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efejeztetett 1
A nap elsötétüli. a szik

ifik meginoglak, a hegyek 
megrepedezlek s a minden- 
ségre ráborult a sötétség, 

melyből esak a. keresztre feszített Meg
váltó dicsfénye világított ki.

A megváltás isteni tényét 
így festette meg Marx Gá
bor. bSíSI! őszén állította ki 
képét először Prágában.
Sötét és komor voll. A ke
reszt alall összekulcsol! ke
zek láthatók, az imádkozó 
asszonyok kezei, mintegy 
jelképezve az emberiség 
kétségbeesését, a megvál
tásért való könyörgést.

kis sehol nem látszott a 
reménynek ogv sugara, se
hol a Iliinek.a jövőben való 
bizalomnak egv fénysugara.

A képet másnap visszavil- 
lék a festő műtermébe és 
harmadnapra újra vissza- 
fiiggcszlclték helvére a mű- 
tárlatban.

Egyetlen egy ecsetvonás 
megváltoztatta az egész ké
pet. Hatása más lelt. impo
záns. fölemelő.

A képen végig, az össze
kulcsolt kezek felett egy 
vérvörös esik vonult, me
lyen ál mintha áttört volna 
a mennynek örök fényes
sége.

Az emberi lélek, mely 
előbb megtörtén csodálta 
az Isten tragédiáját és el
borultam vigasztalanul tá
vozott. ebben a fénysugár
ban megtalálta vigasztalását, 
az örök hitben való meg
nyugtató. felemelő tudatot.
I. fénysugár nélkül a meg
váltás nagy műve nem adta 
volna meg a föllámadás 
rcménvél és sivár maradt

és a lelkekre, a mikor haldoklóit az 
Istenember. — az ég sötét kárpitján át
csillanó fénysugár volt az, mely meg
mutatta az emberiségnek, hogy e sö
tétségen túl új élet derül, a lélek 
világa, melyhez az út azon a szikla

síron át vezet, hová a Meg
váltót temették.

Az utat megvilágítja az 
a fénysugár.

Nehéz órában, a mikor 
panaszra készteti a kishitüt 
a mostoha sors, aggódjék 
másért vagy önmagáért, — 
és tehetetlenségében min
den földisegítségről lemond 
kétségbeesetten, a mikor 
a sötétség beáll. — akkor 
megjelenik előtte az a 
fénysugár, az isteni malaszt 
sugara és megbékíti a jö 
vőbe vetett hittel.

Alii hite legyen a lélek
nek. a szívnek, s e fénysugár 
ott jár előtte mindörökké.

Csakhogy ez kiveszett be
lőlünk s csak utólag jövünk 
rá mindig, mint Marx Gá
bor, a festő.

Kicsiny a hitünk, buzga- 
lomnélkíili a vallásunk. 
Néha, néha, szent ünnepek 
alkalmával nyílik meg szi
vünk. agyunk az elmélke
désre. de hétköznapon vész 
a Ilit. melynek bensősége 
hiányzik. A tudomány, me
lvet művelünk, a könyv, 
melyet olvasunk, a társa
ság, melyben élünk, nem 
alkalmasak a vallásos érzés 
növelésére.

Hiányzik azokból is a 
fénysugár, mint Marx (iá
bor festményéről.

Pedig a tudomány meg
áll az út felén s a mi azon
túl jön. az. a mi szerinte 
ismeretlen, ám az azlsten.

volna az emberek lelke, mint a hogy 
az élet minden küzdelmében a remény
ség fénysugara óvja meg az embert a 
kétségbeeséstől.

Ez a fénysugár a mi életünk.
A mikor sötétség borult a földre

Hűiiboisiiiiiit.
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A csillagász nagyító iivogo nem lát l>o 
a szomszéd napi'c'iulszc'i’bo. csak sej
teti. hogy a mienken tál van még 
egv. a mely hatalmasai)!), s azontúl 
egv még hatalmasabb, s így végig a 
végtelenségig, s ez a végtelenség az 
Isten! Keresi az új csillagot, az új 
napot és nem látja azt a fénysugarai, 
mely ezt az egész mindenségel bera
gyogja. Az orvos hideg késsel jár a 
roncsolt emberi testben és nem tudja, 
hogy mért meleg ennek a vére és mért 
hideg a kígyóé: a természetes erőket 
kutatja a modern technika hivatott 
embere, törvényi szab a villámra, de 
ne kérd. hogy mi az áram lényege, 
mert a tudomány mindenhatóságába 
vetett hite szégyent vall és rámutat 
arra az erőre, mely millió mértlól- 
deken át kergeti a csillag fényéi, mely 
tavaszszal rügyet fakaszt a fán s a 
tengerek jéghideg sötét mélységén cso
dás alakú állatot teremt, mely itt él 
bennünk, körülöttünk, megnyilvánul 
mindenhol, mindig, — öröktől tart 
és örökké való — s ez az Isten!

Költő dalában, iró könyvében feled
kezik meg róla, s feledteti velünk 01 
a feledhetetlent s nem kérdi, hogy a 
lángész szikráját ki gyújtotta meg az 
ő lelkében, mely lülemeli őt a min
dennapi lelkek fölé.

S a társaság, mely káromolva emle- 
eti csak az Istent, s mely szégycl 
ereszlel vetni, térdet hajlani az oltár 

előtt, mely elfeledte a Miatvánkol és 
Hiszekegyet, s mely a mindennapi 
kenyérért kész bűmbe menni, de imád
kozni érte nem akar, — ez a társa
ság a Marx Gábor festményén csak a 
keresztfát fogja látni s a mindenségel 
beborító sötétséget, de a fénysugarat 
nem.

A farsangot áldőzsöljük, a böjtöt 
nem tartjuk, de a megváltásból részt 
követelünk.

„Uram, a ki elküldölled fiadat, hogy 
halálával váltsa meg az emberiséget, 
küldj egy fénysugár!, hogy világosítsa 
meg sötétségben sínylődő lelkeinket!“

$  rr)irarT)árei 17053.

Quarnero vizében mélységesen tíikrö- 
r Akiié vissza a kék mennyboltozat és
j l J g S y )  lágyan verődik egymásra a hullám, 

A czitromfa lombja édesebben sut- 
iT y .jh lK  tog, a madárdal csengőbb, mint 

^  máskor.
Gyász borult mindig e vidékre, gyászhoz szo

kott, gyászban élt. Sötét czipruslombok szomo
rúan bólintottak egymásnak és a csendet nem 

■ irta más, mint a sirály sikongása.
■áramáré !
löt t emlékek tolulnak elő múltadból, mint a 
■ éli vár olyan vagy. A mesebeli királyit, a 

ént a tengeren túlra megölni a sárkányt, 
■ lult, de nem tért ide vissza többé. Csak 

séden királyleány, a kit itt hagyott, járt 
tekintettél márványlépcsőiden, tengerre 

-rl elveiden és várta a hajót, leste a vitor- 
< -zahozza őt a tengerentúlról, a nagy

lm elment az is a tengerparti kastélyból 
és elátkozta annak minden kövét.

S/omnru mese, szomorú valóság.
Szinte az átkot a vágy egy korona utált, mely

nek lénye elcsalta az ifjú királyfit, a ki nem elé

gedett meg boldogságával, melyet a szive nyúj
tott boldog szerelemben, szép ifjú hitvese mellett;

és a varázs addig tartott, a inig a szív bol
dogságáért kész volt a tengerbe vetni koronáját 
egy másik királyleány.

És mint a mesében, itt is beteljesült.
Koronák viselője, a ki bíborban született, a kit 

még a dajkája is királyi fenségnek szólított, a ki 
hivatva volt két ország népe felett uralkodni és 
első asszonya volt egy nagy birodalomnak, 
szive sugallatát követve, elment Miramáreba és 
a tengerre nyíló erkélyről egymásután dobálta a 
tengerbe koronáit szemlémből.

Aztán odaborult annak a férfinak a kebelére, 
a kit megszeretett és kimondta a varázsbontó 
sz ó l:

Most boldog vagyok 1
És letörölte ezzel az egy szavával Miramáre 

elátkozott falairól az átkot.
Kora tavasz volt.
Kecskék szálltak a tenger felett és csicseregve 

belepték a kastély ereszét. Lehel már ott fészket 
rakni. Ez a hely már nem ti gyász sötét tanyája, 
hanem a boldogságé. A sötét czipruslombok egy
másra hajolnak és alattuk boldogan jár az ifjú 
mátkapár: egy asszony és egy férfi.

Már nem királyi fenség, a bíbort a koronákkal 
együtt elnyelte a tenger és pajkos hableányok 
csintalan mosolylyal próbálgatják korall palotáikban.

Dalolva bontja vitorláját felettük a halász.
Kongva, zsongva viszi ti hullám partról part

hoz a harangszót és visszhangot kelt vele a ten
gerbe tükröző hegyek alján;

Miramáre felszabadult az átok alól. Ott 
esküdött örök hűséget a királyleány, a ki szerel
méért feláldozta a koronát.

Madárdal csendül édes boldogságról és lágyan, 
édesen suttog a czitromfa lombja. A hullámok is 
lágvabban véreidnek egymásra és a Quarnero vizé
ben mélységesen tükröződik vissza ti kék menny
boltozat.

Ez a boldogság!
Mély, mint a tenger, tiszta, mint a kék ég.

^ é g i b(J5L)<2tol*.

