLY ÉS FIA doboz-papíráru és szab. fómkapocsgyára 
•* Budapest, L, Mészáros-utcza 3 a Telefon 91—48. 
Ő r é r t natgybanl e l á r n a l t á a r a 

k ö v e t k e l ő n j c i k k e k e t 
A lertmomaDD családi dobozokat es 
d i u b o r i t é k o k a t (levélpapírokkal 
*s borítékokkal), oévjeg-jkirtyákat, 
gyasilapokat, ara.silevelpa.pirt  
trasinéTJegyeket. Saját gyártmányú 
t a a u a x k ö k k a a ellátott r m j i -
t ü a a b ö k e t , szekrénycsipke és torta-
papírokat, továbbá papirtányérokat, 
plakitcsÖTeket és különféle össxehajt-

ÍUandó kiállitds a fenti czikkekből a városligeti iparosamokban 
^ B megtekinthető. 9307 

KIYALO EROSITÖ-
SZER. 9528 

Parbenfabriken vorm. 
Friadr. Bayer * Co. 

Elberfeld. 

SOMATOSE 
húsból készült és ennek táp
anyagát tartalmazó Ízetlen, 
könnyen oldódó Albumose 

készítmény a legkiválóbb 

erősitő - szer 
gyenge és a táplálkozásban 

elmaradottaknak, ideg-, 
mell- és gyomorbetegeknek, 
betegágyasoknak.angol kór
ban szenvedő gyermekeknek, 
üdülőknek, nemkülönben 

V a s - S o m a t o s e 
alakjában a 

s á p k ó r ó s o k n a k 
lesz ajánlva az orvosok által 
Vas-Somatose nem egyéb 
go/o szerves összetételű vasat, 
a milyen alakban a vas az 
emberi testben van jelen, 

tartalmazó Somatose. 
Somatose rendkívül 

gferjeszti az é tvágyat . 
Raktáron van az összes 

gyógyszertárakba-" Ss 
gyógyanyaQkereskedésekbtn 

( N y á r i és őszi évad 1902 . 
Valódi brünni szövetek. 

Egy 3 .10 ni. hosszú 
szeletnek, mely tel
jes férfiöltönyt (ka
bát, nadrág es mel
lény) ad, ara csak 

frt2.75, 3.70, 4.80 jó 
frt 6.— és 6.90 jobb 
frt 7.75 finom 
frt 8.65 legfinomabb 
frt 10.— legeslegflnomabb 

valódi 
Syapjn-

ból. 

Fekete szalonöltönyre való szelet 1 0 frt, valamint felöltő-
szöveteket, turista-loden, legfinomabb kammgara stb. gyári 
árakon szállít a lelkiismeretesnek és szolidnak elismert 

posztógyári raktár 

SIEGEL-IMHOF Brünnben. 
Minták ingyen 
kezeskedve. A 
ha a szöveteket 

bérmentve. Mintaszerinti szállításért 
l a g á n r e n d e l ő k e l ő n y e i igen nagyok 
i g y e n e s e n a fenti czég s y á r h e l y é n 

megrendelik. 9 5 ^ 

SERRAVALLO 9397 
C H I N A - B O R A VASSAL 
kitünö helyreállító szer g y e n g é k , v é r u e g e n y e k 
és l á b b a d o c ó k számára. Ajánlva és használva or
vosi kitfinóségektol. 1200-nál több orvosi elismerölevél 

W T K i t ű n ő í z . " » • 
Kitüntetve több arany és ezüst éremmel. 

A r a k : Vi l i t e r e s ü v e g K 2 . 4 0 , 1 l i t e r e i 
ttveg K A . 4 0 . ^ ^ 

K a p h a t ó m i n d e n g y ó g y s z e r t á r b a n . 
8er rava l lo J . gyógyszer . Triesztben. 

Az egyedül létező valódi angol 

SZÉPITŐSZER 
a Hala isii-fele valódi angol 

U G O R K A T E J , 
m e l y azonnal eltávolít min
den szeplöt, májfoltot, patta
nást, bőratkát (mitesser) stb. 

és az areznak friss üdeséget, fiatalságot kölcsönöz. 
E g y ü v e g á r a 2 k o r . , ehhez u g o r k a - s z a p p a n 

1 k o r . , p o u d r e 2 k o r . 

dési hely: BALASSA KORNÉL szertara 
T e m e s v á r . 

Kapható m i n d e n gyógyszertárban. — Főraktár Bu
dapesten : T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertárában, Király-

utcza 12 és Andrássv-ut 2tt 

Igen ha
tásos vér

sápkor, neu 
rasthenia esetei 
ben. Egy üveg ára 
2 . 4 0 kor. Egy 6 üve
get tartalmazó postaláda 
12 .12 kor. traneo küldve 

Főraktár Budapesten 
T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertára, 

Továbbá a készítőnél: 

A Bozsnyay fele vasas chinabor 
!\\ egyike a legelterjedtebb és leghatáao-

^\^ sabb gyógy boroknak. Magyar édes 
^ v borral készátre, a külföldi késait-

^ S ^ menyekkel nemcsak kiállja 
-zrréTk 4~j 0-* «r^ ^ S \ a versenyt, hanem azokat 
V d . r ^ d . ! S ^ v (elül U múlja. Vérsae-

^xv gényeknek különösen 
_ # N^V ajánlható. 

é t ^ l l l l a * ! % S z á m o s e l i s m e r i 
^ * * * * * < * ^ , a y i l a t k o z a t . 

^ ^ Több kórhás-
R o z i n y a y M á t y á s gjógyszertá- ^ ^ l - w g-^ . « ^ ^ ^ bsn van el-
rában A r a d o n , Szabadság-tér, vala- ^ . - U \ J l €jLm ^ . kalmazra. 
mint minden más gyógyszertárban. Nv̂  " " ^ ^ . 94d3 

Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia 
b e n l a k á s s a l 1 0 0 t a n u l ó r é s z é r e . 

Az intézet f e l s ő k e r e s k e d e l m i i s k o l a i ós k e r e s k e d e l m i a k a 
d é m i a i tagozatból áll. 

A f e l s ő k e r e s k e d e l m i i s k o l a i tagozat alsó osztályába a tanulók a 
középiskola IV. osztályából vétetnek fel s a végzett növendékek a kereskedelmi 
pályán k ivü l az 1883 : I. t.-cz. alapján több hivatal i pályára is i l letékesek s az 
egyév i önkéntes szolgálatra jogosultak. É v i tandíj 120 korona. 

Az a k a d é m i a i t a g o z a t rendes hallgatói közép- vagy kereskedelmi 
iskolában érettségit tett ifjak. E főiskolai tagozat a ker. szakismeretek mé lyebb 
műve lése mellett széleskörű közgazdasági ós jogi i smereteket nyújt , nagy sú lyt 
fektet a modern nyelvekre s arra törekszik, hogy hallgatói u g y a nemzetközi 
kereskedelemben, m i n t a közgazdaság magasabb állásaiban he lyöket megállják. 
A hazai viszonyokra tekintettel f a - é s g a b o n a k e r e s k e d e l m i szaktanfolya
mokat tart fenn. Év i tandíj 240 korona. 

A b e n l a k á s — internátus — a kényesebb igényeket is kielégítő mo
dern berendezésű s a teljes ellátásért év i 800 korona fizetendő. 

Részletes programmal szivesen szolgál az igazgatóság. 

Franklin-Társulat nyomdája. Üudapest, IV. , Egyetom-utoza 4 . sz. 

33. SZÁM. 1902. BUDAPEST, AUGUSZTUS 17. 49. ÉVFOLYAM. 
előfizetési fettételek: VASÁRNAPI U.T8AG ég 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) együtt 

egész évre 2 4 korona 
félévre — 1 2 • 

Csupán a I egész évre 1 6 korona 
VASÁBNAPI DJSÁO 1 félévre _ 8 • 

A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK | égést évre ÍO korona 
(a Világkrónikával) j félévre - B • 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatároaott viteldíj is csatolandó. 

M 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY SZOBRA ÉS A BUDA

VÁRI HALÁSZBÁSTYA ÉPÍTMÉNYEI. 

-IDŐN Schulek Frigyes kitűnő építészünk 
sok évi munka után befejezte a budavári 
koronázó főegybáz helyreállítását, azon 

eszméje kiviteléhez fogott, hogy a remek épít
ménynek, mely mellett szent István királyunk 
emléke is fog állni, megfelelő építészeti kör
nyezetet alkosson, melyben kifejezésre jusson 
mindaz, a mi a templom és a nagy király törté
netével összefügg. 

A koronázó főegyház története a XIII . századba 
nyúlik vissza, egészen addig, mikor IV. Béla a 
tatárpusztí tás u t án újjáteremtette az elpusztult 
Magyarországot. Ekkor épült a templom bazili-
kális rendszerben, á tmenet i román-gót ízlésben. 

A XIV. században, Magyarország fénykorában, 
Nagy Lajos király idején a fejlettebb gót ízlésnek 
megfelelően csarnok-templommá alakították át. 

A XV. században, a Hunyadiak korában épült 
az éjszakkeleti kápolna, a déli előcsarnok és 
Mátyás király tornya, mely egy lebontott régibb 
déli torony helyén, gazdag késői gót ízlésben 
a Hunyadi Mátyás kőbe faragott czímerével 
ékesítve állott fenn a török pusztításig. 

A templomhoz tehát sok százados történeti 
emlékek fűződnek; újabban Ferencz József 
királyunk és boldogult Erzsébet királynénk 
koronázása, az ezredévi ünnepélyek és H l . Bélá
nak, 1196-ban elhalt árpádházi királyunknak 
s feleségének, Antiochiai Annának temetése 
gyarapították a hozzá fűződő történeti jelentő
ségű események sorát. 

Templomunk, mondja Schulek, van elég, s ha 
nem volna, épí thetnénk jót is, szépet is, de olyat, 
mint a budavári főegyház, melyet IV. Béla, 
Nagy Lajos és az igazságos Mátyás épített, s a 
melyen az ő koruk építési ízlése egymással a 
legszebb egységben van meg és jellegzetes 
részletekben ju t érvényre, — csak örökölnünk 
lehetett . 

Ennek a nevezetes templomnak s a mellette 
felállítandó Szent István-szobornak kellett tehát 
méltó és megfelelő keretet alkotni. Ez volt 
Schulek szerencsés eszméje, a mit a szak
emberek és a nagyközönség teljes megelégedé
sére immár meg is valósított, a magyar főváros 
nevezetességeit pedig egygyel szaporította. 

így épült meg az Albrecht-útra levezető pom
pás lépcső, a bástyafokokat szegélyző falakon 
végig húzódó födött folyosó, saroktornyokkal 
megerősítve. 

Az immár nagyjából kész alkotás megragadó 

hatást gyakorol a szemlélőre, akár közelről, 
akár pedig a Dunáról tekintve; nézésével alig 
bir az ember betelni s minduntalan vissza
kívánkozik, hogy tovább gyönyörködjék a mes
ter i műben. 

Az építkezésnél, hogy a czólnak teljesen meg
felelő legyen, a süveges csarnok tömeghatásán 
kívül figyelemmel kellett lenni arra , hogy a 
templom fiai évszázadnak és három egymásután 

következő, ma is határozottan megkülönböztet
hető építészeti ízlésnek alkotása. így a lépcső, 
bástyaszegély, toronycsarnok tervezésének és 
kiképzésének úgy kellett történni, hogy az, fel
ölelve a magyar történet legnevezetesebb kor
szakait és a középkori építészeti fejlődés soroza
tát, mint egy nagy és teljes egész, a magyar 
múlt emlékeit a legszebb összhangban fejezze 
ki és olvaszsza egybe. 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY SZOBRA. — Stróbl Alajos szoborműve. 
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Az alapot és a kiindulási pontot erre a keresz
tény templomokban már kifejezett korszakok ad
ták. Schulek azonban nem feledkezhetett meg a 
honfoglalás nagy eseményeiről sem s a hét vezér 
emlékezetének hatalmas toronycsoportot emelt 
a halászbástya éjszaki részén. Szent István szobra 
a déli részen nyer majd elhelyezést, a három 
kisebb torony ós az ezek között szögben körül
futó nyílt csarnokos folyosók által körülhatárolt 
területen. 

Az építészeti emlékmű első fő alkotó része: 
a nagy szabad lépcső. Ennek főtengelye a 
templom főtengelyével párhuzamos, tíz méter
nyire eltolva éjszak felé. Ez azért van így, mert 
így jutott a lépcső a két Halászbástya-fok kellő 
közepére. A lépcső emelkedése alkalmazkodik a 
talajviszonyokhoz, a mennyiben az Albrecht-út 
szélétől két és fél méternyire fekvő előlépcsők-
kel elért, a nyugvóhelyről elágazó karokat bocsát 
éjszakra és délre, melyek megtörve egy-egy fél 
fordulattal visszatérnek a főtengely felé s ez 
után negyvenkilencz lépcsőfokkal fölemelked
nek a bástya előtti kert szintjére. 

A lépcsőzet második része negyvenöt lépcső
fokkal, osztatlan szélességben halad a bástya
köz záró falának tövéhez. Innen a harmadik 
részlet ismét kétfelé ágazik s a bástyafalhoz 
simulva, negyvenöt lépcsőfokkal a fal végpont
jain — a déli és éjszaki Halászbástyán egy-egy 
kilépővel eléri a templom körűi elterülő tér 
magasságát. A lépcsők faragott kőből épültek, 
az Albrecht-úton éjszakra és délre, félgömbölyű 
bástyaszerű kiképzéssel és stylszerűen faragott 
díszes párkányzattal. A két lépcső közötti falat, 
melyet a visszahajló lépcsőzetek párkányzata 
is díszessé tesz, egy gyönyörű román ívvel és 
két körben kiképzett művészi kivitelű ablakkal 
ékesítette Schulek. A visszahajló két lépcsőnek 
a tagozatban középső lépcsőre vezető előfalát 
faragott párkányzat és három magyar czímer 
ékesíti. Ezzel szemközt a bástyafal csúcsíves 
árkáddal és erkélyekkel van kiképezve. Ugyan
ilyen csúcsíves erkélyszerű kiképzése van a két 
oldalfeljáró bevégződésénél a bástyafaknak. 
így az egész lépcsőzet a legszebb összhangban 
olvad egygyó. 

Az emlékmű második főalkotó részét képezik 
a fedett folyosók és a tornyok, melyek a bástya
fok szególyző falait koronázzák. Nyitott oszlop
sorokon nyugvó boltozatok ós ezek fölött jár
ható terraszok, a sarkokon kúpos pavillonokkal, 
épültek e czélra. 

A lugasszerű folyosók jelentősége elsőben is 
a főtornyok vonalrendszerében nyilvánul. Érvé
nyesülnek e mellett a bástyaudvar belső kikere-
kítésével is, jelzik a középen álló templom és a 
déli udvaron majd fölállítandó emlékmű helyé
nek kiválasztottságát, magának Szent István 
emlékének becsét, a páratlan kilátásnak művészi 
keretet és tagoltságot adnak. Minden egyes ab
lakból más és más kép tárul a néző elé, mint
egy keretbe foglalva a csodaszép táj, a hegyek, 
a Duna, a Margit-sziget, a város látképe, és a 
végtelenbe vesző síkság mindig más és más 
képe — s végül óvják a nézőket a napsugár, 
szél és eső ellen. 

E nyitott folyosók elrendezése emlékeztet a 
középkori kolostorok keresztjáró folyosóira, vagy 
az olaszországi campo santo-kat körülfoglaló 
csarnokokra, de azért mégis egészen önállóak s 
valójában azoktól egészen eltérők, mondhatni 
magyarosak. 

A folyosók kőből vannak faragva, ellenállók 
az időjárás viszontagságainak. A falak, pillérek, 
boltívek minden dísz nélkül valók, csakis a 
lábazatok, ablakívek, párkányrészletek, osz
lopok díszesen faragottak s minden egyes díszí
tés magyaros jellegű. 

A tornyok közül az éjszaki halászbástyára 
épült csoportozat a legtekintélyesebb s a hon
foglaló hét vezér emlékezetére készült. Eredeti
leg ide Schulek a vezérek lovas szoborcsoport
ját tervezte, de ez sajnos, ez idő szerint még 
nem vihető ki. E helyett a közel jövőben egye
lőre Szent István szobra nyer elhelyezést a déli 
bástya udvarán. A szobrot Stróbl Alajos tanár 
készíti s egyes részletei már teljesen készen van
nak. A szobor talpazata szintén Schulek műve. 

Szent István szobrát Stróbl a legnagyobb 
szeretettel és bensőséggel tervezte meg. Már 
maga az első vázlat is rendkívül megnyerte a 
bizottság tetszését. A művész azonban nem 
nyugodott meg ebben, nem találta első tervét 
olyannak, mely teljesen kifejezze Szent István 

nagyságát és méltóképen örökítse meg emlé
kezetét. Alapeszméjét megtartotta, de a kivitel
ben változtatásokat tett. Ezek a változtatások a 
legmesszebb terjedő tanulmányok alapján tör
téntek. Először is Szent István korát igyekezett 
Stróbl teljesen megismerni és átérezni. Fegy
verzet és viselettörténeti tanulmányok segélyé
vel sikerült a szobrot többszöri átdolgozás után 
olyan korhűen megalkotni, hogy az a legszigo
rúbb biráló ós történetismerő előtt is megállja 
helyét. 

A szobor talpazata, mely korai román ízlés
ben készült, két részre van tagolva. Alsó részét, 
mely mintegy három méter magas, négy carrarai 
márványból készült dombormű ékesíti. E dom
borművek úgy eszmei tartalmukkal, mint mű
vészi kivitelökkel nagyban emelik az egész em
lékszobor hatását. Elől a homlokzaton Szent Ist
vánt trónusán ülve ábrázolja a művész, mint 
országtanácsot tart és törvényeket olvas. Ez a 
dombormű két méter széles és másfél méter 
magas. Ugyanilyen méretben a talapzat hátsó 
felén, állva látjuk Szent Istvánt kíséretével. 
Előtte egy építőmester térdel, egy kéttornyú 
templom kész mintáját mutatva be. 

A talpazat jobb oldalán, három méter és het
ven centiméter hosszú és másfél méter magas 
domborművű képen Szent István megkoronáz-
tatása van megörökítve. A domborművű csopor
tozat közepén térdel István király, előtte a koro
názó püspök, körülötte országnagyok, egyházi 
férfiak nagy élethűséggel, kitűnő csoportokban. 
Egyik-másik alak valósággal megkapó eleven
séggel van ábrázolva. Baloldalt, a jobb oldali
nak teljesen megfelelő méretben Bécs város 
hódolatát látjuk. A dombormű központja itt is 
Szent István király álló alakja, mögötte kísérete, 
előtte a hódoló Bécs város előkelősége és pol
gáraiból alakúit hódoló küldöttség. 

A talapzat felső része két méter magas, kissé 
keskenyebb az alsó résznél, úgy hogy az alsó 
rész mintegy párkányzata is a felsőnek. Bomán 
oltárszerűen van elgondolva és kiképezve az 
egész. Főrészét hat oszlop képezi, melyek 
két sorban vannak elhelyezve. Az oszlopközök 
között jobb- és baloldalt a négy evangélista 
domborművű képei, szemben elől az Agnus Dei, 
a hátsó részén pedig Szent István monogrammja 
van kifaragva. 

Ezen a talpazaton áll Szent István lovas
szobra. A lószerszám, lótakaró gazdag bizanczi 
ízlésben készült. Maga a szent király, kit a 
művész nemcsak mint államalkotó bölcset, 
mint a kereszténység apostolát, de mint hőst is 
kivánt bemutatni, — teljes fejedelmi díszszel, 
kezében a királyi hatalom jelvényével, aranyo
zott lándzsával ül lován. Tartásán fenség és 
nyugalom fejeződik ki, arcza nagy erélyt és 
rendkívüli értelmet árul el. Koronás fejét aureola 
díszíti. A ló és lovas bronzba lesz öntve. A tal
pazat, valamint annak domborművei már telje
sen elkészültek. A ló is teljesen készen áll 
már. A végleges minta, mely után az egész mű 
készül, már maga is elég hűen ós erőteljesen 
mutatja, milyen lesz a szobor, mely olyan kiváló 
király emlékezetét van hivatva megörökíteni és 
olyan kiváló szép környezetbe kerül. 

Eredetileg az volt a terv, és ennek Stroblt is 
meg akarták nyerni, hogy Szent Istvánt a lépcső 
felett egy baldachin alatt, mint ülő alakot ábrá
zolja a művész. Stróbl azonban ennek ellenében 
ragaszkodott a maga eszméjéhez, hogy Szent 
István egyéniségének, úgy is mint egy lovas 
nemzet fejedelmének, úgy is mint diadalmas 
vezérnek, ki a lázadó pogányokat több ütkö
zetben legyőzte, — inkább megfelel a lovas 
szobor. E mellett sok más körülmény, de maguk 
a művészi szempontok is Stróbl mellett szóltak, 
és így a bizottság — nagyon helyesen — meg
hajolt a művész érvei előtt s a bemutatott minta 
alapján megbízták őt a szobor elkészítésével. 

A szobor a mellett, hogy művészi ós történeti 
szempontból egyaránt becses mű, méreteiben 
is imponáló alkotás. Maga a ló és a lovas más
félszeres életnagyságú. A talpazat az alapépít-
ménynyel együtt mintegy öt méter magas, tiz 
méter hosszú. A domborművek egy méter maga
sak, megfelelő párkányzattal. 

A pompás építészeti alkotás és a szobormű 
hatását, kiváló szépségeit nagyban emelik a 
helyzet adta előnyök is : körül látszanak a zöl-
delő hegyek, alant a fejedelmi Duna hömpölygő 
hullámai csillognak, messze távolban a nagy 
Alföld végtelen síkságai mosódnak el, alant 

pedig az örökké zsibongó nagyváros hidjai, 
tornyai, kupolái, háztengere, élénk utczái, me
lyek moraja csak alig hat fel ide, a dicső múlt 
eme megható emlékéhez. 

