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Vernissage. □ kó'wv.S )
V u r a T

Budapesten már ismerik és széliében hasz
nálják a fent czímlil írt szavat, mely a párisi 
Champs Elysóerfíl indult világkörüli útra. De 
ámbár a városliget művészeti csarnokában is 
ugyanazt jelenti, mit odakünn a szülőföldjén:

a tavaszi képkiállítás megnyitását, mégis 
egészen más itt e szónak a színe, tekintélye, 
érdekessége és fontossága.

A párisi vernissage « esemény®. Lázasan vár
ják művészek, tollforgató kritikusok, minden 
rendű-rangú amateurök, az összes újságok és 
a nagy világvárosnak minden lakója, a ki rendel
kezik annyi idővel és pénzzel, hogy elmenvén 
az elyséei sétányra, megváltsa belépőjegyét a 
képkiállításra. Van is ott tolongás reggeltől 
estig, s az első hetekben a szalonok társalgása 
épp úgy csak a képek, meg szobrok körül fo
rog, mint a Quarticr latin zúgkorcsmáinak törzs- 
publikumáé. A párisi férfi meg nő rajong a 
képzőművészetekért, s a művészek a babéron 
kívül csengő aranyakat is bőven arathatnak.

Nálunk ? — Valóban nehéz tartózkodni az 
öngunyolódástól, ha képzőművészeti viszonyaink
ról van szó. Makart vagy Munkácsy vászna 
és egy kopott színnyomat: körülbelül ez az 
arány és ez a különbség a franczia- és a ma
gyarországi viszonyok közt.

Ki érdeklődik Magyarországon a festészet 
iránt? A hivatásos kritikuson kívül néhány mág
nás, néhány főpap és egy pár meggazdagodott 
háztulajdonos vagy börziancr, a mely utóbbi 
species nem azért megy a kiállításra és vásá
rol képet, mintha szükségét érezné a szép sze- 

hanem, mert manapság

a szalon falaira. Sajnos, még ezek a malgré Ilii 
amateurök is egycnkint összeszámol hatók a mi 
világvárosunkban. A nagy közönség, az elegáns 
gavallérok és a puczczos hölgyecskék, ó dehogy 
is vesztegetnék idejöket holmi pingálmányok 
bámulásával. A múzeumi és Esterházy-képtár 
egész éven át és ingyen megtekinthető, de azért 

esküszöm reá van ezer, meg ezer úgy
nevezett előkelő család® Budapesten, melynek 
tagjai még soha nem tették be lábukat sem a 
múzeumba, sem az Akadémia palotájába. Igazán 
tolakodás lenne elvárni ezektől, hogy kimenje
nek a városligeti műcsarnokba és az cntréért 
meg lefizessenek 50 vagy 60 nikkelfilléreket!

Ily nagyiokú érdeklődés és pártfogás mellett 
nem csoda, hogy a magyar festők vagy világ- 
gyűlölő hangulatba sülyedvc sutba dobják ma
gasabb művészi ábrándjaikat, nemesebb ambi- 
cziojukat, s a prózaibb, de a megélhetést köny- 
nyebbcn biztosító arczkép-csimHásra adják ma
gukat, vagy kivonulnak idegen országba, főként 
a Szajna mentére. Az a néhány tuczatnyi kép- 
vásárlás, a mit a kultuszminiszter és a képző

művészeti társulat eszközöl, inkább a festők 
közti irigykedést kelti föl, semhogy lendítene 
a magyar festőművészet helyzetén.

Az a generáczió pedig, mely mostanság for
gatja az ecsetet és telíti meg a műcsarnok 
falait kora tavaszszal és tél felé, nincs híján 
izmos tehetségeknek. De a forrongás, az a 
«Sturm und Drang», mely máshol a művész- 
lclkeket remekművek alkotására inspirálja, ná
lunk mintha mesterkélt volna, s eszmei okok 
helyett személyi vagy tárgyi motívumok miatt

Vajda Ödön, z irc  i a/di.

idéz elő egyes jelenségeket, melyek épenséggel 
nem viszik előbbre a képzőművészet ügyét. 
I logy az iljabb generáczió, mely tehetségének ki
lói rat lanságában vajúdik és keresi az újat, a meg
lepőt, a szokatlant, nem hódol meg a meg
higgadt mestereknek és különválni akar tőlük: 
ez a hajlam secessiókban nyilvánult mindenütt 
az utóbbi évtizedek alatt, Londonban és Páris- 
ban ép úgy, mint Budapesten és Bécsben. De 
a mi fiatal óriásaink, a midőn nemcsak az öre
geket szólják le és fordítanak nekik hátat, ha
nem önmagukat is szétbontják a «szalonbeliek , 
a <nagybányaiak* és tudja Isten micsoda más 
alcsoportokra, azaz — bocsánat - -  «iskolákra® 
és a velük fréres et cochons viszonyt ápoló 
zsurnalisztákkal a többi művészeket irgalmatla

nul lecsépeltetik: mintha talán még se egész 
józan dolgot művelnének. Mert ne tessék egy 
perczig sem megfeledkezni, hogy ha Magyar- 
országon az apagyilkosnak is meg kell kegyel
mezni, mert oly kevesen vagyunk magyarok, 
akkor azt a pár magyar műkedvelőt a kölcsönös szi
dalmazásokkal és kicsinyítésekkel elriasztani va
lóságos öngyilkosság, sőt a mi több: gyerme- 
kies bolondság.

Aztán még egyet, tisztelt magyar művészek! 
Miért játszanak önök mindig «va banque»-ot ? 
Monté Carlóban még van valamelyes értelme a 
hazardirozásnak, de a műcsarnokban határozot
tan nincs helye. A mikor önök egy tisztessé
gesen megfestett kép alá, a melyet egy jó
módú földbirtokos, egy kúriai biró, egy tény
leges vagy exminiszter szívesen megvenne 3 
vagy 4 száz forintért, souverain gőggel aláírják 
a négy számjegyből álló árakat: bizony-bizony 
fölöttébb impraktikusoknak és rosszul számítók
nak mutatják magukat. Mert az a két-, három
vagy négyezer forintos kép a műcsarnok kapui
nak bezárása után is ottmarad a falon, s a 
tisztelt művésznek, valamint háziurának, szabó
jának és egyéb hitelezőinek vajmi problemati
kus vígasztalás, ha akad visszaemlékező, ki a 
művész nevének hallatára megjegyzi: «Ennek 
egy négyezer forintos képe volt a tavaszszal 
kiállítva®.

Mindenütt és mindenben a meglevő viszo
nyokhoz kell alkalmazkodni. Magyar embernek 
nem megy a fejébe, hogy egy méteres vászon
ért, melyre egy kastély és park van pingálva, 
ugyanannyit vagy még többet fizessen, mint a 
mennyiért örökáron megvásárolhatja magát a 
kastélyt és parkot. Kétségtelenül igaz, hogy a 

«művészet nem hasonlatos a telekkönw-al'^.ek
",t~--------------- t w —  -

nakat nem szokás rőffel mérni. De viszont a 
mai józan kor sem tulipánhagymák, sem képek 
vásárlásában nem akar hivalkodni. Európa át
engedte Amerikának a horribilis árú festmények 
megvásárlásának dicsőségét és úgy okoskodik, 
hogy ha a legzseniálisabb költő vagy író bol
dognak érzi magát, ha színművével vagy regé
nyével megkeres pár ezer frtot, akkor az ifjú 
festőművészek ne tekintsék becsületsértésnek 
és a nemzeti elvadulás jelének, ha egy pár hét 
alatt összeütött cscndéletjükért a képet vásá
rolni akarók csak pár száz frtot igéi nek. ..

E profán gondolatok fordultak meg fejem
ben azalatt, hogy végignéztem a tavaszi mű
tárlatot, mely egyébként örömmel és megelé
gedéssel töltött cl, daczára annak, hogy qualitás 
dolgában a külföld dominál. Ks szívesen inté
zem a szókat úgy a vidékiekhez, kik színházi 
premiére-ckért föl szoktak rándulni a fővárosba, 
mint a Váczi-utczában sütkérező elegáns közön
séghez: «Hölgyeim és uraim, siessenek meg
tekinteni a tavaszi műtárlatot®.
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fír. Bckcjl Kernig.

A jubiláló cziszterczi rend.
Hazánk egyik legkiválóbb szerzetes-rendje, a 

czisztercziek, az idén ünnepli megalapításának 
nyolez évszázados for
dulóját. A rend a maga 
zárdáiban és gimnáziu
maiban nem csupán 
hálaimákkal, magasztos 
énekekkel és egyházi 
szónoklatokkal emlé-

N j  tö rténetérü l : hanem
emléket is állított -—

kincse marad a magyar 
történelmi irodalom
nak minden időkre.

Dr. Békcji Kanig 
egyetemi tanárt, a czisz

terczi rend tudós tagját illeti a hála és a dicső
ség azért, hogy megírta a czisztcrczita apátságok 
történetét. E nagy munkának harmadik kötete 

mely a pásztói apátság történetét öleli fel 
van szentelve a cziszterczi rend nyolezszáz 

eves fennállása emlékének. E fényes kötet három 
részre oszlik. Az első rész: a bevezetés, a czisz
terczi rend létrejövését és kifejlődését, továbbá 
a cziszterczi rend magyarországi apátságainak 
múltját tárgyalja. A második rész magában fog
lalja a pásztói apátság történe
tét 1190 — 1702-ig. A harmadik 
rész az oklevéltár (1138 -1702), 
melyben másfél évtized búvár
kodása után 50 levéltár adatait 
dolgozta fel a páratlan szor
galmú és tudós szerző. A rend 
valóban elismerésre méltó áldo
zatot hozott, midőn önmagának 
ezt az emléket emelte.

Mint Bekell művében olvas
suk, VII. Gergely pápa alatt 
Szent Róbert alapította a czisz
terczi rendet. A langresi (Fran- 
cziaország) egyházmegye terü
letén alakult a colani erdőben 
a héttagú remetetársaság, mely 
fejének Róbertét, a tonnerei 
benezés apátot hívta meg. 1075- 
ben készítették és pedig fából 
első imaházukat és oratóriu
mukat Burgundiának Molesme 
nevű erdőségében. A kolostor 
tagjainak száma hamar meg
szaporodott. Tizenhárom év 
múlva szakadás állt be és 21 
tag Róbert vezetése alatt elköl
tözött Cistcrciumba (Citeaux) í 
s kolostort épített. Itt nyerte el 
torbotot Walter megyés püspöktől, s így fej 
lődött a kolostorból a cisterciumi apátság, :

lődése terén szép feladat várakozott. A nyers 
és bárdolatlan elemet az erény eszközeivel ipar
kodtak megszelídíteni. A rend tagjai Parisban 
végezték magasabb kiképzésüket s már 1200 
közepe táján minden provincziában hittudományi 
intézetet alapítottak. Kolostoraikban könyvtárak 
és Írószobák voltak, de fó'czéljtiknak nem a 
szellemi, hanem az anyagi munkát vallották. 
Rendszerint vad, zordon vagy mocsaras vidéken 
szálltak meg és a föld megmivelésével példát 
nyújtottak a népnek. Egyszerre évszázadokkal 
vitték eló’re hazánknak mindazon pontját, hová 
működésük kiterjedt. Minden kolostorukat tehát 
egy-egy nemzetgazdasági központnak s egyúttal 
iskolának tekinthetjük. Építkezéseikben az egy
szerűséget tartották szem előtt, valamint tem
plomaik berendezésében. A csúcsivet ők hoz
ták be hazánkba Francziaországból s így ez ma
gyar földön előbb létezett, mint Németországban.

A török hódoltság és a rcformáczió kiszorí
totta őket, s kolostoraik és templomaik sorra 
pusztultak. 1600 végén kezdődött az újjászer
vezés munkája. A mai zirczi kolostor alapkövét 
1727-ben tették le. 1813-ban vállalta el a székes
fehérvári és pécsi gymnasiumot, Pilis pedig az 
egrit. Mint tanítórend a tanárkodást hivatásának 
fénypontjául ismerte mindenkor, s a hazafias 
eszméknek volt fáklyalobogtatója.

A cziszterczi rend tevékenységét maga az 
apostoli király koszorúzta meg elismerésével, 
midőn a szent-gotthárdi apátságot a hármas

kát mutat: A 103 rendtag között 69 old. rend. 
tanár. A jelenlegi 60 főgymnasiumi tanár között 
57 old. rendes, 2 törvényileg képesített rendes, 
1 szakvizsgálatot tett helyettes tanár van. Olyan 
képesítés ez, hogy ilyent maga az állam sem 
tud felmutatni a saját tanerői összeségénél.

A rend mai főnöke Vajda Ödön apát, ki 
Kaposvárt született 1834. január 29-én. A rendbe 
lépett 1852. augusztus 28-án; fogadalmat tett 
1856. augusztus 14-én; pappá szentelték Székes- 
Fejérvárt 1858. február 13-án; 1856-68-ig fő
gymnasiumi tanár ugyanott; 1868 —74-ig segéd- 
jószágkormányzó Előszálláson; 1874 1891-ig
ugyanott jószágkormányzó. Apáttá választatott 
1891. április 2-án. 1894-ben a királyi kegy a 
Lipót-rend lovagkeresztjével, majd később a 
Szent István-rcnddel tüntette lei. Kormányzását 
ötvenkét év gazdag tapasztalásával kezdte meg 
és folytatja. Irodalom- és művészetszerctete gaz
dag adományokban nyilvánult már eddig is, s 
neki köszönhető a zirczi templom restaurálásá
nak befejezése, a bajai gymnasium átalakítása, 
a szentgotthárdi és eplényi népiskola létesítése, 
s legközelebb kényelmes otthon az egri gym
nasium ifjúsága számára. A rend birtokain, je
lentékeny befektetésekkel, az egyre növekvő 
kiadások fedezésének biztos forrását igyekszik 
megnyitni. Szakértelme és fáradhatatlan buz
galma, a siker biztosítéka. A rend jövőbeli 
nagyságának méltó biztosítéka múltja.

Dr. liékcfi Rémig emlékművéből a következő 
illusztráczíókat mutatjuk beolva- 
sóinknak: Vajda Ödön apát a 
rend mai főnökét, a zirczi apát
ságot a templommal, Szt Ró
bert apát a cziszterczi rend 
alapítóját, végre Pásztó város 
pecsétjét 1686-ból.

Díjon közelébe 
Róbert a pász-

egyikének főnöke lett a legkiválóbb novicziusok 
egyike, B a n á n / ,  a régi nemes Tecelitv család 
sarja. 1119-ben tartották az első nagykáptalant, 
hol a rend szervezetét állapították meg. Bemard 
volt az, ki hatalmas ékesszólásával Európát a 
második keresztes hadjárat megindítására lelke
sítette. Az ő életében nyílt meg Magyarország 
is a cziszterczi rend előtt. Halálát már 343 czisz
terczi kolostor gyászolta. A rend tagjai a val
lási és erkölcsi eszmék szolgálata mellett tár
sadalmi és nemzetgazdasági missziót is teljesí
tettek-, tanítván kortársaikat az emberben az 
ember és a munka megbecsülésére.

Magyarországba II. Géza király alatt jöttek 
a czisztercziek és pedig a heiligenkreuzi apát

iéból s 1 142-ben teremtettek maguknak új 
otthont ( zikádoron, a mai Battaszékcn (Tolna m.). 
A földmívelés terjesztése végett III Béla új 
apátságokat alapított és pedig 1179-ben ligresen 
( forontálmegye), 1182-ben Bakonyban, vagyis 
Zirczcn. Ez utóbbi helyre Clara-Vallisböl jöttek 
a szerzetesek s ezért hívták a zirczi apátságot 

Nova Claravallis -nak is. Majd később meg
alakultak a szent-gotthárdi, a pilisi és pá sztói 
apátságok. Ezenkívül volt még 19 férfi- és 4 apácza- 
kolostora. A czisztercziekre nemzetünk műve-

Zirczi apátság és templom.

apátsághoz negyedikül csatolta (1878. nov. 4.)
-  azon kikötéssel, hogy a rend három fő- 

gyinnasiumához negyediknek vállalja el a bajai 
főgymnasiumot.