» z erdélyi fejedelmek udvarában, mi
velhogy többnyire kálvinisták voltak, 
különösen megtartották a itat^ypén
teket. 1. Rákóczy György hitvese, ser
kei Lorántffy Zsuzsámat ilyenkor ren
desen meghallgatta Medgyesi Pál, 

híres gyulafehérvári prédikátor szónoklatát.
A bécsi udvarnál különösen VI. Károly idejé

ben ülték meg nagy pompával a Megváltó föl
támadását. Meglocsolni azonban csak az udvar
hölgyeket volt szabad.

Égyetlen egyszer történt, ti mikor is, mint ezt 
a bécsi Hofarehiv-bim lévő följegyzések mond
ják, egy magyar mágnás ifjúnak, Keglevich József 
grófnak megengedték, hogy vízzel kevert rózsa- 
olajat öntsön Mária Terézia főherczegnő kezére.

De nemcsak a fejedelmi udvaroknál, hanem 
mágnásaink háztartásában is nagy szerepet ját
szott a husvét. A múlt század hetvenes éveiben 
hétországra szóló vigasságokat adott husvét 
másodnapján Esterházy Miklós gárdakapitány.

Az eszterházai kastély zsúfolva volt vendé
gekkel és a bécsi színházak leghíresebb művé
szeit lehozatta a gavallér-hcrezeg, hogy vendég
barátait szórakoztassa.

Nagy ünnepséggel ülték meg a husvélot min
dig Beleznay Miklósné pesti házában. 17!)fi-ban, 
a házi színpadon még magyar előadást is tar
tottak főúri műkedvelők. Az ünnepi színjátékot 
Kármán József irta, a lángeszű, ritka szép ifjú 
poéta, a kit akkortájban Rest Alkibiadeszének 
neveztek.

Ritka vidám húsvéti ünnepeket ültek Szemere 
Pál, az író, péczeli vendégszerető kúriájában. Az 
öreg Kazinczy, Kölcsey és számosán ebből a 
körből mukitozának ott vidáman.

Különösen a rendkívül élénk Kazinczy, még 
öreg napjaiban is, ha meghallotta a muzsikaszót, 
azonnal keresett magának tánezosnét, még pedig 
rendesen a legszebb, legfiatalabb leánykát, és 
derült kedély l\cl járta az akkor inéuli tánezokat.

Ragályi István, Borsodmegye egykori híres al
ispánja arról volt nevezetes, hogy nem vetette 
meg a jóféle italokat. A szájhagyomány föl
jegyezte róla, hogy még a generális megye- 
gyűlések alkalmával is ott állt előtte egy öblös, 
családi bilikom, hátamögött meg a hajdú.

Ragályi István aztán, ha szomjazott, és gyak
ran szomjazott, csak intett a hajdúnak és a bi
likom egyszerre teli lett jóféle daróezival.

Egy húsvéti alkalommal tíz alispánnak egyik 
unokaücscse, később veje is, Ragályi Tamás, 
illő tisztességtudással beállított a sajó-szentpéteri 
kúriára, hogy meglocsolja a házikisasszonyt, a 
szépségben és földi javakban gazdag Ragályi Mag
dolnát.

Magdolna kisasszony épen a kis ajtón lépett 
ki, utána meg jött tíz alispán uram, mikor Tamás 
úrit szembe locscsantotla a rózsavízzel; de nem 
látván a hatalmas viczispánt, az is kapott egy 
kicsit a húsvéti szagos vízből.

Lett nevetés. Maga az alispán nevetett leg
jobban és kétfelé törölve bajuszát, félig tréfásan, 
félig zsörtölődve jegyezte m eg:

No fiam, Tamás, csodát míveltél! Egész 
életedben emlegetheted, hogy vízzel itattad meg 
Ragályi Istvánt!

Érdekes volt a húsvéti ünnep József nádor 
udvarában a század elején, mikor ti palatínus 
második neje, Hermina, Anhalt-Bornburg her- 
ezegnője élt még.

A nádor ugyanis katholikus volt, neje pedig 
kálvinista lévén, az udvar mindkét felekezet szo
kásaihoz híven ülte meg az ünnepeket.

A palatínus maga résztvett a feltámadási 
körmenetben, az ünnep első napján pedig misét 
mondatott, a melyet többször Fischer István báró, 
egri érsek tartott, a ki nagy kedveneze volt az 
öreg palatínusnak. A misén megjelentek: Koll- 
benráth gróf, országos főhadi kormányzó, Gyulay 
Albert gróf, osztályos generális, a zászlós urak 
és udvari hölgyek.

Ugyanekkor Hermina főherczegné, nem lévén 
még helyén a mai Kálvin-téri református tem
plom, udvarától kisértetve, a pesti református 
oratóriumba ment, a hol egybegyűlt a kálvinista 
arisztokráezia, a Telekiek, Rádayak, és még több 
családnak különösen női tagjai.

Az egyházi elöljárók a herczegnő számára 
készült padot vörös bársonynyal vonatták be, a 
katedrát pedig a legfinomabb muszlinnal ékesí
tették, míg az úr raesorá/a-nnk asztalát arany
nyal kivarrott nehéz bársonyterítővei fedtek be.

Hogy az egyhangú éneklést kellcmetesebbé 
tegyék, a presbyterium férfiai Iwrilozliató orgonát 
állítottak be, s a prédikácziót Kleinniann, a fő
herczegné udvari papja tartotta.

I lusvéti följegyzésünkben még egy érdekes 
körülményt említünk.

17! l-l nagypéntekén Latzkovits János, a Jako
binus-társaság igazgatója, találkozott a bajor —- 
ma a vác:i-nte:a folytatásául elvett Lipót-ntczém 
--  Vadász Györgygycl, Sándor nádor titkárával. 
Beszédbe eredvén vele, mondá, hogy szeretne 
mulatni menni:

Ilyen szent napon kapitány lírain hová 
gondol ?

A szilaj Latzkovits torz-mosolyra vonta ajkait: 
- Látom, hogy kegyelmed még az ósiliak 

közül való, hiszen nincs Isten, szentek még ke
vésbé vannak.

Vadász faképnél hagyta az anfkltirisla urat, 
a ki tovább menve, Bujanovich Kornéllal, egy 
ágens fiával jött össze, a kivel aztán együtt men
tek a /////-k ertb e .

Hirtelen zivatar támadt, s éppen mikor a kapun 
be akartak lépni, a villám előttük alig húsz lépés
nyire ütött egy fába.

No lám, hogy nincs Isten, ha lenne, be
lém vágta volna a mennykövét, a miért annyit 
szidom jegvzé meg nevetve a vad Latzkovits.

Bujanovichot belevonta Latzkovits az össze
esküvésbe is, és a fenti epizód az előbbinek 
vallomásaiból került Barkó Vincze tábornok jelen
tésébe.

A generális jelen volt, mikor Lntzkovitsot ki
végezték, s miliőn a hóhér pallosa sújtott, a fenti 
epizód hatása alatt súgta szomszédjának :

Vájjon elhiszi-e most már ez az úr, hogy 
mégis van Isten. D'Arlaglian.
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G róf 5 3 « c beoyi Gyula.

f j,zéll Kálmán rekonstruálta kabinetjét.
* Mindenki mást gondolt, de hogy a 
> lölovászmesterrel rekonstruálják a ka- 
i binetet, azt talán maga Széli Kálmán 
J sem hitte. Gróf Széchenyi Gyula, a 
' zászlós úr, valóságos belső titkos 

tanácsos nagyon zárkózott életet élt 
s minden figyelmét mintagazd,óságára 

szentelte. Ritkán járt tél a főrendiházba, hogy 
szavazatát gyakorolja és mindennemű politikai 
megbízatás elől kitért.

Azért keltett feltűnést Széchenyi Gyula gróf 
kinevezése és találgatták, hogy ki volt képes 
oly befolyást gyakorolni az ősz főúrra, ki vette 
rá, hogy szigorúan szem előtt tartott álláspont
jától eltérjen. Es csakhamar kitudódott, hogy gróf 
Széchenyi Gyula főlovászmester (3 felsége a király 
óhajának engedelmeskedett akkor, mikor Széli 
kabinetjében tárczát vállalt. Csakis ő felsége 
í’C'I'.v/.'s' cs hiitározoll óhajáras kívánságára lépett 
újra az aktív politika terére. A napilapokban egy 
egyszerű hír állott néhány nappal a kinevezést meg
előzőleg, mely jelentette: Gróf Széchenyi Gyula 
főlovászmester Abbáziából egyenesen Bécsbe 
utazott.

E személyi hír érdekes háttere pedig az, hogy 
gróf Széchenyi Gyula mitsem sejtve Abbáziában 
üdült, mikor egy udvari távirat Bécsbe szólította 
kihallgatásra. 0  felsége a külön kihallgatáson 
ezután kijelentette, hogy mint régi emberére, 
számít gróf Széchenyi szolgálatára, és ellenvetés 
nem használt, O felsége korlársa mint a király 
személye körüli minisztere hagyta el a burgot.

Es tényleg Széchenyi Gyula gróftól miután 
már túl jár a hetven esztendőn szinte önfel
áldozással határos az, hogy a miniszterség súlyos 
és felelősséggel járó terhét elvállalta. Miután gróf 
Széchenyi, az új miniszter persona grata az ud
varnál s kedvelik a bécsi körökben, a Széli- 
kabinet határozottan megerősödött új tagja által. 