IKARUS. 
Hegy, völgy, patak, elmarad, 
Nőttön nő a távol, 
Egyre messzebb kerülök 
Attól a leánytól. 
Szivem vissza-visszahúz, 
Fecske arra lebben . . . 
Bepülj, repülj gyors madár, 
Ne csábíts el engem. 

Bíbor ajkon mosolygás 
Csalna, hívogatna, 
Tüzes szemből szikra hull 
Szunnyadó vágyamra, 
Csipkebokor ágával 
Utamat elállja, 
Villám rémít, vihar zúg . . . 
Minden csak hiába! 

En csak megyek előre 
Sebesen rohanva, 
Lábam alatt sárba vész 
Multak bús avarja. 
Szemem messze, messze néz, 
Nyilj ki jövő, tárulj I 
Dicsőséggel munkát adj, 
Ne beszélj leányrul! 

Asszony, hamis forgatag, 
Nem kaphatsz el többé, 
Levetkeztem magamról 
Mind, a mi a földé, 
Lelkem szárnya megsuhog, 
Szállok . . . a magasba 1 
Csillagok a társaim, 
Köd a nő alakja. 

És a fénynek tengerén 
Ittasul va járok, 
Szemem előtt megnyílnak 
Csodás, szép világok, 
Szivem egy a mindenség 
Dobogó szivével, 
Föld salakja, földi vágy 
Nyomtalanul vész el. 

Szállok, szállok . . . S ím egy szó 
Halkan, súgva csendül, 
Viszhangja kel, visszazúg 
Fent, lent, minden mennybül, 
Szárnyam törten szakad le, 
Karom hull ernyedten . . . 
Nem lehet azt feledni, 
Hogy egyszer szerettem! 

Bármint futok, menekszem, 
Rab kell, hogy maradjak, 
Bab az, kire csókolva 
Tapadt rá az ajkad, 
Menyországon, poklon át 
Babja a szemednek, 
Visszahull a magasból, 
Ha súgod: szeretlek ! 

Dénes Tibor. 

ASZAF. 
Elbeszélés. (Folytatás.) 

Irta Frank B. Stockton. Angolból fordította S. A. 

A két ember lassan a sorban álló kopottas 
fa-karosszékek sorának végére ment a korcsma 
terraszán s ott leültek. Eooper úr lelke nagyon 
zavaros állapotban volt. Ha elfogadja Aszaf 
ajánlatát, jócskán bele kell nyúlnia a zsebébe, 
a visszatérülésnek meglehetős ködös kilátása 
fejében. 

— Ha nincB elég készpénze a ruhára ; 
mondta Aszaf, néhány perczig engedve barátját 
gondolkozni, — nincs ember az egész község
ben, a kinek szivesebben adnának ruhát hi-
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télbe, mint magának. — Aztán némi szünet után 
hozzátette: — És könyveket, a melyeket, termé
szetesen, megrendelhetnének a városból. 

Eooper úr erre egyszerűen vállat vont. 
A készpénz vagy hitel kérdése őt nem bán
totta. 

Ekkor izmos szürke ló vonta alacsony phae-
tonban egy férfi ment el a korcsma előtt. 

— Kicsoda ez ? — kérdezte Aszaf, a ki ismert 
a faluban mindenkit. 

— Wicker doktor — mondta Tamás. — 
Odaát lakik Timberleyben. Ő gyógyította Himest 
utolsó betegségében. 

— Nem szokott itt gyógyítani ugy-e bár? — 
kérdezte Aszaf. — Sohase láttam. 

— Nem. Akkor tanácskozásra hivták — 
szólt Tamás és ismét elmerült gondolataiba. 

Néhány perez múlva Aszaf fölkelt. Tudta, 
hogy Eoopernek lassan forog az esze s azt 
gondolta, jó lesz egy darabig magára hagyni. 

— Hazamegyek — mondta — s a dolgom 
után nézek. -— Ha kedve lesz, jöjjön fel, elpi
pázgatunk együtt a gesztenyefa alatt. Biztosra 
veszem, hogy addig tisztába jön magával s 
rendbehozzuk a dolgot. Mert ha vissza kell 
mennem Drummondvvillebe, azt hiszem, ma 
délután már össze keU szedni a batyumat. 

— Nem lesz nehéz dolog, tekintve, hogy 
mennyi holmija van, — mondta Tamás. — De 
egy-két óra múlva ott leszek. 

Aszaf, mikor a nővére háza közelébe jutott, 
nagyon meg volt lépetve, mert a kapu előtt egy 
phaetont és egy szürke lovat látott. Ebből 
könnyű volt arra következtetni, hogy a doktor 
benn van a házban. De mi történhetett ? 
Mariettának van valami baja ? És ha igen, 
mért küldött azért a doktorért, a ki olyan 
messze lakik s mért nem az idevalóért ? Nagyon 
aggodalmas lelki állapotban ért Aszaf a kapu
hoz és habozva ment be az udvarba. Szeretett 
volna bemenni a házba, hogy lássa, mi történt, 
de nem mert. Érezte, hogy Mariettának nem 
volna kedvére, ha az ilyen meglehetősen idegen 
ember megtudná, hogy ez a szerfölött topron
gyos alak az ő bátyja. Különben is, a nővérét 
nem foghatta el valami hirtelen rosszullét. 
Mindig teljesen jó színben volt s különben is, 
az alatt a rövid idő alatt, hogy távol volt a 
háztól, nem lehetett volna Timberleybe kül
deni doktorért. 

így hát leült a gesztenyefa alá, hogy meg
fontolja a különös helyzetet. 

— Akármi történt is — mondta magában — 
nem történt hirtelen. Bizonyos, hogy valami 
régi baj. Ez pedig meg fogja ijeszteni Tamást. 
Jobb lett volna, ha nem hivom ide. Leg
jobb lesz, ha úgy teszek, mintha elküldtek 
volna valamiért a boltba s egyenesen vissza
megyek és nem engedem, hogy Tamás ide
jöjjön. 

Aszaf azonban jóval gyorsabban gondolko
zott, mint mozgott s még jó darabig ott ült 
összeránczolt szemöldökkel és kétségtől fel
kavart lélekkel. Egy pillanatig jobbnak látszott 
neki, ha elfogadja Marietta ajánlatát s Tamást 
a faképnél hagyja. Csakhogy erre eszébe jutot
tak a feltótelek, melyeknek gondolatára be
hunyta lelki szemeit 

Ekkor a kapu kinyílt és belépett Eooper 
Tamás. Elhatározta magát és most eljött, hogy 
ezt megmondja. A phaeton látása azonban arra 
birta, hogy elhalaszsza tervezett kijelentését. 

— Mit csinál itt a doktor? — kérdezte hir
telen. 

— Nem tudom — felelt Aszaf olyan gondta
lanul, a hogy csak tudott. — Nem elegyedem 
az efféle háztartási ügyekbe. Azt hiszem, a 
Betsey szolgálónak van valami baja, azért 
hivatta Marietta ide. Mindig van valami baja, 
úgy hogy nem is tudja a dolgát elvégezni. Jól 
tudom én ezt, mert eleget kell dolgoznom 
helyette. Lányokkal meg szokott esni az 
ilyesmi. 

— Sohase volt semmi dolgom beteg lányok
kal — mondta Tamás. — Beteg emberekkel 
egyáltalán nem is akarom, hogy valami kózom 
legyen. De elég furcsa dolog a nővérétől, hogy 
minduntalan Timberleybe küld doktorért. 

Aszaf nagyon jól tudta, hogy nővére sokkal 
takarékosabb nőszemély, semhogy ilyet tegyen, 
azt is tudta, hogy Betsey szobalány olyan 
pompás példánya a falusi egészségnek, a mi
lyen kevés van messze földön. Társának kije
lentése tehát, hogy nem akarja, hogy beteg 
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A kapun belépett Rooper Tamás. 

A doktor az ajtó felé indult. 

emberekkel dolga legyen, reá nézve elszomo
rító jelentőségű volt. 

— Elhatároztam magam abban a dolog
ban — mondta eztán Eooper úr. — Gondol
tam, egyenest idejövök és megmondom magá
nak. Nyilt és világos ajánlatot teszek. Meg
adom magának azt a ruhát, bár azt hiszem, 
hogy a téli ruha kissé meleg lesz ebben a nyári 
időben, de csak egy feltétel alatt: ha nem 
kapom meg Mariettát, maga visszaadja a ruhát. 

Aszaf mosolygott. 
— Tudom, mért vigyorog — mondta Ta

más — de ne higyje, hogy a ruhát majd viseli 
két-három hónapig s csak aztán kell vissza
adni. Nem vagyok barátja a hosszadalmas 
udvarlásnak. Böviden és velősen akarom elin
tézni. 

— Mily röviden ? — kérdezte Aszaf. 
— Hát, most csütörtök van; hétfőn meg 

fogom kérni Mariettát. 
Aszaf elhűlve nézett társára. 
— Az Istenért! — kiáltott fel. — így nem 

fog sikerülni. Hiszen Mariettának több mint 
öt nap kellett arra, hogy elhatározza magát, 
zöldre vagy pirosra festesse-e a tyúk-ólat. Nem 
kivánhatja, hogy jobban siessen, mikor arról 
van szó, hogy új férjet válaszszon. Oly bizto
san nem-et mondana, mint a hogy azt mon
daná most, ha maga bemenne hozzá és meg
kérné a doktor és Betsey előtt A mi pedig 
engem illet, egyenesen kimondom, hogy én 
nem azért töröm a fejemet és okoskodom és 
beszélek és ajánlgatok, hogy aztán ebben a 
júliusi időben meleg téli ruhát viselhessek négy 
napig. Egyenesen kimondom, hogy az nem 
járja, így rátörni egy asszonyra, különösen egy 
tapasztalt özvegyre. Időt kell neki engedni, 
hogy gondolkozzék a dologról s tudakozódjék a 
maga körülményeiről. Erről kár beszélni is ; 
időt kell engedni, különösen ha az ajánlat 
olyan embertől jön, a kire rajtam kívül senki 
se gondolt mint házasulandó férfira. 

Hm — mondta Tamás. — És ez minden, 
a mit tud ? 

— A mi tény, az teny s nem lehet letagadni. 
Nincs olyan asszony az egész faluban, a kinek 
ne kellene legalább két hét arra, míg beletörő
dik abba, hogy maga udvarol neki. De ha 
egy hónapig udvarol s egy hónapig én is segí

tek, rendbe lehet a dolgot hozni Mariettával. 
Akkor aztán bevitorlázhat és kimagyarázza 
magát. 

— Nagyon jól van — mondta Eooper, hir
telen felkelve. Udvarolni fogok a nővérének 
egy hónapig és ha augusztus 17-ikén elfogad 
engem férjéül, maga elmehet a boltba ós meg
kapja a ruhát. Előbb azonban egy perczczel 
sem. Alászolgája. 

Aszaf egyedül maradva nagyot sóhajtott. 
Nem esett kétségbe, de a sors valóban sok aka
dályt gördített útjába. Úgy találta, hogy nagyon 
nehéz dolog egy férfinak, hogy kivívja jogait 
ezen a világon. 

Himes asszony a feketével bevont lószőr-
diván egyik sarkában ült a nappaliban, doktor 
Wicker pedig vele szemben, nem messze tőle a 
feketével bevont s lószőrrel töltött széken. 
A kertre nyiló ablakok függönyei fel voltak 
húzva, míg azok, a melyek a ház elé, a gesz
tenyefa irányában nyíltak, le voltak bocsátva. 
Wicker doktor ép most házassági ajánlatot tett 
Himes asszonynak s e pillanatban mind a 
ketten hallgatva ültek. 

A doktornak, a ki tömzsi, jóképű, mintegy 
negyvenötéves úri ember volt, nagyon megtet
szett Hímes asszony még akkoriban, mikor 
először ismerkedett meg vele, férje betegsége 
idején. Azóta olykor-olykor találkozott vele s 
gyakran gondolt rá. Az utóbbi időben leveleket 
váltottak s most személyesen eljött — nyilat
kozni. 

— Igaz, hogy — mint bátyja mondotta — 
Marietta nem oly könnyen határozta el magát 
valamire. Ez esetben azonban gyorsabban jár
hatott el, mint különben, mert már meglehető
sen megfontolta a dolgot a doktor érkezése 
előtt Tudta, hogy meg szándékszik őt kérni s 
nagyon hajlandó volt igent mondani neki. 
Ez volt az oka, hogy mosolygott magában 
előtte való nap délután s ezért is tette meg az 
ajánlatát a bátyjának, kedvezőbb külső meg
jelenés dolgában. 

Most azonban az ideges rettegés állapotában 
volt és nem adott feleletet. A doktor azt hitte, 
hogy ez elég természetes az adott körülmények 
között, de az okáról sejtelme se volt Az ok olt 
ült a gesztenyefa alatt, a ragyogó napfénytől 
megvilágíttatva, mely csak fokozta és túlozta 
hihetetlen rongyosságát. A doktor sohase látta 
Aszafot s Marietta önérzetét nagyon bántotta 
volna, ha meglátja bátyját ezzel a külsejével. 
Az ablakfüggöny egy repedésén át látta, hogy 
Eooper úr odajött s látta távozását is. És most, 
olyan szorongással, hogy szinte vaczogott a 
foga, várta, hogy Aszaf is odébb álljon. Tudta 
ugyanis, hogy ha azt a feleletet adja a doktor
nak, melyet adni óhajt, ez nagyon hamar el 
fog távozni, lóvén praktikus szellemű és nagy 
elfoglaltságú ember és hogy, midőn kikíséri a 
kapuhoz, kénytelen lesz neki bemutatni a 
jövendőbeli sógort, a kinek külső megjelené
sébe, azt biztosra vette, a doktor belebetegszik. 
Mert a doktor, jól tudta, ép oly kényes és gon
dos ruha és egyéb külsőség dolgában, mint a 
megboldogult Himes volt. 

A doktor, észrevéve, hogy az asszony zavara 
nőttön nő, a helyett, hogy csökkenne, jónak 
látta egyelőre nem sürgetni a dolgot. Úgy 
érezte, hogy talán nagyon is sietett ajánlata 
megtételével. 

— Asszonyom — mondotta fölállva — nem 
kívánom, hogy most mindjárt adjon választ. 
Most elmegyek, hogy ön gondolkozzék a dolog
ról s holnap visszajövök 

A függöny nyilasán keresztül Marietta látta, 
hogy Aszaf még mindig a gesztenyefa alatt ül. 
Mit tehetne, hogy tartóztassa a doktort? Nem 
kezdett tőle búcsúzkodni, csak állt előtte, a 
padlóra bámulva. Szégyenletes dolognak tar
totta, hogy most ez a derék ember kénytelen 
legyen visszamenni Timberleybe s holnap me
gint eljöjjön, csak azért, mert az a toprongyos, 
piszkos Aszaf a gesztenyefa alatt űl. 

A doktor az ajtó felé indult s a mint 
Marietta utána ment, még egyszer átnézett a 
függöny nyilasán s mélységes örömmel látta, 
hogy Aszaf felugrik a padról s a ház másik 
oldalára siet Hallotta a doktor lépteit a tor-
náczon s nem kivánt találkozni vele. Újabban 
oly erősen a lelkébe vésték külső megjelenése 
ki nem elégítő voltát, hogy kissé érzékeny lett 
e tekintetben, ha idegenekről volt szó. De ha 
tudta volna, hogy épen nem vonzó öltözete 
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akadályozta meg nővérét abban, hogy olyan 
egyezséget kössön, mely teljesen lerontaná az 
ő házasítási terveit s az ő reá háramló hasznot, 
olyan tisztelettel nézett volna ruhájára, mint a 
római katona a pajzsra és kardra, melylyel a 
csatát megnyerte. 

Odalenn a kert közepén, a ház mögött volt 
egy ösvény s Aszaf ezen az ösvényen járt fel s 
alá elgondolkozva, zsebre dugott kézzel. Nem 
épen a legkellemesebb sétálóhely volt ez szá
mára, mert mellette mindkét oldalról a vete
ményes ágyak tele voltak gazzal, melyet szán
déka volt kigyomlálni, a mint ideje kerül rá, 
mely azonban most már oly nagyra és vas
tagra nőtt, hogy ki sem lehetett volna már 

toltad, a mit tegnap mondottam, mert ura 
akarok lenni szavamnak. Ha nem akarod elfo
gadni az ajánlatomat, kora reggel visszamégy 
Drummondvillebe. Ez a legkevésbbó sem olyan, 
mintha kidobtalak volna a házamból, mert 
módot adtam arra, hogy itt maradj s tégy úgy, 
a hogy jóravaló keresztényhez illik. Nem en
gedhetem, hogy csúffá tedd a házamat. Mikor 
ma itt volt Wicker doktor s én kinéztem és 
láttalak abban a nyomorúságos kis kabátban, 
melynek újjá alig ér a könyöködig s tele van 
nagy lyukakkal, melyeket nem engedsz befol
tozni, mert önérzeted tiltja, hogy foltozott 
kabátban járj, s ebben a gyűrött, szakadozott, 
kitérdesedett nadrágban, melyet már annyiszor 

tatni az utolsó pillanatig s ezért másra téritette 
a beszédet. 

— Mi baja Betseynek ? — kérdezte. — Ha 
beteges, akkor tán jobb volna szabadulni 
tőle. 

— Betseynek semmi baja sincs — felelt a 
nővére. — A doktor én hozzám jött. 

— Te hozzád? — kiáltott Aszaf. — Mi a 
csodát keresett nálad? Sohase mondtad, hogy 
betegeskedői. Talán a könyököd fáj megint. 

— Bolondság — felelt Marietta. — Nem fájt 
már a könyököm, mióta itt vagy. Nem a könyö
kömben, talán a szivemben van baj. 

Megbánta mindjárt ezt a Bzót, a mint ki
mondta, mert tudta, hogy Aszafnak olyan jól 

A déli Halászbástya az erkélylyel és tornyokkal. A déli Halászbástya folyosója és udvara. Az éjszaki Halászbástya tornya. 

A főlépcső bejárata az erkélylyel. Az emlékmű Pestről nézve a Mátyás-templommal. 

A B U D A V Á R I H A L Á S Z B Á S T Y A É P Í T M É N Y E . 

tépni a plántát, a kert jogszerű lakóinak sérelme 
nélkűL 

Aszaf nem tudott róla, de e pillanatban nem 
volt élő lény a világon, a mely jó szívvel gon
dolt volna rá. Nővére annyira el volt keseredve 
ellene, hogy könyek között ült a házban. 
A czimborája, Tamás, majdnem összeveszett 
vele távozásakor s még Betsey is, a kit hami
san vádolt betegességgel s a ki nem egyszer 
szánalmat érzett iránta csak azért, mert olyan 
ágról szakadtnak látszott, ellene fordította szi
vét ezen a reggelen, mikor látta, hogy elment 
a nélkül, hogy fát vágott volna a konyha 
számára. 

De nem sokáig járkálhatott ily módon fel s 
ala az ösvényen, a mikor tudomására jutottak 
Marietta érzelmei. A jó asszony kinézett a 
hátsó ajtón s aztán sietve ment feléje. 

mondta — remélem, megfon-— Aszaf — 

beszegtek és levarrtak alul, hogy a lábszárad 
közepéig sem ér, egész ágrólszakadt külsődben, 
annyira elszégyeltem magamat miattad, hogy 
nem tudtam visszatartani a könyeimet. Hogy 
olyan tiszteletre méltó úri embernek, mint 
Wicker doktor, megmondjam, ki vagy, — ezt 
nem tudtam elviselni, s örültem, mikor láttam, 
hogyfölkelsz és elsompolyogsz az útbóL Nagyon 
nems zivesen beszélek így veled, Aszaf, de magad 
vagy az oka. 

Aszaf ránézett egy pillanatig. 
— Azt akarod, hogy már reggeli előtt 

elmenjek? — kérdezte. 
— Nem — felelte Marietta, — de reggeli 

után azonnal. 
Magában pedig elhatározta, hogy holnap 

nagyon korán lesz a reggeli. Ha Aszafnak volt 
is talán ellenkezési szándéka, nem akarta mu-

fog az esze, hogy mindjárt megért minden 
czólzást. 

— Ez bizony nagy baj, sajnállak, Marietta — 
mondta Aszaf. — így már komolyabb a dolog. 

— Bizony — felelt az asszony s elfordult és 
visszament a házba. 

Aszaf tovább is járt fel s alá az ösvényen. 
Hozzá se nyúlt még semmiféle munkához ez 
nap, de most nem arra gondolt. A nővére köz
lése elszomorította. Szerette Mariettát s fájda-
tommal hallotta, hogy valami szívbaja van. 
Tudta, hogy ez gyakran megesik olyan embe
rekkel, a kik egész jó színben vannak s 
valóban, nem volt semmi ok rá eddigelé, hogy 
betegnek sejtse. így állván a dolog, mindjárt 
természetesnek látszott, hogy a legjobb dok
torért küld, a ki csak kapható. Most már érthető 
lett előtte minden. 

(Folytatása következik.) 
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A N G O L K O R O N Á Z Á S I J E L V É N Y E K 

É S S Z O K Á S O K . 

Európa összes nemzetei közt az angol és a 
magyar az egyedüliek, melyek a királylyá koro
názás fényének az alkolmány szelleméből folyó 
nagy és államjogi jelentőséget tulajdonítanak. 
A Tower komor épülete, mely annyi véres his
tóriai drámát látott lezajlani falai között, őrzi 
az angol királyi méltóság ezer éves jelvényeit 
is. Csakhogy míg 1360-ig, a mikor János fran-
czia király Poitiersből fogolyként hurczoltatott 
Angliába III. Edvárd király által, az úgyneve
zett «regaliák», az állami levéltárral egyetem
ben a «fehér toronyi) név alatt ismert helyiség
ben voltak elhelyezve, addig ez évben átván
doroltak az épület egy másik szárnyába, a 
Wakefield-toronyba, a hol máig is vannak. 

bálytalanúl csiszolt nagy rubint, melyről azt 
állítják, hogy ugyanaz, a melyet 1367-ben a 
kasztiliai «kegyetlen» Dom Pedro ajándékozott 
Edvárdnak, a «fekete berezeg »-nek. Ezt viselte 
V. Henrik is sisakján 1415-ben, az egincourti 
ütközetben. Nyilvánvalólag Indiából származik, 
mivel keleti módra van átlyukasztva, a mely 
eljárás által annyi szép kő szenvedett már 
helyrehozhatlan kárt. A rubintot hatvanöt szép 
brilliáns veszi körűi, melyek máltai keresztet 
képeznek a korona mellső részén. 