■y/J-rend né.»v IYiirvnin.-ójWi„u 
esYehci vár, Becs és Baja lát 

cl teljesen saját erőivel, 60 tanárral. A jelen 
(1897/98) iskolai évben a négy gymnasiumba 
összesen 1475 tanuló jár. Ezek közül Egerre 
441, Székesfehérvárra 348, Pécsre 408, Bajára 
meg 278 ifjú esik.

Az oktatásügy terén működik még a rend 
tagjai közül Platz Bonifátz ár. szegedi tankerü
leti főigazgató és Békefi Kanig ár. budapesti 
tudomány-egyetemi tanár.

Ezen kívül a rend tagjai tizennégy plébánián 
lelkészkednck, a hol 28,772 lélek hitéletét ápol
ják s 5430 gyermeket oktatgatnak a vallás és 
erkölcs tanaira. Remii hivatalokban, a rend 
szellemi és anyagi ügyeinek intézésében 16 
rendtag fáradoz. Ka/ocsay Alán országos kép
viselő.

Nagy gondot fordít a rend a jövő nemzedék 
kiképzésére. Az újoneznövendékek (novitius) 
Zirczcn, a gymnasiumi tanulók Egerben, a hit- 
tudományhallgatók, a kik egyúttal tanárjelöltek 
is, Budapesten nevelődnek. A rendnek Buda
pesten saját hittudományi intézete van négy 
szaktanárral. A tanárjelöltek a budapesti tudo
mány-egyetemen és a kir. József-műegyetemen 
v égzik- tanulmányai ka t.

A rendtagok szellemi minősítése ily arányo

Cettigne.*
Ccttignc est dans la prés

elnie des Balkans un des rarcs 
endroits qui lasse meilleurc im- 
pression de prés que de lóin. 
C’est un petit viliágé d’humble 
apparance que nous apercevons 
s du haut (lu chemin, qui dcs- 
cend dans la vallóé vers la 
capitale du Monténégro. Nous 
sentons instictivcmcnt que la 
localilé, bicn querestreinte, n’cn 
est pás inoins curieuse

Notre arrivée lít sensation 
parmi les habitants. C’est en 
effet un evéncment bicn rarc á 
Ccttignc, qu’il arrive trois voi- 

tures chargées d’étrangers.
Cette capitale ne compte guere pilis de centcin- 

quante maisons; mais cette petité localité fait 
une impression bien différente de l’autre, qui

,yyrilQj 'i'' 'JiiK 'V.- ■•''■'J*prince. Ön arrive bientot au bout de Ccttignc.
I ái tout, il n’y a qu’unc rue principale et trois 
melles qui la traversent, bordées de petites mai
sons á un étage et á dcux ou trois fenétres. 
Ali bout de la rue, une hótcllcrie propre et bien 
tenne nous surprend pár són installation tout 
européenne. I )u balcon du grand sálon de kilótól 
la vue s’étend sur toute la vilié. La chaíne situéc 
á gauche est un peu boisée; les autres forment 
pár leur són grisátre un curieux contrastc avec 
cette béllé verdure et les toits rouges des mai
sons.

11 est certain que le pays tirc són nőm de 
la cou'.eur de ses montagnes, mais je ne sau- 
rais dire pourquoi on kappelé Montagne Nőire. 
Les Italiens l’appelent Monténégro, les Slaves 
Tsernagora, les Turcs Kara Dagh; cependant 
quicomjue a vu ces montagnes ne saurait dire 
qu’elles sont noires; au contrairc elles ont plutót 
un aspect clair. Cette appellation étrange a fait

* A múlt hetekben curópaszerte feltűnést keltett, hogy 
a/, orosz ezár MO.OOO fegyverrel és Hl millió tölténynyel 
ajándékozta meg Nikita fejedelmet. Montenegró újból 
aktuálissá vált s nekünk örömünkre szolgál, hogy ép most 
közölhetjük kitűnő munkatársunknak, S/rau.\z Adolf keleti 
akadémiai tanárnak, az európai tekintélyű Balkán-irónak 
Czcttinyérül szóló úti-tárczáját. Szerb.
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naitre chcz la plupart des Européens cetté anti- 
pathic <1 vu* le nőm sóul du pays éveille instincti- 
vement. L’idée que nous faisons de ce pays est 
bien lóin de la verité. 11 en est de merne quand 
il s’agit des habitants du Monténégro. On les 
appele aigles, croyant qu’ils habitent les som- 
mets des montagnes; et ceux c|ui n'ont entendu 
patier que de leurs guerres éternellcs, les pren- 
nent pour un peuple sauvage. Aucun de ces sup- 
positions n'est conformc á la rcalité.

Cettigne ne főnné qu’un centre politique et 
social : c’est ce que l’on apergoit au premier 
abord. Du matin au soir un grand nombre de 
personnes se promenent dans les rues. Mais 
tout ce monde se promenc avcc un tel sérieux, 
que Fon entend a peine prononcer quclques 
mots. La cause en est que les habitants de 
Cettigne sont presque exclusivement des fonc- 
tionnaires ou dcs dignitaires du pays. La con- 
versation tourne toujours autour de la politique. 
Ces hommes sont des diplomates excellents, tou- 
jours bien au courant de ce qui passe a Fétran- 
ger. Quoi qu’ils mettent dans leur dis- 
cours asser d’entrain, on n’entend pres
que jamais de discussions tapageuses. 
lls sont toujours calmes. Leurs prin- 
cipcs et leurs opinions sont aussi 
fermes que les rochers qui entourent 
la vilié.

Tandis que dans la peninsule balca- 
nique, le costumc national est presque 
partout abandonné pár les gensdumonde 
conime nous voyonsen Serbie, en Grcce, 
en Bulgaric, ou les classes supórieurs 
d’habillent partout a la frangaise, le Mon- 
ténégro seul conserve religieusement 
ses usages et són custume national.
L’habit du prince est exactement sem- 
blal)le au costumc d’un noble quel- 
conque. Cette uniformé dans le costumc, 
fait un trés bon effet. Les Monténégrins 
ont raison de ne pás les changer, cár 
s’est Fun dcs plus pittorcsqes costumcs 
nationaux de l’Europe. Tandis que dans 
d’autres pays méridionaux, les femmes 
s’habillent avcc plus de richesse que 
les hommes, et que leur luxé est devenu 
proverbial, au Monténégro, on voit a 
peine quckiues vetementsde luxé parmi 
les femmes. Elles n’ont pás autant de 
loisirs que ses voisines bulgares, serbes 
ou bosniaques et elles ne sauraient 
s’occupcr toute la journée de broderies.
C’cst elle qui dóit fairé tout l’ouvrage 
á la maison et aux champs, et c’est la 
une coutume qui remonte aux temps 
les plus anciens. Les hommes de ce 
pays travaillent moins que le autres 
slaves.

Le Monténégrin est seigneur de nais- 
sance, mérne s'il ne possede rien, et 
la fémmé n'est qu’une esclave, mérne si 
elle est riche. La fémmé n’est se méle

ses maniéres populaires. C’est le prince luiméme 
qui nőmmé l’évéque, de mérne que tous les 
fonctionnaires civils et militaires. Les ministres 
regoivent 2400 florins pár an.

Le prince Nikita a la mine la plus martiale que 
j aie jamais vue. C’cst une vraie figure de prince, 
comme on en voyait dans l’ancicn temps, oü 
le chef l’emportait sur tous les autres pár ses 
qualités physiques et morales. La princesse 
Miléna est la digne épouse du prince Nikita. 
Le temps n’a pu effacer les restes de són 
ancienne beauté. Elle porté égalcmmcnt le cos- 
tumc national.

Pcndant trión séjour a Cettigne j’ai vu pro- 
mencr le prince avec són cpouse. Dcvant du 
Konak un veillard boiteux attira pár ses signes 
Fattention du prince qui comprit, qu’il désirait 
lui pariér. Le prince quitta aussitót sa fémmé, 
;illa vers le veillard et l’écouta avcc affabilité. 
Le visage du vieux mendiant ne tarda pás á 
s’éclairer et on le vit bientót remercier le 
prince avcc une effusion de larmcs.

Szent Róbert apát a czísz/crezí rend alapítója.

ai jamais rencontré pármi les" promcncíirs. 
Et pourtant les femmes monténégrins méri- 
tent toute estimé. Elles sont vertueuses, pa- 
tients, modestes, contents de leur sort et ex- 
cessivement laborieuses. Quoiqu’elles ne soient 
guére d’unc grandc beauté on ne pcut pás dire 
quclles soient laides. Les femmes mariées n’ont 
pour coiffure qu’un fichu. Les jeunes filles por- 
tent la petite toque bien connue que portent 
également les hommes. Au Monténégro tout le 
monde est soldat. En entrant dans une habi- 
tation, on apergoit tout d’abord le fusil Henty- 
Martini, le compagnon inséparable du Monté
négrin qui quitte són viliágé.

De la rue principale nous entrons dans une 
tue voisine assez large; c’cst l’á que se trouve 
le Konak du prince. C’est un édiiice á un seul 
étage peint en brun, sans aucun ornement. Dé
vám la résidence se trouve le cliéne célebre, á 
l’ombre duquel on rend la justice dans ce pays. 
Un banc entoure són tronc majestueux, et c’cst 
la que d’assied le prince lorsqu’il rend la jus
tice. Le prince regle tout de la fagon la plus 
absolue. Rien ne peut passer á són insu et il 
connait toutes les causes de ses sujets. Les 
Monténégrins l’adorent pour són impartialité et

iá m ii i...... mii —
moi je n'uiiblierai jamais celle-ci...

Nem kell sociologusnak lenni, hogy konsta
tálhassuk: a külföldi fürdőkre való menetel 
teljesen azonos tünet a fehérneműeknek London
ban mosatásával, vagyis: hiú pöffeszkedés és a 
föltünés keresése. A mai talmi kor Magyar- 
országon külsőségekkel akar szemet kápráztatni. 
X. ur talán sárgásán, rosszul vasalva kapja vissza 
Londonba mosásra küldött fehérneműit, de 
ismerősei csodálkozó bámulattal suttogják háta 
mögött: Ez az igazi ur, mert Londonban mosat. 
Maycr ur a tőzsdén gyöngén áll, s feleségének 
kitűnő hasznára lenne két havi fürdőzés Korit- 
niczán. Mayerné ő nagysága azonban kimegy 
Ischlbe, s onnét talán Biarritzba, mert a férj 
vagyoni renomméja okvetetlen emelkedik, ha az 
ismerősök, a «világ> megtudja, hogy ő nagy
ságának módjában volt külföldön fürdőzni.

Tessék elhinni, többnyire ily kicsinyes, nevet
séges okok idézik elő, hogy a külföld fürdőinek 

Kurlistáin» egész sorozatát találjuk a magyar 
vendégeknek. Kárpótlásul —- újabb időben — 
megjelennek a mi fürdőinken angol, sőt ame

rikai betegek is, de az arány nem egy
forma. Töméntelen pénz vándorol ki s 
marad külföldön májustól októberig, a 
mi föllendíthetné a magyar fürdőket, s 
a minek itt nem maradása érzékeny 
nemzetgazdasági veszteség.

Szinte hallom a sablonos ellenvetést 
külföldre járó fürdőzők obiigát ment

ségét — «a magyar fürdőkben nincs 
elég komfort, s hozzá méregdrágák.* 
Bocsánat, ez a vádként hangzó ment
ség általánosságban igaztalan. Húsz, 
harmincz, vagy mondjuk: tíz év előtt 
még akceptálható volt. De ma egész 
csomó fürdőhelyet sorolhatunk elő, a 
melyek berendezés, ellátás és kiszolgá
lás tekintetében bátran kiállják a ver
senyt holmi «híres> külföldi «Curort»- 
okkal. Fürdőtulajdonosaink rájöttek, 
hogy a gyógyvíz magában nem ele
gendő vendégek szerzésére és ott-tartá- 
sára, s hogy a beteg magyarok fürdő
helyen sem szeretik a légvonatos szo
bákat és nem hajlandók barnára sült 
csizmatalpakat fogyasztani rostélyos 
helyett. Belátták, hogy a hazafiság és 
a fürdőzés külön álló fogalmakká lettek 
Bernáth Gazsiék óta, s iparkodnak mo
dern kényelmet teremteni telepeiken. 
Hogy nagy a drágaság ? Ezt sem írjuk 
alá csak úgy blanco. Tessék a biarritzi, 
aix-les-bainsi, ischli vagy karlsbadi szám
lákat összehasonlítani a lukácsfürdői, 
trencsén-teplitzi, bártfai vagy buziási 
számlákkal, s rájönnek, hogy a többlet 
amazokén mutatkozik. Nem mondjuk, 
hogy a mi fürdőink olcsók. Egyes 
hotelesek és vendéglősök egy saison 
alatt szeretnének öt évi jövedelemre 
szert tenni, de e kapzsi alakok száma 
egyre fogy és remélhetőleg a fürdő- 

i.tI«azgatóságok egészen ki is fogják őket pusz-

Adolphc Stransz.

Magyarországi fürdők.
Pár év előtt egy világhírű londoni orvoshoz, 

a ki legelső spcczialistája a reumatikus bajoknak, 
beállított egy úri ember. 'Fanácsot kért, hogy 
Európának melyik fürdőjében gyógyíttassa fájós 
lábait. Az angol orvos így szólt:

— I la alapos gyógyulást akar, akkor nagyon 
messzire kell utaznia, a kontinens túlsó részére, 
Magyarországba. Annak a fővárosában van a 
legkitűnőbb iszapos fürdő.

— De hisz, uram, én épen budapesti lakos 
vagyok!

Ez a bon-mot-szerű igaz történet jellemzi 
legrikítóbban a magyarországi fürdők helyzetét 
és a magyar közönség gondolkozási módját. 
Külföldön a földrajzot tanuló iskolás gyermekek 
is tudják, hogy gyógyvizekben Magyarország 
páratlanul áll az egész földtekén, mi ellenben 
ignoráljuk Istennek ezt az adományát és futko
sunk külföldre.

Ez a legveszedelmesebb divat-kórság.

títam.
Nagyobb baja hazai fürdőinknek, hogy a 

közönség nem ismeri őket kellőleg. Trouvilleról, 
Ostendéről és a Riviérán levő klimatikus helyek
ről épen százszor annyit olvas a lapokban 
— holott azok messze vannak, — mint a szom
széd megyében levő magyar gyógyfürdőkről 
vagy klimatikus helyekről. Természetes, hogy 
kíváncsisága föl lesz csigázva és keresi az alkal
mat, hogy e «híres-* helyeken megfordulhasson, 
íme, ez a reklám baszna. Ma már jó bornak 
is kell ezégér, fürdőknek pedig ismertetés és nép
szerűsítés. Azok 
a prospektusok, 
melyeket a für
dő-igazgatósá

gok nyomatnak, 
körül belől egy 
sorsra jutnak a 
kereskedők ár
jegyzékeivel.Pár 
orvoson kívül 
senki scm olvas- 
sa. A szaklapok 
szintén szűk kör
ben fordulnak Pásztó város pecsétje.
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meg. Ezek helyett nagy, minél nagyobb nyilvá
nosságot szükséges keresni. Ne elégedjenek meg 
a fürdők pár «fürdő-levéllel», mit a szép tollú 
miniszteri segéd fogalmazó ur küld be mély 
tisztelettel valamelyik napilapnak Szent-István
kor és Anna-bál után (a mely ünnepségeken 
becses személye volt a szónok és a cotillion- 
rendező), hanem egész éven át Írassanak maguk
ról napilapokban és illusztrált újságokban.

Ha ez «. pro domo beszédnek látszanék a mi 
részünkről, egyszerűen utalunk a külföldre. Carls- 
bad úgy-e nem szorul sem fölfedezésre, sem 
dédelgetésre: Nos, az ottani fürdőigazgatóság 
egyre-másra közöltét fotografiktis képeket és 
leírásokat saját berendezéséről olyan lapokban, 
mint a Graphic, H/ustraied London Xezos stb., 
melyek ezreket számítanak föl c szívességért. 
Az ilyen kiadás mindig nagy perczentct jöve
delmez a fürdőknek Sajnos, hogy ebben még 
túlságos konzervatívok a mi fürdőtulajdonosaink, 
s így esketik meg, hogy számos jeles gyógy
helyünknek szorgalmas újságolvasók sem hal
lották még a nevét is, s a tulajdonosnak meg 
kell elégednie a szomszédos városka és falvak- 
látogatóival, a kik természetesen kiadásaikat 
saját rendes életmódjukhoz alkalmazzák.