Ezek után árijuk a gróf életrajzi adatait. 
Széchenyi Gyula gróf 1820 november hó I 1-én 

született és néh. Széchenyi Pál grófnak második 
fia. Gimnáziumi tanulmányait Szombathelyen 
végezte, azután a katonai pályára lépett és 
1848-ban a nádor huszárezredben hadnagygyá 
lett. A szahadságharezban nem jött át a magyar 
seregbe, mert ez nem volt lehetséges, a mennyi
ben Olaszországban időzött. Előzőleg részt vett 
Windischgriitz seregében a prágai forradalom 
leverésében és Becs ostromában. A szabadság- 
harc/. után néhány évre otthagyta a katonai 
pályát és a hatvanas években mint a marezali 
uradalom ura, élénk részt vett a felújult megyei 
és társadalmi életben. Ez időben gróf Széchenyi 
Gyula marezali kastélyába gyűltek össze Somogy 
vármegye urai, hogy a vármegye ügyeit meg
vitassák. Az ottani gazdasági egyesületet is gróf 
Széchenyi Gyula alapította s ezen a téren her
vadhatatlan érdemeket szerzett magának. YVcnk- 
heim Béla báró belügyminisztersége alatt gróf 
Széchenyi Gyula otthagyta a somogyi megyei 
élet színpadát és elment Sopronmegye főispán
jának. Itt is általánosan szerették a humánus gon
dolkodású főurat, ki linóm, előzékeny modorával 
működése új terén is sok lelkes hívet szerzett 
magának.

De felsőbb óhajra a főispáni széket is ott kel
leti hagynia és Bécsbe költözött, miután Beust 
küliigyminisztersége idejében a külügyminisz
tériumban tanácsosi méltóságot vállalt. De innen 
is elszólitotta a király kegye. József főherczcg 
főudvarmesterévé nevezte ki ugyanis ő felsége. 
Nejének, Zichy-f erraris Karolina grófnőnek 1871- 
ben történt halála után 1875-ben másodszor is 
megnősült, léttől az időponttól kezdve leginkább 
otthon tartózkodott marezali kastélyában és itteni 
birtokéit mintagazdas,aggét fejlesztette, mely párját 
ritkítja az országban. Ilires a vadaskertje és 
láczánosa is. A főrendiháznak úgy is mint 
zászlós úr, de a czenzus alapján is tagja.

Érdemei elismeréséül a valóságos belső titkos 
tanácsosséigot, az I, osztályú vaskorona-rendet 
kapta. Számos nagy külföldi rendjel tulajdonosa.
A gazdaság terén kifejteit tevékenysége folytán 
az agrárbank alelnökének választotta.

Életrajzi adataiból látjuk, hogy a nemes gróf 
munkában őszült meg és egy munkában töltött 
hosszú élet után hagyta abba megérdemelt pihe
nését, hogy (3 Felsége kívánsága előtt meghajolva, 
tárczát vállaljon s részt vegyen a kormány
zásban.

$ 3  tidiJer köréből.

I smét igen fényes tanújelét adta fenkölt 
gondolkodásának és nemes szivének 
(3 Felsége akkor, a mikor beleegye
zését adta ahhoz, hogy liának, a mi felejt
hetetlen királylink Rezsőnek a neje, letc- 
hcsse az özvegyi fátyolt és neje lehessen 

grót Kónyái Elemér nagykövetségi tanácsosnak. A  
miramárei frigynek sok akadálya volt és (3 Fel
sége a király jósága tudta csak elhárítani azokat 
az akadályokat. Stefánia megszűnt azonban 
ausztriai főherczegné s megszűnt belga királyi 
herczegnő lenni, grófné lett, hogy boldog le
hessen.

Az udvar tagjainak részvéte, élén az uralko
dóval, most Erzsébet királyi herczegnő felé fordul, 
ki nagy szenvedéseken ment most keresztül, 
hogy imádott anyjától el kellett válnia. A trón

ö n ; /  Szállóm Gyula.

örökös szép árvája ritka szép lélekkel is van 
megáldva. Hadd szolgáljon erre egy kis példa.

Ruschek Antal, a győri aranyszájú plébános, 
ki az ottani magános nők otthonának Igazgatója, 
legutóbb levelet kapott. Nagy volt az ő bámu
lata, mikor Erzsébet aláírását látta abban. G ries-  
ből írt a főherczegnő és megkérte a plébánost, 
hogy Bárány Irma úrhölgyet vegye fel a magános 
nők otthonába. A mi persze azóta meg is történt.

Most, anyja esküvője alkalmával, Erzsébet 
külön udvartartást kapott. Főudvarmestere Kolo- 
nievszky gróf v. b. t. tanácsos lett, ki a Stefánia 
esküvőjét, annak megtörténte után, telefonon jelen
tette áz udvarnak.

Erzsébet főherczegnő most Gricsben marad, 
hol állítólag fel fogja keresni a Lónyay grófi pár, 
mely most Olaszországban tölti a boldogság első 
napjait, tincsből husvétra a felség kívánságára 
Bécsbe utazik a Iratai királyi herczegnő, hogy 
nagyatyja körében töltse az ünnepeket.

1 'többi illőben az újságok ismét foglalkoztak 
a trónörökös házasságával. Erre vonatkozókig 
az udvari hivatal határozottan démontól minden 
híresztelést és az állítólag küszöbön álló házas
ságkötést mesének nyilvánítja.

A Vörös kereszt-egylet új védnöknőt kapott 
Stefánia helyett, Mária .Valéria királyi herczegnő 
rokonszenves személyében. Az új védnöknő ki

nevezése márezius hó tizenegyedikéről datálódik. 
Az egyesület vezetősége ünnepélyesen fog tisz
telegni az új védnöknőnél.

Az uralkodóház több tagja névnapi ünnepet 
is ült. József, József Ágost és József Ferencz 
királyi herezegek, kikét ez alkalommal az ural
kodóház tagjai táviratilag üdvözöltek. A  sürgö
nyök Fiúméba mentek, mert a Villa Guiseppe- 
ban tartotta meg a három fenséges József név
ünnepét.

A  király megszakítás nélkül kihallgatásokat 
tart a Burgban. Legutóbb kedvencz vezérkari 
főnökét is, a jubiláló Beck báró táborszernagyot, 
Krieghammer báró hadügyminisztert, Széli Kál
mánt, Goluhovszky grófot stb. fogadta kiilön- 
kihallgatáson. Goluhovszky gróf és neje Bécsben 
fényes ebédet is adott, melyen Lajos Viktor fő- 
herczeg is részt vett.

Nagy előkészületeket tesznek legközelebb az 
udvarnál. Ugyanis hivatalos értesítés jött már, 
hogy a perzsa sah Európába utazik és júniusban 
O Felségét Bécsben meglátogatja. Évek előtt 
már volt a király vendége a perzsa sah úgy 
Becsben, mint Budapesten. Utóbbi helyen a ki
rályt József főherczeg képviselte.

Frigyes főherczeg most keveset időzik Bécsben. 
Vagy Pozsonyban van, mint az 5. hadtest pa
rancsnoka, vagy pedig kedvencz passziójának, a 
vadászatnak él. Most két idősebbik leányával két 
heti tartózkodásra baranyai birtokára érkezett és 
a Kőris-erdőben épült vadászkastélyába szállt.

Egy eljegyzési hírről is tudomást vehettünk. 
Tehát Mária Lujza cumberlandi herczegnő tényleg 
menyasszony. <3 Felsége a királynál ez ünne
pélyes alkalommal családi ebéd volt, melyen az 
az egész Cumberland család, Mária anhalti örö
kös herczegnő, Mária Terézia és Mária Valéria 
főherczegnők, Ferdinánd Károly, Jenő, Ottó kir. 
herczegek és Mária hannoverai herczegnő vettek 
részt.

Legutoljára hagytuk a legörvendetesebb hírt. 
O Felsége a tavaszszal újra hű magyarjai közé 
jön és több hivatalos látogatást fog tenni. így a 
székes-főváros már hivatalos értesítést kapott, 
hogy U Felsége május 15-én megtekinti a budai 
Vigadót. Es ugyancsak jelen lesz a tudományos 
egyetem új palotájának nagy ünnepélyességgel 
leendő felavatásán, mely szintén május havában 
fog végbemenni.

A  felséges uralkodó jöjjön csak minél előbb 
körünkbe!

t á r a s á g b ó l .

« bálok és estélyek ideje egyelőre véget 
ért. A z utolsó nagyobb estélyt báró 
Orczy Andor és neje adták, korona- 
herczeg-utczai palotájukban, melyen 
résztvett az arisztokráczia szinejava. 
De azért e hónap társadalmi moz
galma nagyon is színes képet nyert. 

Kezdjük annál, mely a főúri világot annyira 
érdekli s melyet annyira fél is karoltak. Az örök- 
imádás temploma számára az eskütéri híd budai 
följárójánál alakított egyik teret akarja a bizottság, 
melynek megbízásából Pallavieini Edéné őrgrófné, 
YVenckheim Frigyesné grófné és Korniss-Cziráky 
Lujza grófnék voltak gróf Zichy Jánossal úgy a 
polgármesternél, mint Széli Kálmánnál, kik szives 
előzékenységgel helyezték kilátásba a bizottság 
óhajának számbavételét.

Márezius derekán egy főúri hangverseny volt 
az Urániában, a katholikus inasokat védő egye
sület czéljaira. Közel 1500 koronát juttatott ez 
a hangverseny az egyesületnek. Különös elis
merés illeti YVenckheim Frigyesné grófnét, Fejér- 
várv Cclestint, Pallavieini Edéné őrgrófnét, továbbá 
Cchrián Mária grófnőt. Floch-Keylosberg Aroniát, 
Mikes Margit, Bornemisza Gaby úrhölgyeket és 
Perley Kálmánt.