Azután ott van közvetlenül e rubint alatt a 
IV. György király által vásárolt nagy szafir. 
Hót más szafir és nyolez smaragd vannak a 
korona peremébe foglalva. A csúcson levő ke
reszt közepén rózsa-alakra metBzett szafir van, 
négy nagy brilliánstól környezve. Azonkívül 
még számtalan apróbb rubint, smaragd, szafir 
éB gyöngy ékíti a koronát s több mint 2700 leg-

rom kard, egy galamb-alakú szentelt olajtartó, 
egy kanál — az egyedüli emlék, mely a régi 
koronajelvényekből épen maradt meg, egy ke
resztelő medencze, úrvacsora-tál s a fehér Tower 
arkhitektonikus mintájára készült arany sótartó 
egészítik ki a koronázási kincsek leltárát, nem 
számítva néhány jelentéktelenebb aranytár
gyat. A mi a födeles serlegeket ós más edénye
ket illeti, ezek művészi becs és kivitel tekin
tetében nem állhatják ki a versenyt a neve
zetesebb magángyűjtemények egyeB darabjai
val sem. 

A régi koronázási leírások nem fukarok a 
csillogó pompa jellemzésében, melyeket az 
angol királyok kifejtettek, midőn szokás szerint 
ragyogó kísérettel a Westminsterbe vonultak, 
így mikor II. Károly tartotta oda bevonulását 
a Towerből 1661 ápriljában, öt újonnan kine
vezett gróf, hat báró s a Bath-rend 68 lovagja, 

FŐLÉPCSŐ AZ^ÉJSZAKI HALÁSZBÁSTYÁRÓL. 

A B U D A V Á R I H A L Á S Z B Á S T Y A É P Í T M É N Y E . 

Ezer éves jelvény alatt azonban világért se 
értünk egyebet, mint azt, hogy az angol mo
narchia eredete ily tisztes korba vezet vissza. 
A királyság jelvényei korántsem ily régiek, 
«gyiknek kora sem haladja meg II. Károly szá
zadát s nagyobb része egészen modern. Maga 
a levéltár 1856-ban újra helyet cserélt, csak a 
korona-ékszerek maradtak vissza, de ezek közt 
alig van történeti érdekű, ellenben ott van 
különböző újabb eredetű, gyémántokkal és 
drágakövekkel kirakott aranykorona, diadém 
és páleza, valamint egész halom nyakláncz és 
lovagrend mellett Viktória királynőnek bíbor
bársony főkötője is, gyémánt, rubin és szafir-
kereszttel. 

Viktória királynő koronája is különben egé
szen új keletű még, 1838-ban egyenes rende
lésre készítette a Rundell és Bridge ékszerész 
«zég. Köveit azonban mind régi koronákból 
vették s nem is a korona szerkezete, hanem 
ezek adják fő értékét. Ott van benne egy sza-

szebb tüzű s helyenként meglehetős nagyságú 
gyémánt. 

Azt a koronát, melyből Viktória koronája 
készült, a IV. Györgyét, szintén Rundell csi
nálta. Bizonyos hirek szerint azonban ezt 
György király csak a koronázási szertartásra 
vette kölcsön, később aztán 700,000 írtért meg 
is vásárolta. A Towerban őriznek még két régi 
koronát. Az egyiket modenai Mária koronázásá
nál használták, miután II. Jakabbal egybekelt, a 
másikat pedig H. Mária királyné és Hl. Vilmos 
együttes koronázásánál. A walesi herczeg szá
mára is van a korona-ékszerek közt egy kiBebb 
rendű korona. • i 

A többi állami jelvények között foglal helyet 
mindenekelőtt Szent Edvárd botja, egy golyó
ban végződő kormánypáleza, melyet a «Gyón
tató* Edvárdénak hisznek. Mint a legtöbb régi 
jelvény, a polgárháború idejében ez is jelenté
kenyen'megsérült. De azért nincs hiány kor-
mánypálczákban sem; öt más helyettesíti. Há-

és a többi urak és méltóságok kíséretében, 
mindannyian díszes fehér-piros ruhában, fehér 
kalapokkal és tollakkal. A koronázási menet
ben lord Monk lovagolt a király után, egy 
nyergeletlen paripát vezetve, mint főlovász
mester. Az utczák tömve voltak, az ablakok 
szőnyegekkel beaggatva, melyek mögül hölgyek 
kandikáltak ki. Egy szemtanú szerint «oly káp
rázatos volt a látvány a sok arany-ezüsttől, 
hogy nem bírtuk nézni s szemeink fáradtan 
csukódtak be.» 

Egy időben szokás volt Anglia királyát újra 
koronázni házassága alkalmával. Sőt I. Henrik 
idejében ez a szokás kellemetlen botrányra is 
adott alkalmat, melynek indító oka az egyházi 
méltóságok féltékeny versengése volt a koro
názás joga felett. Vilmos canterbury-i érsek 
ragaszkodott a joghoz, de vetélytársa, Thurstan 
yorki érsek minden módon el akarta ezt vitatni 
tőle s maga részére követelte az egyházi funk-
czió végzését. Windsorban történt e jelenet. 
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Berenczei Kováts Géza amateur fölvétele. 

HITTÉRÍTŐ ÉS NEJE KISZINEVBEN, BESSZARABIÁBAN. 

A yorki érsek keresztvivője már be is vitte a 
kápolnába a szent emblémát, de inkább röpült, 
mint a saját lábán jött ki — beszéli a forrás, — 
a canterbury-i érsek méltatlankodása annyira 
nem ismert határt. Persze ma már hozzá kell 
képzelnünk az ily hihetetlen fellépéshez az 
akkori idők bárdolatlan erélyét. 

A lordmayor elnöklete alatt tartatnak ősidők
től fogva azok a nagy koronázási vagy állami 
bankettek is, melyeken több mint ezer vendég 
is szokott részt venni. így vendégelte meg 
Whittington lordmayor is 1414-ben V. Henri
ket és feleségét, mely alkalommal csemege 
gyanánt szandálfa-tűz mellett égette el a szere
tetreméltó házigazda Ő Felségének több mint 
600,000 frtot képviselő adósleveleit. 

250 évvel később a Citj egy másik királya, a 
mint a lordmayort nevezni szokták, sokkal fesz
telenebb módon adott loyalis érzelmeinek kife
jezést az új királylyal II. Károlylyal szemben, 
ugyanis a bőséges lakoma után, mikor a király 
már fölemelkedett, hogy még idejekorán s józan 
állapotban távozhassák, a túlontúl fellelkesült 
lordmayor megragadta a király karját s erőnek 
erejével leültette, kényszerítve, hogy még leg
alább egy palaczk bort igyanak. 

Az angol korona kiegészítő alkatrésze még 
az a vörösbársony sipka is, melyet X. Leo 
pápa ajándékozott VIII. Henriknek, s melynek 
tulajdonképeni értelme és rendeltetése felől ma 
sincsenek tisztában az archeológusok. Annyi 
bizonyos, hogy ezt a sipkát egy szentelt kard
dal együtt ajándékozta VIII. Henriknek a pápa, 
a ki aztán kiterjesztette a kitüntetést London 
városára, sőt más városokra is, úgy hogy 
pl. Yorkban ezt viseli az állam kardhordozója 
ma is nagy ünnepeken és karácsonykor s abban 
vesz részt az isteni tiszteleten is. V. 

BESSZARÁBIÁBAN. 
Automobilunkon a napsugaras Krím felé 

utazva, vígan robogtunk végig Bukovina és 
Eománia pompás országútjain s három napi 
út kellemes emlékeivel érkeztünk Ungheninól 
Oroszország határához. A Pruth folyó, mely 
elválasztja Bomániát Oroszországtól, nagyon 
magas, szakadókos part közé van itt szorítva s 
óriási vashiddal áthidalva. Itt léptük át az 
orosz határt, hol rögtön megkezdődtek azok a 
hivatalos boszantások, melyekkel az idegene
ket agyon szokták kínozni. Szinte kedvem lett 
volna visszafordulni s otthagyni a Pruthot, 
automobilunknak semmi jót nem igérő partjá
val, ott a barátságtalannak látszó vidéket, 
főkép pedig azokat az orosz vámhivatalnokokat, 
kik semmi nyelven sem akartak bennünket 
megérteni. Az útlevél náluk oly fontos, hogy 
e nélkül halandót nem részesítenek abban a 
gyönyörben, hogy egy éjszakát is a hatalmas 
Oroszországban töltsön- A mi útlevelünk min
den tekintetben rendben volt, kifogástalanul 
láttamozva az orosz konzul által, a határőrök 

azonban megkezdték az automobil vámolását s 
a rajta levő holmik vizsgálatát. Mint valami 
prédára, úgy vetették magukat fegyvereinkre, 
melyeket a czélból vittünk magunkkal, hogy 
esetleges megtámadtatásnál védelmi eszközünk 
legyen. Besszarábia rósz hirben állott előttünk; 
a magános, míveletlen pusztaságban, olyan nép 
közt, mely automobilt soha sem látott. Hiszen 
maga a jassii orosz konzul merészségnek nyil
vánította elhatározásunkat s le akart róla be
szélni. 

Midőn végre 4-—5 órai zaklatás után a tovább-
menetelre az engedélyt megkaptuk, — még 
stilétes botunktól is megfosztottak bennünket,— 
nem volt más előttünk, mint rábízni magun
kat a véletlenre s neki ereszteni automobilun
kat a nagy pusztaságnak, a járatlan, úttalan 
utaknak. A véletlen folytán, mely nekünk eddig 
mindenben kedvezett, 8—10 hétig nem volt 
eső, e szerint a kövezetlen mezei utak, melyek 
különben 2—3 napi esőzés után járhatatla
nokká válnak, ezúttal majdnem jóknak voltak 
mondhatók. 

Ilyen magányról és elhagyottságról, a minőre 
itt találtunk, nekem eddig még fogalmam sem 
volt; a puszta táj, mely mórföldekre terjedő 
tengeri földekkel s dombos, lejtős, majd mo
csaras, terméketlen vidékkel váltakozik, valami 
kimondhatatlan szomorú hatást tesz az em
berre. Sirni tudtam volna, ha a katonai térkép 
folytonos tanulmányozása el nem foglalt volna; 
mert mappára itt, hol a számtalan mezei utak 
között fővonal alig van, s hol embert nem látni 
sehol, ugyancsak nagy szükség van. Az osztrák
magyar katonai mappa oly kitűnő és pontos, 
hogy a delejtű segélyével útirányt követve, soha 
egy kilométert sem hibáztunk. 

E vidéken oly messzire van egyik helység a 
másiktól, hogy 120—130 kilométernyi távolsá
gig alig akadtunk két-három falura s ezek ÍB 
leírhatatlanul piszkosak. De előbb olyan tava
kon kellett keresztül mennünk, melyeken szá
raz időben út vezet által, szalmával és vesszővel 
elgátolva; a süppedékes, de aránylag jól meg
csinált gátakon elég szerencsésen keresztül haj
tottuk gépünket. 

Soha sem felejtem el Kalarást, ezt a typu-
sát a besszaráb falunak, melyet nagyobbrészt 
zsidók laknak, s melynek egyetlen utczáján oly 
nagy a piszok s a bűz, hogy az undortól majd
nem roszúl lettem. A lónélküli kocsi a lakos
ságot úgy feltüzelte, hogy üvöltve, fütyölve vet
tek bennünket körűi. 

Egy német tudós, kivel már előbb a határnál 
megismerkedtünk, előre figyelmeztetett ezekre 
a helységekre, de arra a szörnyű állapotra, a 
mit itt találtunk, nem voltunk elkészülve. 

Egyébiránt, a piszkot leszámítva, nem egy
szer jutott Besszarábiában eszembe Magyar
ország, ennek némely elmaradottabb vidéke; 
sok helyen nagy a hasonlatosság köztük. A juh
nyájak, a szabadon legelő csikók látása nem 
egyszer sóhajtásra indították a mi Jánosunkat, 
egyik magyar szolgánkat, kinek biztosan az 

otthon jutott ilyenkor eszébe. Különben semmi 
de semmi változatosság nincs ezen az egyhangú' 
szomorú vidéken. Egyik magas domb után a 
másik következik, néhol erdőkkel váltakozva 
de semmi zaj, semmi hang e nagy magányosság
ban. Szomorúan zúg az őszi szél, megzörgeti az 
embermagasságú tövises bozótokat, elsivít fü
lünk mellett, azután ismét néma lesz min
den . . . Ki műveli hát ezeket a rengeteg tábla 
tengeri-földeket ? Hol van az uraság, a ki eze
ket birja? Sehol semmi emberi nyom; egyetlen 
kunyhót, még csak egy kutyát sem láttunk 
utunkban. 

János megszólal: «Hogy is hívják ezt az 
országot, a hol mi járunk?» «Oroszország.» 
«De épen a hol most vagyunk ?» «Besszarábia.» 
«No, kérem, tessék elhinni, hogy ezt mi otthon 
épen úgy megláttuk volna, ezért kár volt ebbe 
a görbe országba jönni ; csúnya nép ez, még a 
sírkeresztje is görbe!» 

Végre szerencsésen elérkeztünk Kiszenevbe, 
Besszarábia fővárosába, ebbe a 148,000-nyi 
lakost számláló óriási nagy faluba. Vigan ug
rottunk le kocsinkról a «Gastinica Nationale» 
előtt; nagy nehezen megtudtuk a portással 
értetni, hogy szobát kérünk, mire sok «csász, 
csász» után egy szép erkélyes szobába ve
zetett. 

Ez a város tulajdonképen semmi orosz színe
zettel nem bír; ha nem látnók orthodox temp
lomainak szines fedeleit a görbe keresztekkel, 
igazán azt hihetnők, hogy a magyar Alföld 
egyik nagyobb városában vagyunk. Egyben 
mégis van különbség. Az oroszok nagyon szere
tik a fákat, kerteket; van hozzá helyük elég, 
hát be is fásítják azt, a mit lehet; de úgy lát
szik, az éghajlat nem alkalmas a virágoktenyész
tésére. A legszebb parkokban is satnyák a vi
rágok. 

Ha Oroszországban vagyunk, tapasztalhat
juk, mily ólethiven, mily közvetlenül irnak a 
nagy orosz írók. Hányszor gondoltam egy kert
ben, templomban vagy társaságban, hogy «itt 
már voltam, ezt már láttam és átéltem» s csak 
gondolkozás után jöttem reá, "hogy ez a nemesi 
kúria Turgenyev rajza, az a lisztes molnár 
Tolsztoj egyik alakja, s az a gondozott külsejű, 
bodros hajú fiatal gavallér maga Anyegin. A 
botanikus kertben van Puskin szobra. Csa
lódva fordultam el tőle, mert az én ideálom oly 
buta, kimeredt szemekkel, semmitmondó arcz-
czal nézett le reám piedesztáljáról, hogy két
szer is elolvastam az aranyos betűket: Puskin 
1826—1885. Láttam a háznak a helyét, hol 
száműzötten ólt s szomorúan gondoltam rá, 
mily óriási büntetés lehetett e felvilágosodott 
szellemnek ebben a környezetben tölteni el 
életét. 

Beültünk egy nyomorúságos kis járműbe, 
hogy szemlét tartsunk a város nevezetességei 
felett. Néhány orthodox templomot akartunk 
megnézni. De azért-e, mert egyátalán nem tud
tuk magunkat a kocsissal megértetni, vagy tán 
mert a város legnagyobb nevezetessége a luthe
ránus templom, — a kocsis ez utóbbihoz vitt 
bennünket. Gyönyörű kis kertben állott meg 
velünk, egy folyondárokkal befuttatott ház 
előtt leugrott s jelenté, hogy megérkeztünk. 
A kertben fák, bokrok közé elrejtve, csinos kis 
templomot pillantottam meg. Nagy áhítattal 
néztem a tetejére, majd le a falakra, hogy 
valami érdekest fedezzek fel rajta, mint a 
hogy nézni szoktuk azokat az építményeket, me
lyektől valamit várunk. Se román, se bizanczi 
stílus, sem e vagy ama század, de még görbe 
keresztje sincs! Akkor hát miért vagyunk mi 
i t t ? ! Míg így elmélkedtem, férjem egy aggas
tyánnal tért vissza a folyondáros házból, ki 
galambősz hajával, erőteljes, magas alakjával, 
jóságos szemeivel, mint valami jelenség állott 
előttem. Mikor megtudtam, hogy ez egy való
ságos lutheránus hittérítő, ki már 30 óv óta 
589 zsidó-család fejére öntött keresztvizet, rög
tön tisztában voltam a helyzettel, hogy itt ő a 
nevezetesség és nem a templom. Szinte elbűvölt 
ez a jóságos Ibsen-fejű pap, ki egy kiszárított 
mocsár helyére varázsolta az egyszerű kis temp
lommal együtt ezt a paradicsomot. Meghitt ben
nünket másnapra egy zsidó keresztelőre s fér
jemet — kinek első dolga volt az orgonát meg
próbálni — fölkérte, hogy az ünnepélyen vala
mit játszszók. Mint a legjobb barátok váltunk el 
8 jöttünk ÖBSze másnap a nagy templomi ün
nepen. 
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A zsidók itt inkább praktikus szempontokból, 
mint buzgalomból térnek át, mert a zsidó hit
felekezeten levők nem viselhetnek állami hiva
talt, házat sem vehetnek. Ezért az előttünk 
lefolyt ünnepély sem gyakorolt reánk valami 
mélyebb benyomást. Annál kedvesebb volt 
utána az a szíves, kellemes fogadtatás, mely
ben bennünket a ház úrasszonya részesített. 
Összebarátkoztunk és rövid kiszenevi tartózko
dásunk alatt egy uzsonnára is vendégei voltunk 
az egyszerű, kedves kis paplaknak. Jól ismer
jük mi az orosz írókból ezeket a kedves orosz 
uzsonnákat, mikor a fényesre kicsiszolt szamo
vár gőzölög a tiszta nyári ebédlőben, mely tele 
van rakva muskátlival ós mályvával s a ház 
úrnője kívánság szerint forró csajjal vagy kávé
val szolgál vendégeinek. 

Barátságos emlékekkel mondtunk harmadnap 
istenhozzádot Kiszenevnek s újult erővel men
tünk neki Besszarábia másik, még nagyobb ós 
még kietlenebb pusztaságának. A táj ugyanaz, 
azonban a Dnyeszter környékét elhagyva, leg-
többnyire gyepen folytattuk utunkat. Pár száz 
méter különbség jobbra vagy balra, mindegy 
volt gépünknek; ha nem esik az eső, nem érezni 
az út hiányát, de mit csináltunk volna esős idő
ben ? Bendery, ez a roppant nagy falu, a hol 
sem czigány, sem orosz nem lakik, csak zsidó, 
az eddig látott fészkeken is túltesz piszok dol
gában. TJtczáját ellepi a magas tövis s még 
vendéglője sincs, csak korcsmája, mely magát 
«Grand Hotel»-nek nevezi! Mielőtt a városba 
beértünk, három vagy négy felborúit szénás
szekeret találtunk ; lefotografáltuk, s eme fény
képük mint hamisítatlan «besszarábiai csend
élet* szerepel emlékeink között. 

Átkelve a Dnyeszteren, e hatalmas, széles 
folyamon, a mely homokos ágyában nagy ka
nyarulatokat téve, lassan hömpölyög tova, egész 
gyönyörűséggel néztük azt a nagyszerű pano
rámát, melyet a másik oldal, a benderi magas
laton lévő vár, teljesen ép, szabályos falaival 
nyújtott. Hogy utunk folytatása mit rejt, azt 
körűlbelől leolvashattuk a mappáról, mely 
ugyanazt a képet mutatta, a mit már jól ismer
tünk. A számtalan mezei utak ismétlődtek, a 
dombok megsokszorozódtak, az elhagyottságot, 
a zajtalan pusztaságot fokozottan élvezhettük. 
S mindezt egy nagyon kellemetlen dologgal 
összekötve. A folyam balpartján ugyanis repülő 
hangyák milliója követte kocsinkat, rátapadt 
arczunkra, kezeinkre s nyakunkra, sőt maszk
jainkra is, melyek nélkül ezúttal igazán telje
sen lehetetlen lett volna utunkat folytatni. 
Gyötrelmesnek mondhatom azt a pár orat, a 
melyet így eltöltöttünk s valódi szabadulásként 
üdvözöltük a naplementét, a mely elűzte ezeket 
a kellemetlen állatkákat. 

Tyraspoltól kilenczven kilométernyire van 
Strassburg, a német gyarmatosok legnagyobb 
faluja s nyomon következnek egymás után 
Mannheim, Baden, Ackernmnn, f'irudentlial 
és Slobodienska, megannyi virágoskertjei e 
vidéknek, a legbecsületesebb, legmunkásabb 
szász telepítvónyesektől benépesítve. Különös : 
hogyan kerültek ezek a németek gyümölcsfáik
kal, veteményes kertjeikkel, alacsony falkerí
téseikkel, ó-nómet házaikkal ennek a rengeteg 
elhagyatott orosz pusztaságnak a kellő köze
pébe?! Nem vagyok németbarát, de azután a 
sok nyomorúság, piszok, elhagyatottság után, 
a mit eddig láttunk Besszarábiában, kimond
hatatlanul jól esett egy ilyen derék munkás 
néppel találkozhatni, melylyel beszélhettünk, 
megértethettük magunkat, kik szívesen láttak, 
s kik már tudják, hogy kocsinkat nem az ördög 
hajtja. 

Miután a vízmosásos dombokon nagyon elő-
vigyázóknak kellett lennünk s csak lassan 
haladhattunk előre, késő este volt, mikor elér
tük Mannheimot, honnan Odessza még 60 kilo
méternyi távolságra van. Gépünk hangjával 
felvertük az egész békés falu népét s az Obmann 
(bíró) és felcser (orvos), miután jól megvacsorál-
tattak bennünket s elmesélték nekünk minden 
dolgaikat, egész szeretettel tartóztattak a ma
radásra. De mi mégis tovább mentünk, tovább 
az idegen, sivár tájékokra. 