Magyarországon a vasút olcsóbb, mint bárhol 
Európában, s fürdőink javarészt állomás mellett 
feküsznek. A fővárosból könnyű tehát a közle
kedés. De a fővárosiaknak — (ezekből telik ki 
a legtöbb vendég) — előbb értésére kell adni, 
hogy tulajdonkép hová menjenek - Puszta hir
detés a lapok utolsó oldalán, még nem útba
igazítás. Ehhez részletes ismertetés szükséges, 
szakavatott és élénk tollal megírott. Mi magunk 
részéről e tekintetben készséggel leszünk szol
gálatára minden anyagi hasson ne/kii/ első sor-
■ ........ .... ..
aztán .i Erdőtulajdonosoknak, kikhez az alábbi 
felhívást intézzük:

i logy úgy a hazai, mint a külföldi nagyközönség 
tájékozva legyen, melyik magyar fürdő felel 
meg gyógyczéljának és egyéni igényeinek: rész
letesen fogjuk közölni a magyarországi fürdők 
leírását. Ismertetni fogjuk képekben és szöveg
gel az egyes Erdőtelepek környékét, nevezete
sebb épületéit, gyógyforrásainak és ásványvizei
be,v tudományos elemzését, az éghajlati adató- 
■ at. a szállodák és vendéglők árait, a Erdők 
múltjának történetét, a vendégközönség jellem- 
:eset, egyszóval: hű tükre akarunk lenni É r
münknek, s megbízható útbaigazítója olvasóink- 
■1aK- Mire a tulajdonképeni fürdö-saison be
jöve: Kezik bemutatjuk összes nevezetesebb 
időinket, ha az egyes fürdőigazgatóságok 

idejekorán társulnak velünk e közérdekű czél
.

fikereink kecsegtetnek bennünket a reménynyel, 
uog\ a magyar fürejők iöllendítésére irányuló 
törekvésünket is siker fogja koronázni.

Az orsz. magyar iparművészeti múzeum kiállítása. —

Századunkat általában a realizmus korának 
nevezik, s ábrándos lelkű poéták mélabús sorok
ban siratják Pán halálát. Az idealizmus sírba 
szállt, s vele együtt a romantika. Nincs többé 
< szent hevület», s a Múzsák gyászfátyolt köt
hetnek homlokuk köré. R óra te coeli : zokog
ják századvégi idealistáink.

De mintha nem volna teljesen igazuk lantos 
kortársainknak és mintha csupán saját szubjektív 
érzésük látná e század eszméiben és működésé
ben a kopár kietlenséget. A reálizmus még nem 
jelenti a Csúf győzedelmét, viszont az idea
lizmus sem képviseli az abszolút Szépet. Az 
emberiség fejlődése és gondolkodása hasonlatos 
a tengerhez: apály és dagály váltakoznak szün
telen. Ma ez az irány dominál, holnap amaz, de 
miként a tenger fenekén mozdulatlanul hever 
az igazgyöngy, úgy az emberi lélek mélyén meg- 
ingathatlanul rejtőzik a szépnek és nemesnek 
örök szerctete.

A mai századot a hit nem boldogítja: hir
deti Zola, kezében a naturalizmus zászlajával. 
De a tudományok csődöt mondanak a vég
kérdéseknél: felel Brunetiére, Szent Péter földi 
trónja felé fordítván tekintetét. Igaza van mind
kettőnek. A mi korunk az értelmi vajúdások 
kora. De míg lelkünk kétségek közt hánykoló
dik, az örök ösztön: a szépnek szeretető, kielé
gítést keres. Es ezt meg is találja a kor ízlése 
szerint, mely alól csak kivételes elmék és lelkek 
vonják ki magukat. Munkában születvén és 
elven, értelmünkhöz közelebb állanak a munkás 
kezek szép produktumai. Realisták vagyunk, de 
a realizmus is teremt örök szép dolgokat, akár 
csak a költészet, a lestészet, szobrászat. Meg
teremtette a modern művészetet: az ipar produk- 
------—r- i* .
tanít, s bár praktikus czélokat tart szem előtt, 
hódolója a szépnek és az ideálnak.

Hogy Magyarország a művészet e nemében 
is lépést kíván tartani a fejlettebb külfölddel, 
bizonyság reá a budapesti iparművészeti múzeum, 
s benne az a kiállítás, mely pár nap előtt 
nyílt meg.

Az üllői-úti pompás palotában, az államtól 
igen szerény anyagi viszonyok között fentartott 
intézet vezetősége óriási feladatot oldott meg 
e kiállítással.

Az iparművészét térén a nyugoti államokban 
nehány éve egy teljesen új irány kapott lábra. 
A külföld legjelesebb művészei vállvetve ver
senyeznek azon, hogy az ipari alkotásoknak 
egészen új formákat kölcsönözzenek. A régi 
ezopfos irányt, a mely mindég a renaissance 
hangulatából indult ki, teljesen sutba dobták, 
es a tárgyak formáit illetőleg rés n . antik 
mintákhoz térték vissza, részben egész újat 
teremtettek.

A mostani kiállításon két név dominál. Az 
egyik Charpentier. a másik Mudut Mindkét 
művész hosszú időn át, s nehéz küzdelmek 
közt szívta a párizsi Ouartier-latin eszméket 
termelő 1 e v e g ó'j é t.

Mucha eredetileg morva születésű, de most 
,i S/ajna-pani metropolis egyik logünnepdjebb 
és le gfelkapottabb mestere. A modern p/akdt- 
terz\ :e/ek és felirat-díszek terén páratlanul áll 
s úgyszólván egész új iskolát alapított. A nálunk 
kiállított plakátjain levő női alakok bája utánoz
hatatlan s a haj stilizálásával meseszerűen jár el. 
Érdekes jelenség az egész plakát-kiállításon, 
hogy az ilyen utczának szóló képekben mily 
jellegzetesen tűnnek fel egy-egy nemzet saját
ságai. A kiállított plakátok közül a reklám czél- 
jainak legjobban megfelelnek a Pridc S. és 
Xie/to/son ll\ X. által közösen tervezett, a 
Eozi'i/tree's E/eet Cocoa, és Cassatna Corn. I'lour 
czímű plakátok. Feltűnő ügyesek ezenkívül az 
angol Haidy Dub/er, a franczia Stein/en. ez utóbbi 
utánozhatlan macskáival és 7n/es ( 'herei (szül. 
1S3ÓJ, ki eddig több mint 900 plakátot tervezett. 
Az orosz ( 'aran D'Ache és Emmanue/ Főire 
plakátjait említem még, mint tanulmányozásra 
érdemeseket. Igazi művész a maga genre-jében 
Charpentier, kinek plaquettjein sejtelmesen olvad 
cl a figurális ornamentum. Kemény bronzból ké
szített ajtózárai szinte poétikussá válnak a köny- 
nyedén mintázott fejecskéktől. Kifogásolom azon
ban kancsióját (72. szám, ára 125 Irt), mely 
mintha valamely régi mester utánzata volna; 
nem érzem benne Charpentier erős egyéniségét, 
mely a 71. a. számú plaquett-en annyira kidom
borodik. A 68. számú kancsiójára minden dicsé
ret kevés. Igazi remekmű. Charpentier alkotásai
hoz közel találjuk a Walter Crane tervrajzai után 
készült fali kárpitokat, a norvég Gerkard Mnníhe 
szörnyeit és tervrajzait. Mennyi zsenialitás! — 
E talentumos emberek átveszik az üveghuták és 
lakatos-műhelyek munkásaitól az anyagot, hogy 
új formát teremtsenek.

Zoigot kőedény-munkáin meglátszik a saját 
fejével gondolkodó művész, de egyes tárgyain 
— mint például sörkancsó-készletén — sok a 
véletlen játéka.

A nagyudvar baloldalán a kopenhágai * Koré
it ing fór boghaandvaerk bőrkötéses készítmé
nyei láthatók, a jansenisták módjára szerény egy
szerűséggel. nélkülözve minden fém- és más 
ilynemű díszítést. Legtöbbje maroquin, kézi
aranyozással. 11. Tegner festőművész tervei után 
Anker Kistér által készítve. E kötések nálunk az 
újdonság ingerével már kevésbbé hatnak, mert 
ilyen, sőt szebb dolgokat is láthattunk ezredévi 
kiállításunkon. Annál inkább figyelemreméltók a 
y. L. /'/ige által készített borjúbőr mozaik
kötések. Ennek bemutatására nagy szükség volt 
nálunk, mert ez teljesen új irány, a melyről 
méltán példát vehetnek könyvkötőink.

A kötések kiállítása mellett vannak Hennáim 
A. Kd/i/er nestvíidi i Dánia) készítményei lágy 
cserépből, melyek félig homályos rézmázzal 
díszítve, kőzetet utánoznak. E szekrény tárgyait 
naponkint megnézem és úgy vagyok vele, mint 
azokkal az irodalmi termékekkel, melyek a kri
tika osztatlan tetszésében nemcsak hogy nem 
rés sülnek, eh* részben affyonüttetnek. A

1 í 'n'“ 's t e ríe7f. mv-~
Ivekkel a kiállítás kevés tárgya versenyezhet.

Mulasztás volna meg nem emlékezni Louis 
( THJany new-yorki üveggyáros mesés-szép 
készítményeiről, Pa/payrat és Acsőrös műveiről, 
s fímg-nek. a híres milliomos maecenásnak bú
torairól. Szeretném, ha a múzeum nemes fára
dozása nem veszne kárba, s hazai műiparosaink 
lölbuzdulva a példák által, azon iparkodnának, 
hogy már a közel jövőben ne legyünk a kül
lőidre utalva, ha iparművészeti tárgyakat ke
resünk. Ácséi Henrik Emii

l)ie Khe bei den Rulgaren.
Das bulgarische Volk verleiht dér Khe schon 

von dem Standpunkte aus ciné hervorragende 
Bedeutung, weil durch sie dem Hause zűr Ver- 
richtung dér Arbeiten eine materielle Kralt 
zugeführt wird. Darauf vvírd das llauptgewicht 
von beiden Partéién gelegt; denn in erster Reihe 
kommt das in Betracht, ob die betreffenden 
Ehehálften arbeitstüchtig und arbeitsf.lhig sind.

Die Éhe selbst ist ein Kaullundel, selten 
einellerzenssache.Mit Ausnahme weniger Gégén-
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dón Bulgaiions wird dió Braut vöm Brüutigam
Ci'kiiuft.
' Pás l'ioion und Védőben gcscliicht in dón 
voi'diiodonon Gegenden aufvorscliiodeno Weise; 
•u-wühnlicli maciit abor dón orstcn Schritt dér 
Bursclie. tlosson Mutter odor oino Yerwandtc 
-vb /.tun betreffenden Mildchcn begilit. um os 
tűr dón Burschen ztt troion. Bői dicsér Gelegen- 
)u,jt wird dann festgeseut. wio viel dér Bursclic,

v Brüutigam dón Éltem dós Madehens /ti 
zahlen Itat! zugloich abor setzen sió aucli fost. 
Wto viol dió Braut an Mitgift oibalt. v\ie viel 
Kleidor und andore wertlivolle Saclu-n sie ins 
llaus bringon wird.

In oinigen Gogondon, in Stadten und Dörlorn, 
habon dió Éltein nocli das unbodingto Yer- 
ni uin<Tsroclit ilbor ihro Kinder und kőimen sie 
i'lmo woitoros verchelichcn. Dió Vorlobung be- 
<toht aus dóm Ringwechsol, doni oino Gelage 
l'0l„t. Por Ringwechsol hat bindondo Kraft und 
omo Vorlobung aulzulösen gilt für oino grosso 
Schando. Es gibt Gegcndon, wo dió Éltein bloss 
aus doni Grundc ihron kamu orwachsencn Sohn 
verheiraten. um dadurch mit dór Schwiogor- 
tochtor doni llauso oino íiouo Arboiiskraft ztizu- 
führon.

Vorlobung und 1 lochzeit síik! gowühnlich durch 
ki inon lángon /.oitrauin vonoinander getrennt: 
mi Gogentheil, nach dér Vorlobung wird in 
kürzester Erist dió 1 lochzeit abgolialton. Es ist 
Babéi interessant, dass dió oigontlicho Trauung 
koino bosondors wichtigo Rollo spielt. Dió 1 laupt- 
sache ist os sóit altersher, dass dió Éltem odor 
Yerwandten ihro Einwilligung gobon, odor dón 
1 landol doni Gewohnhoitsrechte gomass end- 
oinig abschliosson.

Bei dór Ilochzoit sind beidé Ehohalfton vor- 
pllichtot auch dón Gasten, jodonfalls abor dón 
Venvandten und Nachbarn Geschaikc auszu- 
theilen. Diós ist dér Grtind, dass mán in violen 
Orton von dér gebratichlichen ilochzoit und 
dón damit vorbundenen Förmlichkoiton abwoicht, 
indem dass Madchon aus doni llauso ilircr Éltem 
nitfiihrt wird. Bei diosor Entlührung gibt cs 
jodocli koincn Entlühror und koino Entführte 
in wahroni Sínné dós Wortes, donn dió Eltorn 
sind mit dór ganzen Saclio im klaron und die 
ganzo intliilining goschioht soztisagon mit 
ihrer Zustimmung. Durch dió Entlührung errei- 
clion sie dann das. was dabei iiír cigontlichos 
Zweck war, dass namlich bei dér nachtraglichen 
Trauung die t ieschenke w< gfallen. Aus Sparsam- 
koitrücksichten geliört alsó die Entlührung niclit 
zu den Seltenheiten. Es heisst, dass diese Hoch- 
zoitgoschenko manchmal cin Hinderniss bei dér 
Ehoschliossung bildon und woiin oino Entftlhrung 
niclit gostattot Hitre. dió ganzo Ilochzoit. be- 
zn hungswoiso Eho niclit zu standé kanté.

Matlchonontführungon ohno Einwilligung des 
betreffenden Madchens, oder getvaltsame Ent- 
führungon gehörcn zu den seltenston Fallen 
und ni Ion oino grosso Empörung im ganzen 
1 .ando honol. Da setzen dió Venvandten dós 
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k aniilio dór Burschen in Gang. woboi cinor 
' lehon gowaltsamen Madchonontführung zalil- 
roiclio Menschon zuiii Opler falion.

Dió bulgarischo l'rau ist sohr hatislich, einfach, 
arbeitsam, sittsam, oino ausgezeichnete Mutter 
und oino hingobonde Gattin. Ehebruch geliört 
aucli noch houte zu den voreinzelten Falion 
und wonn os vorkommt, so wird cr vöm Volke 
solbst bostraft. Dór Fali wird niclit doni Gerichte 
aiigozoigt, soiidern die Gomoindo sclber sitzt 
dartlbor zu Goricht, bestimmt dió Strafo und 
k’isst ,-io auch vollzichen Es kommt vor, dass 
dió Ehebrcchorin vorkehrt aul oinon Esel gosotzt 
"írd. woboi sir deli Schwanz in dór Maiid halt 
und ihr Buhlo das Tliicr antroibt. Auf dicse 
Woiso niüssen sic untor dóm Gclachtor und 
Ausspcieii dór Loute tlas ganzo Dorf durch- 
ziolicn.

Dió Bulgaron habon sohr vorschiodenc Vor- 
lobungs- und Uochzoitsgobraucho. Boniorksworth 
ist, dass bei fást allén Coromonion Volkslieder 
gosungen werden. Dió l.iodor hauchon manchmal 
die roinsto Poosio. Von den schönston ist jenes, 
wclchcs die Madchen-Verwandten dér Braut 
'o r cinem Tagé dór Ilochzoit singeii. Eino 
itahro Perlő in Volksliod-l’ocsic, fást ini llcino-

schen Tón. In worttrouon Cborsctzung lantot 
folgenderweise:

M A GYÁR ORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG

Eichc, dunkle Eichc 
In des Waldes Grur.d, 
Sich dóin l.auE das hlcichc, 
Welkt zu früher Stllnd'. 
leh auch welke. leidé, 
Noch an Jahren jung, 
Warum sclnvindcn 1 cidc 
Wir dahin so jung :

Ncbcl senkt sich nieder 
Schwcr sich auf mcin llaus, 
Ninnncr frohc l.icdcr 
Töncn da hrraus,
Sonnen zwei cinst schicnen 
Mir so warm und hchr.
Keme doch von ihnen 
Warmt und Icuchtct mchr.