A budapesti katholikus körnek érdekes fel
olvasása volt. Fernandcs atya, indus lelkész, tar
tott szabad előadást az indiai katholiczizmusról 
és európai körútjáról. Az angol nyelven tartott 
előadást Zichy .Vándor g r ó f  ismertette magyar 
nyelven.
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A központi katholikus kör eddigi helyisége 
átment tulajdonába. A közgyűlés köszönetét sza
vazott U'eiieklieiiii Frigyes grófnak, a ki foly
tonos támogatásával lehetővé tette, hogy a kör 
e palotát sajátjának vallhassa.

I.obkovitz herezeg halálhíre volt elterjedve 
Budapesten. Kiderült, hogy a hadtestparancsnok 
a legjobb egészségnek örvend és már vissza is 
érkezett nejével Budapestre.

A Mária Joseflnum gyermekmenedékház-egye- 
sület évi közgyűlést tartott, Zichy János gróf 
elnöklésével. Az egyesület Mária Josefa főher- 
czegnő óhajára alakult meg. Elnök újra Zichy János 
gróf lett, alelnök herezeg Esterházy Miklós. Az 
egyesület rövid idő alatt 52 ezer Irt vagyonra 
tett szert, főrangú hölgyek adományai folytán.

A báró Dániel-esaládot gyász érte. A volt 
kereskedelmi miniszter anyja ugyanis a napok
ban meghalt. Nagy részvéttel temették a német- 
eleméri családi sírboltba.

Az előkelő társaságok nagy érdeklődéssel vet
ték a hírt, mely szerint Scefriei! báró nejével 
Budapestre érkezett. A bároék nagyon vissza
vonultan élnek, de azért kimentek Váczra és 
innen kihajtattak Diós-Jenőre, Hohenlohc herezeg 
birtokára, hol a bárói pár három napig időzött. 
Állítólag a báró meg akarja venni ezt a birtokot 
és annak megtekintése végett utaztak ki Diós- 
Jenőre. A volt bajor herczegnő igen boldogan 
él férjével s szeretne a magyar arisztokráczia 
körében itt Magyarországon letelepedni.

Nagybárcsai Barcsay József, főrendiházi tag, 
magy. kir. testőrségi őrnagy meghalt Becsben 
és ott is temették el. A király képviseletében 
Liechtenstein herczeg, első főudvarmester jelent 
meg a temetésen.

A tássaságból más esemény nincsen, kezdő
dött a turf, mi által élénkebb lesz a kaszinói élet 
is. De a kaszinók régi és rokonszenves alakját, 
báró Atzél Bélát már hiába keressük. Elvitte a 
tavasz egy hidegebb lehellete.

Egy-két párbaj is volt ugyan, no de ezek csak 
természetes folytatásai voltak annak a politikai ügy
nek, melyből azok keletkeztek, A politika pedig 
nem a társaságok körébe tartozik, noha azok is 
élnek vele.

( Z s á k k á  G y ö r g y
Kalocsa érseke.

emutattuk olvasóinknak Vaszary 
Kolost, az ország első bíboros fő
papját és Schlauch Lőrinczet Nagy
várad kardinális püspökét múlt 
számainkban, ezúttal e czyklusun- 
kat Csúszka Györgygyel, Kalocsa 

nagylelkű, fenkült gondolkodású érsekével foly
tatjuk.

Nemes lélek és kiváló egyházfi, a ki jótékony
ságáról közismeretes. Lépésről-lépésre emelkedett 
papi méltóságaiban és az ezekhez fűződő jöve
delmekkel fokról-fokra emelkedtek az ő jótékony- 
sági cselekedetei, alapítványai és azok az össze
gek, melyekkel letörölte az árvák, a gyámol
talanok és elhagyottak keserves könnyeit.

Szépen befutott pálya és nemes élet van az 
1 főpap háta illegett. A már 74. évében levő 

apót Szerdahely vallhatja magának szülöttje- 
• t. Ls2li. deczcmber 4-én született Császka és 
•.•fosban tölte első gyermekéveit.

i tanulni vitték. Beadták Nyáréra, innen 
ment, majd Esztergomban folytatta tanul- 

uzután pedig a pozsonyi Emericán s 
-• -zombaton. Ezután Becsbe ment, 

. magát a Puzmancumba, mely már 
• és nagy főpapot adott ennek a

•lt huszonnégy éves Császka < lyörgy, 
i szentelték. Jegyezzük fel a dátumot, 

. ev szeptember 21-érc esik. A fal
az esztergomi érseki főmegyében tör

tem vs iclszentelése utfm rögtön Nagyszombatra 
knldiel:, mint az. érseki liúnevelőintézet tanulmán\’i 
leliigyelojet. lm:, úttal itt mint főgimnáziutni tanár 
is működött.

Kovid három esztendeig működött itt Császka 
es tevékenységével magára fordította egyházfője

Ügyeimét, ki 1853-ban ugyanott kinevezte szent- 
széki jegyzőnek és levéltárosnak.

l ’j hivatást nyert Császka György új állásá
val és őentiek a megbízásnak is fényesen meg
felelt. Az évek haladásával szaporodtak s növeked
tek az ő érdemei is és 1858-ban újra méltányolva 
lett tehetsége, szorgalma és tiszta papi élete 
azzal, hogy helynöki titkár lett. Ez állásá
ban már huzamosabb ideig működött, és ez 
abban maradt mindaddig, míg a boldog emlékű 
Scitovszky herczegprimás őt szemelte ki a her- 
ezegprimási udvar irodaigazgatójának. Ekkor 
Császka György elvált Nagyszombat városától, 
hova olyan kellemes emlékek kötötték és új 
hivatását követve a herczegprimás székhelyére 
Esztergomba költözött.

Scitovszky János halála után Simor János 
lett a herczegprimás. És ez is megbecsülte iroda- 
igazgatójának hasznos tevékenységét és ü  Felsége 
által 1870-ben kanonokká neveztette ki. Ekkor már 
mindenki sejtette, hogy fényes jövő áll Császka 
György előtt. Es tényleg, alig volt négy eszten
deig kanonok, a megüresedett szepesi püspöki 
székbe őt ültette O Felsége kegyelme.

Egyszerre tág tér nyílott Császka György előtt, 
hogy mint főpap teljesítse magasztos feladatát. 
Egyházmegyéjében rendet teremtett. Hazaszerc-

Császka dyorgy.

tét, hit, jótékonyság voltak vezéreszméi, ezt hir
dette, és ezt cselekedte minden lépten, minden 
nyomon. Es 17 évi püspökségére hálás szívvel 
gondol az ő egyházmegyéje. De méltányolta az 
uralkodó is, ki csakhamar valóságos belső tit
kos tanácsosává nevezte ki a mintaéletű főpapot, 
majd a vaskoronarend első osztályával ékesí
tette fel.

Mindenki Csúszkára gondolt, mikor Kalocsa 
ősz érseke Uaynald Lajos hibopnok lehunyta 
szemét és egyszer csak megjelent a királyi kine
vezés, mely a I laynald megüresedett főpásztori 
székébe őt ültette.

Azóta kilcncz esztendő telt el, a tizedik esz
tendőbe lép Császka. mint Kalocsa érseke. E tiz. 
esztendő alatt nem volt ember, nem volt szeren
csétlen, ki ha valóban könyörületre, segítségre 
szorult, azt a főpap tőle megtagadta volna,

így teljesítő hivatását egy nemes főpap, és 
ezért áldják az ő nevét a felsegített emberek ezrei.

$ 3  egybá3 köréből.
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TmjuMgm gyházi dolgokban a közfigyelmet a 
katholikus kongnia után leginkább 
az a nagy zarándoklat foglalja le, 
melyeta bíboros herczegprimásaszent 
év alkalmával maga fog a pápa elé 
vezetni. A nagy zarándoklatnak szép 

^ 5 ?  eredménye lesz, a mennyiben napról- 
napra számosabban jelentkeznek a hívek. Kívá
natos is, hogy a magyar nemzet, mely katholikus 
ország és a pápától nyert koronát, a többi nem
zetekhez hasonló módon vegyen részt a szent 
év ünnepén.

A görög katholikus egyház zarándoklata is 
nagyon sikerült és a pápa a vezető püspököket 
és világi vezetőket nagyon kegyesen fogadta. Ő 
Szentsége teljesen tájékozottnak látszik a magyar
országi ügyekben és mindenkit meglepett szellemi 
üdesége.

Sajnos, újabban ismét rossz hírek vannak el
terjedve, de ezek a hírek túlzottak. A pápa oly
kor-olykor gyengélkedik, de magánkihallgatásnit 
folyton megtartja, így VII. Henrik reussz hercze- 
get és I.obkovitz herczeget is fogadta.

Magas körökben most a pápa egy legutóbbi 
nyilatkozatát kolportálják, mely szerint azt mondta 
volna: az ember élete Istennek kezében van, de 
azért mértékletes életlel és úgy a szellemi, mint 
a physikai erők bölcs beosztásával minden ember 
igen nagy kort érhetne el.

Érdekes az a hír is, a mi Párisból jutott el hoz
zánk. Párisban ugyanis egy lap jelenik meg: 
„L a Croix“ ezímmel. E lapot az asszumpezionis- 
ták kongregácziója szerkeszti. Most ehhez parancs 
jött a Vatikántól, miszerint vonuljon vissza a lap 
szerkesztésétől. A szerzetesek azonnal kijelentet
ték, hogy engedelmeskedni fognak a parancsnak 
és világi újságírókkal töltik be a szerkesztőséget 
s ezután a kegyeletes és ájtatos munkálkodásnak 
fogják szentelni idejüket.