Kováts Gézáné. 

GABONA-MŰVELÉS AMERIKÁBAN. 
A kenyérnek, melyet Európa eszik, jórésze 

egykor ott ringott aranykalászként az amerikai 
rónákon. Ebből látni legvilágosabban, mit jelent 
a világ számára Amerika, s különösen az éjszak-
amerikai Egyesült-Államok gabonatermelése. 
Mert a mi képünk, melyet legtöbbször erről a 
hatalmas fiatal államról alkotunk, téves, vagy 
legalább is egyoldalú: gyáraktól, milliós váro
soktól borított térségként áll előttünk, át meg 
átszelve vasutakkal s alig nyújtva valahol szabad 
területet, természetes eredetiségében megmaradt 
tájképet. A húszemeletes ház s a hozzátartozó 
városi lárma mellett, melyben a legtöbb európai 
Amerika képét látja, elfeledjük, hogy az ocze-
ánon túli földrész óriási területein ép úgy ring 
a kalász és pitypalattyol a fürj, mint a mi 
magyar alföldünkön. 

Igaz, ez az európaiaktól kévésbbé ismert 
nyugati államokban van így. Nemrég ezeken a 
tájakon, Dakotában, Kaliforniában, Utahban, 
Idabóban s még egy csomó más államban a föld
nek nem volt értéke s a ki akarta, annak adták. 
A lakosság ma is gyér s a mi, van majdnem ki
zárólag földmíveléssel és pedig gabonatermelés
sel foglalkozik. S ez a kevés ember oly sikeres 
munkálkodást fejt ki, hogy ma ezeken az óriási 
területeken nincs miveletlen terület. Minél 
kevesebb munkával minél több értéket termelni: 
az amerikaiaknak ez a főelve itt is érvényesül. 

Az itteni óriási gazdaságok tulajdonosai 
nagyobbára a kelet nagyvárosaiban, különösen 
New-Yorban laknak s birtokuk kezelését egy 
igazgatóra bizzák. Egy ilyen igazgató aztán 
majdem katonai szervezetű gazdasági személy
zetnek parancsol. S ez az egész emberhad, mely 

itt együtt ól, a lehető legpompásabban, európai 
gazdaságokban soha fel nem található kénye
lemmel van ellátva. Nagyon tágas, egészséges 
házakban lakik az igazgatótól kezdve le a bére
sekig mindenki. Külön szakácsok főzik télen
nyáron az ételt s hátas és kocsiba való ló oly 
mennyiségben van, hogy a legjelentéktelenebb 
embernek se kell jóformán egy lépést se tenni 
gyalog. Minden nagyobb amerikai gazdaság 
büszkesége a gépszín: a gazdasági gépek szá
mára épített külön házak, melyeknek tanult 
mehanikusokból álló gondozó személyzete van. 
S végűi állandóan működik egy központi iroda, 
mely a gazdaság legtávolibb pontjaival, továbbá 
a nagy városok közötti telefonhálózattal van 
összekötve s így az egész világgal a leggyorsab
ban érintkezik. 

A gabonamivelcs évenkint rendesen a múlt 
évi szalma elégetésével kezdődik. Az Unió eme 
részén nagyobbára a tavaszi gabonát, vagyis a 
tavaszszal vetett búzát művelik s így a követ
kező ősznek egy csendes napján szokott erre a 
szalmaégetósre kerülni a sor. Nagy területekre 
elosztva égetik el a szalmát, mely így hamvával 
nagy térségeket trágyáz. Októberben aztán meg
kezdik a munkát. Az ekék, melyekbe négy vagy 
öt ló van befogva, egyszerre két barázdát nyit
nak. Ez e munka 4--6 hetet foglal el. A mun
kások, kik itt alkalmazva vannak, nem napszá
mot, hanem havi fizetést kapnak ós pedig 20—30 
dollárt s ezenkívül ételt, lakást s mosást. Reggel 
ötkor reggeliznek, este hót és félkor ebédelnek 
s dél tájban egy órai pihenőt kapnak. 

A következő évben tavaszszal, rendesen már-
cziusban, de olykor csak áprilisban kezdődik a 
grubberezés, mely a szántást helyettesíti. Ezt 
követi a vetés, mely négy lovas és negyedfél 
méternyi területet átfogó vető-gépekkel történik. 
A vetés után gyakran a vető-gépek haladásával 
keresztben, sekélyen átszántják a földet, ez 
azonban nem általános szokás. 

A vetés után a külön felfogadott munkások 
kilépnek a szolgálatból, melyet az aratáskor új
ból elvállalhatnak. A rendes személyzet e köz
ben a kukoricza, zab s más állattakarmány körül 
foglalatoskodik. Az aratás előtt aztán újra felsza
porodik a munkás-had. Minden gazdaság ren
desen neki ismerős munkásokat fogad fel, a kik 
viszont szinte ismerős gazdaságokban az egész 
aratásidő alatt egymásután dolgoznak. Délen 
kezdik az aratást s az idónynyel, az érés idejével 
együtt haladnak észak felé s így eljutnak gyak
ran a Red Riverig is. Ez a vándorló arató
had útjának jórészét az amerikai vasúttársasá
gok ingyen kocsijain teszi meg s így a munkások 
mozgó életmódja nagyon kevésbe kerül. Nyári 
keresményüket pedig télen mint jó módos pol
gárok a nagyobb városokban, St.-Louisban, St. 
Paulban, Chicagóban, Milwaukeeben költik el. 
S ez a jómód nincs ellentétben nyári életmód
jukkal, mivel ekkor is, mint arató-munkások, a 
lehető legjobb ellátásban részesülnek. Egy arató 
munkásnak napi táplálkozása másfél koronába 
kerül, a mi tekintve az élelmiszereknek ily vidé
ken való óriási olcsóságát, érthetővé teszi a kö
vetkező, rendes arató-munkás étrendet: konzer
vált marhahús, angol burgonya, besózott disznó
hús, zöldborsó, thea, kávé, tejszín, sajt s 
mindenféle sütemény. 
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Egy rendes aratás körülbelől tizenkét napig 
tart s július vége felé kezdődik. A nagyobb 
gazdaságok ilyenkor száznál több pótmunkást 
is fogadnak fel, a kiknek hetenkint körülbelül 
60 koronát fizetnek. Az aratást három-négy 
lóval húzott aratógépek végzik, melyek a kalá
szokat balra dobják, honnan aztán a munkások 
keresztekbe rakják. Négy lovat többnyire csak a 
nedves időben használnak : rendesen elegendő 
három. Ezeket a dolgozó állatokat takarók védik 
a nap és a moszkitó-legyek ellen. Nemrég 
Kaliforniában egy új óriási aratógéget próbáltak 
ki, melynek kaszáló-része maga 16 méter széles. 
Ez a külön gőzgéppel hajtott aratógép levágja a 
kalászt, kicsépli belőle a magot s zsákokba 
gyűjtve veti ki magából. 

Az aratás utolsó napja egyszersmind a cséplés 
első napja. Minden cséplőgéphez körülbelül 
harmincz embert alkal
maznak, cséplőgép pedig 
sok van. Az amerikai 
ember ugyanis úgy gon
dolkozik, hogy egy esős 
nap a gabonának többet 
árthat, mint a mennyit 
akár tíz cséplőgép értéke 
is képvisel s ép ezért 
annyi gépet vesz, a hányat 
csak bir. A sietség a csép
lőgépek körül oly nagy, 
hogy a munkások még 
étkezésüket is a gép mel
lett, munkájok közben 
végzik. A szalmának egy 
részét a gépek fűtésére 
használják, a másik ré
szét elégetik a mezőn. 

A cséplés után a kész. 
zsákokba rakott búzát a 
vasút mentén levő ele

vátorokhoz szállítják. 
Minden egyes kocsit, mi
előtt tartalmát a wag-
gonok befogadnák, kü
lön e czélra szerkesztett 

.mérlegekkel megmérnek. 
A nyugati államok ga
bonájának legnagyobb ré
sze Minneapolisba, Min
nesota állam fővárosába 
kerül, mely Amerika ma
lomiparának központja. 
A hengermalmoknak kü
lönösen ez a hazája s in
nen kerül ki a legtöbb 
liszt, melyet Anglia, Dél-
Európa s az angol gyar
matok elfogyasztanak. 

valamelyik falúból, vagy a világ haladván — 
tán a vasútról szállítják ide a portókát; elég az 
hozzá, hogy mindennek már kora reggelre 
helyén kell lenni, szépen berakva, elrendezve : 
ha majd jönnek a nagyságák s a ((kisasszonyok)) 
vagyis szakácsnék, készen találjanak mindent. 

Mire pedig megvirrad, már akkorára az utcza-
seprők, a vásárcsarnoki szolgák tisztába hoz
nak mindent s a hét-nyolcz órakor arra sétáló 
fővárosi polgár már nyomát sem találja annak 
a sajátságos falusi életnek, mely kora hajnalban 
ott zsibongott. ___ 

EGYVELEG. 
+ A dél-afrikai arany- és gyémántbányákban 

állandóan 60—70 ezer ember dolgozik. A munkaidő 
naponként tiz órára terjed. 

A VÁSÁRCSARNOK 
HAJNALBAN. 

A későn kelő főváro
siak nem is sejtik, hogy 
milyen mozgalmas élet 
van a vásárcsarnokok
ban és azok környékén 
kora hajnalban, midőn 
ők még javában alusz-
szák az igazak álmát, ha 
csak azok nem birnak 
erről tudomással, a kik
nek ekkor kezdődik az este s az éjjeli kávéház
ból ilyentájt botorkálnak hazafelé a néma, nép
telen utczákon. 

Különösen a központi vásárcsarnok körül 
ilyenkor nagyon mozgalmas az élet s a hold is, 
a mint lebukik ott valahol a budai hegyek mö
gött, mintha csudálkozva pillantana a lámpák 
fényében fürdő hatalmas vashidra, pompás pa
lotákra, melyek környékén valóságos falusi jele
netet lát, mintha egy darab vidéki vásártér 
szakadt volna oda mindenestől. 

Egymást éri a sok falusi, pusztai kocsi, meg
rakodva mindenféle kosárral, zöldséggel, gyü
mölcscsel, meg pergő nvelvű kofával, a kik' 
a mennyire férnek maguk is oda kuporod
nak a rakott kosarak közé, várva, "míg a sor 
portékáikra kerül, hogy betakaríthassák azokat 
a vásárcsarnok hatalmas boltozatai alá, vagy 
nagyszerű pmczéinek telhetetlen gyomrába 

Meg este valamikor megindultak ezek a 
kocsik es a derék, fáradhatatlan fejércselédek 

HAJNALBAN A KÖZPONTI VASAKCSARNOK ELŐTT. 

* Egy közönséges vasúti mozdony átlag kilencz-
száz lóerejű, az úgynevezett villámvonatok mozdo
nyai azonban még sokkal erősebbek. 

* Khinai udvariaskodás. A világ legudvariasabb 
embere kétségkívül az előkelőbb khinai. A látoga
tót háza küszöbénél egy csésze teával fogadja. 
Míg a vendég helyet nem foglal, a házigazda annak 
jobb oldala mellől a világért sem távozik és le sem 
ül. Az első csésze tea után egy szolga lép a szobába, 
mindkét kezében egy-egy csésze teát tartva. A jobb 
kezében tartott csészét a vendégnek, a másikat urá
nak nyújtja át, ezután pedig tenyerét szivéhez szo
rítva, azt akarja kifejezni, hogy urához hű akar 
maradni, a vendéget pedig tiszteli. Ezt a második 
csésze teát a vendég teájának nevezik s hamar meg
inni annyit jelentene, hogy a látogatást be akarják 
fejezni, a mit a házigazda nagy sértésnek tartana. 
Mihelyt a vendég a csészét szájához emeli, a szolgák 
rögtön a vendég hordszékéért futnak elő. így tehát 
a csészéhez akkor kell nyúlni, ha csakugyan indulni 
akarunk. A khinai mindenekelőtt a vendége korát 
kérdi. — Hogy vannak tisztelt fogai ? — vagyis hány 
éve már, hogy azokat használja. Ezután a látogató 

gyermekeinek számát tudakolja, valamint azt is kér
dezi, vájjon szülei a házban vannak-e még — vagyis 
élnek-e ? — A vendég feleségét azonban semmi szia 
alatt szóba hozni nem szabad, mert ez khinai fogal
mak szerint illetlenség volna. 

* A barodai fejedelem, ki Indiából a koronázási 
ünnepélyekre Londonba jött, a lordmayor díszlako
máján olyan gyémánt, rubint és smaragdokkal kira
kott kardot viselt, melynek értékét hatodfél millió
koronára becsülik. Ennél értékesebb kardja a vilá
gon senkinek sincsen. A perzsa sah, a czár és a 
török szultán díszkardja mindössze alig egy millió-
koronát érnek. 

* A különféle drága szőrmék oly módon való 
összevarrásához, hogy a szélek egymástól el ne állja
nak, a zulu nők értenek. Egy elsőrangú londoni 
szőrmeárúház közelebb tíz zulu nőt akart erre a. 
munkára szerződtetni, de egyikük sem volt hajlandó 
hazáját elhagyni. 

* Furcsa végrendelet. 
Ezeló'ttnegy ven évvel Bred-
walt nevű pánsi sakkjáté
kos végrendeletében meg
hagyta, hogy csontjaiból 
sakkfigurákat készítsenek s 
e czélra nagyobb összeget 
rendelt. Altalános örökösül 
pedig azt a hölgyet nevezte 
ki, kit halála után Franczia-
országban a legjobb sakk
játékosnak tartanak. A pá
risi sakk-klub a díjat Tre-
belü Antónia kisasszony
nak, a hires énekesnőnek 
Ítélte oda, kinél jobb női 
sakkjátékost most nem is
mernek. Trebelli kisasszony 
a több millióra rugó hagya
tékon kívül még a Bredwalt 
csontjaiból készült sakk
figurákat is megkapta. 

* Gépzenekar. Müller 
Bruce chicagói orvos az 
ismert automata-zenészek 
mintájára egész zenekart 
készíttetett tizenegy élet
nagyságú alakkal s a meg
felelő hangszerekkel. Az 
alakok belsejében levő gé
pek nemcsak a zenét adják 
elő, de minden egyes ala
kot megfelelő mozgásba 
hoznak, úgy hogy egyszerre 
látjuk és halljuk műkö
désüket, mintha élnének. 
Összesen mintegy 3000 
automata-hangszer van a 
gépekben 60 négyzetcenti-
métertó'l egy fél négyzet
méter nagyságig s legalább 
6000 billentyű. A zenekar 
játszó alakokon kívül van 
egy női karmester alakja is. 
A rendkívüli szorgalommal 
és ügyességgel készült zene
kar Chicagóban nagy fel
tűnést keltett és Euró
pába is el akarják hozni 
hangversenyek rendezé
sére. 

* Veszteségek a lóver
senyeken. A londoni lovar-
egylet adatai szerint a ver
senyeken évenkint 1200 
millió koronát vesztenek 
el. Ebből 240 millió az 
angol versenyekre, 480 mil
lió Ausztráliára, a többi 
pedig egyéb államokra esik. 
irt tudósítást Donzelott 
Egy városi zavargás alkal

mával a Pantheonnál irta jelentését s barátaival kül
dötte el a laphoz. A rendőrség lövésekor őt is golyó 
találta s midőn az orvos segítségére sietett, felkérte 
őt, hogy előbb irjon egy pár sort tudósításához: 
«3 óra 20 perez. A rendőrség lövésére hárman sebe
sültek meg és egy férfi meghalt*. «Ki az a halott ?» 
kérdi az orvos. «Én magam !» felelte a hírlapíró, de 
többet már nem tudott szólni s nem sokára csakugyan 
meghalt. 

* Az eddigelé ismert legnagyobb gyöngyöt ezelőtt 
néhány héttel egy lancingen-i szegény halász fele
sége találta véletlenül egy kagylóban. A körte alakú 
U hüvelyk hosszú, rózsaszínű gyöngyöt egy chicagói 

kereskedő 72 ezer koronán vette meg a halásztól, 
most pedig 400 ezer koronát Ígérnek érte a meny
nyiért azonban tulajdonosa nem akarja eladni. 

* Az angol kormány tagjainak fizetése egy évre 
összesen 2.400,000 koronára rúg. A legnagyobb fize
tést, 480 ezer koronát, az irlandi alkirály húzza, a 
pénzügyminiszter fizetése 192 ezer korona, a többi 
miniszteré egyenkint 120 ezer korona. 

Goró Lajos rajza. 

* Saját haláláról 
Mátyás párisi hirlapiró. 

33. SZÁM. 1902. 49. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 533 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZOBRA PÖSTYÉNBEN. - Jankovics Gyula szobornnűve 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZOBRA 
PÖSTYÉNBEN. 

Az Erzsébet királyné iránt érzett kegyelet 
legújabban a kies Pöstyén fürdőben állított emlé
ket, fehér márvány mellszobrot. A természetet 
annyira szerető királyné szobra e hó 10-ike óta 
ott áll a fürdő parkjában, százados hársfák között. 

A márvány mellszobor egyik legjobb fiatal 
szobrászunk, Jankovics Gyula műve,ki a buda
pesti eskütéri híd budai fejéhez a Gellért-szob
rot is készítette. A királynét ifjabb éveiből tün
teti föl, az 1867-iki koronázásból emlékezetes 
képei után, magyaros ruhájában, diadémmel 
fején, lehulló fátyollal. A sötét háttérből szépen 
kiválik a szobor s a természetadta környezet 
hangulata egészíti ki hatását. Nem régiben ká
polna állt itt, de leromboltatván 1899-ben, ott 
találtak legalkalmasabb helyet a szobornak. 

Közadakozásból emelték a szobrot. A szobor
bizottság elnökségében egész buzgósággal fára
dozott dr.FotiorKálmánné, szül. BerchtholdJoze-
fin grófnő. A leleplezés aug. 10-én, napsugaras, 
szép időben, a fürdővendégek és a környék nagy 
részvételével ment végbe. A gödöllői Erzsébet
szobor női szoborbizottsága is képviseltette magát 
gróf Ráday Gedeonné vezetése mellett. A szobor
bizottság vendégszeretőleg gondoskodott a kül
döttségek fogadásáról. 

Istentisztelettel kezdődött az ünnepély, mind 
ar. kath. kápolnában,mind a protestáns imaház
ban. Aztán a parkba vonult az ünneplő gyüleke -
zet, melyben ott voltak többek közt Kramolin 
Viktor nyitrai főispán, Markhót Gyula alispán, 
gróf Grevenitz lovassági tábornok, Kittenberger 
esztergomi kanonok. A Szózat eléneklése után 
Praznovszky József plébános hazafias szellemű 
beszédet mondott, miközben lehullott a lepel a 
márványszoborról. Gróf Erdődy Ferencz nevében 
Terstyánszki Lajos jószágigazgató átvette a szo
brot, melyre Könyves- Tóth Kálmán debreczeni 
lelkész a magyar fürdővendégek, dr. Alexander 
Bernát a Tudományos Akadémia, dr. Rauh kö-
nigsbergi ügyvéd a németországi fürdővendégek, 
Fodorné Berchthold grófnő a szoborbizottság es 
Semsey Mariska, az Operaház tagja a magyar nők 
koszorúját tette le a szobor talapzatára. Délben 
lakoma volt, este pedig díszelőadás a nyári 

színházban Semsey Ma
riska közreműködésével. 
A színházi előadás után 
diszmenetben Mátyás ki
rály vadász - felvonulását 
mutatták be a fürdőven
dégek közreműködésével. 
A menetet Pécsi Kálmán, 
a Vígszínház rendezője 
rendezte. Végül iVelenose 
Pöstyénben* czímű látvá
nyosság, virágcsata és tűzi
játék rekesztette be az ün
nepet. 

Számos üdvözlő távirat 
érkezett dr. Fodor Kál
mánná elnökhöz. Gr. Ihar 
Ede, a király főhadsegé-
dének táviratán kívül, me
lyet a király meghagyásá
ból küldött, táviratot küld
tek Wlassics Gyula és Da~ 
riinj/i Ignácz miniszterek, 
a gödöllői ós a bécsi Er
zsébet-szobor bizottság, va
lamint számos közintézet 
és testület. 

FÜLDÜNK KELETKE
ZÉSÉNEK KORA. 

Ma már általában elis
mert dolog, hogy a föld 
keletkezése sokkal régeb
ben történt, mint a hogy 
a régi felfogás nyomán 
hinni szokás. De azért Iná
ban keresünk a természet
tudományi és geológiai 

művekben egészen pontos számot a világ 
teremtésének idejére vonatkozólag. Természe
tes, hogy ezt a kérdést a tudósok megköze
lítőleg sem tartják megfejthetőnek ; legfölebb a 
föld és a naprendszer keletkezésének idejét pró
bálgatják némileg megközelítőleg számokban is 
kifejezni. 

Bégebben ezek a számok rendkívül eltérők 
voltak egymástól, mert hiányzott minden meg
bízható számítási alap. Jelenleg azonban ko
moly tudósok olyan adatokra építenek, a me
lyek legalább a valószínűség megközelítését 
lehetővé teszik. 

A legújabb vizsgálódók egyike Wellish angol 
tudós, ki az ismert Kant-Laplace-féle elméletre 
támaszkodva, arra az eredményre jut, hogy az 
a korszak, midőn a föld kérge már annyira 
kihűlt, hogy az első réteges leülepedések kelet
kezhettek, 3Vio-Bzer hosszabb időbe telt, mint 

az azóta napjainkig eltelt idő. Minden geológiai 
korszaknak, azaz minden réteg lerakodási ide
jéül azt az időszakot veszi, mely alatt az egyen
lítő és a föld pályájának átlagpontjai egyszer 
megkerülik az egész égboltozatot s ez az úgy
nevezett platói, vagyis nagy óv. Ily módon szá
mítva, a föld már kerek számban kilencz mil
lió éve, hogy megalakult, mint külön világtest. 
Számításai egészen tudományos jelbgűek, de 
természetesen ő maga is csak föltevésnek tartja 
elméletét s egyáltalán nem állítja, hogy az em
lített évszám egészen pontos volna. Mindamel
lett kétségtelen, hogy a mathematikai alappal 
biró B valószínű számítás egyelőre eléggé meg
bízható. 