Adolf Stra nss.

La chiromancie.
Parts, le ‘20. avril.

Puisquc la Forccllcric est á la niode, j'ai résolu de 
fairé des visites chez les sorcicrs en réputations. Je mc 
suis présenté chez Mme. de Thcbcs, dönt les talcnts 
m avaient été vantés pár des gens dignes de fői. Ellc 
est unc sibyllc aristocratiquc, la sibyllc de la Hanté. Sa 
taille est imposante, ct ellc conscrve, sur sa physionomie, 
les trace d ’unc récllc beauté Elle m a invité, d ’un geste 
aniplc, á pénétrer dans són cabinct de consultation.

— Je suis á vos ordres.
Cc n'est pás sans un frisson d’inquiétudc que j'ai 

confié mcs phalanges á la devincresse. Elle les a patiem- 
ment observécs á l'aide d'une loupe et y a lu des indi- 
cations précises, touchant mon caractcre et ma destinéc. 
Je ne hésitais pás avouer, que je n’ai pás une grande 
confiance dans la valcur de scs prédictions ct je dirais, 
si je ne craignais d’oflfenser la chiromancie en sa per- 
sonne, que c’est íme fagon de se «garder á carrcau> .

— La chiromancie — répondait-elle —. ne s’y trompe 
pás. Ellc discerne tout de suite si la personne qui le vient 
consulter est ou n’est pás favoriséc des dieux. si ellc 
dóit suivre paisiblemcnt són destin ou le combattre. En 
un mot. il y a dcux types de maines, corrcspondant á 
deux types d'individus. 11 y a la main heureuse, il y a 
la main malhcurcusc. Ccux qui prétendent que la <chancc> 
n’intcrvicnt pás dans les aflaircs humaines sont de grands 
présomptueux.*

J’étais irapatiént de savoir á quclles particularités on 
reconnait qu’une main est chanccuse ou malchanccusc. 
Mme de Thcbcs va au-devant de mon désir. En quelques 
traits de plumc, elle construit une figure oű sont assemblés 
idéalemcnt. tous les présagcs de la lélicité. La main 
heureuse conticnt des lignes peu abondantés, mais elles 
sont nettement ct profondé- 
ment tracées. Elles s’élcvent 
du poignet vers les doigts et 
ne forment pás d'iles. ni de 
labyrinthes. La ligne de coeur 
se tcrminc pár une fourche 
sous l’index; la ligne de Yé* 
nus ne présente point de 
complication; la ligne de tété 
n'est que légércmcnt infléchie.
Une telié main dénote la tran- 
quillité d’humcur. la páriáit 
équilibre, la sensibilité modé- 
rée. i"est la main de l'égoíste. 
satislait de sói, indulgent aux 
autres, doué d'exccllents orga- La main heureuse.
’1 ""**** • -i  ̂ 1 MaWMm«MPMWkiil'ir«-r ".r r
de la vic . . . — D) ligne .ic chance. — Fi

Ccpcndant la plumc de Mme 
de Thcbcs continue de courir ''$nc de Venut*
sur le papier. l es lignes qu’cllc y marque sont brisécs, 
torturées, hérissécs de grilles ct d’étoiles.

— Je plains. poursuit-ellc. 
ccux dönt la main est batic 
sur cc modclc. lls seront ági* 
tés. indécis, prompts á l'cn* 
thousiasme ct au découragc- 
ment, travaillés pár les nerfs, 
inhabilcs a conserver leur sang* 
froid et poussés vers le erime 
pár la violcnce de leurs pás* 
sions » — J’ai pris cette main 
malhcurcuscetl’ai piacé aupres 
de ma main ouvertc. Et je 
remarque entre elles des rés* 
semblanccs qui ne laissent pás 
de m'affliger. Serais-ie donc 
expow á devenir erimind I Et La "«*» "oHeurtust. 
je ptie Mme de Thibe* de '{ L .T a f'A ! -
m'cn afl'ranchir, dűt són a írét . Sne de c!i»n.-e hri*ee. —

. , , , Ei liffne dn soteil britée.— J)redoutable mc condamncr. Ht t. , -cs an(t»:e.
*Présentez vöt re main -  A'i ;) Gn.;e* mr íoi n-.om*

de >jiurne e: d Ap.'.ion (m*n»
droite* . . . Madame attache mí* augurc.

sur moi un regard bicnveillant, ou je crois démélcr comme 
un soupgon d’ironie.

— Dieu sóit loué! dit-cllc . . . Vöt re main droite cflacc 
votre main gauche. Yous triompherez de tous les maux 
pár l’application et la patiencc.

J’avais besoin de cette assurancc. 11 me páráit que 
Mme de Thcbes a énornément d esprit Je complimcnte 
Mme de Thcbes. qui ne ccsse de m exhorter en m'ac- 
compagnant jusqu'au seuil de sa maison:

— Répétez, de gráce. que la chiromancie est une 
Science positive qui se distinguc du somnanbulismc 
cxtralucide, du marc da café. du blanc d'oeuf. ct d'autres 
pratiques. oü la fantaisie se mélc au charlatanismc. Con- 
scillcz aux mérés de s cn pénétrer . . . Qu’elles d ’habi- 
tucnt a lire dans la main de leurs fils. ct elles lem épar* 
geront les rudes épreuves, qui viennent des fausses 
inclinations ct des vocations contrariées. Surtout qu’ellcs 
n’oublient pasd'cxaminer la main de leurs futurs gendres...

A . de P.

In tér duos . . .
— Vásárcsarnoki mizériák. —

A mikor a főváros elhatározta, hogy millió
kat fektet vásárcsarnokaiba, a vidéki termelők 
és a budapesti fogyasztó közönség egyformán 
rózsás színben kezdték látni a világot. Amolyan 
ideális helyzetről ábrándoztak, a mikor a barom
fit. tojást és főzeléket direkt átvehetik egymás 
kezéből, s nem kell hasznot juttatni holmi köz
vetítőknek. Ha emlékezetünk nem csal, a város 
komoly atyái is effajta argumentumokkal örven
deztették tanácskozásaik közben az érdeklődő 
publikumot.

Szinte természetes, hogy egészen máskép 
ütött ki a vásárcsarnokok intézménye. Mikor a 
milliók már belefojtanak a túlságosan díszes 
csarnokokba — (hadd keressenek a «szegény* 
építőmesterek is> — a városatyai ész. a mely 
mindig józan, így kezdett okoskodni: Te. pub
likum, megkapod azt, a mit tulajdonkép akar
tál: egy födél alatt bevásárol itatod minden 
élelmi szükségletedet; nem kell futkosnod a 
Dunapartra, István-térre, meg a Rákóczy-térre, 
hogy összeszedd, a mi egy ebédhez szükséges. 
Te, vidéki termelő pedig, énekeld buzgón a 
Deum laudamus-t, mert van hová küldened ter
ményeidet .

Eddig a hangos okoskodás. A városatyák 
azonban monologizálni is szoktak önmagukban, 
még pedig ilyetenkép: I lát aztán, ltol marad 
a mi hasznunk: Nekünk ne jövedelmezzen sem
mit a vásárcsarnok: No persze! Vömnek, meg 
a sógoromnak, sőt a nagyítottéin fogadott fiá
nak is kellene egy kis kereset. Majd bolond 
leszek, elszalasztani a jó alkalmat*.

Es e monologizálás megteremtette a vásár
csarnoki /)atosdjLi Á'tK':r/;/oÁ' intézményét, meg 
az «ellátási szövetkezeteket . Ez a kettő ala
posan befűt a vásárcsarnok tulajdonképeni ren
deltetésének és illuzióriussá teszi azokat az ar
gumentumokat, melyekről ezikkünk elején szó-

I' i fci ni ■r̂-í. l«a«iiW>WIMCgB w,.iw>wi ■rwiim.ua,
mint a termelő ott vannak, a hol volt a mádi 
regalebérlő. A vásárcsarnok rigója sem annak, 
sem ennek nem fütyül, hanem a tisztelt ható
sági közvetítőknek es szövetkezeteknek. A fo
gyasztó közönség és a termelő közé a régi 
kofák és vidéki bevásárlók helyett ezek állottak 
gátul és fölözik meg a tejfölt. A közönség nem 
kaphat semmit olcsóbban, az eladó nem adhat 
semmit drágábban, mert hasznot akarnak a köz
vetítők. Ez a haszon pedig évenkint százezrekre 
megy, a mi valósággal el van esaklizva azok 
zsebéből, a kikért tulajdonkép létesült a vásár- 
csarnok.

Hát ez furcsa rendszer, s még furcsább, hogy 
a városatyák természetesnek találják. Pedig való
színűleg bírnak tudomással arról, hogy úgy Pá- 
risban, mint Londonban, a termelők direkt kül
dik árúikat a HLalles okba, s az ottani igaz
gatóság eszközli az eladást csekély perczent 
levonása mellett, falán arról is hallottak, hogy 
a mi mágnásaink nagyrésze épen ezért a va
dakat nem küldi Budapestre, hanem a párisi 
csarnokba, mert a nagy szállítási díj daczára, 
jobb árakat ér el, nem kelletvén hasznot jut
tatni <.közvetítő" uraknak.

Azt hiszszük, ennek a városatyai gazdálko-
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elásnak véget kell vetni. Rebacholjanak ők telek
eladásokon, kövezésen és egyéb városi mun
kákon, de ne a közönség gyomrán s a termelők 
v e r e j t é k é n . ______ f eridicus.

Sport-mánia.
Ünnepnapok után szinte félős kézbe venni az újsá

gokat: tele vannak turisták halálos baleseteivel. Az idei 
husvétvasámapon öt sportférfi vesztette el életét, három 
a Raxról zuhant le, kettő a Schneebcrgen fejezte be 
földi pályafutását.

E szerencsétlenségeknek már fele sem tréfa, s érdemes 
pár sort papírra vetni a dologról. Mi semmiféle sportnak 
nem vagyunk ellenségei, s a meddig a test edzéséről 
van szó, szívesen támogatjuk. Ma azonban a sport kész 
veszedelem, mert elfajult s úgyszólván kizárólag a szél
sőségek felé törekszik. Ma nem testedzés többé, hanem 
0’nr:t-'/, s mint ilyen az anyagi áldozatokon kívül még 
életét is követeli annak, a ki vele foglalkozik.

Ez a sajnos jelenség jórészt az anyagi érdekekkel 
kapcsolatos, vagy a hiúság fölébresztésérc alkalmas ver
senyek következménye. Legkevesebb baj történik még 
a futtatásoknál, mert a lovat erején felül meghajtani nem 
igen lehet, vagy legalább a lovas túl nem erőltetheti 
magát annak meghajtásával.

Az athletikánál azonban nem így áll a dolog. Akár a 
futást, akár az ugrást, akár a súlyozást tekintjük, a 
hiúság oly mutatványok megkísérlésre ragadja az embert, 
a melyeknek semmiféle gyakorlati hasznuk nincs, sőt 
határozott hátrányára vannak a szervezetnek. Mit ér pl. 
a hivatásánál fogva tollal dolgozó embernek az, ha 
mázsás súlyokat annyiszor és annyiszor tud megforgatni 
a feje fölött? Semmit, sőt valószínű, hogy képtelenné 
teszi az írásra s a nagy erőlködés megtámadja agyvelejét 
és korábban tönkre te-zi rugékonyságát. így vagyunk a 
futással, ugrással, úszással, evezéssel, szóval minden test- 
gyakorlattal, a mely sporttá vált. «Est modus in rcbus», 
s a meddig az athlctikával csak szerveink működésének 
egyensúlyát akarjuk helyreállítani és fentartani, izmaink 
egyenletes fejlődését s vérkeringésünk szabályosságát 
előmozdítani, addig annak jótékony hatását és szüksé
gességét senki sem fogja kétségbevonni. Mihelyt azonban 
ezt a czélt szem elől tévesztjük, s csak azért vállalkozunk 
nem nekünk való s erőnket meghaladó produkeziókra, 
hogy egy csomó ember megbámuljon, vagy egyik-másik 
hírlap két sorban meg is említsen bennünket: ezt a 
sportunkat józan észszel nem helyeselheti senki sem.

Hány ember tüdejét és hátgerinezét tette már tönkre 
a kerékpár-sport! Hiába kérdezzük a vadul tovakarikázó 
bicziklistától, hogy miért kell neki az őrült gyorsaság, 
a melyre trenírozza magát. Nem létfentartásuk kergeti 
őket egészségük és testi épségük koczkáztatására, de 
még csak valamire való józan érdek sem kívánja tőlük, 
hogy a gyorsvonatok sebességével versenyezzenek. Csak 
annak a bizonyos modern ördögnek hódolnak, a melynek 
«sampion«-ság a neve. Mindenki sampion akar lenni, 
akár van hozzá ereje, akár nincs.

Végül itt van a turistaság. Ha turistáinknak az volna 
kenyere, hogy ezer veszély közt naphosszat a legbor
zasztóbb meredélyeken, szédületes szakadékok fölött, 
lehetetlen útakon járjanak és mászszanak: bizonyára nem 
volna szerencsétlenebb ember a világon náluk. Ha abból 
kellene élniök, hogy hóviharok idején jégmezőkön, át

hegyi falvak közt: a kétségbeesés panaszszavánál egyéb 
alig röppenne el ajkukról. De mert nem kell agyon- 
járniok magukat, megteszik hiúságból, sportból, még 
pedig nem is úgy, hogy a járt utakon járnának, hanem 
a legnyaktörőscbb helyeket keresik fel

Valami különös démon uralkodik a turisták fölött, a 
mely áldozatának tekint mindenkit, a ki a hegymászásra 
adta magát. Vannak turisták, kik megvetik az Alpcsck 
ama hegyeit, a hová vasút vezet, s ki sem indulnak a 
hegyormok megmászására, ha viharok nincsenek kilá
tásban. Pedig ezeknél, tessék elhinni, sokkal bölcsebbek 
azok, a kik azt mondják, hogy a hegyek csak alulról 
nézve szépek.

A mai testedzés a halál elül a halálba való futás 
A r:, hovy testünket megmentsük az elpetyhüdéstöl,

áondság vele gyilkos munkát végeztetni. Ideje, hogy 
om induljon meg a produkeziószámba menü sport- 

■ vések eltörlése végett. Ezzel az egész emberiség 
hu.Ara ki.tcleztetnék. ________  Socrates.

Fővárosi színházak.
lla a napilapok csinálhatnak színházi hetet*, 

műit ne vehetnénk mi is tollhegyre havon
ként egyszer a színházi élet eseményeit ? Anya

gunk kétségkívül gazdagabb s az áttekintés is 
könnyebb. Síit objektivebbnek is könnyebb 
lenni az újdonságok értékének megítélésében, 
mert az egyéni nézetet, mely a világ legelső 
kritikusánál is mindig szubjektív, már a közön
ség ítéletével is egybe lehet vetni. Ez az ítélet 
pedig nem mindig döntő az első vagy második 
előadásnál. Tudunk darabot, mely a premiére- 
nél hűvös, sőt ellenséges fogadtatásban részesült, 
később pedig zajos tetszés mellett vált kassza
darabbá. Egy havi idő a végleges döntésre 
untig elegendő.

Jövőre tehát rendes színházi rovatunk lesz. 
A társadalmi és irodalmi életnek nálunk úgyis 
egyaránt kiegészítő része a színház. A napi
sajtó — az írók hátrányára — szinte túlságosan 
is foglalkozik a művész urakkal és még inkább 
a művésznőkkel. Valóságos csaták folynak, ha 
X. vagy Y. úr valamiért összekülünbözött a 
direktorával; részletes bulletinek jelennek meg 
a lapokban, ha A. vagy K. művésznő meg- 
hűtötte magát, vagy tyúkszemét rosszul operálta 
a pédicure. Ez már túlzás és némileg komikus. 
A franczia, angol és nemet sajtó is hévül a 
maga mindkét nembeli színművészei iránt, de 
ily túlzásoktól visszatartja jóízlése. Nem rég 
életveszélyes operácziót állott ki Sarait Beru- 
hardt s még a * Figaro* is — (a melyik pedig 
pletykalap) — mindössze egyszer és tíz sorban 
emlékezett meg róla. Nálunk ellenben a múlt 
hetekben hasábokat olvashattunk arról, hogy 
mely orvosok és mikép operáltak egy fibromát 
Jászay Mari karján. Nagyon jól tudjuk, hogy 
nem Jászay Íratott önmagáról, s ezért is említ
jük meg az esetet. A milyen ritka intelligen- 
cziájú a mi kiváló művésznőnk, bizonyára maga 
bosszankodott legjobban a riporterek szer
telenségén.