Főpapi körökben nincs semmi újság. Vaszary 
Kolos herczegprimás szent Benedek napján buda
vári palotájában díszebédet adott, melyen csakis 
papok vettek részt. Gróf Majláth püspöknek pedig 
Gyulafehérvárolt kedves vendége volt Cseh Ervin 
Ilonát miniszter személyében. Sokan ezt a láto
gatást a kormány kiküldetésének veszik, a meny
nyiben Cseh rokona a püspöknek és így őt 
küldte ki a kormány legalább minden feltűnés 
nélkül az „erdélyi" püspöki cz.ím ügyében, mely 
ellen a református erdélyiek Bánffy Dezső báró
val élükön tiltakozást tettek.

Rómából írják, hogy az elhunyt Jacobini bíbor
nak helyére Pietro Rcspighi bíbornok, lérrarai 
érseket nevezte ki a pápa. Az új apostoli vikárius 
csak 2 éve bíbornok, igen okos, erélyes ember 
s a papok mintaképe.

Békéit Komig cziszterczita rendű áldozárt, a ki
váló tudóst () Felsége a tudományegyetem műve
lődéstörténelmi tanszékére nyilvános egyetemi 
tanárrá nevezte ki. A nagy tudós méltán meg
érdemli ezt a kitüntetést, mely új teret nyújt kiváló 
képességének.

A szent atyát kilenezvencdik születésnapja al
kalmával a kilenczven éves emberek üdvözölték. 
Mint most nyilvánosságra jött, a pápa 1)0 éves 
üdvözlőinek száma 1072-re ment, kik közül 27 
már a 100 -dik évet is túlélte.

Kívánjuk () szentségének, hogy szellemi és testi 
üdeségben érhesse meg ő is a katholikus világ 
örömére a századik születésnapját.
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£1 beodrai kastély.
G lór Kurátsonyi Aladár ős neje puzonyi Klek Margit.

§  torontáli bánság több főúri család
jának lakóhelyét már ismertettük és 
így el nem mulaszthatjuk, hogy a 
kifejlett műízlés tekintetében Toron
tói megyében egyedül álló főúri tar
tózkodási helyről, a gróf Kurátsonyi 

Aladár beodrai kastélyáról rövid ismertetést ne 
adjunk olvasóinknak.

A karátsonfalvi és beodrai Karátsonyiak gróti 
ága egyike legrégibb esaládainknak, mely csa- 
látl nevéhez egész sorozata a jótékony és nemes 
tettekhez fűződik. Alig van olyan emberbaráti 
intézmény az országban, a melynél e név dús 
alapítványok által meg ne volna örökítve. Egyik 
ősük Kurátsonyi Lázár a franczia háború alkal
mával 100 embert állít a harezmezőre szoron
gatott hazája védelmére, teljesen fölszerelve saját 
költségén, valamint a Ludovika-akadémia meg
alapítása alkalmával egy nagy alapítványt tett. 
Ezen ős nyomdokába lépett néhai gróf Kurátsonyi 
Guidó, nemzete bőkezű maecenása és közéletünk 
kiváló alakjának, a közsajnálatra korán elhunyt 
főúrnak három fiúgyermeke maradt, kik közül az 
elsőszülött Aladár gróf, a beodrai nagyterjedelműi 
uradalom —  mint mondani szokás valóságos 
Kannán tulajdonosa, azután következik a bánlaki 
hitbizományi uradalom birtokosa : Jenő gróf, val.

(iró f Karálsonyi Madár.

belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselő, a 
legifjabb pedig Kamilló gróf es. kitt kamarás és 
főrendiházi tag, még nőtlen és az előkelő társaság
nak rokonszenves tagja.

Gróf Kurátsonyi Aladár es. kir. kamarás szü
letett 185U-ben, íenkült lelkű édesatyja kiváltsá
gára gimnáziális tanulmányait a budai állami 
gimnáziumban elvégezvén, jogi tanulmányait 
Brüsszelben és a párisi Sorbonneban folytatta, a 
magyar köz- és magánjogi törvények ismeretét 
pedig részben a pozsonyi, majd a nagyváradi 
kir. jogakadémiákon szerezte meg.

A diplomáciai pályára készült tanulmányai be
fejezése után, de édesatyja hirtelen halála haza
szólítja Brüsszelből, honnan visszatérve, nőül vette 
a mindkét ágon ősrégi - primae oeeupationis 

szabolcsmegyei magyar családok egyikének, 
pazonyi Elek Gusztáv es. kir. kamarás és hon
véd huszárezredes és neje mezőpeterdi Gázsi 
Etelka csillagkeresztes höigy leányát, a bihar- 
megyei úri társaság kedvenezét, a szellemes és 
Unom lelkületű Margitot 1883-ik évben, a kit 
később Ő Felsége a csillagkeresztes hölgyek 
sorába emelt.

Leszámítva az 1884. évi képviselőházi cziklust, 
melyben néhai édesatyja után a szentgyörgyi 
kerületet képviselte, miután elébh Torontálmegyo 
közigazgatási szolgálatában mint aljegyző és t. 
főjegyző munkálkodott: a politikai téren mint a 
magyar főrendiház örökös tagja teljesít köz
ügyeinknek szolgálatot, magánéletében nejével

együtt három kedves leánygyermekük nevelé
sének él s nagyobbrészt Beodrán tartózkodik.

Ha a vendégszeretetéről és előkelő ízléséről 
hires gróli család görög stylben készült és gyö
nyörű parkkal övezett kastélyában látogatást 
tettünk a nyári saison alatt, felejthetlen az a 
kép, melyet a boldog családi együttlét tár sze
meink elé.

E százados park közepette emelkedő és tor
nyáról már mértföldre felismerhető, közel 60  
lakszobával, tánczteremmel bíró kastélyt még 
Kurátsonyi Lajos a negyvenes években építtette 
és oly kiváló műízléssel, kényelemmel van beren
dezve, hogy nem csodáljuk, hogy gróf Kurátsonyi 
Aladár és családja igazán csak akkor érzi jól 
magát, ha kastélyukban tudják magukat. Innen 
járnak át a szomszédos főúri családokhoz, me
lyekkel igen benső barátságos viszonyt foly
tatnak.

^ r e r o i c r e - e k .

i t  éhány premiére-ről érdemes csak be- 
számolni, a téli saisonnak végére 

vjtóíűp) járunk és nagyobb meglepetés már 
nem igen várható. A hazai színmű- 

i  ^ 3  Írók skartba teszik magukat s majd 
csak n jövő idényre fognak újra 

előnjmmulni. Csak azután tisztességes siker legyen 
az eredmény, mely eredmény a hazai színmű
irodalom fejlődése szempontjából is felette kívá
natos. Tény, hogy már látunk új tehetségeket és 
megizmosodott erőket, de teljes sikerű darabokat 
nem tudunk újabban felmutatni. A skartba vo
nuló drámaírók közül tehát különösen elvárjuk 
Herczeg Ferencztől, Váradi Antaltól, Somló Sán
dortól, Bartók Lajostól, Rákosi Jenőtől, Karczag 
Vilmostól, ki mióta a Lemondással jeles névre 
tett szert, úgyszólván elhallgatott, hogy produ
kálni fogják magukat és a magyar színműiro
dalomban újabb fényes korszakot teremtenek.

Kezdjük a legkomolyabbat. Thury Zoltánnak 
márczius 13-án került színre először a Nemzeti 
Színházban egy 3 felvonásos színműve: .4z asz- 
szouyok.

Thury Zoltán eredeti, önálló író, feltétlenül nagy 
tehetség. Láttuk ezt a Vígszínházban előadott 
másik darabjánál is. És kitünően tud jellemezni, 
de még a kiforrás stádiumában van és így csak 
harmadik, negyedik darabja lesz az, melynek 
abszolút értéke lesz és a melylyel teljes sikert 
fog elérni. Jelen darabja sok helyütt témájával, 
cselekményével imponált a közönségnek és azt 
magával ragadta. De Thury Zoltán még hatás 
alatt áll és megérezni rajta a kor minden nagyobb 
drámaírójának hatását, legkivált Ibsenét. Ő is nagy 
gordiusi csomókat, hatalmas problémákat akar 
megoldani, de még nem oki meg, sőt ketté sem 
vágja a csomót. Szocziális kérdéssel foglalkozik 
e darabban és mégis az asszonyokat teszi úrrá, 
az asszonyokat, kik hatalmasabbak, mintáz általa 
festett Goócs, az államtitkár. Mindenesetre kon
statáljuk, hogy a társadalom hibáit, fogyatékos
ságait, kinövéseit helyesen ismeri Thury Zoltán 
és olyan lélektana van már ennek az írónak, 
hogy mint színműíró is határozottan szép pálya
futásra tehet szert. Az „Asszonyok" így is az a 
darab, melyet a kor mai embere megnézhet, sőt 
okulhat is belőle.

Az Anyaföld a második darab, melyet szintén 
érdemesnek tartunk, hogy közönségünk ügyei
mére méltassuk. Géezy István írta, ki egy darab
jával már szép sikert ért el s a kinek ezt a 
drámáját most a Magyar Színházban adták elő, 
mely színház komoly és irodalmi értékű darabbal 
csak ritkán szokott exccllálni. A darab alapja egy 
arató sztrájk, az anyaföld ellen lázad fel egy 
falucska népe. A földesúrral szemben az öreg 
zsellér megtagadja az engedelmességet és az el
fogul! nép vakon követi. Csak a veje mer ellene 
szegülni. Ez a darab kiindulási pontja, és ezen 
épül fel a darab is, persze szerelmi motívumok 
is játszanak közre, mik enyhítik a dráma véres 
befejezését. A sztrájkolok meglakolnak és az öreg 
zsellér puskatűzben esik el.