Még érdekesebb Thomson Vilmos híres angol 
természetbúvárnak a nap korának megállapí
tására vonatkozó számítása. Thomson abból 
indul ki, hogy a nap a meleg kisugárzása követ
keztében lassanként folyvást hűl. Mivel a nap 
melegének fokát megközelítőleg képesek va
gyunk megállapítani s azt is tudjuk, hogy ere
deti melege, midőn ködanyaga megsűrűsödött, 
legalább tiz milliószor nagyobb kisugárzást fej
tett ki, a számításra már van némi alapunk, de 
ezenfelül még a kihűlés idejét is meg lehet álla
pítani. Mindezt tekintetbe véve, Thomson szá
mítások és okoskodások eredményeként azt 
állítja, hogy a nap legalább 100 millió év óta 
sugároz ki világosságot és meleget, de ez a mű
ködése még legfölebb ötször ily hosszú ideig 
tarthat, de egyszersmind folyvást gyöngül s 
bizonyos évmilliók múlva kevesebb lesz, mint 
a mennyire az embernek szüksége van. 

A nap és föld keletkezésénél természetesen 
még sokkal későbbi az ember keletkezése, bár 
ez is régibb, mint a hogy őseink hitték. Ma 
már például egészen bizonyos, hogy a khinaiak-
nak 2200 évvel Krisztus előtt egészen rendezett 
államuk volt; ugyanakkor már az Eufrates és 
Tigris partjain is fejlődött társadalmi élet mu
tatkozik s valószínűleg jóval ezelőtt szintén 
ilyen élet volt a Nilus torkolata körűi is. Ezen
kívül a régészeti leletek is sokkal régibb idő
szak mellett tesznek tanúságot. Közép-Európá
ban sok lelet került napfényre oly korszakból, 
midőn itt még sarkvidéki éghajlat volt s ezek 
a leletek nemcsak emberek létezéséről tesznek 
tanúságot, hanem azok életmódját, különösen 
vadászatukat, ruházatukat is híven tüntetik 
elénk. Ezen kor után Közép-Európának egész 
állatvilága átalakult, egyes fajok teljesen kihal
tak vagy kiköltöztek, a mi csak hosszú idősza
kok lefolyása alatt történhetett meg. Az európai 
régészeti leletek tehát arról tesznek tanúbizony
ságot, hogy az ember már sok-sok ezer évvel 
ezelőtt élt itt. 

A tudósok újabban abban állapodtak meg, 
hogy Európában két jégkorszak volt s az ember 
már e két korszak között is élt. Valószínű, hogy 

Amateur fényképek után. 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZOBRÁNAK LELEPLEZÉSE PÖSTYÉNBEN. 



Dr. Fodor Kálmánné, gróf Berchthold Jozefin, a pös-
tyéni Erzsébet királyné szobor-bizottságának elnöke. 

az utolsó jégkorszak és a jelenkor között rövi
debb időszak esik, mint a két jégkorszak között. 
Heim zürichi tanár, ki e tekintetben kiváló 
szaktudós, azt állítja, hogy az utolsó jégkor
szak óta legalább 10,000 év telt el, de legfölebb 
50,000, s hogy a két jégkorszak a föld törté
netében bizonyos periodikus körjelenség, mely 
valószínűleg összeköttetésben áll a már emlí
tett plátói nagy évvel, azaz körülbelől 26,000 
óv alatt ismétlődik. Ha tehát kerekszámban 
véve 10,000 év folyt le a legutolsó jégkorszak 
óta, még most fele időszakát sem értük el a 
legközelebbi jégkorszaknak. Pedig kétségtelen, 
hogy a legutolsó jégkorszak előtt már éltek em
berek a földön s volt bizonyos műveltségük is. 
Az emberi nem keletkezésének ideje tehát 
10,000 évnél sokkal régibb. 

Ez magában véve igen rövid idő más élő
lényekével összehasonlítva, de sokkal hosz-
szabb, mint apáink gondolták s ha a két jég
korszakot a plátói évvel számítjuk, ma már az 
emberi nem 30—40,000 esztendős a földön. 
Természetes, hogy az első korszak még inkább 
a természetrajz, mint a történelem körébe tar
tozik, sőt a rendszeres történelem alig éri el a 
3000 esztendőt, egyes kísérleteket nem szá
mítva. Lesz-e még az embernek oly hosszú 
ideje a földi életben, mint a mennyi eddig volt, 
teljesen bizonytalan, bár valószínű. Minden
esetre eljő az a kor, midőn ember többé nem 
lesz, mert a föld élete örökös változás. 

SZABÓ JÁNOS. 
1835—1902. 

Nagy veszteség érte a magyar református 
egyházat a nemrég váratlanul elhunyt Szabó 
János békés-bánáti esperes halálával, kinek 
arczkópét most bemutatjuk. 

Az érdemekben dús egyházi fórfiú esperes-
sóge öt vármegyére terjedt ki, több mint 
kétszázezer lélekkel; kerületébe esik az egész 
Bánság is, jobban mondva az ott szétszórva 
lakó magyarság, melyet az ő feladata volt 
községenként fölkeresni s nemcsak a hit
nek, hanem a magyar nemzetiségnek is meg
tartani. Ezenfelül az egyházi felsőbb hatósá
goknál folyton elhalmozták egyéb megbízások
kal is ; az egyházkerületi, országos konventi és 
zsinati üléseken évtizedek óta hűségesen részt 
vett s mind e feladatai betöltése czéljából 
gyakran elhagyta népes családját, úgyhogy éle
tének egy jó részét folytonos utazásokban töl
tötte. Ismerték a vármegyék házain és a mi
nisztériumok palotáiban, mert számtalanszor 
fordult ide a kicsiny gyülekezetek s ezek papjai 
és tanítói érdekében támogatásért vagy párt
fogásért. S e részben hűségesen kezére dolgo
zott elnöktársa, gróf Ráday Gedeon is, kivel az 
egyházmegyén jóformán együtt kezdte s együtt 
végezte pályáját — mindvégig a legteljesebb 
öszhangban és meghitt, igaz barátságban. 

8 mind e rengeteg elfoglaltság és munka, 
melyhez még saját gyülekezetével való elfog
laltsága is járult, nem törte meg rendkívüli 
kitartását, szívósságát. Egészsége, kedélye foly
vást jó volt, mindenkihez figyelmes ós gyöngéd, 

barátai iránt odaadóan meleg érzelmű, társa
ságban szeretetreméltó. Ezekhez véve még meg
nyerő, férfias külsejét, ékesszóló előadását, hig
gadt és okos életelveit: érthetjük azt a ritka 
közkedveltséget, melyben mindazoktól részesült, 
a kikkel csak valaha érintkezésben állott, vala
mint azt a nagy hatást, mely az ő föllépését 
mindenütt kisérte. 

Buzgó munálkodásáért, bokros érdemeiért 
sok elismerésben ós kitüntetésben részesült. 
A múlt április havában is egyházmegyéjének 
gyülekezetei ós papjai ezüst babérkoszorúval 
lepték meg. A vallás és közművelődés terén 
szerzett édemeiért már régóta aFerencz József
rend lovagja volt. Mintegy tiz évvel ezelőtt a 
tiszántúli református egyházkerületi püspöki 
székre is jelölték; a választásnál azonban Kiss 
Áron nyert többséget. Mily közszeretetnek ör
vendett Szabó János, arról az a nagy részvét 
is tanúságot tett, mely temetése alkalmával 
nyilvánult mindenütt e hazában, hol reformá
tusok laknak. Debreczenben mintegy száz lel
kész kisérte ki a koporsót a Kossuth-utczai 
temetőbe a sok ezernyi sokaság élén. 

* 
A boldogult a békésmegyei Szeghalmon szü

letett 1835-ben. Atyja ottani mérnök vala, 
anyja dabasi Halász Juliánná. A theologiát 
Debreczenben végezte, majd két évig a külföldi 
protestáns egyetemeken folytatta tanulmányait. 
Művelte a zenét és a költészetet is, névtelenül 
irt dalait messze földön ismerték s költeményei 
közül a "Vasárnapi Ujság» is többet közölt. 
1862-ben Kőrösön lett tanár. 1896-banpedig Hód-
Mező-Vásárhelyre vitték papnak. 1878 óta volt 
esperes, régtől fogva pedig elnöke a kerületi 
tanügyi bizottságnak s előadója a konventen a 
missziói ügyeknek. Kiváló alkalmi szónok volt 
s különösen nevezetes az az emlékbeszóde, me
lyet Révész Imre felett mondott és az, melyet 
Kiss Áron püspökké avatása alkalmával tartott. 
Tizenkét élő gyermeke maradt, kik között hat 
még kiskorú. Sz. S. 

LAKY DEMETER. 
1818—1902. 

A hazai művelődésnek, a nemzeti szellem 
élesztésének s az irodalomnak szolgálva töltötte 
el 84 évre terjedő hosszú életét Laky Demeter, 
a premontrei kanonok-rend perjele, kinek midőn 
most arczkópét bemutatjuk, életrajzi adataiból 
közöljük a következőket: 

Laky Demeter 1818 deczember 25-én szüle
tett Keszthelyen. A középiskola alsó hat osztá
lyát szülőhelyén, a bölcseletet Győrött jelesen 
elvégezvén, 1838-ban a csornai premontrei ka
nonok-rendbe lépett. A győri papnevelő-intézet
ben végezte a theologiai tanfolyamot. Már mint 
hittanhallgató Milton «Elveszett paradicsomá
nak» fordításával kivívta Gzuczor Gergely el
ismerését. 

1843-ban pappá szenteltetvén, három évig 
Szombathelyen tanárkodott. 1846-ban Türjére 
helyeztette át magát s itt irta meg «A költészet
nek rövid elméleti és gyakorlati rendszere és 
történeti vázlata* czímű könyvét, mely mint 
első magyar iskolai poétika, középiskoláink 
elterjedt könyve lett. 

1847—48-ban Keszthelyen volt a költészet 
és szónoklat lelkes tanára. A szabadságharcz 

alatt mint főhadnagy főleg a felső határvidéki 
magyarság fölkelő csapatainak szervezésében 
vett tevékeny részt. Ezért 1849-ben vasban töl
tendő nyolcz évi várfogságra Ítélték. A büntetés
ből harmadfél évet Olmützben, másfél évet 
Josefstadtban le is töltött. Fogsága idején a jeles 
Rómer Flórissal s egy Neupauer nevű 20 éves 
ifjúval volt egy czellában. A legtöbb időt zárt 
ajtók mögött töltvén, társaival együtt szellemi 
munkával igyekezett magát elfoglalni. Itt fordí
totta angolból Gibbon «A római birodalom 
hanyatlásának és bukásának történetét», mely 
azonban az akkori cenzúra miatt kiadatlan 
maradt. 

1854. okt. 14-én levették Lakyról a négy évicr 
éjjel-nappal hordott bilincseket és miután a 
hátralévő négy évi fogságot elengedték neki. 
egyenesen Csornára ment, hol eleinte mint ház
gondnok, majd préposti titkár, a rendi növen
dékek tanára, utolsó három évtized alatt pedig 
a rendnek perjele működött. 1887-ben a Ferencz-
József-rend lovagkeresztjét, 1898-ban a rajki 
czímzetes prépostságot nyerte. 1893. júl. 23-án 
ünnepelte papságának félszázados évfordulóját. 

Rendi teendői mellett lankadatlanul foglalko
zott a tudományokkal és az irodalommal. Művei 
az említetteken kívül: «Irályrendszer» (1854), 
«Irodalomtörténeti) (a Szt-István-társulat meg
bízásából 1861-ben), «A csorna-premontrei ka
nonokok rendének története» (megjelent a rend 
1862. névtárában), «Irály és költészettan» czimű 
munkája, mely 1862-ben jelent meg s húsz éven 
át tíz kiadásban forgott közkézen, «Ékesszólás-
tan»-a (1864) is jó iskolai könyv volt. Lucanus 
dPharsaliájának)) műfordításával az Akadémia 
dicséretét nyerte meg 1867-ben. «A női erény és 
méltóság irányelvei" 1889-ből való. A pápai 
gimnáziumi tanároktól 1858—59-ben szerkesz
tett «Ifjúsági Plutarch»-ban Szt. Norbert élete és 
O'Conel Dániel életrajza jelent meg tőle. Szá
mos költeményt is írt s értekezéseket közölt a 
dKatholikus Szemlében». Egyházi és alkalmi 
beszédeit a Győrött megjelenő «Borromaeus» 
folyóirat közölte. 

A boldogált e hó 2-ikán fejezte be érdemek
ben gazdag földi pályáját; azt a pályát, mely
nek folyását osztatlan elismerés követte min
denha s melynek emléke mindig tiszteletben 
fog maradni. 

INCZÉDY LÁSZLÓ. 
1855—1902. 

Újabb költészeti és politikai irodalmunkban 
hivatott tehetségével szerezte meg Inczédy 
László azt a részvétet, mely augusztus 10-ikón, 
még élte javában történt halálával oly általá
nosan és őszinte fájdalommal hatott minden
kire, azokra, a kik költeményeit olvasták és 
politikai czikkeiből az erős, hazafias meggyőző
dést ismerték föl. Költeményeiben határozottan 
látszik a költő szép érzéseiben, melegségében, 
gyöngédségében, nyelve erejében és hallat
szik a megkapó hang énekében, kitörésében. 
Politikai czikkeiben az alkalom szította tűz ég, 
a meggyőződés tör ki és íróját a kétkedés 
emészti. Jól ismerte politikai életünket, köz
jogunkat ; pártállásánál fogva azonban gyana
kodva szemlélte. Ha a költészetre oly benső 
adományokkal és a poétanyelv is oly behí
zelgő szózatosságával megajándékozott tehetsé
gét szembe állítjuk a politikai íróval, ki csak-

APÖSTYÉNI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ-SZOBOR LELEPLEZÉSI ÜNNEPÉRŐL. -Történeti körmenet: Mátyás király hazatérése a vadászatról. 

f 

33. SZÁM. 1902. 49. ÉVTOLYAM 

nem napról-napra belemerül a napi események 
bírálásába, izgatják közjogi és politikai esemé
nyek, sérelmek, a ki alkotmányos életünk és 
Közéletünk medrét eléggé ismeri, de árjával 
haladni nem akar; ha ezeket figyelmesen néz
zük és Inczédy költeményeit olvassuk mellé, 
észreveszszük, hogy erejének gazdagságából, 
költészetre hivatottságából a politikai irodalom 
sokat felemésztett. Munkásságát újabban csak
nem egészen a politika foglalta le. Száz és száz 
czikket írt és politikai napilapot szerkesztett. 
B közben írt költeményei mégis újabb lyránk-
ban tiszta hangjukkal, közvetlen érzéssel, egyéni 
sajátossággal tűnnek ki, s a hazafiasságot is 
érczes hangon szólaltatják meg. 

Az ellenzéki sajtóban Inczédy politikai czikkei 
közkedveltségben részesültek. Éles hangjukat 
nem egyszer a bíróságok kérték számon. Költe
ményei — melyek utolsó időben ritkábbak let
tek — erejökből, hangjokból nem vesztettek, és 
hazafias darabjai messze elterjedtek. A "Vasár
napi Ujság» Inczédyt ifjúságától kezdve egész 
szépirodalmi pályáján munkatársai közé számí
totta. 

Inczédy László 1855 deczember 20-ikán 
született Szarvason, a hol atyja gimnáziumi 
tanár volt. Iskolai tanulmányai nagy részét ott 
végezte s Budapesten fejezte be. Az irodalom 
terén 1878-ban tűnt fel verseivel, melyeket a 
(iVasárnapi Ujság»-ban, «Fővárosi Lapok»-ban 
és másutt adott közre. Később hírlapíró lett s 
az ".Egyetértés»-be írta első politikai dolgo
zatait, majd a többi napilapokba, olykor egy 
nap többet is. Politikai szerepre azonban nem 
vágyott. Zárkózott természete a félrevonúlásban 
találta legjobban magát s a költészet inkább 
kielégítette lelkét, mint a háborgó politika. Az 
áradozó érzelgóseket verseiben sem ismeri. Fér
fias érzésű lírai vallomások és hazafias hév az 
erős tulajdonai. Politikai dolgozatai több sajtó
perbe keverték és 1880-ban a pragmatika sanctio 
ellen elkövetett izgatás miatt több havi fogságot 
is szenvedett. Mint a függetlenségi és 48-as 
párt egyik mozgékony és kipróbált publiczistája 
1894-ben az Ugron-párt lapjának, a «Magyar-
orBzágnak» szerkesztését vette át és szerkesz
tette hatodfél évig. Ez idő alatt is sajtópörbe 
keveredett s négy havi fogházbüntetést kellett 
kiállnia. Szerkesztői állásától való megválása 
után több lapnak dolgozott s a költészethez is 
többször visszafordult. De már betegeskedni 
kezdett, testi ereje hanyatlott. Nagyon megtörte 
az a csapás is, hogy két év előtt elvesztette 
tizenkét éves fiát. Ettől kezdve rohamosan köze
ledett szomorú végéhez. 

Költői munkásságáért 1892-ben rendes tag
jává választotta a Petőfi-Társaság. Költeményei 
ugyanebben az évben jelentek meg «Versek* 
czímmel a «Szépirodalmi Könyvtár »-ban. 

Halála nagy részvétet keltett a főváros irói 
és politikai köreiben s temetésének szomorú 
ünnepén meghatva állták körül virágokkal elha-
mozott koporsóját s osztoztak özvegye és két 
kiskorú árva fia keservében. 

A BUDAPESTI ÁLLATORVOSI FŐISKOLA. 
Azon tudományos intézeteink mellé, melyek

nek feladata bizonyos tudományszakok műve
lése, önálló búvárlatokkal továbbfejlesztése, 
valamint szakemberek képzése, ma már méltón 
sorakozik a budapesti állatorvosi főiskola is. 

Alapját már II. József vetette meg, midőn 
1782-ben a pesti tudomány-egyetem orvosi 
karával kapcsolatban állatgyógyintézet létesí
tését rendelte el. Ennek folytán az egyetemen 
rendkívüli tanári állás szerveztetett, melynek 
tanára, Tolnay Sándor, az 1787—88. tanévben 
meg is kezdte az állatgyógyászat tanítását, 
melynek hallgatása úgy az orvosi, mint a 
sebészi tanfolyam növendékeire kötelező volt. 

Tizenkét évvel később külön állatorvosi szak
iskola állíttatott fel előbb nyolcz hónapos, majd 
egy éves tanfolyammal, olyanok részére, kik az 
állatorvoslással gyakorlatilag foglalkozni óhaj
tottak. Ezek majdnem kizárólag csekély elő
képzettségű emberek voltak és a tanítás is 
inkább csak elemi ismeretek és gyakorlati foga
sok elsajátítására szorítkozott. 

Az 1851. évben az iskola mint «Pesti állat
gyógyintézet* a tudomány-egyetemtől kulon-
választatott és ettől fogva fejlesztésére nagyobb 

W5ÁRNAPI ÚJSÁG. 

SZABÓ JÁNOS. 

INCZÉDY LÁSZLÓ. 

figyelmet kezdtek fordítani. A tanfolyamot két-, 
majd háromévessé tctiék, a tanító-személyze
tet szaporították, a növendékek előképzettségét 
fokozatosan emelték egészen a középiskola 
hatodik osztályának megfelelő fokra, az iskola 
helyiségét pedig a mni műegyetem helyén állott 
épületbe helyezték át. 

Az 1875. évben az iskola, mint • Állatorvosi 
tanintézet*, 1890. évben pedig mint "Állat
orvosi akadémia* újjá szerveztetett s a tan
folyam négy évre hosszabbíttatott meg. Idő
közben — 1880-ban — a Rottenbiller-utczában 
az iskola czóljára új épületeket emeltek. 

Végül az 1899. évi újjászervezéssel, melyben 
főrésze volt Darányi Ignácz földmívelósi mi
niszter buzgólkodásának, — az egyszerű állat-
eyógyintózetből egyetemi rangban álló főiskola 
lett, melynek czélszerűen berendezett és jól 
felszerelt intézeteiben kiváló tanerők, serény 
önálló búvárkodás mellett, tudományos szellem
ben nevelik az állatorvosi pályára lépő ifjú
ságot. 
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Az állatorvosi szakoktatásnak eme gyors fel
lendülése szükségszerű folyománya volt az 
állatorvosi tudomány újabbkori fejlődésének, 
valamint annak a jelentőségnek, melyre az 
állategészségügyi rendészet az egyes országok 
mezőgazdasága szempontjából az utóbbi évtize
dek folyamán emelkedett. 

A hatósági állatorvosi szolgálat nálunk főké
pen azóta nyert a közigazgatás keretében nagy 
fontosságot, a mióta az állatorvosi közszolgálat 
államosításáról szóló törvény a jelen év elején 
életbe lépett és közel hétszáz állatorvost, mint 
állami tisztviselőt, állított az állategészségügyi 
érdekek védelmének szolgálatába. Ezek mellett 
azonban még sok város és község is alkalmaz 
saját szakértőket. 

Az állatorvosi tanfolyamra most már csak 
gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyít
vány alapján történhetik a beiratkozás. Ez az 
intézkedés, mely a jelen év őszén kezdődő tan
évvel lép először teljesen érvénybe, a múlthoz 
képest tetemesen megnehezíti ugyan a felvételi 
feltételeket, de jelentékenyen emelni fogja az 
állatorvosi kar társadalmi tekintélyét is s az 
eddiginél nagyobb vonzó erőt gyakorolhat a 
középiskolát végzett ifjúságra. Annál is inkább, 
mert állatorvosokban nagyon érezhető a hiány 
s nagyobb állami ösztöndíjak vannak, melyek a 
szegényebb sorsú ifjakra nézve is könnyebbé 
teszik a tanulást. 