A Nemzeti színháznak egyáltalán megvan az 
a pechje, hogy a publikum és a sajtó többet 
foglalkozik egyes tagjainak személyes ügyeivel, 
mint az intézet művészi eseményeivel. Avagy 
talán azért, mert művészeti eseményei -  nin
csenek ? Apodiktikusan nem lehet ezt állítani. 
Az idei saisonban esemény volt Újházi alakí
tása Crampton mesterben és Márkus limiUác 
a holt, a mely tisztit-bán. Igaz, hogy ezek is 
személyi dolgok, de már szerves összefüggésben 
a művészi élettel. Valódi művészi esemény 
kétségkívül egy jó színmű lenne. Ebben azon
ban nem volt részünk se külföldi, se hazai 
szerzők részéről.

A legutóbbi újdonság, a I lenry Murger re
génye után készült Bohemek legalább nagy 
külső sikert aratott. Nem szerkezeténél, hanem 
poétikus tárgyánál és szimpatikusalakjainál fogva. 
Mint színmű — kritikai szempontból — csak
nem értéktelen, de színházi genreképnek a leg- 
pompásabbak közül való, s az igazgatóság régi 
mulasztást pótolt szinrehozatalával. Hogy a kö
zönséget, mely egyébként is ifjúkora óta rokon
szenvesen emlékezik Murger halhatatlan alak
jaira, teljesen megnyerni tudta az ötfelvonásos

' művészeknek. Kétségtelen, hogy a Bo.'enitvi’-kel 
találkozni fogunk még a nyáron vagy az ősz
szel valamennvi vidéki színháznál.

A Nemzeti színházat az eredeti jó darabok 
hiánya kényszeríti arra, hogy a párisi színházak 
repertoir-darabjait ültesse át, főkép a könnyebb 
genreű vígjátékokat, ily módon azonban egész
ségtelen vetélkedésbe kerülvén a Vígszínházzal. 
E helyett czélszerűbbnek látnok Szigligeti és 
Tohly István egyes müveinek reprise-ét. Olvan 
kitűnő darabot például, a milyen az utóbbinak 
Jó hazafiakon, kár föl nem újítani. A nemzeti 
színház, nagy állami szubvencziója mellett, tar
tozik némi kegyelettel az irodalom elhunyt 
jelesei iránt is . . .  .

A mai szerzők úgy sem panaszkodhatnak, 
hogy a szímnüírás nem fizetné ki magát. A Nép
színházban például szép kis összegre kereke
dett ki az a tantién-,e, mely leró Györgyöt 
illeti meg még most is műsoron levő márczitts 
15-iki darabjáért, valamint Márkus József is 
meg lehet elégedve Kuktakisasszonytínak anyagi 
sikerével. Gerti Károly azonban valószínűleg 
kevésbbé van megelégedve, de szolgáljon meg
nyugtatásául, hogy a közönség is hasonló hely
zetben van az ő Felhőszakadása-val. Ennek a

hónapnak ez volt egyik megbukott újdonsága, 
a mi épenséggel nem lepte meg azokat, a kik 
Gerő (réti kvalitásait alaposabban megfigyelték. 
Gerő a mondvacsinált népszínműírók közé tar
tozik, s első darabja óta — gondolom a Vad- 
galamb volt — (melyet mint kopott szalon
kabátos ügyvédi Írnok írt) egész a Fe/höszaka- 
dás-ig (melyet már mint a villamos vasút jól 
dotált titkára nyújtott be a színházhoz), vala
mennyi szüleménye bizonyságot szolgáltat, hogy 
ép olyan joggal írhatna franczia főúri szalonok
ban játszó darabokat, mint népszínműveket. 
Mert azokhoz ép oly kevéssé ért, mint ezekhez. 
Mesterkélt az ő darabjában minden alak és min
den párbeszéd; ezért nem képes mélyebb hatást 
kelteni. Porsolt Kálmán azonban megreszkiroz- 
liatja az ily gyönge dolgok szinrehozatalát is, 
mert kárpótlást tud nyújtani a publikumnak 
primadonnáival és az előadások gondos rende
zésével. A mióta az ő keze vezeti a Népszín
házát, az előadások niveauja lényegesen emel
kedett.

Folytonos emelkedést mutat a Magyar szín
ház is, mely pár hét óta az ügyes Lcdofszky 
Gizellát számítja primadonnái közé. Ideje volt 
Komáromi Mariska melle szerződtetni még egy 
olyan énekesnőt, a ki játszani tudjon és hangja 
is legyen. Lcdofszky effajta kisebb színházban 
kinőheti magát elsőrangú művésznőnek, mert 
van temperamentuma. Szubrettséghez pedig ez 
a legfőbb kellék. — A Magyar színház még 
szintén kamatoztatja Rákosi és Beöthy 48-as 
darabját, közben azonban párisi újdonságokkal 
traktálja közönségét. Mindenesetre helyesebb, 
mint német szentimentális melodrámákkal fá
rasztani az előadókat és a hallgatóságot. Tar- 
tüffösködés egyes lapoktól, ha megbotránkoz- 
nak olyan darabokon, mint a Gésák, meg a 
Báránykák, meg a legújabban színrekerült Uta
zás egy apa körül. A fővárosnak szüksége van 
finomabb pikantériákra, lka tényleg meg akarjuk 
szüntetni az orfeumok német trágárságait, akkor 
szervírozzunk helyettük finom kaviárt valamelyik 
színházban. Erre legalkalmasabb — mint magán- 
vállalat a Magyar színház. Az angol kis
asszonyok zárdájának növendékei elmehetnek 
a Nemzeti színházba, vagy az Operába, ámbár 
— Irányi Dániel szelleme bocsássa meg rossz- 
nyelvüségcmet - én úgy gondolom, hogy a 
mai kisasszonyok csak a mama kedvéért pirul
nának el a Magyar színházban is. Eleget látnak 
és hallanak az utczákon és még többet olvas
nak a napilapokban, semhogy felháborító lenne 
reájuk nézve a színházi röpke pikantéria. A mi 
az Utazás egy apa körül-1 illeti, vidám és ötle
tes dolog, mely Varney könnyed zenéjével 
együtt méltó a meghallgatásra.

A Vígszínháznak áprilisban nem volt - slá
ger *-c. De abban mindenki egyetért a főváros
ban, hogy a Lipót-körúti színpadon van a leg
gondosabb enscmble. És ez a köztudat ele
gendő, hogy egy színház bizalommal tekintsen 
a jövő elé. Az idei saison már úgy is vége

S-iL'-'Sasg, ), A ....kffPL: ;i rjn Ír nyn-rr  i.tiwA rr:ri-P- 
kutatnak, akkor pazarlás volna a színházak ré
széről a nagyobb ágyúkat harezba vinni. Az 
apróbb dolgok is hoznak valamelyes publikumot 
a nézőtérre.

Az Opera nem csalódott Stojanovits Jenő 
Niuon- jóban, melyre már két év előtt adott 
előleget a szerzőnek. A határozott sikernek té- 
nyes bizonysága az, hogy csaknem folyton telt 
ház nézi. Hír szerint Hetimben is színre fog 
kerülni Niuon, a mi dicsőségére válik majd úgy 
a szerzőnek, mint a budapesti Operának is. 
Magyar opera — tudtunkkal — Erkel Hunyadi
l.ász/ó-ján és llubay Cremonai htgetins-ón kívül 
még úgy sem tudott idegen dalműszínházban 
vendégjogot nyerni. —- A fővárosi közönség, 
mely Niuon-1 szívesen tapsolja, valamint mi is 
abban a nézetben vagyunk, hogy kapuzárás 
előtt egy pár híresebb és jobb énekesnőt le
hetne vendégszerepeltetni Operánkban. Lejo Lili, 
ki jelenleg debütiroz, a külföldről jött ugyan 
(és pedig haza-), de azt hiszszük, nem lett 
volna halálos mulasztás, ha soha nem hallottuk 
volna. Talán telnék az Operától más vendég- 
szereplőkre is ?

Spcctalor.
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e®® NAGY-KANIZSA R. T. VÁROS.
Nagy-Kanizsa története.

Zalamegye legnagyobb városának, Xagy- 
Kanizsának őstörténete ez idő szerint még nin
csen földerítve.

Római, kelta és aravisk erődítményeknek nyo
mait keresik a mai Nagy-Kanizsa helyén. Eddigelé 
azonban semmiféle lelet nem találtatott Kanizsán, 
melyből valami bizonyosat lehetne megállapítani.

Kanizsa városnak neve a honfoglalás után 
Kenesa volt, s még e néven fordul elő egész 
a XIII. századig.

Malis István , városi tanácsnok.

A honfoglalás után Kanizsa az Osl család 
tulajdonát képezte, mely nemzetség a 108 ma
gyar törzs egyike volt. Az Osl törzsnek egyik 
tagja, Lörincz mester, a kanizsai birtokra ado
mányozást nyert 1324-ben és birtoka után föl
vette a Kanizsay családnevet. A Kanizsay család 
vagyon és méltóság tekintetében lassankint a 
leghatalmasabbak közé emelkedett. Így a család- 
alapító Űsl Lörincz már Zalamegye főispánja 
volt. Kanizsa leányágon a Xádasdyak tulajdo
nába került, de még e században más birto
kokért átengedték a királynak.

juhász György, városi számvevő.

Kanizsa vára nagy akadály volt a török hódító 
hadjárataiban, s azért sokszor ostromolta, vagy 
legalább szünetnélküli apró kirohanásokkal igye
kezett a várat gyöngíteni és az őrséget keves
bíteni. 1600-ban végre a törökök elfoglalták s 
innen 90 éven át zaklatták a szomszédos vár
megyéket.

1690-ben Batthyány Ad ám visszafoglalta a 
várat, melynek emlékére Lipót császár három
féle gyönyörű érmet veretett.

A török háborúk alatt (1532-ben) hurczolták 
fogságba a törökök Huszti Györgyöt, ki ralisá
gában bejárta az egész európai és ázsiai török 
birodalmat. A törökök elleni ostromokban 
résztvett Zrínyi Miklós, a költő, kit azonban a 
keresztény sereg nem magyar vezérei (1674-ben 
cserbenhagytak.

A várat a törökök elűzése után I.ipót császár 
leromboltatta (1702-ben), nehogy a törökök új
ból elfoglalhassák. H században kapta nevét, 
a mai kis-kanicsai városrész, mely eleinte Ráez-

városnak neveztetett. Sohasem képezett külön 
várost, de ennek daczára politikai okokbol az 
újabb időben (1868-ban) megkísérelték kiszakí
tását Nagy-Kanizsa város területéből.

A vár lebontott épületeinek köveiből épült a 
franciskánusok ma is fennálló temploma és 
zárdája.

A város többször tett kísérletet, hogy szabad 
királyi várossá lehessen. E végből deputácziókat 
is küldött Bécsbe a múlt század közepén, de a 
megye és a Batthyány herczegek, kik örökös 
viszálkodásban voltak a várossal, meg tudták 
akadályozni az óhaj teljesedését.

Az 1848-iki forradalom alatt vad serezsánok 
raboltak és féktelenkedtek Kanizsán s a városi 
tanácsot kényszerítették temérdek termesztmény- 
nek kiszolgáltatására. A serezsánokon kívül még 
a császári katonák is megsarczolták a várost 
8000 forinttal. E megterheltetéseket azonban a 
város hamar kiheverte és fejlődésnek indult.

Vécscy Zsigmoná, polgármester.

Kereskedelme már a múlt században óriási 
méreteket vett, s ez megmaradott egész a leg
újabb időkig, bár azalatt a közlekedési eszközök 
teljesen megváltoztak.

Szorgalommal és áldozattal sikerült Alsó- 
Pannonia kereskedelmének góczpontjává tenni 
Kanizsát, mely Fiúmén és Trieszten át a ten-

Dcdk P éter, főkapitány .

gerrel, nemkülönben a monarchia fővárosaival, 
Budapesttel és Bécscsel egyenes vasúti össze
köttetésben áll.

Az ötvenes évek óta különösen sokat haladt, 
l'tczái rendezve és jól kövezve vannak. Köz- és 
magánépületei csinosak és a modern igényeknek 
megfelelők. Az élet mozgalmas, s meglátszik, 
hogv a kereskedelem dominál benne. Gondot 
fordítanak azonban a bortermelésre is, s meg

alkották (1890-ben) a gördöve'nyi szőlőhegyet, 
immunis talajba ültetett mintaszőlővel.

A múlt évben sétatér létesíttetett a szépitö- 
cgylet buzgólkodása folytán, ezenkívül a város 
közönségének millennáris ünnepi elhatározásá
hoz képest új leányiskola és új vágóhíd épít
tetett, sőt a fögymnasium újjáépítése és a városi 
múzeum felállítása is megszavaztatott.

Emberbaráti intézetei közül az 1886-ban 
épített közkórház és az izraelita kórház emlí
tendők.

Építtetett laktanya 1886. évben a honvédség

Lengyel Lajos, főjegyző.

és 1890. évben a közös hadsereg számára. A 
honvédlaktanya helyett azonban jelenleg új ka
szárnya építése terveztetik a városon kívül.

Általában a város közönsége lázas tevékeny
séget fejt ki a haladás terén minden irányban.

Halis István.
*

A város tisztviselői.

Nagy-Kanizsa, mint fentebb vázolt leírásából kitűnik, a 
fejlődő városok sorába tartozik, mely egyre újabb alko-

Yagx De zsö, városi tanácsnok.

tásokra áldoz. Ebben kiváló érdeme van a buzgó és 
öntudatos tisztviselői karnak. A város vezetői a millennáris 
évben megmutatták, hogy a kezdeményezésben tapin
tatosak, a mennyiben csak közérdekű intézményekre 
veszik igénybe a város anyagi erejét, a végrehajtásban 
pedig gondosak és lelkiismeretesek.

A város élén Vécsey Zsigmond áll mint polgármester. 
Torontálmcgyében, Nagv-Becskerekcn született 1865-ben. 
Középiskoláit az ottani főgymnasiumban végezte, a jogot 
Becsben és Budapesten hallgatta, vizsgáit pedig részben 
Budapesten, részben Kolozsvárra tette le. Joggyakornos- 
kodott a beszterczebánvai, majd később a nagybecskereki 
kir. kincstári ügyészségnél. Mint kinevezett állami tiszt
viselő neveztetett ki 1893. évben Nagy-Kanizsa város 
rendőrfőkapitányává, a mely állását ugyanaz év július hó 
13-án foglalta cl. Mint főkapitány az 1896. évi márczius 
hó 17-én megtartott rendes tiszt újítás alkalmával Babo- 
chay György polgármesterrel szemben polgármesterré 
választatott. Egyike az ország legfiatalabb polgármesterei
nek korra nézve, tudásban és ambiczióban azonban a
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Evangélikus templom.

Jelenleg itt lakik a szent Lászlóról czímzett 
tartomány főnöke, a köztisztelet- és szeretetnek 
örvendő Nith Norbert atya. Született 1847-ben 
a szomszédos 1 lomok-Komárom községben. Ál
dozópappá 1871-ben szenteltetett. 25 évi buzgó 
működés után a papi pályán és nevelés terén 
érdemei és szcretctreméltósága jutalmául a rend
társak bizalma a rendfőnöki székbe emelte.

A plébánia élén Velúr i'inczc h. plébános 
van. Fiatal, 35 éves férfiú, de buzgó és lelkes 
szerzetespap, s épen ezért úgy rendtársai, mint 
hívei szerctetét bírja. Nagy-Kanizsán született 
1862-ben, és ugyanott végezte a főgymnasiumot. 
A theologiát Pécsett hallgatta, a hol 1885-ben 
föl is szentelték A francziskánus-rend 1894-ben 
megválasztotta Csáktornyára házfőnöknek és 
városi plébánosnak. Innét hasonló minőségben

tanintézetek közt már megemlékeztünk. A tanító
rend élén dr. Pachinger A/a/os igazgató áll.