Géezy István e darabját meg kell nézni, meséjét 
itt elmondani röviden nem lehet, kitünően festi 
a szituácziókat, kitünően szinezi az alakokat, így 
például Banya Ágnest, ki mint egy vérszomjas 
nő, valósággal elrettentő.

Géezy István e szocziális darabjával teljes 
sikert nem aratott és leginkább a poetikus rész
letek tetszettek, de ebben a darabban is meg
nyilatkozik az igazi tehetség, az írói véna, a hiva- 
tottság.

Emlékezzünk meg Mocsáry Imre nndornaki 
földbirtokos úrról, ki a darab néhány szép magyar 
nótáját szerzetté. Mocsáry naturalista és annál 
inkább csodáljuk tehetségét és sikerét.

Két darabról lehet még megemlékezni, az egyiket 
Feydeau írta, fordította Mihály József s márczius 
10-én adták a Vígszínházban. Persze ez is frivol 
és nagy megrovásban részesítenék a Vígszínházát, 
ha ez a darab egyúttal mint bohózat annyira szel
lemes és ötletekben annyira gazdag és frappáns, 
halálra kaczagtató nem volna; de belátj uk, miszerint 
a Vígszínház ezt a kasszadarabot nem nélkülöz
hette. Írója a legszellemesebb írók javából való 
és csodáljuk, hogy ilyen szellemes és ötletes író 
egyúttal ilyen vaskos frivolitásokat is színre hoz. 
Pedig egy-két simítással mennyit lehetne javítani 
e darab erkölcsén! A fordítás kitűnő, Mihály úr 
szép munkát végzett s kár, hogy nem szolidabb 
darabokkal próbálkozik meg, mert nyelvezete töké
letes és zamatos. Dehogy a darab sikamlós durva-

fíróf Karálsonyi Aktiamé.

ságait a fordítás által el nem tüntette, azt nagy 
hibájául rójjuk fel a fordítónak.

A Valton-család szintén a Vígszínházban került 
színre a hó utolján. Színmű négy felvonásban, 
írta Lavedau Henri gróf, magyarra Marquis Géza 
dr. fordította. A darab egész tárgya a főúri körök
ből van véve és alakjai is jobbára herczegek, 
vicomteok. Rövid meséje az, hogy egy herczeg 
beleszeret nővére zongoratanítónőjébe, s noha az 
már egy tisztességes polgár menyasszonya, kit 
nem szeret, nőül megy a herczeghez. De a her
czeg kezdi unni a nyárspolgár Valton-családot, 
udvarol egy grófnőnek, ezt megtudja a herczegné, 
született zongoratanárnő, otthagyja a férjét s 
volt vőlegényének, a hozzá illő egyszerű polgár
embernek nyújtja kezét, hogy végre is boldog 
lehessen.

Eszünkbe jut az átültetett virág meséje. És 
érezzük, hogy a szerzőnek igaza van. Mindenki 
a maga módja szerint lehet csak boldog, idegen 
levegőben nem érezheti jól magát, idegen szo
kásokat nem vehet magára, bár a herczeg sze
reti a zongoratanítónőt s feleségül veszi, be kel
lett következni a pereznek, mikor a herczeg 
megunja az egyszerű igénytelen polgárleányt és 
a polgárleány nyomasztónak találja a herczegi 
pompát és fényt.

A darabnak tisztességes sikere volt és impo
nált, mert a Vígszínházban elszoktattak bennün
ket az ily finom árnyalatú daraboktól. Reméljük, 
hogy ezután lesz részünk benne. —b
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75aüa<;i\ sport.

/  Andrássy-úton megjelenik az első 
í J e *  világos napernyő az első kifogás- 

talmiul szabott hatnnszín redingot, 
a Stetánia-úton pedig végig robog 

a i ' j egy nyitott linkkor. Ez Budapest hi- 
vnluk>s tavasza.

A nyitott linkkerek mellett cl-el- 
suhan egv automobil, a jövő kocsikázó járműve.

Úgy látszik, csakugyan elérjük a lovuk alko-

középosztály, meg a Lipótváros eleganeziája bi- 
ezikli-háton üdvözli a tavaszt.

Valamennyi sport közt ez felel meg leginkább 
a modern ember hajlamának, a kinek In elve, 
mindent gyorsan cselekedni. Ez a sport a sportok 
Express-je. Szaklapja, szakliteraturája is van már 
a bieziklizésnek - és otthon, óriási kiterjedésű 
parkjaikban ugyancsak hódolnak annak mágnás 
hölgyeink.

Sőt fejedelmi úrnők is. Mert tudvalevő, hogy 
Erzsébet főherczegnő és édes anyja ma már 
gróf Lónyay Elemérné nagy passzióval bi-

Ezt llautseli János műszerkováes lÖSíl-hen ké
szítette és óránként 2 0 0 0  lépésit yi gy orsa Sággal 
haladott. Az érdekes járművet Stockholmban, 
Gusztáv Károly herczeg vette meg, „a ki szemé
lyesen is llieylilllllllil 11 vele Való Ikíllósl".

A XVII. században, valami Earller nevű órás
mester is készített egy kézzel hajtható járművet. 
Általában, miután Ntirnberg volt akkoriban a gép
ipar czentruma, ezt a várost vehetjük az auto
mobil járművek bölcsőjének.

Valószínűleg a I lautsch-féle gép nyomán kon
struálta Le Sivrae 1700-ben a velocifére-t.

ViiiLiszaijclcuct. /.

nyal. Vagy hogy a ló nem lesz egyéb, mint fut
tató állat, a melyre fogadni szokás.

Mert lovast ma is alig látni már a városliget
ben. Bedig de szép látvány volt az, mikor dél- 
ezeg lovasok, bájos amazonok alatt száguldoztak 
a karcsú telivérek.

Naponta ott lovagolt a fasorban Andrássy 
Gyula, Simonyi Lajos, Wenckheim Béla, meg 
szebbnél szebb, rengő liliomhoz hasonlatos, su- 
gárderekú mágnás leányok.

Ma már nem sikk a városerdőben lovagolni. 
A z arisztokráczia hölgyei otthon maradnak, a

czikliztek s Abbázia babérligeteibfil akárhányszor 
Így rándultak be hiúméba.

Míg tova suhan a könnyű kerekes jármű, s 
csöngetésére fölligyclnck az utezán járó-kelők, alig 
jut valakinek eszébe a biezikli múltjáról g o n d o l
kozni. Bedig mint mindennoka világon- .(kerék
párnak is van múltja: a biezikli ősökkel dicsekszik.

A meiuinyeni króniká-Vum található egy 1117- 
l?‘>l orcilö följegyzés, mely szerint egy olyan 
jármit jelent meg az utezán, a melyet a benne 
ülő mechanizmus segítségével hajtott. A nlirn- 
h  ryi krónika is tesz említést ilyenféle eszközről.

A gavallérok és delnők rendkívül fölkapták 
ezt Borisban, s annyi czipőt rontottak taposása 
közben, hogy nagyban meggazdagodtak a párisi 
vargák.

Annyira népszerű volt egy darabig ez a jármű, 
hogy 1804 márczius lil-én egy „Les Veloei 
Jeres"  czímű színdarabot is adtak elő, mely so 
káig maradt a műsoron.

Az angolok is fölkapták és ilaiitly liorst' meg 
hobby Aor.sv-rmk nevezték el. Utóbbi az angolok 
nal különben vesszőparipát jelent.

Eleinte persze tökéletlen volt ez a szerszám



1900 M A G Y A R O R S Z Á G  É S  A N A G Y V  1 L Á  G 9

Minden utezasarkon meg kellett állni, s u gépet 
n kívánt irányba fordítani. Harmincz év telt el, 
míg a nVofí/V’/v-nek első kerekét forgatható fejjel 
látták cl. Ura is báró érdeme ez a találmány, a 
ki a járművet ettől fogva Lmifinascliine-mk ne
vezte el.

Bizony még úgy is nagyon nehézkes volt a 
szaladó-gép. Nem lette könnyebbé, még kevésbbé 
kecsesebbé, a fapedál, a melyet 18110 körül, a 
München és Xymphenburg közötti úton egy Baador 
József nevezetű tanár használt.

Michausé a dicsőség a kerékpár tökéletesíté-

változáson a kerékpár. Ma is a Humber-alak a 
legkedveltebb, a mely hosszú ideig typusa marad 
a modern tricziklinek.

Testedzésre, küldözgetésre, afféle messanger 
szolgálatra nincs kitünőbb eszköz, mint a pneu- 
matik. De már csak a mondó vagyok, hogy 
passzirozni, holmi árnyékos fasorokban élvezni 
az ébredő tavaszt, bizony többet ér a telivér 
arabs vagy angol paripa.

Mint a hogy szebb is, poétikusabb az a test
hez simuló, fekete amazon-ruha, mint a rövid 
szoknya, skót strimfli vagy éppen a knickcrbocker,

$ á ró  $t3<él £><zléi.