Az állatorvosi főiskola a Rottenbiller-utczá
ban az 1880-ik évben újonnan létesített épület
csoportban van elhelyezve, melyhez még a Hun-
gária-úton a múlt év folyamán épült bakterioló
giai intézet is tartozik. A főiskolán tizenegy 
tanszék van rendszeresítve és a tanítás munká
jában tizenegy tanár, négy segédtanár, illetőleg 
előadó s húsz asszistens és gyakornok osztozik. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Eótai Lajos költeményei. Szatmdr i!X)2. A csi

nos kiállítású kötet három részből áll. Az elsőben 
• énekek» czímmel vallásos költemények vannak, 
eredeti énekek, zsoltárfordítások. Igaz hit nyilvá
nul bennük, nagyhangú fitogtatás nélkül, a kifeje
zésben is egyszerűséget keresve, elég lendületes 
versekben, de az érzés igazi heve, megragadó ereje 
nélkül. A zsoltárfordításokból többnyire hiányzik az, 
a mi a fó'dolgok egyike kellene, hogy legyen : a nyelv 
erőteljes zengése, s ezért kissé halaványaknak lát
szanak. A második részben elbeszélő darabokat 
gyűjtött össze a szerző. Ezek közül sikerültebbek a 
moralizáló mesék, melyekben józan életfilozófia 
nyilvánul, sokszor elmésen, szatírára való hajlamok
kal. Tréfái közt azonban akad elcsépelt ízléstelen
ség is; humoros vénája pedig a szerzőnek meglehe
tős vékony. Az apró verses elbeszélések jóval 
kevesebbet érnek, szakadozottan szerkesztett tör
ténetek többnyire, foszladozó körvonalú alakokkal, 
erőtlen nyelven, sokszor émelygős szentementa-
lizmussal írva. A «vegyes költemények* között 
vannak a kötet legsikerültebb darabjai: néhány 
dallamosan írt, hangulatos kis lírai vers. Hangjuk, 
eszmekörük nem épen eredeti, nem nyit az olva
sóban új, meglepő érzelmi perspektívákat, de a 
forma kerekségét, a rhythmus kellemes lejtését, 
a nyelv csinosságát nem lehet tőlük megtagadni. 
Egy hibája azonban, mint sok más művében, itt is 
feltűnik: gondolatait nem gondolja végig, mint 
kellene, képeit bizonytalan kézzel, homályosan raj
zolja. Ilyen p. u. ez a strófa : 

Mint kit a víz elragadva 
Megfogózna minden habba' 

S menedéket nem talál: 
Napok, évek úgy enyésznek, 
Itt is, ott is tört remények, 

Hantolatlan sírja áll. 
A hasonlat itt csaknem teljesen értelmetlen; 

érezzük, hogy a kép nem állott világosan a szerző 
előtt, a versforma szükséglete vezette, nem az 
ihletett képzelet s ezért a strófa második fele egé
szen máshova jut ki, mint a merre az eleje indult. 
Öntudatos, biztos kezű művészszel nem eshetik meg 
ilyen baleset. A szerzőben kétségtelenül van bizo
nyos mértéke a költői tehetségnek, erről tanúságot 
tesz legtöbb versének egy-egy csinos, tetszetős rész
lete ; erősebb magábamélyedés, művészibb gond, szi
gorúbb önkritika mellett többre is vihetne, mint a 
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mennyire e kötetben viszi. Mutatványul a következő 
dalt közöljük: 

Virágok közt. 
Elmerengve itt bolyongok 
Ringva ringó virágok, 
Álmodozni tihozzátok 
Minden estve kijárok; 
Ide kisér átölelve, 
Itt maraszt egy gondolat, 
S enyhe szellő suttogása 
Edesiti álmomat. 

Feleljetek kérdésemre 
Eingva-ringó virágok: 
Láttátok-e álmotokban, 
A legszebbik virágot; 
Nem szerelmet mosolyog-e 
Az ég minden csillaga 
S lehet-e a szerelemnek 
Megszakadni valaha? . . . 

Mondjátok : a játszi szellő 
Nem lehet-e sóhajtás, 
Bomba hullott boldogságért, 
Melyet visszasóhajt más ? . . . 
Enyhe szellő suttogása 
Nem lehet-e panaszdal, 
Mely epedez egy sziv után 
Titkon ejtett panaszszal ? . . . 

. . . Álmodjatok ölelkezve 
Bingva-ringó virágok, 
Álmodozni tihozzátok 
Minden estve kijárok; 
Szivemben is van egy virág 
S a kinek azt nevelem : 
Eózsalánczczal tedd raboddá, 
Mindenható szerelem I 

Lövik Károly: Pogány doktor. Teljesen modern 
tárgyú társadalmi regény : egy tudós, a társadalom 
átalakításáról, az emberiség megváltásáról álmodozó 
leányt rajzol a szerző, a ki büszkén, önmagával 
eltelve küzd az elismerésért, eszméi megvalósí
tásáért, míg végre az első balsiker után — miután 
majd mindenkinek, a kivel közelebbi összeköttetésbe 
kerül, megrontja életét — kiábrándul önmagából, 
eszméiből s az igazi női hivatás tudatára ébred. 
A tárgyat sok gonddal dolgozta ki a szerző, regénye 
érdekes, eszmeébresztő. Az alakok legnagyobb része 
azonban elmosódottan, néha chablonszerűen van 
rajzolva: az irói képzelet elvont alkotásai inkább, 
mint húsból és vérből való emberek. Sok részletraj
zában azonban irói erő, jó megfigyelés mutatkozik, 
melyek ellensúlyozzák más részek hidegségét. A re
gény a «Magyar Hirlap» kiadásában jelent meg. 

Vándorok, Elbeszélések. Irta Kabos Ede. Művé
szek és artisták e kötet elbeszéléseink hősei, kiket 
szenvedélyük vet ide és oda, hogy sehol nyugtot 
ne leljenek. Mind az, a mit a szerző könyvében 
elénk tár, sok tekintetben egészen az újdonság inge
rével hat, a mennyiben elvezet az artisták kevéssé 
ismert világába. Kiválik az elbeszélések közül az 
•Üstökös» a szegény Wald leány, a kiben kevés 
tehetség, de annál több szenvedély lakik s a ki rö
vid, de fényes orfeumi pálya után elzüllik. A könyv 
az Athenaeum kiadásában jelent meg, ára 2 korona. 

A székelyek kivándorlása Romániába. Irta 
Hegedűs Lóránt. Az a közérdeklődést keltett czikk-
sorozat, melyet Hegedűs Lóránt országgyűlési kép
viselő a .Budapesti Szemle, utóbbi füzeteiben tett 
közzé s melyről annak idején mi is megemlékez
tünk, most mint külön lenyomat, könyvalakban is 

megjelent. A közvetlen tapasztalatokon alapuló ter
jedelmes tanulmány négy fejezetben tárgyalja a 
székely kivándorlásnak nemzeti szempontból is 
nagy fontosságú szocziál-politikai kérdését. Előbb 
ismerteti a romániai magyarság s a moldvai csángók 
helyzetét, aztán áttér a székelység kivándorlásának 
okaira. Észleletéinek eredményét «a beteg székely 
föld* czím alatt foglalja össze gyakorlati értékű 
javaslatokat tevén a bajok legczélszerűbbnek mu
tatkozó orvoslására nézve. A komoly tanulmány 
teljes mértékben megérdemli a közfigyelmet. 

A «Természettudományi Közlöny, legújabb, 
396-ik füzete igen érdekes tartalommal jelent meg. 
Kosutány Tamás a liszt előállításáról értekezik 
hosszabb czikkben, elmondván az őrlés történetét, 
egészen a kőkorszaktól kezdve. Rajzát is közli egy 
kőkorszaki s egy ős római malomnak. Bőven ír a 
magyarországi malmokról s a magyar őrlési eljá
rásról, melyet világszerte legtökéletesebbnek tarta
nak. A magyarországi malmok száma ez időszerint 
20,005, melyek közt legtöbb a vízimalom, míg szél
malom csak 712 van. Érdekes, hogy még most is 
megvan öt olyan vízimalom, melyek az okiratok 
szerint még a XI. század elején keletkeztek. Jablo-
noivszky József a lísztharmat telelése körűi tett 
saját felfedezését adja elő. Zaitschek Arthur arról a 
veszteségről értekezik, melyet a hús főzés közben 
tápanyagokban veszít. Hollós László a főid alatt 
termő gombák kereséséről mond el hasznos uta
sításokat, Gabnay Ferencz pedig a magvatlan gyü
mölcsökről értekezik. A május 8-iki nagy vulkáni 
kitörésről, a felhők magasságáról és sebességéről is 
részletes tanulmányt olvasunk, valamint Biró La
josnak két levelét maszkati időzéséről. Ezenkívül 
számos apróbb közlemény is foglaltatik a fűzetben. 
A Természettudományi Közlönyt Wartha Vincze 
közreműködésével Csopei László és Paszlavszky 
József szerkesztik s a K. M. Természettudományi 
Társulat adja ki. 

A kúria felülvizsgálati ha tározata i . A Fabiny-
féle határozat-gyűjtemény VI. kötete a kúria pol
gári felülvizsgálati tanácsának elvi jelentőségű ha
tározatait közli az 1900 július 1-től 1901 augusz
tus 4-ig terjedő időtartamon belől. A gyűjtemény 
ezen kötetét Gottl Ágost kúriai biró állította össze. 
A 260 esetet rövid tényállás-ismertetés előzi me» s 
az egész mű bő tárgymutatóval is el van látva. 
A kötet a Franklin-Társulat kiadásában jelent meg 
ára vászonkötésben 11 korona. 

A fö'városi színházak. A nyáron zárva volt szín
házak közül először,az Uránia Színház nyílik meg 
augusztus 16-ikán. Új darabot és szemléltető képe
ket hoz színre «A délibábok hazája, czímen. A ma
gyar Alföld, főleg a Hortobágy bemutatása lesz ez. 
A hortobágyi részletekről az Uránia képes levelező
lapokat is készíttetett s ezeket az előadásokon fogja 
forgalomba hozni. — A Magyar Színház e hó 
27-ikén tartja első előadását. A többi színházak 
szeptember elsején nyílnak meg. 

MI UJSÁG? 
* T ö b b felől h o z z á n k é r k e z e t t tudakozódá-

s o k r a fölemlítjük, hogy a « Vasárnapi Újság» 
előfizetői a «Politikai Ujdomágok»-&t mellék
lapjával, a «Világkrónika »-val együtt negyed
évre 2 korona, félévre 4 korona előfizetési árnak 
kiadóhivatalunkhoz (Budapest IV., Egyetem-
utcza 4. sz.) való utólagos beküldésével meg
rendelhetik. 

Szent-Is tván ünnepén a budavári egyházi kör
menetet Vaszary Kolos bíbornokprímás vezeti, s ő 
tartja a nagymisét is. A szent-jobbot az István-kápol
nában a hívek egész nap fölkereshetik. 

Családi ünnep az alcsuthi kastélyban. József 
főherczeg családjában, az alcsuthi kastélyban aug. 
11-ikén szép ünnep folyt le. József Ágost főherczeg 
ekkor töltötte be 30-ik évét és e születési évfordulót 
József főherczeg és családja megünnepelte. Reggel 
a kastély kápolnájában mise volt, melyen a főher-
czegi családon kívül részt vettek az egész uradalom 
tisztviselői, valamint nagyszámú előkelő közönség. 
Este a kastély pompás parkját, a hol lakoma volt, 
fényesen kivilágították. A bicskei czigánybanda a 
lakomán folytonosan magyar nótákat játszott. Köz
ben tűzijáték is volt s rövid időközökben egy-egy 
mozsárlövés dördült el. A kedélyes mulatságot, 
nagy közönség nézte végig. 

Erzsébet királyné szobra Bártfán. A bártfai 
fürdőben, mely Erzsébet királyasszonynak kedves 
tartózkodási helye volt, szobrot állítanak emlékének 
megörökítésére. A szoborbizottság elnöke dr. Bár-
dossy Jenő, Sárosmegye főispánja. Az első hetekben 
már 7000 korona gyűlt össze. A szobor, a melyet 
Donáth Gyula készít, a királyné volt lakása: a 
Deák-fogadó előtt, a fürdő legszebb sétahelyén fog 
állani. Talapzata hármas moha-lépcsőből kiemel
kedő márványtömb, azon lesz a királyné bronzból 
öntött ülő alakja, ugyanaz, a mely a budapesti 
Erzsébet-szobor pályázaton díjat nyert. 

SZÖVETTANI DOLGOZÓ-TEREM A BUDAPESTI ÁLLATORVOSI FŐISKOLÁBAN. 
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Lenau ünnepe. A torontálmegyei Csatád község
ben augusztus 13-ikán szép ünneppel ülték meg a 
jeles német költőnek, Lenau Miklósnak száza
dik születés-napját. A költészetében magyar ere
detét oly sokszor valló költő érzését visszhangozta 
az ünnep is, melyen a magyar kormány is képvi
seltette magát és megjelentek számosan a magyar 
irók közül. A csöndes német községben a költő 
szülőhelyén összegyűlt a környék is, hogy megko
szorúzza a házat, melyben a költő bölcsője ringott 
és letegye alapkővét a szobornak, melyre a magyar 
közönség oly szívesen küldi adományait. 

A község utczáit, s az ünnep színhelyét fellobo
gózták, lombfűzérekkel díszítették. A szülőházat 
már régebben emléktáblával jelölték meg. A házban 
a költőre vonatkozó tárgyakból külön szobát is ren
deznek be. Jelen volt Gulner Gyula belügyminisz
teri államtitkár, Dellimanics Lajos torontáli alis
pán, Poroszkálj megyei főügyész, a megye ország
gyűlési képviselői, Rákosi Jenő az «Otthon, irói 
kör elnöke, Kardos Albert tanár Debreczenből mint 
a Csokonai-kör küldöttje, stb. Reggel zenebanda járta 
be a község utczáit és mozsarak durrogtak. A határnál 
Anton Péter községi biró köszöntötte Gulner állam
titkárt, a magyar kormány képviselőjét, a község 
háza előtt pedig Barthole jegyző. Az alapkő letételét 
a község rendkívüli gyűlése előzte meg, melyet Delli
manics alispán nyitott meg, hódolva Lenau emlé
kének. Gulner államtitkár hangoztatta, hogy e 
szokatlan ünneplés oka a hazafiság megbecsülése, 
mely a haza földjéhez halálig ragaszkodik. Az ülés 
után templomba mentek, a hol Blaskovics Ferencz 
képviselő és apát mondta a misét. Erre következett 
az alapkő letétele. Több ezer gyűlt össze. A sváb 
banda a Rákóczit játszotta, az egész közönség a 
Szózatot énekelte. Bathole jegyző, mint a szobor
bizottság elnöke, szólt először, köszönetet mondva 
a miniszterelnöknek, ki elsőnek adakozott a szo
borra és megköszönte a sajtó támogatását. Utána 
Herczeg Ferencz, a jeles iró, beszélt Lenauról 
és hazafiasán végezte szavait. Gulner államtit
kár vette át a szót, üdvözölvén Csatád haza
fias lakosságát. Kívánja, hogy a szobor hirdesse e 
vidék hazafiságát és jövőbe vetett hitét. Ezután 
letette a szobor alapkövét. Ehart Imre tanító azután 
nagy hatással elszavalta Lenau •Werbung. czímű 
költeményét és Stein József temesvári táblai bíró 
németül mondott szép beszédet, ismertetve Lenau 
eletét. Az ünnepély további része a szülőház előtt 
folyt le. Az emléktáblát megkoszorúzták. Herczeg 
Ferencz az Akadémia, Rákosi Jenő a Kisfaludy-tár-
saság és az «Otthon, nevében tettek koszorút. Dél
ben lakomára gyűlt össze a társaság, a mikor ismét 
hazafias beszédek hangoztattak. 

Az ünnepélyről Széli miniszterelnököt üdvözöl
ték. A miniszterelnök szintén táviratban válaszolta 
a következőket: 

tBfzom hazafias érzelmeikben és a haza nevében 
kérem mindnyájukat, kik a Lenau-ünnepélyen 
résztvettek, hogy bár nem is anyanyelvük a magyar, 
tekintsék magukat mindig magyar hazafiaknak. 
Forrjunk össze mindannyian a magyar haza iránti 
szent és erős szeretetben, a közös haza boldogsága 
javára. Az a hazafias felfogás hassa át a Lenaut 
ünneplőket, mely Lenau költeményeiben megnyi
latkozott, a melylyel dalaiban, bár nem magyar 
nyelven, de magyar érzéssel megörökítette magát.. 

Uj egyetemi tanárok. A király a budapesti tudo
mány-egyetemen dr. Szentmiklósi Mártont a római 
jog és dr. Király Jánost az egyetemes európai és 
magyar alkotmány- és jogtörténet nyilvános rend
kívüli tanárait, valamint dr. Kmety Károlyt, a 
magyar közigazgatási jog nyilvános rendkívüli és ez 
idő szerint a magyar közjog helyettes tanárát ezen 
tudományszakok nyilvános rendes tanáraivá kine
vezte. 

Mátyás-kép a királyi palotában. Az uj budavári 
királyi palotának egyik díszhelyisége Mátyás király 
terme. A díszteremnek főékessége lesz egy nagyobb 
méretű történeti festmény, mely Mátyás király éle
tének valamelyik kimagasló eseményét örökíti meg. 
A képet Benczúr Gyula jeles művészünk festi. 

A new-yorki magyar ref. templom ós iskola. 
New-Yorkban élő magyar református véreink 
anyagi erejüket meghaladó áldozatokkal templomot 
és iskolát építettek, hogy a messze távolban is hazai 
nyelven dicsérhessék az Istent és a hazától elsza
kadt gyermekeiket magyar nyelven, magyar szel
lemben nevelhessék. A New-Yorkban élő 70 ezer 
magyar embernek valóban szüksége van erre a 
templomra és iskolára. A nemes hivatást teljesítő 
hajlékoknak fölépítéséhez azonban honfitársainknak 
szüksége van arra a támogatásra, melyet az anya
ország népétől most kérnek és várnak. Kérő szavuk 
ne is hangozzék el a pusztában. Nevökben Kuthy Zol
tán new-yorki lelkész és Palóczy Sándor főgondnok 
meleghangú szózatban kérik a hazai közönséget ada
kozásra. A templomra adakozók sorában van Széli 
Kálmán miniszterelnök is, a ki ezer koronát küldött 
a newyorki református egyháznak. Az adományokat 
e czimre kell küldeni: Rev. Zoltán Kuthy, Pastor of 
the Hungárián Reformed Church, 121 Sevonth 
Street, Newyork, U. S. A. 

Történelmi kiállítás Kolozsvárit. A Mátyás
szobor leleplezésekor gazdag történelmi kiállítást 
rendez az országos történelmi ereklye-múzeum 
Kolozsvárit. A kiállítást szeptember közepén fogják 
megnyitni. Ugyanakkor tartja ünnepi közgyűlését 
az országos történelmi ereklye-múzeum is. A nép
rajzi múzeum berendezése, melyet az Erdélyi Kárpát
egyesület alkotott, szorgalmasan folyik tovább. A 
muzeumot védője, József Ágost főherczeg nyitja 
meg, Auguszta főherczegnő pedig fölavatja az egye
sület Erzsébet-lobogóját, a melyet szintén a múze
umban helyeznek el. Ha a király nem mehetne el 
az ünnepre, József Ágost főherczeg fogja helyette
síteni. 

Az új országház. A régi képviselőházból a költöz
ködés már megtörtént az új országházba. I t t most a 
képviselőház üléstermét rendezik, mely ellen több 
kifogást tettek, többek közt azt, hogy a képviselők 
nem kaphatnak benne elég kényelmes elhelyezést. 
Most azonban, hogy az összes padsorokat felállítot
ták kiderült, hogy a látszat nagy mértékben csalt, 
megvesztegette a szemet a terem magassága. Az 
ülésterem jóval tágasabb, mint a régi. Az ülőhelyek 
is nagvobbak s a karzat alá nem esik padsor, itt 
tágas folyosó vezet a félkörben épített falazat mel
lett végig. 

HALÁLOZÁSOK 
Báró THőmnn. GUSZTÁV nyűg. táborszernagy, a 

ki a monarchiának diplomácziai érdekeit többféle
képen szolgálta a Keleten, régi honvéd, meghalt 

Peumában, Görz mellett, 71 éves korában. Nagy-
Szombatban szül. 1831-ben; 1848-ban mint diák 
belépett a magyar hadseregbe s a szabadságharczot 
mint műszaki százados küzdötte végig. Majd beso
rozták közkatonának az osztrák hadseregbe, hol kato
nai tehetsége révén csakhamar tiszt, 1807-ben pedig 
vezérkari százados lett. A szláv nyelvek ismerője 
lévén, a dalmácziai fölkelés alatt 1869-ben Katta-
róba küldték a főhadiszállásra s később is többféle 
titkos feladattal bizták meg a Balkán-félszigeten. 
A boszniai okkupáczió alatt különös érdemeket szer
zett. Montenegróban több évig képviselte monar
chiánkat, 1889-ben a belgrádi udvarhoz nevezték 
ki követnek. Ekkor kapta a Szent-István-rend 
lovagkeresztjét s ezzel bárói rangot. Közben Per
zsiában is volt követ. 1895-ben vonult nyugalomba. 
Elhunyta alkalmából a király részvétét fejezte ki 
özvegyének. 

BOROSTYÁN NÁNDOBT, a Parisban elhunyt írót 
augusztus 8-án temették el. A holttestet az elhunyt 
Théodore de Banvillo-utczailakásáróldélelőtt átszál
lították a szalézi Szent Ferencz-teraplomba, a hol 
beszentelték és azután a Saint-Quen-temetőbe vit
ték és ott helyezték örök nyugalomra. A temetésen 
több magyar és franczia hírlapíró volt jelen. 