*
A protestantismusnak mind a két árnyalata 

képviselve van Nagy-Kanizsán körülbelül 6 — 700 
hivővei. Luther kővetői már régebben bírtak 
tiszteletes prédikátorral és imateremmel. Val
lásos törekvésűk nem nyugodott addig, míg 
csak templomot, a mely kicsi ugyan, de elég 
díszes, nem építettek. Lelki gondozásukat jelen
leg tiszt Hiitter Alajos teljesíti.

Azét', reform, nússió-cgyház 1887-ben alakult. 
Az egyetemes Convent évenként 800 írttal járul 
fentartásához. 1893. évben közadakozásból házat 
vásárolt, mely átalakítva imaterem és lelkész
lakul szolgál.

Lelkészük jelenleg Seregély Dezső fiatal, ener
gikus pap. 1892 óta működik Nagy-Kanizsán. 
1897-ben a missió-egyház tíz éves fennállását 
nagy ünnepélyességgel jubilálták meg.

*
A nagy-kanizsai izr. hitközség, hogy mikor 

alakult meg, egész bizonyossággal megállapí
tani nem lehet, de hogy a török járom alól 
való felszabadulás után már voltak Kanizsán, 
az kitűnik abból, hogy 1784. júniusában gróf 
Batthyány Lajos földesúr a gyülekezet kérel
mére 100 [_ ölnyi területet adott sírkert szá
mára. A legrégibb sírkő, mely az azóta több 
ízben bővített temetőben még ma is megvan, 
1787-ből való és Jákob, Mardekhai Jehuda fiának 
nyugvóhelyét jelzi. Eleinte egyes jámborabb

S z t  I s t  ene:.-ráüti zárda.

szükséges tanintézeteket s évről-évre fejlesztvén 
azokat.

Nagy-Kanizsának van egy főgymnasiuma, egy 
államilag engélvezett községi 6 oszt., s egy 
4 oszt. zsidó polgári iskolája; a zsidó felekezet 
által fentartott felső keresk. iskolája: 4 oszt. 
polgári leányiskolája; községi elemi fiú- és leány
iskolája 32 osztályban a város különböző részei
ben; egy izr. elemi fiú- és leányiskolája; 
4 kisdedóvodája; iparostanoncz iskolája és alsó
fokú kereskedelmi tanoncziskolája. Vázoljuk 
röviden e tanintézetek életét.

A fögymnasium a kegyesrendiek vezetése alatt 
áll. Ez intézet keletkezésétől fogva sok viszon
tagságon ment keresztül, de mindig üdvös siker
rel felelt meg feladatának. Az intézet 1765-ben

/e rko v itz  A lbert. Föggnnasium. W eiser József.

1896-ban tért vissza szülővárosába. A plcbánosi 
vizsgát 1894-ben tette le a zágrábi főegyház
megyei hatóságnál. Mint a tanügynek buzgó 
barátja, tagja a városi iskolaszéknek.

A nagy-kanizsai ferenczics zárda három plé
bániát administrál, ú. m. a nagy-kanizsait közel
16,000 lélekkel ; a somogy-jzcnt-miklósit 3292 
lélekkel, s a homok-komáromit 1700 lélekkel.

• elemjv. ,10 po!
‘~42* ciszta

bán. Nemkülönben reá nehezedik a városi köz
kórház, a katonai kórház, a fegyház, a 48-ik 
gyalogezred és 20-ik honvéddandár zászlóalj 
lelki gondozása. S mindezt a munkát kilencz 
ember végzi! . . . Valóságos missiótelep!

*
A kegyes tanitőrendiek, a népnevelés, a kul

túra e Íánglelkíí bajnokai 1765-ben jöttek Kani
zsára s alapították gymnasiumokat, melyről a

családok oratóriumaiban végezték áhítatukat, de 
később gyarapodván szántban, erőben a hit
község, a hívekben egy imaház építésének esz
méjét érlelte meg. Áz eszmét tett követte, s 
noha ez idő szerint számuk csak 375 volt, a 
vallásos zsidó érzelem nem riadott vissza az 
áldozatoktól; 1807-ben letették az alapkövet, 
és nehéz 14 esztendőnek láradságos munkája

ükezűbőke

nyílt meg és adatott át a kegyes tanítórendnek 
e hazában való törvényes letelepülése után fél
századdal. Kiváló férfiak tanítottak benne, kik 
a rendben nem egyszer nagy szerepet játszot
tak. A szabadságharcz lezajlása után nagy csapás 
fenyegette az intézetet s vele a várost is, mert 
az cEnttvurf des Organisation dér Schulen in 
Oesterreich > értelmében a kegyestanítórend 

tasiunr kö;támogatása vezetése alatt álló 19 gyntnasium közül 11 üteg
ben beiejezrea'trcsleúar.riiuL.riTr.ifSjtf5—-w.—:ék—uy-r. vaur-tíavoK.—a - m-lyd; köze a kan, 

1831-ben a közművelődésnek emelt oltárt dicsé
retes szorgalommal. A gyülekezet felvirulásában 
és intézményeinek gyarapításában kiváló részt 
vettek: Löw Lipót, Löity Samu Hsak, kinek 
tevékenységét még Deák Ferencz is egy meleg
hangú levélben dicsérettel elismeri; nemkülön
ben Lassel H. B. rabbik, kinek érdemeit királyi 
kitüntetéssel is megjutalmazták. A hitközség 
élén jelenleg dr. Neumann Lile elődeihez méltó 
főrabbi áll. Neumann dr. 1883. óta a nagy
kanizsai izr. hitközség főrabbija és összes tan
intézeteinek tanfelügyelője. Ö honosította meg 
a hitközségben a magyar hitszónoklatot és meg
adta a magyar nyelvnek az őt megillető helyet. 
Tudományos munkái részben különféle folyó
iratokban jelentek meg. Horváth Honor.

i is tartozott. A város azonban mindent 
elkövetett, hogy virágzó intézetét megtarthassa, 
s áldozatkészségével el is érte ezt, többször is 
küldöttség kereste fel az illetékes tényezőket 
ez érdemben, míg végre kérelmezésének sikere 
is lett. Az intézet 1850-ben mint algymnasium 
nvilt meg újból s a hatvanas évek végén kiegé
szítődön 8 osztályúvá. Most közel 400 tanulója 
van. Jelenlegi igazgatója dr. Pachinger .Alajos

Közvágóhíd.

Városi tan ügy.

Tudvalevő, hogy egy város tanügye és annak 
fejlődése egyúttal mindig hévmérője a város 
kulturális haladásának is Nagy-Kanizsa is ama 
városok közé tartozik, melynek lakossága majd
nem erejét felülmúló áldozatokat hozott a 
haza közművelődésének oltárára, felállítván a A7:.i lak tanúi.
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ll'ciser j .  C. gazdasági gépgyára.

volt kolozsvári egyetemi magántanár, 
kitűnő természettudós.

Korra nézve a második intézet az 
izr. elemi iskola. mely a helybeli izr. 
hitközség áldozatkészsége folytán 
1832-ben létesült, s folyton fejlő
dött. Az izr. felekezet jelenleg egy 
4 oszt. elemi fiú és leányiskolát tart 
fenn, mely intézetek Bún Samu, buzgó 
igazgató vezetése alatt állanak. Ez 
intézeteket 600 nál több tanuló látó- 
gatja.

Az áll. segély, közs. polg. fiúiskola 
1872-ben nyílt meg négy osztálylval 
s 1875-ben lett hatosztályúvá. Ez is
kola részére a 70-es években díszes 
épületet emelt a város. Növendékei
nek száma kétszáz körül van s a 
mostani igazgató dr. Bartlia Gyula 
körültekintő vezetése alatt virágzás
nak indult. Az ö igazgatása alatt 
áll az 1890-ben létesített áll. segély- 
zett községi polgári leányiskola is, 
melynek részére a város az elmúlt 
évben emeltetett épületet, kiépítvén a 
polgári fiúiskolát, s a két intézetet elválasztván 
egymástól.

Réesey György igazgatása alatt az áll. segélyz. 
községi elemi iskola 32 osztálylval s ugyanannyi 
tanítóval. A községi iskolai helyiségek a város 
több részében szétszórtan vannak felállítva.

osztály érvényesül mint vezető tényező, a köz
ügyek és a társadalmi alkotások terén egy
aránt.

Az ósdi szellemű szeparatisztikus törekvé
seknek itt nincs talajok. Társas egyesületeiben 
mindenütt a helyes irányban fejlődött demo-

alatt fejlődött ki Xagy-Kanizsán az 
az egészséges demokratikus szellem, 
mely a polgári elemnek, a közép- 
osztály értelmiségének biztosította 
a vezető szerepet. Ez az egyesület ma
gába öleli most is a különböző tár
sadalmi rétegek összes intelligencziá- 
ját. Ide tömörülnek az értelmiségnek 
ama rétegei is, melyek bizonyos egyéni 
érdekek folytán más társasegyesü- 
lctek tagjai közé is sorakoztak. Ennél 
fogva a * Polgári Egylet* teljesen el
foglalta azt a színvonalat, a melyet 
nagy Széchenyink a társaskörök, 
o 1 vasóegyesíi 1 etek missziójául kijeiö 11. 
hogy a közéletnek, a közügyek veze
tésének gyújtópontjává legyen. Jelen
legi elnöke: dr. Bentzik Pereme, 
ügyvéd.

Másik társasegyesülete Xagy-Kani- 
zsának: a Casmo>. Ez főképen a 
kereskedői osztályt öleli magába. 
Létoka és létjoga a város kereske
dőinek külön érintkezési érdekében 
gyökerezik. Mindamellett semmiféle 

elkülönítő törekvéseket nem szolgál. Tagjai leg
nagyobbrészt a Polgári Egylet* tagjai között is 
helyet foglalnak és mind a két társasegyesüle
tet látogatják. Jelenlegi elnöke: Ebcnspanger 
Lipöt, kir. keresk. tanácsos a nagykanizsai tör
vényszéknél.

Zerkovitz bontagykercskcdö telepe.

Ez iskolákat évről-évre körülbelül harmadfél- 
ezer tanuló látogatja.

A mint már fentebb említettem, városunkban 
gondoskodva van az iparos-, és kereskedelemi 
tanonezok oktatásáról is. A város évi tanügyi

'1 J'V1"' .JE'ró
iskolaszéknek Eperjessy Sán
dor az elnöke.

\  árosunk áldozatkészsége 
legközelebb impozáns módon 
fog nyilvánulni. A főgym- 
nasium számára új épületet 
emel, mely a költségvetési 
terv szerint százezer forintnál 
többe fog kerülni. Még rövi
den említem, hogy a hely
beli kisdednevelő egyesület 
aegise alatt, a város áldozat
kész hozzájárulásával, négy 
kisdedóvoda áll fenn, mely 
szépén, áldásosán működik.

Hoffmann Már.

Társadalmi élet.
Xagy-Kanizsa társadalmi 

életében demokratikus szel
lem uralkodik. Ez főleg annak 
köszönhető, hogy itt az úgy
nevez e 11 k ö z é p o s z t á 1 y t ú 1 s ú 1 y - 
bán van. Ez a jól megiz
mosodott, intelligens közép-

kratikus közszellem tartja össze a különböző 
társadalmi elemeket.

Legrégibb társasegyesülete: a <-Polgári Egylet 
már évek előtt ünnepelte félszázados jubileumát. 
_Ennek az erős társadalmi misszióval működött

Tinta

Pranz Lajos gozma villany telepe

Harmadik társasegyesület: a <• Társaskör . 
Ennek czélja tulajdonképen az volt, hogy a tár
sadalom értelmiségének úgynevezett előkelőségét 
tömörítse és az egyesületi élet szellemét fel- 

. g^vas^sok, szabad-előadások tartásával az irá 
"nyitás szinv<maiara emellé;"mivel" aziml>an Idő- 

közben a szilárdabb létalap- 
4 pal rendelkező * Polgári Egy

let működési keretét szintén 
ily szellemben bővítette ki: 
a Társaskör» szerepe csu
pán az úgynevezett elit-közön
ség egyesítésére redukáló
dott. Xagy-Kanizsa demo
kratikus szellemű egyesületei 
között azért szépen békében 
megvan; de tagjainak nagy 
része érzi, hogy e társaskör 
mégsem illeszkedhetik bele 
teljes harmóniával az itteni 
társadalmi közszellem kere
tébe, azért folyton élénkülő 
erővel nyomul előtérbe az 
óhaj, hogy a € Társaskör* 
olvadjon be a szilárdabb 
alapú és nagyobb múltú 
Polgári Egyletbe. A Tár
saskör élén ez idő szerint 
Dezsényi Elek áll mint elnök.

IC három tekintélyesebb 
tál sasegyesületen kívül van 
még a Nagykanizsai első 
magyar asztal - társaság>,
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nlely a társasélet élénkítésén kívül jótékony- 
sági czclt is tűzött maga elé. Évenkint 10 — 12 
szegény iskolásfiút szokott felruházni karácsonyi 
ajándékul. Elnöke: dr. Maya- Fercncz, járási
orvos. —y  ■

*

Hírlapirodalom.
Kicsi, de annál lelkesebb gárda dolgozik a közvéle

mény nevében. Mindössze két lapja van Nagy-Kanizsának- 
A /o ld  czímíí, hetenként kétszer megjelenő lap a vár
megye egyetlen politikai újsága, mely nem támogat 
semminemű politikai pártot, csupán a szabadelvű, haza
fias eszmék adnak tápot kicsi gárdájának.

A lap élén Szalay Sándor tanár áll, több ismertebb 
irodalmi mű szerzője. A szerkesztőség belső tagjai: Salgó 
Sándor és Rosenfcld Lajos. Kiadó és laptulajdonos: 
Fischl Fii lőj.

A Zalai Közlöny hetenként egyszer jelenik meg. Tár
sadalmi és közgazdasági lap.

Felelős szerkesztő: dr. K is E rn ő  tanár, helyettes szer
kesztő: dr. Villányi H enrik  tanár. A két lap karöltve 
a legjobb egyetértésben működik egymás mellett. A 
Zala huszonötödik, a Zala i Közlöny harminezhetedik 
évfolyamát tölti be az idén.

Ipar és kereskedelem.
Kanizsa város jelenlegi kereskedelmi és ipari 

viszonyai nagyon hasonlók hazánk többi váro
saiéhoz : tárgyát leginkább nyerstermények és 
mezőgazdasági ezikkek képezik. Kedvező ter
mészeti fekvésénél fogva már régibb idő óta 
nemcsak Zalamegye, hanem úgyszólván a Dunán-

K iskanizsai templom és iskola.

túl legfontosabb kereskedelmi városává vált, egy
részt azért, mert nem volt környékén nagyobb 
város, a melyik kereskedéssel foglalkozott volna, 
másrészt pedig azért, mert határszélen fekszik 
és ekép mintegy közvetítővé vált hazánk és a 
szomszédos államok közt, és így nemcsak direkt 
forgalma, hanem átmeneti forgalma is igen jelen
tékeny. Míg közlekedési viszonyaink nem voltak 
annyira kifejlőfliig. vásárai találk<\ • ét...Jf.é-, 
pezték a távol vidék termelőinek és fogyasztóinak; 
de most is, mikor környékén a vasúthálózat foly
ton sűrűsödik, vásárainak jelentősége nem szűnt 
meg, hanem mindinkább fokozódik. Kereskedel
mének egyik főczikkét a gabonaneműek képezik, 
s ezekből a kivitel igen jelentékeny. Azonban 
nemcsak Zala, hanem a szomszédos búzatermő 
Somogy évi termésének nagy része innen kerül 
a forgalomba. Különösen élénk összeköttetésben 
állnak Krajnával, Karinthiával és a többi ausztriai 
tartományokkal. Igen életrevaló terv van meg
valósulóban, ugyanis tárház-vállalat alakul ga
bonaneműek befogadására, a mi előreláthatólag 
lendítőleg fog hatni a kereskedelemre. Másik 
főczikke a bor; a környéken igen jó bor terem, 
melynek nagy része Becsbe szállíttatik. Sajnos, 
hogy a fakereskedelem fogyóban van; alig akad 
a városban fakereskedő, a mi annak tudható be, 
hogy a vidéken a haszonfa nagyrészt ki van az 
erdőkből használva. Marhavásárai és állatkeres
kedése nemcsak az országos vásárok alkalmával, 
hanem a hetenkint kétszer tartandó hetivásárok 
alkalmával is élénk ; sok állatot hajtanak fel a 
piaczra. Igen sok szarvasmarha kerül eladásra, 
s még több sertés. Zalamegye évente nemcsak
100,000 darabnál többet ad el, hanem itt haj-

tatik, illetőleg vitetik keresztül Törökországból az 
ausztriai tartományokba menők nagy része. Sertés- 
hizlalója jelenleg szünetel, mint mindenütt, úgy 
itt is a fellépő járványos betegségek miatt, azon
ban a viszonyok kedvezőbbek lőnek s ez által 
a kereskedelem ezen ága is lendületet vesz.