ülönös véletlene a sorsnak. Leg
utóbbi számunkban báró Atzél 
Béla alkotásaival foglalkoztunk. 
Ismertettük a Park Club életét, az 
Országos Kaszinó hivatását a Női 
kaszinó előnyeit és bemutattuk a 
Park Club nagy társalgó-termét, 

épp akkor, mikor a szép teremben előkelő kö
zönség időzik. És ott látható a képen gróf Szé-

Viulíisziiljclcllct. II.

seben, a ki 1807-ben már 7)00 munkást loglal- 
koztatott Bar le Duc-i gyárában.

Kitől kezdve egvre foglalkoztatja a gyárosokat 
a veloczipéd tökéietesítésc. A la helyett kezdik 
a vas és aezél alkalmazását, s Truffaut, toiirsi 
mechanikus, már csak L> kilogrammnyi súlyú 
gépeket állít össze.

Rendkívüli magasak voltak azok a gépek azon
ban. S  veszélyes voltuk vezetett arra, hogy meg- 
szerkeszszék a stift'lyl, később jött a tlicykli, a 
inelvet nemsokára fölváltott a mai jvu'itiinihk.

Újabban 1800 óta alig ment át valami

a melyben a modern asszony sétáltatni viszi a 
gumi-kerekűjét.

Hogy a magyar karakterrel meg éppen sehogy 
se egyesül a biczikli, annak a jele, hogy nótát 
nem csinál róla a nép, s hogy bicziklistákra, ha 
igazi magyar falun csenget keresztül, még ma 
is utána kiabálják:

Nini, a bolond köszörűs . . .
Lóra termett nemzet vagyunk, s ha lovunk 

nincs : járjunk gvalog Gagynak liaUmiilwi, s 
ha csak nem üzleti szempontból, mulatságból 
ne üljünk a vasparipára. >'■

chenyi Béla előtt, Darányi Ignác/, miniszter mel
lett egy karosszékben a nemes báró, a mint 
felénk fordítja tekintetét. Ez a nemes báró már 
csak a képeken található, ez a nemes báró már 
nincs többé s mi, kik a múlt számunkban az ő 
nagy tevékenységét, munkaerejét, tettvágyát di
csértük, utolsó kötelességünket teljesítjük vele 
szemben, mikor nekrológját Írjuk. Röviden szól 
az ő nekrológja. Született mágnásnak, élt mun
kásnak, dolgozott sokakért s meghalt, nagy űrt, 
bctölthetetlcn hivatást hagyva maga után. Mert 
a fővárosi előkelő társaság ideákban gazdag ve-
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zető egyéniségét vesztette el benne. És szimpa
tikus lényét eredetiség, önállóság, független gon
dolkodás és szilárd elhatározás jellemezte. I itt 
egv terv t'ogamzott meg agyában, melyet hosszas 
megfontolás, síit inasokkal folytatott eszmecsere 
után helyesnek tartott, megvalósítását pedig ezél- 
szerűnek és lehetőnek találta, úgy annak létre
hozatalától senki és semmi vissza nem tarthatta.

És míg makacssága, szívóssága, hajlíthatat
lansága nagv eszméket létesített, talán saját ma
jának épp ez okozta korai halálát.

Általánosan tudva van ugyanis, hogy báró 
Atzél Béla egy csodaorvos tanácsaira hallgatott 
s az orvosokat régi asztmája miatt sohasem kér
dezte meg. Ks ó síkra szállott ezért az oklevél 
nélküli csodaember érdekében, ki ezután szaba
don folytathatta „mesterségét". Ks báró Atzél 
Béla büszke volt az ő oklevél nélküli tudósára 
s sokszor dicsekedett el a nemes báró barátai 
körében, hogy íme, az ó orvosának saját gyógy
módja milyen biztos szer az. ő betegsége ellen.

égési sebekben halt meg a bájos asszony. Atyja 
e rettenetes tragédiának lön áldozatit. Elborult 
elméje s csakhamar követte nejét a családi sír
boltba.

Báró Atzél Béla gimnáziumot végzett és jogot 
hallgatott. Letéve szigorlatait, külföldre ment és 
külföldi útjában nősült meg. 1874-ben, elvette 
Germany Ilonát, Milán király unokahugát.

Utazásaiból hazatérve, tapasztalatokban meg
gazdagodva, kezdte meg itt a fővárosban műkö
dését, azt a működését, tnelylyel önönmagát 
pótolhatatlanná tette. Aldassék érte az ő emlé
kezete !

Impozáns volt a nemes báró temetése. Ott 
láttuk az íirisztokráczia szine-javát. Az elhunyt
nak legkedvesebb barátja, gróf Károlyi István és 
ennek fia György, segédkezett a családnak a 
halott végtisztességénél. A halottat éjjel vitték a 
Hungáriából a Park Clubba, hol a ravatal várta
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rdély urai irigylésre méltók.
Uradalmink szépsége messze földön 

híres. Sziklás bérezek, örökzöld er
dőkén! túlemelkedö havasok, lankás 
szántóföldek közt kanyargó vizek, 
bérezek közt zúgó patakok változ

nak azokon.
Itt-ott füstölve robog a vasút, de a vidék nagy 

részét még ma is esak hintón, lóháton lehet be
járni.

Mar<>s-Vásárhely lek>1 jövet, Xyárádtönél megáll 
a vasút s innen szép fehér, dobogó országút visz 
tovább gondos kézre valló rétek es mezők között, 
míg egy domboldalon elő nem tűnik Wigy-Teremi 
ifjabb bán') Solymossv László kastélya.

Krdély legszebb tájainak egyikén áll a es,ak
iiem százesztendős kastély, melyet mintegy 8000  
holdas birtok övez körül, melynek fele erdő.

S lám sajnos jött egy kis influenza, 
- tk egy egész jelentéktelennek hitt influenza es 
: 'liara vitték báró Atzél Bélát az ő alkotásának 

a Park Clubba. Nem a saját paripái röpí- 
. hanem az Entreprise fekete lovai s nem 
' yrc vitték, hanem az elkészült ravatalra.

' család sarja báró Atzél Béla. A csillád
• 7'1 ■ * mar a mohácsi csata idejében szerepet
o  s ettől az időtől számítva ;i nemzet

-  - i - c. *iaban hősiesen és áldozatkészen 
• Á A bárói méltóságot, noha Béla báró 

>■ Miagas udvari méltóságot viselt és
• - belső titkos tanácsos volt, báró Atzél 

Antin, a b.alott nagyapja nyerte el.
gra. Anyja,

** —' ‘ •;' ■ i . kanilia grófnő, a legszebb asszony 
\-'U abban a;, időben az országban. Borosjenői 
kastélyukban eg\ estély alkalmával ruhája a 
kandalló kipattogó szikrájától lángra gyuládt s

a nemes báréit. Az étteremben az ö kaszinójának 
udvari ezigánya épp akkor húzta ;i síró-rivó 
hegedűn : Lehullott a rezgő nyárfa ezüstszínű 
levele. Még a czigány is a nemes bárót si
ratta . . . .

A tőváros disz-sirhelyet adott a bárónak, kit 
ez okból nem temettek családi sírboltjába. Az 
Országos Kaszinó, a Park-Club stb. ormain pedig 
ott lengett a nagy fekete zászló, mely jelentette, 
hogy egy kifogástalan gentleman, egy munkás föíir  
itt hagyta az árnyékvilágot. Es a társadalom 
minden rétegében felhangzik a sóhaj: Kar volt 
érte !

Egykor a Siikk<>sJ családé volt, a kik kényelmes 
otthont építettek maguknak e vadregénycs helyen 
IS)0-ben. A negyvenes évek elején a Bethlen 
grófok bírták Nagv-Tercmit a radnóti es kiiküllö- 
vári birtokokkal együtt, ezek között Nagy-Teromi 
ifj. báró Solymossv László tulajdonába 189'J-ben 
került.

Messze távolból integetnek a Szék-havas, ii 
Bekecs. ,a görgényi és beszterczei havasok a kies 
vidék hatalmas hátteréül szolgálva. A völgy egyik 
dombján áll ji kastély gondosan ápolt, sűrű feny
ves park közepén. A völgy mélyén kanyarodik ji 
Nyárád es a közelben ömlik a Marosba. A merre 
a szem ellát, dús szántóföldek, hatalmas erdő
ségek, örökzöld fenyvesek váltakoznak.

Az egyemeletes kastély a század elején dívott 
modorban épült es nyugati homlokzatával az 
országúira néz.

A parkra nyílik a kastély keleti frontja, melyen 
tűi a gazdasági épületek állanak. A ham kitűnő 
gazda s egyik büszkesége a gyönyörű ménes.
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mely a passzionátus tenyésztőnek méltó díszére 
válik.

Az egyszerű, de méltóságos külső után kel
lemesen lepi meg a látogatót a nagy ízlésre valló, 
gyönyörű belső berendezés. Huszonkét szobája 
van a kastélynak, melyek között az első emelet 
közepét elfoglaló nagy fogadóterem feltűnést kelt 
és különös benyomást tesz. Nemes ízlés egyesül 
itt művészi szépséggel.

Amiért is az egész kastélyban otthon érzi 
magát az is, a ki először lépte át küszöbét, oly 
modern, oly szép, oly házias minden.

Maga a birtok is modern berendezésű, saját 
postája és táviró állomása van, sőt Maros-Vásár- 
helylyel telefonnal van összekötve.

S e nagyúri szép otthont kiegészíti a havasok 
közt épült vadászkastély, mely a férfias mulat
ság vidám zajától gyakran visszhang! is.

Vendégszerető házából gyakran hozza ide 
vadászó vendégeit Solymossy László báró az

rendezett képkiállítás, mely az elhunyt hídvégi 
gróf Nemes Xándorné mintegy 2uo arezképbő] 
álló festménygyűjteményét mutatja be.