LÁZÁR LAJOS nyűg. tanár, régi honvéd tüzérfőhad
nagy, jó katona barátja Petőfinek, meghalt a pest
megyei Bagh községben, 83 éves korában. Régi szé
kely családból származott; fiatal éveiben tanár volt 
Marosvásárhelyen s a szabadságharcz kitörése alkal
makor atyjával és két testvérével együtt állt be az 
erdélyi honvédseregbe. Mint tüzér gyorsan emelke
dett, Bem tábornok kedves parancsó'rtisztje lett. 
A seregben megismerkedett Petőfi Sándorral, a ki 
barátságával tisztelte meg. Lázár tanította lova
golni a költőt, a ki az erdélyi mágnásoktól pompás 
lovakat kapott ajándékba. Lázár a világosi fegyver
letétel után Törökországba menekült, a hol nyelv
tanítással kereste kenyerét. A kiegyezés után a fővá
rosban telepedett le. Később lanító lett Domony-
völgyön, mert meggyöngült egészsége miatt kényte
len volt falura menni. Tizenhét évig tanított, azután 
nyugalomba vonult. 

MATEB LUKÁCS, a vitéz boer tábornok, meghalt 
augusztus 8-ikán Brüsszelben, hol szélhűdés érte. 
A békekötés után ő is Európába jött s csak pár nap 
előtt érkezett meg. Karlsbadba készült, mert a 
hosszú háború nagyon megrongálta egészségét. 
Mayer Lukács nevéhez a boerok sok győzelme fűző
dik. Natálban, a Tugela folyó körűi vívott diadalmas 
csatákban majd mindenütt ott volt. Mikor Joubert 
fővezér meghalt, Mayer Lukácsnak volt a legtöbb 
kilátása a fövezérségre. De mivel betegen feküdt 
akkor, Botha Lajost, a ki egykor tanítványa volt, 
tették meg fővezérnek. Ezentúl a háborúban csak 
politikai szerepet játszott. Az angolokkal való béke
tárgyalásokban is részt vett és egyike azoknak, akik 
a békeokmányt aláirtak. Ép a legutóbbi napokban 
az angolok iránt való túlságos barátsággal vádolták. 
Mayer még csak 54 éves volt. Fiatal felesége még a 
a háború alatt eljött szüleihez Drezdába. Az elhunyt 
hős temetése csak akkor történik meg, ha Botha, 
Delarey és Devett megérkeztek, a mi a jövő hét első 
napjaiban lesz. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: KRUESZ 
FEBENCZ apátplébános, a koronás arany-érdemke
reszt tulajdonosa, életének 73. évében, Csukárpa-
pakán. és Oraviczabányán helyezték örök nyuga
lomba. — FARKAS LAJOS nyűg. kir. törvényszéki 
biró 53 éves korában Komáromban. — LOTKB 
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JÓZSEF pezsgőgyáros, a pécsi kereskedelmi és ipar 
k a m a r a elnöke, k inek borkereskedése és pezsgő
gyára az ország h a t á r a i n tú l is jó l ismert , s k i 
Baranyamegye gazdasági életében nagy tevékeny
séget fejtett ki , 62 éves ko rában Bécsben, hol 
operáczió következtében ha l t meg, s hol t tes té t 
h a z a száll í tották Pécsre . — SZAKMÁRY KÁROLY nagy
kereskedő, a kassai kereskedelmi és i pa rkamara 
elnöke 67 éves korában , a k inek a felvidék kereske
delmi életben ú t tö rő szerep ju to t t . — T o r n a JAKAB, 
több részvénytársaság igazgatósági tagja, 78 éves 
korában , Budapes ten . — SALAMIN L E Ó nyűg. kir. 
fó'reáliskolai igazgató 70-ik évében Budapes ten . — 
Id . SÓVÁGÓ GÁBOR negyvennyolczas honvédhadnagy , 
városi tisztviselő Hajdu-Böszörményben . Ifj. Sóvágó 
Gábor ügyvéd, volt országgyűlési képviselő édes 
atyját gyászolja benne . — BOZÓKY GYÖRGY, nyűg. 
adótárnok , régi honvédtüzér , Budapes ten . — Usz-
kai USZKAY IONÁCZ volt 48—49-es honvédfőhad
nagy, vi tkai földbirtokos, 77 éves korában Vi tkán . 
B e m seregében szolgált s több győzedelmes csatá
ban vet t részt . — MAKLÁRY ISTVÁN 1848/49-es hon
védhadnagy 73-ik évében Új -Fehér tón . — JÁNOSI 
GÁBOR nyűg. t a n á r 52 éves korában Szászváros
ban . — SZARVAS ANDRÁS félegyházi tekinté lyes 
polgár. 

Özv. CZIBDLYA JÁNOSNÉ, szül. Deszáthy Erzsébet 
70 éves korában Vámos -Ladány községben. — L O T -
TEB VILMA, L o t t e r Ágoston és neje Singer Emi l i a 
23 éves leánya Budapes ten . — ÁDÁM GYÖRGYNÉ, 
szül. nagybócsai Sárközy Erzsébet , élete 42-ik évé
ben Tápió-Szelén. — Özv. KRAUSZ JÓSZEPNÉ szül . 
Weisz Jozefa, Krausz Berná tnak , a berl ini magya r 
egyesület volt e lnökének édes anyja, 76 éves korá
ban, Ber l inben. 

SAKKJÁTÉK 
2287. számú feladvány. Gérecz Károly-tól. 

SÖTÉT. 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

2288. számú feladvány, Kintzig fiobert-tól. 

e l ; b2; fi; e7; c5, h í . e*; a7; a5. d7, e5. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

Szerkesztői üzenetek. 
Olvasó-kör. Szó sincs róla, hogy a honfoglaló 

magyarok az itt talált szláv népeket kiirtották, vagy 
kiűzték volna; legnagyobbrészt itt maradtak azok s 
beolvadtak a magyarságba, a mint ezt a nyelvünkben 
levő sok szláv szó is bizonyitja. Ezek a szlávok 
azonban nem a ma i tótok ősei voltak, hanem inkább 
ahhoz a törzshöz tartoztak, mint a mostani vendek. 

E . T. Japánnak nemcsak szárazföldi hadserege 
nagy, hanem hajóhada is a legkitűnőbbek közé tar
tozik; sőt a szakemberek szerint immár annyira 
kifejlődött, hogy további növelésre alig van szükség. 
Az állam pénzügyei különben az utóbbi évtizedek 
lázas, szinte példátlan fegyverkezései miatt teteme
sen megromlottak. 

Debreczen. Med. Kérdéseire a következőkben vála
szolunk: 1. A kérdezett pályázatra beérkezett dara
bok czimeit némely napilap közölni szokta, de nem 
mindegyik. 2. A bírálók nevei ez idő szerint még 
nem ismeretesek. 3. Még nincs meghatározva az 
idő, a mikor a pályázatról döntenek. 4. A Kóczán-
dijra operaszöveg nem pályázhat. 5. Minden bíráló 
külön tanulmányozza át a pályaműveket ; zenekari 
eljátszásuk nagy nehézségekkel járna. A pályaműve
ket partitúrástul kell beküldeni, hogy ezt a szerző 
maga csinálta-e, azt nem keresik, hiszen a pályázat 
titkos. 

Klára. Elbeszélés. Elég ügyes tollra vall, lapunk 
azonban ilyes sikamlós dolgokat nem közöl. Általá
ban sok szerző azt hiszi, hogy tán nem is lehet 
mást írni , mint efféle, különben százszor agyon csé
pelt dolgokat, pedig hiszen más megírni való is 
volna még a világon, a mit a jobb ízlésű közönség 
is szivesebben olvasna. Értékesítse tehetségét más, 
nemesebb irányban. 

A fáczán-tenyésztésről. A dolgozat gondos tanul
mányra és a tárgy ismeretére mutat, hanem mostani 
alakjában csakis valamelyik szaklapban találhatna 
helyet . 

Tűnődés. Rég nem kaptam, s tb. Kezdetleges ver
selés nyelve, mégis feszes. A kis versek tar talmában 
sincs semmi, a mi érdekelhetné az olvasót. 

Koltón. Sok benne a prózai laposság; a táj szép
sége és a Petőfire való emlékezés kettős motívumá
ból nem tud érdekes, szép képet rajzolni. A Lenau-
fordítás sem használható. 

Nem közölhetők. Elnézett a messzeségbe. Báli éj. 
Szép piros. Elhallgatott. Karolához. Éjjel, stb. Első 
szerelem. 

KÉPTALÁNY. 

**£?!£- KW1 
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A •Vasárnap iÚjság• 30. számában megjelent kép
ta lánymegfej tése : Étel,ital,álom,szükséges e három. 

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

Iz z a d s á g t ó l k i p á l l o t t t e s t r é s z e k l á b a k 
é s h ó n a l j k ö z ö t t , v a l a m i n t v i s z k e t e g 
s é g g e l e l ő f o r d u l ó b ő r k ü t e g e k n é l , ó t -

v a r , s ö m ö r e l l e n b á m u l a t o s h a t á s ú a z 
E r é n y i - f é l e I C H T I O L - S A X I C Y L . S z a g t a 
l a n ! Á r a 3 k o r o n a u t a s í t á s s a l . S z é t k ü l d i : 
a D i a n a g y ó g y s z e r t á r K á r o l y - k ö r ú t 5 . 
( D o b - u t c z a s a r k á n ) . F ő r a k t á r : T ö r ö k J . 

K i r á l y - u t e z a 1 2 . s z . 

HOGY KARCSÚVÁ; Tiljnnk ét egysttal íjMmt 
ffinketismefcrösiunk.kio-

_ JnaljukaPlluleatoollo-kat. 
melyeknek ntifjereje a(nőiénjekböl nyertlV'ei/cu/ojiiie.EienorTOiitekintélyekill 
jóknak elismeri pílulak karcsuTa tennék, hatásuk azonban ninci hátrányára a 
efétzaégaek.mint tok más készitmtDy. Nem hashajtók, hanem egyenesen a tlplá-
Ikoiásra éa a uiranyafiejtekre hatnak. — A túlságos leitesiefgyójyitásánkiia 
i c P l l n l e a A p o i l o i - k uabilyonik asierri működést, natalitjak ax 
arciTonáiokat és megadjak a testnek iámét ai ügyességet éj erőt. Ei a titka minden 
•sixonynak.lu megakarja őrizni karcsú és fiauioi alakját.A « Pilulea*pollo»-ka 
legkényesebb természeti mindkétnembelieknek használnak éa nem árthatnak soka 
aiegezzségnek, A körűibe lm ket hónapig tartó gyógyítást könnyen be lehet tartani 
enegeredmfnye teljesen állandó.(Törvényesen Tédett Tedjegy). Egy üvegcaeáza 
•Uiilasaal: K.6.45 bérmentve; ntiniéttel K.6.75. — 3. Ka t i é . gyAgjeeréax, 
4, Paeiaíe Kanfaav, Paris, IX.*. — Egyedüli raktár Anaztria-Magyarartzág 

fludanaat, Tűrök Jóxaef, gyógyszertára, KiréljmtcM, 12. 

5 koronáért 
küldök 4»/i kírr.. 50 darab, a 
sajtolásnál megsérült, finom, 

enyhe 9582 

pipereszappant 
rózsa, méz, ibolya, rezeda, 
jázmin stb. illata darabokból 

szépen összeválogatva. 
KATÍN IGNÁCZ 

Bécs, II. Lilienbrunng. 17. 

U T A Z O K 
figyelmébe! 

Franklin-Társulatnál megjelent 

Vasút mentén. 
Nélkülözhetlen úti könyv az 
államvasutak, a Győr—Ebeu-
furti és az Eperjes—Bártfai 

vonalak vidékein. 

Ára kötve 2 kor. 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent 
és minden könyvkereskedésben kapha tó : 

A Szepesség, 
magas Tátra és szepesi 

középhegység. 
U t a z á s i k é z i k ö n y v . 

I r ta 

Dr. POSEWJTZ TIVADAR 
A. csúcsok megmászását leírta 

DÉNES FEBENCZ 
Második javított és bővített kiadás. 

14 térképpel és 52 a szövegbe nyomott képpel. 

Arapiros Baedeker vászonkötésben 3 korona. 

Nyári és őszi évad 1902 . 
Valódi brünni szövetek. 

Egy 3 . 1 0 m.hosszú 
szeletnek, mely tel
jes férfiöltönyt (ka
bát, nadrág es mel

lény) ad, ára csak 

frt 2.75, 3.70, 4.80 j é 
í r t 6.— és 6.90 jobb 
frt 7.75 finom ' 
frt 8.65 legfinomabb 
frt 10.— legeslegflnomabb 

valódi 
gyajjn-

Fekete szalonöltönyre való szelet 10 frt, valamint felöltő-
szöveteket, tnrista-loden, legfinomabb kammgarn stb. gyári 
árakon szállít a lelkiismeretesnek és szolidnak elismert 

posztógyári raktár 

S I E G E L - I M H O F Erűimben. 
Minták ingyen és bérmentve. Mintaszerinti szállításért 
kezeskedve. A m a g á n r e n d e l ő k e l ő n y e i igen nagyok 
ha a szöveteket egyenesen a fenti czég gyárhe lyén 

megrendelik. 9544 

SERRAVALLO 9397 
CHINA-BORA VASSAL 
kitűnő helyreállító szer gyengék , veraaegenyeh 
és labbadozófe számára. Ajánlva és hasznaira or-
rosi kitűnőségektől. 1200-nal több orvosi elismerőleg) 

• • " Kitűnő íz. " • • 
Kitüntetve több arany és ezüst éremmel. 

A r a k : Vi l i t e r e s Üveg K 2 . 4 0 , 1 l i t e r e . 
ttveg K 4 .40 . 

K a p h a t ó m i n d e n gyógyner tá j rban . 
S e r r a v a l l o J . g y ó g y s z e r . T r i e s z t b e n . 

Gyümölcs-, főzelék- és 
husconservákat, 

aszalt főzeléket ajánl a legjobb 
minőségben az 

Első Kecskeméti Conservgyár 
Kecskeméten. 9m 

r 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

Fényképészeti czikkek 
k t s z i l l é k e k , K o d a k o k , o b j e c t i v e k és minden • 

szakmába vágó kellékek legolcsóbban szerezhetők ba 

Veszprémi Samu utóda 

PEJTSIR KAROLY 
fényképészeti czikkek szak

üzletében, 

Budapest, IV.Járosház-u.l. _ 
(Standard-palota, Kossuth Lajos-

ntcza 4. sí. épületében). 

Legújabb nagy árjegyzékem,mely részletes útmutatásokat 
tartalmaz, kívánatra bérmentve megküldöm. 

SINMSTO-Yan 
Magyar királyi államvasutak. 
M é r s é k e l t á r a m e n e t t é r t i j e g y e k k i a d á s a 

S z e n t - I s t v á n ü n n e p n a p a l k a l m á b ó l , 

A Szent-István ünnepnap alkalmából a magyar kirá
lyi államvasutak, valamint a kassá - oderbergi vasút 
magyar vonalainak összes állomásairól — az üzemükben 
álló helyi érdekű vasutak állomásainak és a szomszédos 
forgalomnak kizárásával — mind a három kocsiosztályra 
nézve ugy a gyors-, mint a személyvonatokon Buda
pestre mérsékelt áru menettérti jegyek adatnak ki. 

Ezen jegyek folyó évi augusztus hó 16—20. napjain, 
az utóbbi napon azonban csak a reggeli órákban, vala
mennyi személyszállító vonathoz (expressvonatok kivé
telével) fognak kiadatni. 

A menettérti jegyek 5 napig érvényesek oly módon, 
hogy a kiadás napját első napnak számítva, a vissza
utazást legkésőbb az 5. napon éjfél előtt meg kell kez
deni, megjegyezvén azonban, hogy a visszautazás leg
korábban csak augusztus hó 20 án délután történhetik; 
korábbi visszautazás esetén a jegyek érvénytelenek. 

Útmegszakításnak sem menet,sem jövetkor nincs helye. 
Gyermekekre külön kedvezmény nem engedélyeztetik. 

Budapest, 1902 július hó 16-án. 
Az igazgatóság. 

ég v i r . közösjiadügyminiszteriiim. 
—'-—" 5595. sz. 
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1435/1902. szám. 13. oszt. A cs. és kir. közös hadügyminisztérium a mellékelt 
kimutatásban felsorolt, bőrből készült ruházati és felszerelési czikkeket, melyek az 
1903. évi rendes szükségletből a magyar ipar részére fentartott hányad Vi részét 
kénezik kisiparosoknál szándékozik beszerezni. 

A szállításban résztvevőkre nézve a következő határozmányok szolgáljanak zsinór
mértékül : 

1. A szállításban csak a magyar korona országainak területén lakó és az illető 
ipar gyakorlására iparhatósági igazolványnyal jogosított mesterek vehetnek részt. 

2. Minden ilyen kisiparos szabad választása szerint akár önállóan, akár mint 
valamely kisiparos-szövetkezet tagja vehet részt a szállításban. 

Az első esetben az alább látható A) minta szerint szerkesztett ajánlatot maga 
iartozik benyújtani. 

Azon kisiparosok, kik a szállítás eszközlése czéljából szövetkezetet alkotnak — 
kötelesek mindenekelőtt egy meghatalmazottat választani, ki azután a jelzett minta 
•értelmében szerkesztett ajánlatot az általa képviselt kisiparosok névjegyzéke kíséretében 
tartozik beküldeni. E névjegyzék mintája B) alatt egyidejűleg csatoltatik. A szövet
kezet tagjainak, valamint az általuk választott meghatalmazottnak egy és ugyanazon 
kereskedelmi és iparkamara területén kell lakniok. 

Ha valakit ugy a czipész-, mint a szíjgyártó és egyéb mesterek szövetkezetei 
is meghatalmazottként jelölnek ki, akkor az illető ugy a czipész, mint a többi mesterek 
nevében a megbízók névjegyzékének csatolása mellett külön-külön ajánlatot tartozik 
benyújtani. 

3. Az ajánlatokhoz, illetőleg a névjegyzékhez melléklendő az illető iparág önálló 
gyakorlására való jogosultságot tanúsító igazolvány, melyet oly helyeken, hol iparhatóság 
van, e hatóságnál, más helyeken pedig a községi elöljáróságnál kell beszerezni. 

Ajánlatok (névjegyzékek), melyek ezen igazolvány nélkül küldetnek be, figyelembe 
nem vétetnek. 

4. Azon kisiparosok, kik egy szövetkezet tagjai, egyidejűleg mint magánosok nem 
pályázhatnak. Úgyszintén egy kisiparos sem lehet egyidejűleg két vagy több szövetke
zetnek tagja. 

5. Az 1 korona bélyeggel ellátott ajánlatok legkésőbb 1903. évi október hó 31-én 
•déli 12 óráig azon kereskedelmi és iparkamaránál nyújtandók be, melynek területén 
* kisiparosok (illetőleg a szövetkezeti meghatalmazott) laknak. 

Elkésve érkezett, vagy táviratilag tett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
6. Prókaminták felmutatása és óvadék letétele nem kívántatik. 
7. Egy szállítási részlet pénzértéke a szállításra pályázó kisiparosok összes BZa_ 

inának a kiirt szállítási mennyiséghez való arányától fog függni. 
A lábbeliekre nézve a m. kir. kereskedelemügyi minister, Mnek a közös hadügy

iminiszter ur a jelen szállítás szétosztását átengedte, fentertja magának, hogy az egyes 
kisiparosok (szövetkezetek) által szállítandó lábbeliek nemét és nagysági méreteit a 
megrendelésnél maga állapítsa meg, minélfogva a lábbeliek neme (czipő, fél csizma, 
•dragonyos- éR huszárcsizma) méretnagyság az ajánlatban nem jelölendő meg. 

A szállítások odaítélésénél a kisiparosok állandó vagy alkalmi jellegű társaságai 
•(szövetkezetei) az ugyanazon helyről egyénenként pályázó kisiparosokkal szemben 
•előnyben fognak részesülni. 

8. A szállítandó czikkeket a szállításban részes kisiparosok saját (illetőleg a 
•szövetkezet által a tagok közös számlájára berendezett) műhelyükben tartoznak elő
állítani. 

Az odaítélt szállítást más személynek átengedni — akár díjért akár díjtalanul — 
tilos, és ha megtörténnék, ugy az illető czikkek nem fognak átvétetni. 

9. Az árviszonyok tekintetében a mellékelt jegyzék szolgál tájékozásul, ezeknél 
ínagasabb árak nem engedélyezhetők. 

10. A megrendelt czikkek beszállítási helye és a beszállítás határideje a szállítás 
•odaítélése alkalmával, mely lehetőleg 1903. évi január hóban megtörténik, fog 
•közöltetni. 

A beszállítási határidők 1903. évi május hó 1-je és július hó 31-ike közti időszakra 
fognak esni. 

A beszállítás lehető megkönnyítése czéljából oly szállítók érdekében, kik a buda
pesti 2. számú ruharaktártól távol eső helységben laknak, a lehetőség szerint közel 
fekvő átvételi állomások fognak berendeztetni. A ruharaktárhoz (illetve külső átvételi 
állomás felállítása esetén a .ruhaátvételi bizottsághoz ban.) czimzett 
küldemények részére a kisiparosokat, ha a szállított czikkek mint mintaszerűek 
tényleg átvétettek, a katonai vasút díjszabás kedvezménye illeti meg, és pedig 
•visszatérítés utján. 

11. A beszállított czikkeknek ugy az anyag minősége, valamint az alak, a mére
tek (a lábbelieknél az illető méretnagyság ugy belső, mint külső méretei), nemkülön
ben súly és kiállítás tekintetében a budapesti 2. számú katonai ruharaktárban talál
ható s legutóbb jóváhagyott kincstári mintákkal teljesen egyezőknek kell lenmok. 
Ezen minták, úgymint a hozzájuk tartozó leírások és rajzok, a lábbeliekhez a 
ezabási minták (patron) is az emiitett katonai ruharaktárban megtekinthetők, illetve 
pénzért megszerezhetők. . . . . , , 

A töltény háti bőröndhöz való nádlemezanyag-betéteket illetőleg kulon is tel-
hivatik a pályázók figyelme a jegyzékben foglalt idevonatkozó megjegyzésre. 

Ha valamely község czipész-iparosai a katonai lábbeliek mintaszerű előállítása 
felől közelebbi tájékozást óhajtanak szerezni, jogukban áll e czélból egy maguk közül 
kiválasztott mestert a budapesti 2. számú katonai ruharaktárba küldeni, hol is az 
illetőnek az e részben szükséges útmutatásokat meg fogják adni. 