Romai katholikus templom.

A műipar árúit elárusító üzletek mind fel
találhatok Kanizsán. Az iparos-osztály szintén 
szép számban van képviselve, és bár a hozzá
tartozók inkább csak a helyi szükségleteket elé
gítik ki, mindamellett a szorgalmasabbak eljár
nak még Horvátország távolabb eső vásáraira is. 
Mindenesetre nem lesz érdektelen az alábbi 
statisztikai összeállítás, mely szerint asztalos 36, 
bognár 11, bábsütő 8, borbély 18, czipész 82, 
csizmadia 84, esztergályos 3, építő 11, férfi
szabó 37, fazekas 9, festő 2, hentes 15, kovács 13, 
kalapos 9, kádár 5, könyvkötő 5, köteles 2, 
kefekötő 3, kárpitos 9, keztyűs 1, kőfaragó 4, 
kosárfonó 1, lakatos 15, mészáros 23, nyerges 1, 
órás 6, rézműves 3, sütő 22, szíjgyártó 5, szűcs 3, 
szappanos 3, takács 5, ezukrász 2 van Kanizsán.

De nemcsak a szorosan vett kézműipar, hanem 
a nagyipar is fejlődésben van, bár nagy hátrány, 
hogy nincs bőven vize, a mi pedig több iparág
hoz elengedhetetlenül szükséges.

A nagyobb gyárak közül fölemlítendő első 
sorban a mintaszerűen berendezett sörfőzde ás 
malátagyár, mely vállalat, daczára rövid fenn
állásának, igen sok sört ad el nemcsak a közel 
környéken, hanem még Fiúméba is sokat szállít. 
Malátája szintén kiváló minőségű.

A Zerkovitz-féle bor-nagykereskedő e:ég — melynek 
tagjai Albert, Lajos és Oszkár — egyike a legrégieb-

Batthyány-Strattmann hitbizománytól vásároltatott. Innen 
exportál a ezég Ausztria-Magyarország területén kívül 
Amerikába, Franczia- és Németországba, Svájczba, Bel
giumba és Hollandiába nemcsak magyar, hanem olasz 
és spanyol borokat. A pinezék jelenlegi készlete 30,000 
akó. A ezég tagja közt legidősebb Zerkovitz Albert, ki 
egyéni kiváló tulajdonságai révén is előkelő pozicziót 
foglal cl Kanizsa köz- és társadalmi életében. Mint nagy- 
müvcltségtí és humánus érzésű ember, pártfogója a kul
turális törekvéseknek s gyámolítójaa segélyre szorulóknak. 
A föltünést soha nem kereste, érdemei azonban önmaguk 
is ékesen szólnak mellette, s megszerezték számára pol
gártársai tiszteletét és nagyrabecsülését. Jelen számunk
ban bemutatjuk arczképét és a bortclep két sikerült föl
vételét.

--1 l l ’eiser S. C.-féle gazdasági gépgyár néhány év alatt 
küzdötte fel magát egyszerű gépjavító-műhelyből az ország 
legjobb nevű gyárai közé. Finom, szolid és exakt munkái 
egyre jobban terjednek, s egyes gépei, mint a «Zala- 
Drilb vetőgép és ekéi meghódították a gazdaközönséget. 
A kiállításon több díszoklevelet és aranyérmet nyert a 
gyár, mely a legmodernebben van berendezve s H eimler 
Jó zse f igazgató vezetése alatt áll. A gyárban van kovács- 
és kazánkovács-osztály, vas- és rézöntődé, csztergályos- 
mühelv, géplakatos-, asztalos- és bognár-osztály, szerelő- 
és festő-osztály. A gyár megalapítója és tulajdonosa IVeiser 
Józse f született Nagy-Kanizsán, 1845-ben. Tulajdonosa az 
arany érdemkeresztnek, mclylycl Ő felsége 1896-ban tün
tette ki. Az osztrák-magyar bank nagy-kanizsai fiókjának 
váltóbirálója, megyei és városi bizottsági tag, a nagy- 
kanizsai kaszinó alclnöke, a nagy-kanizsai takarékpénztár 
és a nagy-kanizsai bankcgycsület igazgató-tanácsosa. Elő
kelő férfiú, a ki a nagy-kanizsai társasélctben tevékeny 
részt vesz és nagy népszerűségnek örvend. Hivatalnokai 
és egyéb alkalmazottjai atyai elbánásban részesülnek nála. 
Wciser nemcsak szavakkal, hanem tettel is támogat min-

beknek. Még a szabadságharcz előtt, 1842-ben alapít- 
tatott s azóta nemcsak összeköttetésben, hanem üzleti 
renomméban is folyton gyarapodott. Az a 38,000 négy
szögméternyi telep, hol a ezég épületei állanak, a hcrczcg

Kanizsa városával teljesen arányban áll értékforgalma.
Az Osztrák-Magyar Bank fiókjának működési köre 

cgyész Somogyra és Zalára kiterjed.
Nevezetesebb Pénzintézetei: 1. A Xagy- K anizsai Taka

rékpénztár-részvénytársaság (alakult 1845ben), részvény
tőke 80.000 frt, tartalék 336,834 frt. A 100 frt névértékű 
részvény ára 1100 frt. Elnök Ebenspangcr L ip ó t, igaz
gató Tripammer Gyula. 2. A D él-Zalai Takarékpénztár
részvénytársaság\ részvénytőke 100.000 forint, tartalék 
119,824 frt. A 200 forintos részvény ára 950 frt. Elnök 
Eperjcssy Sándor. 3. A Zalamegyei Gazdasági Taka
rékpénztár r .d á rs .; részvénytőke 250,000 frt, tartalékalap 
7500 frt. Elnök Koller Is tván , igazgató Hcrtclcndy Béla, 
A társaság egy év óta működik. 4. A Xagy-Kanizsai 
Kereskedelmi és Iparbank-részvénytársaság; elnök gelsei 
Gutman Vilmos, részvénytőke 200.000 frt, tartalékalap 
10,000 frt. 5. A Xagy-Kanizsai Ba n kegy esti le t-részvc’ny- 
társaság: elnök Karezag Béla. igazgató S/olzcr Gusztáv , 
részvénytőke 200.000 frt, tartalékalap 23,923 frt.

Mindezekből látható tehát, hogy úgy a kereskedelem, 
mint az ipar eléggé egészséges viszonyok közt van és 
remélhető, hogy a jövőben csakis emelkedni fog.

Casino,

Honvéd laktanya.

den nemes dolgot, a mely a jótékonyságot, művelődést, 
ipart, kereskedelmet és tudományt érinti.

Említést érdemelnek még Blatt M. Fia cognac- és 
kupakgyára, mely különöncn sokat szállít Csehországba, 
továbbá két ezementárú-gyár, kisebb üzemű ezukorka- 
és bútorgyár, végül a három nagy téglagyár.

A malomipai. Franz Lajos  marburgi ezég újonnan 
míg a B et telkeim S. IV.
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BARANYAMEGYE IPARTELEPEI .

1. RKSZ.

Pécs nevezetesebb ipartelepei.

A kies Dunántúlnak tudvalevőleg Pécs sz. kir. 
város egyik legnépesebb és legfejlettebb városa. 
Gyárai, szénbányái, virágzó ipara és élénk keres
kedelme révén állandó összeköttetésben áll nem
csak a fővárossal, hanem az ország minden részé
vel, sőt a külfölddel is. Pécs a magyar iparnak 
olv nagy fontosságú helye, hogy kötelességet vé
lünk teljesíteni, midőn lapunk által felhívjuk reá

Ifj. Scho/z Antal.

Ugyancsak ez ipartelep állítja elő a majolika polichrom- 
oltártikat, szószékeket s a pyrogranit nevű kőszeríí anya
got, mely kiválóan alkalmas szobrász-munkákra.

A gyár területe 101 „ kát. holdat tesz ki, melyből 
2 1 o hold van beépítve gyári épületekkel.

A munkásokszáma 1000 körül mozog.
Zsolnav Vilmos 1827-ben született Pécsett, s a keres

kedelmi pályáról lépett az ipar terére. Sikereit király 
ő felsége is elismeréssel méltányolta, kitüntetvén őt a 
Fercncz-Józscf-lovagrcnd keresztjével és a 111-ad osztályú

foglalkoztat s évi termelése 40,000 hektoliter. Az idén jég- 
müvet is rendeztek be pinczékkel.

A gyár tulajdonosa, ifj. Scholcz Antal 1848-ban szü
letett llőgyészen, Tolnamegyében. A reáliskolát Pécsett, 
technológiai tanulmányait pedig Wcihenstcfan-ban, Mün
chen mellett végezte. Sok évig tartózkodott külföldön, 
practikus ismereteket szerezve 1875-ben hazajött és lete
lepedett Pécsett, hol eleinte a régi sörgyárat vezette. 
1892-ben építtette mostani új telepét. Scholcz Antal élénk 
részt vesz a város köz- és társadalmi életében; az ipar
és kereskedelmi kamarának, a városi képviselőtestületnek,

Zsolnay I 'iÍMos.

azok figyelmét is, kik az ipari készítményeknek 
vásárlói ugyan, de azok proveniencziája iránt 
tudakozódni nem szoktak. Ezúttal a 
nagyobb iparvállalatokat mutatjuk be, a 
sorozat folytatását jövóTe tartva fenn 
számunkra.

A Zsolnayfé/e kerámiái gyár.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Magyarország 
egyik legkiválóbb ipartelepe, mely dicsőséget 
szerzett a magyar mtíiparnak az egész világon, s 
szinte páratlanul áll egész Európában. Egyszerű 
téglaégető telepből fejlődött a mai hatalmas ipar- 
vállalattá alig 30 év lefolyása alatt, tulajdonosá
nak, Zsolnay Vilmosnak gcnialitása és lankadatlan 
buzgalma által. E telepen teremtette meg Zsolnav 
az elefántcsont sziníí és porczcllán keménységű majolika
anyagot, melyekből magyar népies díszítésű díszedénveket

vaskoronarcnddcl. Ezenkívül a franczia kormány is ki
tüntette a franczia becsületrenddel.

A nagyszabású ipartelep vezetésében közreműködik

Zsolnay-fele m cjolika-fayencegy á r h it kefe.

oldala mellett fia, M iklós, ki 
iparkodik a gyár renomméját.

finom ízlésével emelni

a polgári és nemzeti kaszinónak, a katholikus körnek stb. 
tagja. Résztvctt a brüsscli kiállításon 1895-ben, hol a 

Grand prix mcdaillon d'or-ral lett kitüntetve; 
Münchenben 1895-ben az arany-érmet, a pécsi ál
talános müipar-, termény- és állatkiállításon pedig 
a kiállítási nagy érmet nyerte cl.

Pécsi tejcsarnok e’s pogácsásajt-gyár.

Baranyamcgyében a gazdák elég korán rájöttek, 
hogy ha állandó piaczot teremtenek tejtermelé
sünk számára, hasznára lesznek a fogyasztóknak 
s megszaporítják saját jövedelmüket. így alakult 
meg a megye tekintélyes birtokosaiból a pécsi 
tejcsarnok, mely elvül kimondotta, hogy csak ki
tűnő minőségű tejet bocsát a fogyasztók rendelke
zésére. A tejcsarnok által fölhasznált tej ellenőrzése 
már az egyes szállító uradalmak és gazdák istállói

ban kezdődik. Külön állatorvost tart, ki folyton ellenőrzi 
az istállókat és teheneket. A fogyasztók zárt palaczkok-

■' ohka szobor. — Zsolnay-gyÁr készítménye

állított elő. túlszárnyalva készítményeivel a legrégibb és 
leghíresebb kerámiái gyárakat. A Zsolnay-féle porczellán- 
laycncc díszedények páratlanul állanak ma is a kontinen
sen. A telei) évről-évrc bővülve, égctő-kemcnczékkel. 
munka- es műtermekkel szaporítva, hozzáfogott új 
ezikkek gyártásához, minők a kőanyag-csövek, kálvhák, 
tcrracotta tárgyak, építészeti szobrász-czikkck, kőedé
nyek stb.

( j  sörgyár.

Ez a modern berendezésű s a technika legújabb vív
mányaival fölszerelt sörgyár ifj. Scholcz A n ta l tulajdonát 
képezi. Pécs városától 10 percznvi távolságban fekszik, 
evónyörű k ;in nDilal'bheivisíÁy^G^^an^r^^a^  
a mely nyáron a pécsi közönségnek egyik legkedvesebb 
kiránduló helyéül szolgál. Rendkívül érdekes a gyönyö
rűen berendezett főzö-hclyiség, a melyet egy Eichorn-félc 
önműködő villamos ellenőrző készülék köt össze az irodá
val. a hol folyton jelzi az egyes szárítókban levő hőfokokat. 
Az egész gyár gőzerőre van berendezve; az erőt egy 50 
lócrcjü gép szolgáltatja. A telepnek villamos világítására 
egy külön 13 lócrcjü gép szolgál. A gyár 50—00 embert

Angsfer Jó zse f

M ajolika szobor. — Zsolnay-gydr készítménye.

bán kapják a tejet. A csarnokban egy pasztorizáló gép 
i> áll rendelkezésre, továbbá gőzerővel hajtott központ
futó fölóző-gépck, melyekkel habszínt és tea-vajat állíta
nak elő. Van továbbá jégmüve hűtő-kamarákkal.

A tejcsarnok nagy mennyiségben állít elő csemege- 
sajtokat, azonkívül pogácsasajtot quargliú Ez utóbbinak 
a czéljaira mintaszerű gyárhelyiség van berendezve. Az 
üsszrs helyisnek csatornázva, vízvezetékkel c's jjözfUtóssel
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vannak ellátva s a Képeket Közerő hajtja. Az üzemképcs- 
sr>» akkora, hogy évente 300- -400,000 kgramm túrót tud 
feldolgozni, a mi 7 - 8  millió pogácsasajtnak felel meg. A 
pécsi gyártmányok a versenyt a külföldi hasonló sajtok
kal nemcsak kiállják, hanem azokat minőség tekintetében 
felülmúlják. Az állam 3000 forint szubvenczióval járult a

Budapesti iparművészeti múzeum, 
/sóin i ix-m a j öli ka diszm unka.

Zsolnay-gyár alsó ipariskolája.

Angster Józsefet nem lehet az iparosok közé számítani, 
mert azok a remek orgonák, melyekkel ö látta el 1807 
óta az országot, a mester névre érdemesítik. Működését 
hosszas külföldi tanulmányok után kezdte meg és vitte 
oly tökélyre, hogy müveivel a külföld sem képes ver
senyezni. Eddig közel 300 orgonát állított fel, melyek 
közül a legimpozánsabbak a kalocsai dómban, a pécsi 
székesegyházban, a budapcst-tcrézvárosi plébánián, a

bécsi bankár, kitől 1874-ben a Guttmann testvérek vették 
át. Két év múltán az általános osztrák-magyar légszesz- 
társulat birtokába jutott, melynek egyik főintézete a buda
pesti gázgyár. A legutóbbi évben a gyár 478,870 köb
méter légszeszt gyártott, 465 utczai, 191 városi épülethez 
használt 5951 magánláng részére. A fejlesztés 600,000

Zsolnay-féle majolika műtárgyak.

pogácsajt-gyár létesítéséhez, illetőleg kibővítéséhez. Alig 
hinné valaki, hogy ezek az igénytelen sajtocskák mily 
hosszadalmas és lelkiismeretes munkát igényelnek, s tán 
ez volt az oka, hogy ilv sokáig kellett a külföld pro
duktumait fogyasztanunk. Most azonban remélhető, hogy 
az összes magyarországi piaczokon a pécsi pogácsasajtot 
fogják árusítani. A pécsi tejcsarnok e czél elérése végett 
a fővárosi vásárcsarnokokat ellátó szövetkezetbe is be
lépett.