Janka grófnő unokanénje volt ez a művészetért 
rajongó s maga is művészi tökéletességgel festő 
úrnő, a ki húszezer koronát hagyott a Képző- 
művészeti Társulatra, ezzel is nemes odaadását 
bizonyítva, melylyel halála óráján is a festő- 
művészetre gondolt.

A hídvégi Nemes család a kálnoky és hídvégi 
Mikó családokkal közös eredetű ősrégi székely 
család és alapító őse Akadás a XV-ik században 
alakul ki a közös törzsből s e Mihály nevű 
ősétől kezdve a család számos tagja Erdélyben 
mint előkelő méltóságok viselője tűnt ki. 1 705-bcn 
emelték a családot grófi rangra s az első gróf, 
Xcmes Ádám ítélőmester volt. Az 1868-ban el
hunyt János gróf hetedik gyermeke volt Nándor, 
a ki feleségül bírta báró Ralisomu l Erzsébetül, 
a kiváló tehetségű festőművésznőt.

Katonatiszt volt Nándor is, úgymint bátyja

l£ rc r )ik é l.

ryftS S lx z osztrák és a magyar viszonyokat 
'J íí llE fe 'j  érdekesen jellemzi két nyilatkozat. 

CxfigaKpi) Az egyiket Dasinszky osztrák kép- 
viselő tette az osztrák képviselő- 
házban, azzal a fogással élve, hogy 
a bányászok sztrájkjáért egyenesen 
Frigyes főherczeget tegye felelőssé, 

a legdurvább modorban nyilatkozott felőle, úgy 
vélve, hogy a főherczeg erre rögtön segít a sztráj
kolókon. A  fogás nem sikerült.

Frigyes főhercegnek ugyanis oly' kevés köze 
van a bányák kezeléséhez, az árak megállapítá
sához, munkaidő kiszabásához, mint a hogy 
éppenséggel nem törődik azzal sem, hogy bara
nyai vadászterületén ki és mikor eteti az őzeket. 
Üt tenni azért felelőssé, a mit mások követnek 
el, nevetségesen ostoba.

De Ausztriában most ilyen divat járja.

Wiyy-Ti'reliii Isishly. d l .  írsz.)

ifjabb, a ki éppen oly kedvelt tagja az erdélyi 
társaságnak mint szülei, id. loosi és egervári báró 
Solymossy László és neje nemes Horváth Terézia 
úrnő.

Élénken vesz részt nemcsak a társadalmi, de 
a politikai világban is Solymossy báni családja, 
hisz fiai kozol Lajos mint országgyűlést képviselő, 
<Kiöli mint főrendiházi tag aktív szerepet visznek 
a magyar politikai világban. Nőtestvérük Inna. 
gróf Gyllrkyj Viktornak a felesége s a család 
legifjabb tagja J,•mi még nőtlen. A főúri társa
sághoz még szorosabban csatolja a családot 
Lajos, a kinek felesége Holins bárónő.

A nagy-teremi birtok ura ifj. Solymossy László 
viszont az erdélyi társasághoz fűzte családját a 
legerősebb kapcsokkal akkor, midőn nőül vette 
a régi ősszékely Xiiins család leányát Jankái, 
a ki a bárói korona mellé a saját grófi koro
náját tűzte.

A llidlryi X cuhs profokra most terelte ismét 
a közfigyelmet a Képzőművészeti Társulat áltál

János, a ki hídvégi gróf Mikes Rozáliát vette 
nőül, ennek halála után pedig gróf Bethlen 
Polyxenát. Első nejétől született két leánygyer
meke közül Janka férjhez ment ifj. loosi és eger- 
váry báró Solymossy Lászlóhoz, a nagy-teremii 
uradalom birtokosához.

A másik nyilatkozatot, mely a magyar viszo 
nyokra vet érdekes fényt, Szemere Miklós tette 
meg Ugrott Gáborhoz intézett üdvözlő táviratában, 
mondván:

„Mily Istentől megáldott ország lehet Magyar- 
ország, a hol Ugrott a haza legnagyobb meg- 
rontója".
Ötven év előtt azt mondotta Széchenyi, hogy 

még az apagyilkosnak is meg kellene kegyel
meznünk, mert oly kevesen vagyunk ■- ma már 
ott vagyunk, hogy a halálba kergetjük azt, a ki 
olcsón szállít zabot a hadügyminiszternek. Lehet 
hogy Ugrón ezzel vétett a pártvezér érinthetet- 
lensége ellen, ezt elbírálni nem a mi feladatunk; 
ám azoknak, a kik támadják ezért, csak azt súg
hatjuk a fülükbe:

„Ne dobálódzék kővel az, a ki üvegházban 
lakik", s ezzel napirendre térhetünk a Matér
iáiul czikke felett is, mely Bánffy Dezső bárót 
támadta.

Mindenkinek kijut a kellemetlenségből s hogy
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egyebet se említsünk : Széli Kálmán miniszter- 
elnöktől megtagadta vendégszeretetét a lipótvárosi 
kaszinó, azzal ti szerény megokolással, hogy a 
kormányt ünneplő eddig évonkint megtartott 

bankettre, nem igen akad :t kaszinóban reszt
vevő. Az is igaz, hogy ilyen modorban sem igen 
hívtak miniszterelnököt bankettre.

Nem kíméli a sors ily apró bosszuságoktól a 
német császárt sem, a kinek most Wesendock 
milliomos tör borsot az orra alá s a prüsszen- 
téstől alighanem kipottynn néhány rendőrfőnök 
az állásából. Frigyes császár udvarában ez a 
Wesendock nagyon szívesen látott vendégvolt min
dig, de 11. Vilmos megszüntette ezt a barátkozást.

a benne lévő műkincsek nagy részével együtt. 
Az égő színházban lelte vértanú halálát 1 ienriot 
színésznő is, a ki egyik legújabb, de legszebb 
tagja volt a színháznak, de a füstben tájékozódni 
nem tudott s nyomorultan odaégett.

A világirodalom egvik legjelentősebb emléke 
és otthona pusztult el ezzel s elszomorodó szív
vel gondolunk ilyenkor a mi Nemzeti Színha
zunkra, melynek hagyományszentelte falait csupán 
világvárosiaskodó hóbortból le akarjuk rombolni. 
Ha véletlenül leégne, bizony keserves jeretniá- 
dokban sírnánk utána.

A franezia géniusz bizonyára könnyet ejt e 
színház füstölgő romjai felett.

Afrikában, mert azóta Oranje szabad államot már 
elfoglalták és diadalmasan bevonultak lilocmlón- 
tein fővárosba. A legutóbbi napokban már úgy 
látszott, hogy a búrokat egészen elhagyta a sze
rencse, mert tapasztalt öreg tábornokuk .toubert 
is hirtelen meghalt, mindaznltnl hősies elszánt
sággá! védelmezik magukat, sőt IUivirr akciója 
a ki Ladybrandot ismét megszállta és az ango
lokon fényes diadalt aratott Robais lord szerint 
stratégiai raucttlés volt.

Ördögszem.

■ é t

krisztu s az olajfák hegyen.

i uniós erre hetilapot indított A : udvar leír- 
>: mén és abban a legintimebb leleplezé- 
’7'li 1- Vilmos császár udvarának belső 

i 1. \ ipot csak legjobb ismerőseinek küld) 
a. ’-k ur s azok is becsületszóra kötelezik 

lkat. hogy a lapot másnak kölcsön nem 
>sás után megsemmisilik. A császár 

’ - terhe alatt meghagyta rendőr-
■temek, hogy ezt a lapot bármi módon sziin- 

' ” ■ -- s tegyék lehetetlenné az udvart
k<impn nnittalo publikácziókat.

Berlin pedig nevet.
1 « sorsjáték i volna, hogy éppen ez idő- 

1 al '  Siratja Moliére színházát, a híres 
heatre Frant^ist, mely márczius 8 -án leégett.

S hogy a sors különös játékáról szóltam, melv 
könnyeket facsar romok felett szelíd géniuszok 
szeméből, meg kell emlékeznem két harczedzett 
lérliuról, a kik holttestek közt járva, csak ne
hezen tudjak elrejteni könnyeiket. Két ellenfél: 
Robcrts angol tábornagy és Dclany  búr tábor- 
n"k . Az egymás ellen vívott csatákban mindkét 
vezér a tint vesztette el. Roberts egyetlen lia 
a kolenzói csatában esett el. Dclarcy lia pedig 
a modderriveri csatában. Ennek megadatott, hogy 
o fogja be haldokló fiának szemét. Amaz Paar- 
debergnél megbosszulta magát, a hol az addig 
győzedelmes búr sereget,'oroszlánszívű hős vezé
rével, Kr<injevcl. együtt bekerítette és elfogta, 

l-.z volt az angolok első nagyobb sikere I )el-

l ^ é p e  ir>kb<23-

.\ húsvéti ünnepek alkalmából lapunk jelen 
szamát számos művészi kivitelű illusztráczióval 
díszítjük. Nem említve itt azokat a képeket, a 
melyekről külön czikkek keretében emlékszünk 
mejjj, több aktuális szentképet és hatásos szín- 
pompájú vadászati jelenetet mutatunk be.

l iKl s szerkesztő: Holló Tivadar.
: inU.'-tulajd. ii -  Magyarország is  a XnityvilAft lapvállalat.

Ilorny.iitszky Viktor cr. ch kir. udvari könyvnyomdája, lUidaPORt
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