12. Gépek használata megengedtetik. A lábbelüknek azonban mmdenesetre telje
sen varrottaknak kell lenniök. A talpvarráshoz tűzdelőgépek nem használhatók. 

Ha a lábbeliek sarkai vasszegekkel vagy vasszögecsekkel erősíttetnek meg, ugy azok 
hegyeinek a betéttalpbélésen nem szabad áthatolni; továbbá az össze*' °*°*°« 'szöge

s e k n e k (Canule-Stifte) a betéttalpbélésen át kell hatolniok s az utóbbi fölött jN 
lehajlítva lenniök. A betéttalpbélésnek nem szabad elválnia, nem szabad 
felhajlitott szélekkel birnia, s minőségre a mintával legalább is egyeznie 
•csavarokat nem szabad a sarkak odaerősitósére használni. 

A felső bőrnek a lábujjaknál való meghajtása következtében képződött ránczokat 
nem szabad annyira levakarni (lelapitani, abschürfen), hogy az által az alávarrás, 
illetve a későbbi leszegezés folytán előállott összeköttetés befolyásolva legyen. 

13. A beszállítandó lábbeliek megvizsgálása tekintetében megjegyeztetik, hogy 
mindenekelőtt a czipők belső minősége fog megvizsgáltatni és pedig kémpróba utján 
minden egyes szállítási részletből, az átvevő tiszt szabad választása szerint kijelölendő 
bi zonyos százaléknak (de legalább két darabnak) felfejtése által. 

Ha e kémpróba alkalmával semmi kifogás nem merült fel, akkor az egész szállít
mány megvizsgálása következik, a midőn is a lábbeliek többé nem fejtetnek fel. 

Ha a kémpróba alkalmával a belső minőséget illetőleg oly hiányok merülnek fel, 
melyek a megvizsgált darabok mintaszerütlenségét kétségtelenné teszik, ugy az egész 
szállitmány-részlet azonnal visszautasittatik. Ha pedig a kémpróba alkalmával a meg
vizsgált czikkek mintaszerüsége tekintetében kétség merülne fel, az esetben a kém
próba utján eszközölt vizsgálat kétszeres, a körülményekhez képest háromszoros száza
lékra (de legalább négy-hat darabra) terjesztetik ki. 

A kémpróba alkalmával megsérült czikkek, ha a vizsgálat a visszautasításokra 
alapot szolgáltató kifogást nem eredményezett, a kincstár költségén újból helyreállíttat
nak. Különben pedig e czikkek felfejtett állapotban szállitónak visszaadatnak a nélkül, 
hogy annak ebből folyólag kártalanításra igénye volna. 

Felszerelési és lószerszámczikkek darabonként vizsgáltatnak meg. 
14. Azon czikkek, melyek a vizsgálat alkalmával mintaszerűeknek nem talál

tattak, vagy melyek a megállapított szállítási határidőig nem szállíttattak be, nem 
fognak átvétetni. 

15. Az esetben, ha a kisiparos (szövetkezet) a czikkek visszautasítását megokoltnak 
nem találja, jogositva van a pártatlan bizottság kirendelését kérni. Az ide vonatkozó 
folyamodvány legkésőbb a visszautasítástól számított 14 nap alatt azon területi (hadtest-
parancsnoksághoz nyújtandó be, melynek területéhez az a katonai ruharaktár (átvételi 
hely) tartozik, mely a czikket visszautasította. 

Kifogásolt czikkek, melyekre nézve a szállító azonnal ki nem jelenti, hogy 
pártatlan bizottság összehívásától eltekínt, az átvevő közegek által zár alá helyezen-
dők és a szállitónak csak ezen nyilatkozattétele után, vagy ha az illető az emiitett 
idő alatt a pártatlan bizottság kirendelését nem kérte, szolgáltatandók ki. 

A pártatlan bizottság, melynek megalakítása iránt az említett területi (hadtest-
parancsnokság tartozik intézkedni, áll a csapatállomány egy törzstisztjéből, mint elnök
ből, a csapatállomány két századosából (kapitányából), egy katonai hadbiztossági tiszt
viselőből és három polgári szakértőből, kik közül egyet a szállító, egyet az átvevő 
katonai ruharaktár (illetőleg az a hadtest-hadbiztosság, melynek területén az illető 
átvételi hely van) és egyet a területi (hadtest)-parancsnokság megkeresésére a kereske
delmi és iparkamara küld ki. 

A pártatlan bizottság az eléje terjesztett czikkek mintaszerüsége fölött (11. és 12. 
pont) határoz; minélfogva oly czikkek, melyek a kincstári mintáknak és leírásoknak 
minden részben meg nem felelnek, a pártatlan bizottság által sem vehetők át semmi
féle feltétel alatt. 

Az összes bizottsági tagok többségének a czikkek elfogadása vagy visszautasítása 
iránt hozott határozata olyan végleges döntésnek tekintendő, mely ellen sem közigaz
gatási, sem bírói utón egyik félnek sincs további felszólamlásra joga. 

A pártatlan bizottság kiküldésének költségeit az esetben, ha a bizottság elé hozott 
összes czikkek meg nem felelőknek nyilváníttattak, a szállító, ha ellenben az összes 
czikkek átvétettek, a katonai kincstár viseli. 

Ha a bírálat tárgyát képező czikkeknek csak egy része nyilvánittatik meg nem 
felelőnek, az esetben a szállító a pártatlan bizottság kiküldetésének költségeit csupán 
oly arányban viseli, a mily arányban áll a visszautasított czikkek szállítási értéke a 
beszállított összes czikkek szállítási értékéhez. 

Bécs, 1902 július hó 26-án. 

A szállítandó czikkek, valamint a szállítási árak jegyzéke. 

kell. Béz-

Egység-ár 

A czikkek száma és megnevezése Bzámok-
ban s z ó v a l A czikkek száma és megnevezése 

kor. f. korona fillér 

1273 5 1 0 6 7 tiz hatvanhét 
1273 6 10-44 tiz negyvennégy 
2477 7 1 0 3 9 tiz harminczkilencz 
3096 8 10-30 tiz harmincz 
3784 bakancs 9 1 0 0 5 tiz öt 
4747 10 10-10 tiz tiz 
3922 11 9-76 kilencz '< hetvenhat 
3234 12 9-71 kilencz hetvenegy 
2319 

86 

13 

0 

9-61 kilencz hatvanegy 
• 

2319 

86 5 0 1427 ' 1 tizennégy huszonhét 
138 6 M 14-J3 tizennégy tizenhárom 
172 00 7 | 1 4 0 5 tizennégy öt 
206 ^ 2 8 

! 
13'961 tizenhárom kilenczvenhat 

183 M félszáru csizma 9 ! 1341 tizenhárom : negyvenegy 
207 u 10 u 13-38 tizenhárom harmincznyolcz 
117 s< 11 et 13-21 tizenhárom huszonegy 
8i» s< 12 1 3 1 4 tizenhárom tizennégy 
54 13 13-10 tizenhárom tiz 

275 5 18-31 tizennyolcz harminczegy 
310 6 18-18 tizennyolcz 1 tizennyolcz 
378 7 18-09 tizennyolcz kilencz 
447 8 18 — tizennyolcz — 
447 dragonyos csizma 9 17-40 tizenhét negyven 
413 10 17-37 tizenhét ! harminczhét 
310 17-20 ' tizenhét : húsz 
241 12 17 13 tizenhét tizenhárom 

69 
12 

17-09| tizenhét kilencz 
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Egység-ár 

A czikkek megnevezése számok-1 
z ó v a 1 A czikkek megnevezése 

kor.í f. | korona fillér 

6! 
8< 

íoi 
12( 
12( 
13Í 
8( 
6í 
2] 

1 

í H 
) • * 

»£ 
CM 

I 

huszár csizma 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

3 

f 
| s 
R 
u 

d 

s 

18-63 
18-50 
18-41 
18-33 
17-63 
17-60 
17-43 
17-36 
17-32 

1 tizennyolcz 
j tizennyolcz 
I tizennyolcz 

tizennyolcz 
tizenhét 
tizenhét 
tizenhét 
tizenhét 
tizenhét 

hatvanhárom 
ötven 

I negyvenegy 
harminczhárom 
hatvanhárom 
hatvan 
negyvenhárom 
harminczhat 
harminczkettő 

352( 

2511 

j a 

as 

u 

a 

rí 

nadrágszíj* — •40 — negyven 352( 

2511 

j a 

as 

u 

a 

rí 

szőrmés borjubőr háti-bőrönd 
tartófzij-kószülék és bőrönd-
tü né lkü l '* 1 1 1 4 tizenegy tizennégy 

3397 

j a 

as 

u 

a 

rí 

tartószij készülék 
a háti- bőröndhöz 2-78 kettő hetvennyolcz 

270C 
3190 
413 

j a 

as 

u 

a 

rí 

a töltény • 
bőröndhöz 

7-06 hét hat 270C 
3190 
413 

j a 

as 

u 

a 

rí 

gyalogsági derékszíj kapocs nélkül — •99 — kilenczvenkilencz 
270C 
3190 
413 

j a 

as 

u 

a 

rí 

lovassági 
derékszíj 

karabélycsatlékkai 1-51 egy ötvenegy 

215 

5160 

j a 

as 

u 

a 

rí 

lovassági 
derékszíj a nélkül 1 1 1 egy tizenegy 215 

5160 

j a 

as 

u 

a 

rí 

hüvelytáska az ismétlő fegy
verhez —•44 negyvennégy 

5418 

j a 

as 

u 

a 

rí 

gyalogsági .tölténytáska 8 mm. 
töltényhez, tölténytartó nélkül 2-57 kettő ötvenhét 

860 

j a 

as 

u 

a 

rí 

lovassági tölténytáska 8 mm. töl
tényhez 1 0 1 egy egy 

619 
j a 

as 

u 

a 

rí 

lovassági és gyalogsági tiszti 
kardkötő 1-75 egy hetvenöt 

507 
j a 

as 

u 

a 

rí 

markolatszij lovassági kardhoz — •70 — hetven 

3096 

j a 

as 

u 

a 

rí 

fegyverszij — •72 — hetvenkettő 

120 

j a 

as 

u 

a 

rí 
revolver táska hord szíjjal 3-34 három harmincznégy 

7912 
1548 

6708 

j a 

as 

u 

a 

rí köpenyszij 2 csattal — •24 — huszonnégy 7912 
1548 

6708 

j a 

as 

u 

a 

rí 

45'5 cm. köpenyszij - 1 5 — tizenöt 
7912 
1548 

6708 

j a 

as 

u 

a 

rí 

hordszij a gyalogsági főző
edényhez —•20 húsz 

69 

j a 

as 

u 

a 

rí 

dobtartószij, bordkamóval, dob
verőhüvely nélkül 2-15 kettő tizenöt 

69 

j a 

as 

u 

a 

rí 

dobvállszij — •68 — hatvannyolcz 

224 

j a 

as 

u 

a 

rí 

hordszij a lovassági főző
edényhez —•81 .^ nyolczvanegy 

60 
52 

j a 

as 

u 

a 

rí 

hüvely a tábori baltához —•23 — huszonhárom 60 
52 

j a 

as 

u 

a 

rí 

szakaszlámpa-hüvely 2 41 kettő negyvenegy 
79 

j a 

as 

u 

a 

rí 

hüvely a gyalogsági ásókhoz 1-48 egy negyvennyolcz 

492 

j a 

as 

u 

a 

rí 

csákány
bárd 

bőrtok gyalogság 
részére — •75 hetvenöt 

301 
csákány

bárd táska — •45 — negyvenöt 
344 

csákány
bárd 

megerősítő szij - • 0 9 — kilencz 

370 pár bőrhüvely a tartószijkészü-
lékhez — •24 _ huszonnégy 

619 
688 

kantárfej 1-84 egy nyolczvannégy 619 
688 csikófék 1-30 egy harmincz 
791 

1032 
344 
516 

feszi tö-zabla —•94 — kilenczvennégy 791 
1032 
344 
516 

feszitő-zabla 1-18 egy tizennyolcz 

791 
1032 
344 
516 

felső heveder 3-42 három negyvenkettő 

791 
1032 
344 
516 alsó heveder 2-H6 kettő kilenczvenhat 
619 íár kengyelszij 2-65 kettő hatvanöt 

2064 
1032 

málhaszij 
j hátsó oldal- — •64 — hatvannégy 2064 

1032 
málhaszij 

| hátsó, középső — •74 — hetvennégy 
143 

J 2 

elöhám 2-80 kettő nyolczvan 

kilenczvenkilencz 
894 

561 J 2 

istáló kötőfék, megkötőszij 
nélkül*** 2-99 kettő 

nyolczvan 

kilenczvenkilencz 
894 

561 J 2 csomagolóbőrönd tölténytáská
val (uj minta) 1 7 0 4 tizenhét négy 

3096 í előcsomagoló szíj és szíj a zab
tartóhoz —•46 _ negyvenhat 

378 

í 

patkótáska tartószijjal 2-05 kettő öt 

1032 

í 

fékszár, rugós kamók, csat és 1032 
tövis nélkül 1-09 egy kilencz 

* E czikkekből a szükséglet 5°. o-a az 1. 95%-a a 2. méretnagyságban lesz előállítandó. 
** A szőrmés borjabőr háti- és tölténybőröndhöz szükséges nádlemez-anyagbetétet a kis

iparosok a szállításra illetékes ruharaktárban az alábbi önköltségi árakban tartoznak beszerezni. 
Az árak a következők: a szőrmés borjubőr háti bőröndhöz 78 fillér, tölténybőröndhöz 1 kor. 
11 fillér. Olyan hátibőröndök, melyekhez a nád-lemezanyag másutt s nem a ruharaktárból 
szereztetik be, nem fognak átvétetni. 

*** E czikk felerészben az 1. és felerészben a 2. méretnagyságban készítendő. 

1 koronás 
bélyeg. 

É n N . 

A) minta. 

A tekintetes kereskedelmi és iparkamarának 

Ajánlat . 

N -i lakos (ország, vármegye, helység, utcza, házszám) 
ezennel kijelentem, hogy mindennemű, mennyiségű és méretnagyságu * lábbelit a közös 
hadügyminisztérium által 1902. évi július hó 26-én 1435/13. oszt. szám alatt kelt 
hirdetménynyel közzétett árakon, e hirdetmény határozmányainak értelmében, melyeket 
teljesen ismerek és melyeknek magamat teljesen alávetem, szállitani hajlandó vagyok. 

Azon kisiparosok nevét tartalmazó jegyzéket (jegyzékeket), kiknek nevében az 
ajánlatot benyújtom, idecsatolom.** 

Kelt 1902 hó. , n. 
Aláírás 

(vezeték- és keresztnév olvashatóan kiírva). 

Hogy N. N. ur ipar gyakorlására jogosított önálló 
czipész (szíjgyártó stb.) mester, bizonyítom, f 

© N. N. 
Hatósági aláírás 

* A felszerelési ét lószerszám czikkekre ajánlatot tevők «a mindennemű, mennyiségű és 
méretnagysága lábbeliti szavakat elhagyják és e helyett azon czikkek nemét és mennyiségét 
jelölik meg, melyet szállitani szándékoznak. 

** E tétel csak azon ajánlatokba veendő fel, melyeket szövetkezetek meghatalmazottai 
nyújtanak be. 

\ E fajta igazolások csupán az egyenként ajánlatot tevők ajánlatainál szükségesek. Szövet
kezeteknél az igazolás a szövetkeseti tagok jegyzékére vezetendő a B) minta szerint. 

Egyébként az ajánlatok pontos szerkesztését illetőleg lásd a hirdetmény 2. pontját. 

B) minta. 

J e g y z é k e 

azon -i* czipész (nyerges, szíjgyártó stb.) kisiparosoknak, kik N. N 
urat (név, lakás, foglalkozás) felhatalmazták arra, hogy a közös hadügyminisztérium által 
1902. évi július hó 26-ón 1435/13. oszt. szám alatt kibocsátott árlejtési hirdetmény
nyel kiirt szállítás elnyerése czéljából nevükben ajánlatot nyújtson be, a vonatkozó-
megrendelést elfogadja, a megrendelt czikkek beszállítását eszközölje és a kereseti 
összeget felvegye. 

Az egyes kisiparosok 

vezeték- és keresztneve 
lakása 

sajátkezű aláírása vezeték- és keresztneve 
utcza házszám 

sajátkezű aláírása 

stb. 

Kelt. _1902 hó— 

N. N.** 
meghatalmazott. 

Hogy a fenti jegyzékben megnevezett *** egyén ipar gyakorlására 
jogosított önálló czipész (nyerges, szíjgyártó stb.) mester, igazolom. 

Kelt 1902 hó n. 

N. N. 
Hatósági aláírás. 

* Ha valamely szövetkezet több helységbéli kisiparosokból áll, ugy minden egyes helység 
kisiparosai külön jegyzékbe foglalandók. 

** Ha a meghatalmazott szintén kisiparos és szintén óhajt egy szállítási részletet elnyerni, 
ugy neve a jegyzékbe és pedig az első helyre szintén felveendő. 

*** I t t a jegyzékben felsorolt kisiparosok száma teendő ki . 

Egyébként a jegyzék helyes szerkesztésére nézve l. a hirdetmény 2. pontját. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 

PLÓSZ PÁL. 
1844-1902. 

A
KÉRLELHETETLEN végzet rövid egymásután

ban szedi áldozatait a magyar orvosi 
„tudomány legjelesebbjei közül. Mihalko-

vics, Laufenauer, Fodor, Kézmárszky mind oly 
nevek, melyeknek emlékét kitörölhetetlenül 
szivünkbe véste a szeretet és hála. Még alig 
süppedt meg a föld, mely hamvaikra borúi, 
már ismét frissen ásott sírgödörbe eresztették 
le a koporsót, mely Plósz Pál földi maradvá
nyait rejti magában. 

Plósz Pált munkás élete delén ragadta el a 
halál, midőn a tudomány és a magyar mívelő-
dós sokat várt még tőle, midőn betegei, kik 
szeretettel csüggtek rajta, még várták vigasztaló 
szavát. 

1844. október 9-én született Pesten, hol atyja 
hírneves orvos volt. Négy testvére közül ő volt 
a legidősebbik; egyik öcscse, Sándor, az igaz
ságügyminiszter, a másik, Béla, az állatorvosi fő
iskolán a sebészet tanára; egyetlen nővére Irma, 
dr. Kanitz Ágoston kolozsvári egyetemi tanár 
özvegye. Gimnáziumi tanulmányait Pesten a 
piaristáknál végezte, az orvosi tanfolyamot 
pedig részint a pesti, részint a bécsi egyetemen. 
1867-ben avattatott orvosdoktorrá. 1867-től 
1868 végéig a Szt. Eókus-kórház különböző 
osztályain mint gyakornok, majd mint segéd-
és alorvos működött. Már mint kórházi segéd
orvos kiváló előszeretettel foglalkozott khemiá-
val és Thán Károly előadásait hallgatva, a 
laboratóriumban gyakorlatilag is képezte magát. 
1868-ban, miután a Eókus-kórházat elhagyta, 
Wagner János, a nagyhírű egyetemi .tanár bel
gyógyászati koródájába lépett be mint gyakor
nok és 1872. szeptemberéig ezen intézet köte
lékébe tartozott. Tudásvágya azonban s főképen 
a khemia iránti szeretete nem hagyta nyugodni 
és 1869. októberében a koródáról szabadságol
tatván, Tübingába utazott, hol egy éven át 
a híres Hoppe-Seyler laboratóriumában fog
lalkozott az élet- és kórvegytan elméleti és 
gyakorlati tanulmányozásával. Az itt töltött 
esztendő irányadó lett élete folyására, mert 
az ezt követő éveket teljesen az élet- és kór
vegytan tanulmányozására fordította. 1870-tol 
fogva egymásután jelentek meg dolgozatai, 
melyek kiváló képességeiről és a tárgy
ban való tájékozottságáról tettek tanúságot. 
1871 elején, még klinikai gyakornokságá-
nak ideje alatt, magántanárrá kópesíttetett es 

ezzel tér nyílt számára, hogy a nagynevű 
Hoppe-Seyler oldala mellett szerzett tudományt 
a hazai, akkor még elő nem készített talajba 
átültesse. Nagy ambiczióval fogott e feladat 
megoldásához. Mint magántanár az 1870/71 és 
1871/72. tanévek alatt a budapesti egyetemen 
előadásokat tartott az élet- és kórvegytanból 
és irodalmilag is élénk tevékenységet fejtett ki. 
1872 nyarán az akkor felállított kolozsvári 
Perencz József tudomány-egyetemhez nevezte
tett ki az élet- ós kórvegytan nyilvános rend
kívüli tanárává. A kolozsvári egyetemen azon
ban az élet- és kórvegytani intézet beren
dezése hosszabb időt kivánt, mely alatt sem elő
adást nem lehetett tartani, sem pedig tudomá
nyos kutatásokat nem lehetett végezni, ezért az 
intézetberendezósónek tervezetét és költségveté
sét elkészítvén, szabadságot kért s ismét külföldre 

utazott, Heidelbergbe, hol Kühne tanár intézeté
ben dolgozott egy éven át s kiegészítette élet- és 
kórvegytani tanulmányait. 1873-ban megkez
dette előadásait a kolozsvári egyetemen, de 
már 1874 tavaszán a budapesti egyetemre nevez
tetett ki az élet- és kórvegytan nyilv. rendkívüli 
tanárává. 1881-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választotta, 1882-ben 
pedig nyilvános rendes tanárrá neveztetett 
ki. Ezenkívül tag.) a volt alapítása óta az igaz
ságügyi orvosi tanácsnak, továbbá több tudo
mányos egyesületnek, köztük a kir. magyar 
orvosegyesületnek és a természettudományi 
társulatnak. 

Plósz Pál a Tübingából való hazatérése után 
követő éveket teljesen az élet- ós kórvegytan 
tanulmányozására és tovább fejlesztésére for
dította. Dolgozatainak nagy száma azt a re-

Erdélyi fényképe után. 

P L Ó S Z P A L . 