Megemlítjük, hogy a pécsi tejcsarnok a inillcnnáris ki-

Zsolnay-gyár mázoló mű hely részlete.

állításon az állami ezüstéremmel és a millenniumi nagy 
éremmel lett kitüntetve.

A pécsi tejcsarnok Szigriszl Lajos igazgatása alatt áll, 
ki Pécsett született (1857-ben) s ugyanott végezte a fő- 
reáliskolát. Eleinte a baranyamegyei takarék- és hitel
banknál működött, majd a pécsi kölcsönös scgélycgylet- 
nck lett a főpénztárosa. 1894-ben foglalta cl a tejcsarnok 
igazgatói állását, s lelkiismeretes buzgalmának köszönhető, 
hogy a szerény vállalat a mai hatalmas iparteleppé fej
lődött. Előbb élénk részese volt a város minden társa-

Sipöez István gyógyszertára.

Kálvin-téri rcf. templomban, a kassai és győri székes- 
egyházban levő orgonák. A gyár gőzerőre van beren
dezve és 50—60 munkást foglalkoztat. Angster mellett, 
ki már idős ember (1834-ben született Kácsfalván), két 
fia vezeti a gyárat, mely a kiállításon számos elsőrangú 
kitüntetésben részesült.

köbméterre emelhető. A gyárban van három légszesz- 
tartány (2050 köbm. tartalommal), három nagy légszesz- 
fcjlcsztö kemeneze (18 görebbel), hat tisztító és megfelelő 
számú légszcszmosó és sürítő-készülék.

A gyár igazgatója Kászonyi Ferencz, ki 1886 óta áll 
a vállalat élén kipróbált szakértelemmel.

A Sipöez-fele szódagyár cs gyógyszertár.
Tulajdonképen külön kellene megemlékeznünk a szóda

gyárról, meg a gyógyszertárról — a mennyiben patikák

Zsolnay-gyár korongóműhely részlete.

nem tartoznak az ipar körébe — de a tulajdonos ugyan- 
egy személy lévén, együttesen mondhatjuk el, hogy a 
Sipőcz-féle szódagyár egyik legrégibb cfajta telepe az 
országnak, a gyógytár pedig mintaképe a gazdagon föl
szerelt és példás rendben tartott patikáknak.

Sipöez István gyógyszerész szül. 1842-ben) Pécs leg
tekintélyesebb polgárai közé tartozik. Már atyja is gyógy
szerész volt, kinek halála után 1865-ben vette át a gyógy
tár vezetését, minekelőtte Pécsben elvégezte az egyetemet

Zsolna \ -gxár gépháza.

dalmi mozgalmának, jelenleg azonban teljesen hivatalos 
feladatának szenteli magát. Mielőtt állását elfoglalta volna, 
hosszabb tanulmányutat tett Svájezban, Német- és Olasz
országban. Szigriszt neve a szakirodalomban is jóhangzású.

. I ngsterfe'le orgonagyár.

Nemcsak Magyarországnak, hanem az egész osztrák
monarchiának legnagyobb orgonagyára Pécsett van. Meg
alapítója és tulajdonosa híres ember a zenei világban.

Légszeszgyár.

A pécsi légszeszgyárat, mely terjedelmes épületcsoportot 
képez a «budai vásártéren », 1869—70-ben építtette Epstcin

Zsolnay-gyártelep feljáró/a.

t\ észlel a Zsolna}-gyártelepről.

és diplomát szerzett. A szódagvárt körülbelül 30 év előtt 
alapította, s tavaly pécsi iparosok által a modern hygicnia 
követelményei szerint átalakíttatta. Sipöez tagja a városi 
képviselőtestületnek (mint virilista , igazgatója a pécsi 
kölcsönös scgélyegyletnck, bírálóbizottsági tagja az osztrák
magyar banknak, tagja a nemzeti kaszinónak és katho- 
likus körnek.
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Angstcr J ó zse f c's Jia, orgona és harmóniám gyára.

járadékösszegre emelkedett. A készpénz-díj
tartalékok és díjét hozatok, a viszontbizto- 
sítök hányadának levonása után, az életbiz
tosítási ágazatban 5.800,880 frt 42 kit és 
az elemi- és baleset-biztosítási ágazatokban 
5)87,334 Irt 77 krt tesznek ki. A készpénz
díjtartalékok szaporodása az előző évi állo
mánynyal szemben ennélfogva 471,5156 frt 
58 krra rúg. Az intézet tőkéi - ide nem 
értve a képviselőségeknél künn levő pénz
készletet és a képviselőségek- és ügyfelek
nél künn levő követelési egyenlegeket — 
következőképen vannak elhelyezve : Pénz
készlet az intézet központjában 80,-145) frt
04 kr., hitelintézeteknél és takarékpénztárak
nál levő követelésekben 1.070.405 Irt 02 kr., 
az intézet budapesti és bécsi tehermentes 
házaiban 1.081,858 frt 5)8 kr., állampapírok
ban, vasúti elsőbbségi kötvényekben és 
óvadékképes záloglevelekben 0.008,148 frt
05 kr., tárczabeli váltókban 104,010 frt 
00 kr., jelzálog-kölcsönbcn 5)014 frt 57 kr., 
az intézet életbiztosítási kötvényeire átlőtt 
kölcsönökben 880,285 frt, a nem garantiro- 
zott túlélési csoportok tőkéiben 7551 frt 
12 kr.

Irodalmi pályázat.

l ’gy lapunk olvasóközönségének, 
mint az irodalommal foglalkozóknak 
szolgálatot vélünk tenni, midőn 
pályázatot tűzünk ki. Miután czélunk 
az, hogy Magyarországot a külföld
del, a külföldet pedig a magyar 
közönséggel alaposan megismertes
sük: pályázatunk nem ragaszkodik 
chablonokhoz és nem köti meg a 
pályázók tollát. Akarunk

egy is mer etil * * rjt ’sztö 
és egy társadalmi csikket.

A pályázók szabadon választhatják 
thémájokat, akár hazai, akár külföldi 
motívumokból, csupán az tartandó 
szem előtt, hogy modern, lehetőleg 
aktuális kérdést vagy eszmét dol
gozzanak fel. A czikkek terjedelme 
legfölebb 2—300 nyomtatott sor 
legyen.

Pécsi fejcsarnok es pogácsása/t-gy á r  géptermei.

Közgazdaság.
.1 Foncu re pesti biztosító-intézet. A Foncivrc 

pesti biztosító-intézet rendes évi közgyűlését folyó 
évi április hó 30-án lóg ja megtartani. Az ezen 
intézet által a múlt évre vonatkozólag közzétett 
zárszámlából a következő számadatokat vcszszük 
á t: A törlések levonása után fönnmaradt múlt évi 
díjbevételek az elemi és balesetbiztosítási ága-

Mindkét pályázat három díjban részesül 
pedig:

első d íj (külön-külön) . . ion korona
második díj (külön-külön) jo  
harmadik d íj (külön-külön i jo

A pályaművek magyar, német, franczia 
vagy angol nyelven lehetnek írva.

A beérkezendő pályaművek közül, min
den jog fentartása nélkül, az irodalmi 
színvonalon állókat sorban leközöljük és 
a díjat azoknak adjuk, kikre előfizetőink 
legtöbb szavazata esik.

A pályaművek beküldési határideje 
1898. május 31-ikc. A szavazatok augusz
tus hóban fognak bekéretni előfizetőink
től, s a díjakat szeptember havában oszt
juk ki.

A Magyarország es a Nagyvilág 
szerkesztősége.

; és zatokban 4.610,712 forint 05) krajezárra és az életbiztosítási 
ágazatokban 1.156,356 frt 15 krra, összesen 5.776,068 frt 
24 krra rúgtak, míg a későbbi években esedékes díj- 
kötelezvények és díjváltók állománya 8.424,605 frt 52 kr. 
értéket képvisel. Az életbiztosítási ágazat összállománya 
a lefolyt üzletévben 26.761 646 frt tőke és 0005 forint

Szerkesztői üzenetek.
Tudomásunkra jutott, hogy Honda Sándor, kiadó- 

hivatalunk volt ügynöke, nyakába vette az országot s 
különböző városokban előfizetéseket szed föl lapunk 
részére, a fölvett összegeket legsajátabb czéljaira fordít
ván. Miután a nevezett egyén ezáltal hamisítást és sik
kasztást követ cl, ellene a btínfenyítő följelentést meg

lettük. Hogy azonban tizeiméit tovább ne folytat
hassa, felkérjük lapunk olvasóit és barátait, szíves
kedjenek ezt a hírlapi martalóczot, ha cléjök 
vetődni talál, a .|cgr!-ö •••'-•rndőr vagy városi !::u 
tányság kezeibe szolgáltatni Kgyúttal Tudomá
sára hozzuk olvasóközönségünknek, hogy a 
Magyarország és a Xagyvilág  számára előfize
téseket csakis közjegyzó'i meghatalmazással bíró 
megbizottaink vehetnek föl.

Dr. l l —t. / ) —/. Alaposan tévedni tetszik : a 
második szigorlattól még messze van a diploma. 
Vannak emberek, kik gyorsan elérik, de ismerünk 
olyanokat is, kik á la Bukovay ős-jogoncz, meg
maradnak kopasz fejjel is ős-szigorlóknak.

/>. L. Szófia. Legközelebb szerkesztőségünk 
két tagja fog útnak indulni.

Kéziratok megőrzésére vagy visszaküldésére 
egyáltalán nem vállalkozunk s bérmentetlcn leve
leket nem fogadunk el.

I szerkesztő: llirschmnnn Tivadar.
Kiadótulajdonos. Magyarország és a Nagyvilág lapvállalat.

( IV .  szám.)

Uornyinszky Viktor es. és kir. udvari könyvnyomdája.

A gyár orgonaterme.

Korona szálloda. A város első rendű szállója, 
mely a modern igényeket minden tekintetben 
kielégítően van berendezve Bojenrieder Józset 
tulajdona, ki egyúttal a déli vasút állomási ét
termét is bírja *

(irand  / /édet Schalkháa Kassán A Szent 
hrzsébetdom és az új gőzfürdő közvetlen közelé
ben. Posta, táviró-hivatal és telefon a szállodában. 
A közúti vasút megálló helye. Saját omnibus 
minden vonatnál.
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ésajánlják nagy v á la sz ték b an  
raktáron lévő, felülmúlhatatlan

egyetemes
ae z é l - e ké i ke t

legkitűnőbb két
és

háromvasú ekéiket
továbbá: járgány-cséplőgépeiket tisztító és zsákolóval, széna- és szalmíi- 
kazalozólkat, tisztitó - rostáikat, kukorieza - morzsolólkat, széna- 

gereblyólket, kaszáló és kévekötő arató-gépeiket
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^  legújabb sorvetőgépeiket ^
úgy mindennemű gazdasági gépeket a legjutányosabb árak mellett. 

R é s z l e t e s  á r j e g y z é k e k  kívánatra ingyen^ és bérm entve küldetnek.

KNUTH KAROLY
G y á r  é s  i r o d a  : B u d a p e s t ,  V I I .  k é r . ,  G a r a y - u t c z a  6—10

-»■ M ÉRNÖK  
É S  G Y Á R O S .

s z .
Elvállal: központi-, víz-, lép- és 
gőzfűtések,légszesz- és vízveze
tékek, csatornázások szellőzte
tések, closettek, szivattyúk, viz- 
erömüvl emelőgépek stb. nem
különben kőszén-, olaj és petró
leum váladékból nyert gázok 
értékesítését ezélzó készülékek 
létesítését, városok, indóháznk, 
nagyobb épületek és gyárak 

számára.
Tervek, költségvetélek, jövedelmi elöirány- 

zitok gyorsan készíttetnek, 
a r  Legjobb minőségű m  
köagyagesövek raktáron.

f W  K ° P p e l
A r t h u r -  ^ , 0"

Leggyorsabb és legtömegesebb 
szállítások teljesítésére alkalmas 

forgalmi eszköz.KOESSEMANNésKÜHNEMANN
B u d a p e s t ,  K ü l s ő  v á c z i - ú t  7 9 .  ( ú j )  s z .

II. oszt. Koppéi Arthur^lS vasutak.
További különlegességek:

Mezei- és erdei- s egyéb 
ipari vasutak,

függő- és sodrony siklópályák.

M indenféle mozdonyok
szállítása mint a Krauss és Társa müncheni 
és linzi mozdonygyár egyedüli képviselői 

Ausztria-Magyarországban.

Képes jegyzékek  és költségvetések  
díjtalanul szolgáltatnak.

A U  T  Ó  C O P I S  T .  -{£Bester Vervielfáltigungs - Apparat 
für schwarze Abdríícke.

A n to c o p is t liofert innerhnlb einer Standé 100 schwarze | telire, GewerbotreiboiHlo, Architekten, Baiimulster, Hotels und ! verwaltangen, Ministerien, Ksenbnhnen, Militiir-, iíffentlichen
,, , j  r— 1 ,, i ,TT......................... ....................  1 Itontanraiite zűr Vervielffllthtting vuu SciiriftstUcken, Offerten,1 null geistlichou lleliörilen, Genieinde. und Gorichtsümtorn,AlidruA,.. du- deli l.l.li..imi!.hien elncldioinmi-n Mnhnbriefen, WiuireummireiH,ingen, Avisi aller Art, Zeicln Hucb uud MltteMiulen, Advocateu und Niitaron, Indu.triellen

A iitneopist. oignet sich.besondern für Aeniter, Vereino, nímgeii, Plánén, SpeiBeknrten mid Munlkátlen. und Kaiifluuten in Frnnkreich, Hugimul, 1 >i!lllíu'blflii,i, \or-
Ailvocaten, Notaro, Industrielle, Fabrikanten, Kaufleute, Speili- | Mohr als 35,000 Appitrnto arbeiten bereita bei den Simíts- , einigte Staaten ele.

N r.: 1 2 8 4  6 6 b is  6 6 b is  7 8  9
25X32 
24 .—

25X3?
2 6 -

31X49 33X43 37X48
80 .— 80.— 84.—

37X66 54X&6
8 9 . -  4 8 -

64X71 59X81 83X111 Cm.
4 6 . -  6 8 . -  8 9 . -

Druekflíiche: 16X25 
C om pleter A pparat Oe. W. fi. 21.—

Haupt-Niederlage: B E R N H A R D  W A C H T L ,  Wien, VII/2., Kirchberggasse Nr. 37
Allchiige Yertrctuug dér liochbcrülimteu Luiiiiére-Tioekeiiplntten (Actleu-Uesellschaft, CapÜul 8.000,000),

iin.ciRcnen Hause, Fabrik photognipbischer 
llednrftmr tikel mit Datnpfbetrieb.

imiimiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimimiiiimimiiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiimmiiiimiiiimiiiili

Szabadalmak a világ összes müveit államaiban.

T elep h o n  2 0 —91. Nómetorsz. szabadalom.

............................................................ miinni.... .

Mngjar én osztrák szabadulom.

Budapesten több, mint 150,000 m* használatban.

V Francziaorsz. szabadaloin.^J T eleph on  2 0 —91. i i
■ j J gkba—

I luxul vasbeton építési vállalat

M ÁTRAI,  G F R E R E R  É S  G R O S S M A N N

Kiállítási é 1806.

Budapest, VI. kér., Nagy János-utoaso 2 2 . sac&m.
K ÉPVISELŐ SÉG EK : A usztriában, B écs : Fittel & Hrausv'wetter, IV., Fraukenborggasse 13. — N ém etországban , B erlin  : A. Stapf, 

UegienmgBbaumciHtcr, W. LUtzowstrasse 62. — Frant ziaországban, N io e : C. Houssd, 11 Avonuo Malaussóna.
Sík föd ém ek  300 10,000 kg. m *-kinti h o rd k ép esség  m e lle t t . Kiállítási érőm 

1806.

IIOKNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.
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