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Hallatlan olcsóságok! 
Iugyen I 15 frtnvi reidelttiény-

j ' i i • inl 1 csomag Ifgtiio-
•tabb párizsi Mlgypor. 

Ingyen f 30 frtnvi rendeluiény-
• nél 1 doboz legfino

mabb párizsi hölgypor. n 

Igen fontos minden családnak! 
Még soha nem kínálkozott ilyen kedvező alkalom parányi csekély 

pénzért a legjobb minőségű kelméket megvásárolhatni. 

A nagy felhőszakadások, 
melyek augusztusban hóban óriási károkat idéztek elő, különösen a morva
országi és sziléziai hegyekben, hol az árviz. mindent elpusztított, az ui alkudó 

nyomor a szegény munkások közt leírhatatlan. 
Nyújtsunk tehát mi i s a s i egény éhező munkásoknak egy k i s 

enyhí tés t ! 
Az első és legnagyobb gyárosok által fölkérettem a szegény munkáink 

föntarthatása végett az ottan készült kelmék minél tömegesebb elárusittisát 
Magyarország területén magamra vállaljam; s miután a kelmék oly 

p o t o m á r o n — c s a k a m u n k a d í j é r t 
árban bocsáttatnak, ennek folytán nem kétkedek és biztosan számitok a na
gyon t. közönség üdvös pártolására, hogy a szerencsétlen munkásoknak 
minél több munkát adhassunk. Mély tisztelettel 

Megbízások intézendök S t é ^ l l T J X á ^ I * T J 
Vászon ég divat nagykereskedő Sz.-Fehérvárott, 

a tszép menyasszonyhoz.» 
Vidéki megbízások pénzbeküldés vagy Utánvétellel még az nap telje

sítetnek, a melyen a levél érkezik. 
A czimet, rendeltetési helyet, u. p. vagy vasúti állomást tévedések elltá-

éitása miatt, kérem a legérthetöbb betűkkel kiírni! 
Csomagolásért nem számitok semmit. 

Á r j e g y z é k i k i v o n a t . 
t röí jó minőségű jó mosatu koczkázott czérna kelme női ruhának . . —.30 —.13 
1 » > » » » csíkos tolltartó —.28 —.18 
1 » » » » » színes karton <csak» —.l-t 
1 » > t » » oxfordi kelme, ingeknek —.30 —.14 
1 » */• szél. jó minőségű chiffon «csak< ' —.10 
1 » v» » » » angyal gyolcs csak» —Í3 
1 » ' i • sárga nanking, tollnak, kitűnő minőségű —.30 —.1(1 
1 » </i » fin. crephir kelme, ingeknek —.40 —.12 
1 » " s > legfinomabb színes madapolán —.40 —.20 
1 vég 4/« » 28 rőf jó minőségű trtibaui gyolcs 5.50 3.35 
1 i 2« rlif jó minős, jó mosatu kék koczkázott morva kanavász . . . 4.95 2.35 
1 i 28 i i » morvái hegyi gyolcs ' . . . . 7.50 4.40 
1. • 26 • > • jó mosatu barna koczkázott morva kanavász . . . 5.20 2.90 
1 » 30 » » » halbstadti gyolcs 6.90 3.90 

•1 » 29 » legnehezebb sziléziai vászon 10.50 6.05 
1 » 30 » legnehezebb rumburgi kanavász 11.90 6.50 
1 » 30 • • < széles nmerikai bőr vászon 12.50 6.18 
1 • "29 » *, széles legfinomabb hollandi vászon 15.90 7.80 
1 • 30 » ':> széles legfinomabb irlandi vászon . . . . . . . . . 18.50 9.90 
1 i 54 » »/» széles legnehezebb schönbergi vászon 28.— 16.50 
1• » 30 • »4 széles legfinomabb hollandi vászon , 18.25 10.75 
1 > 50 i >, széles legfinomabb georgsvaldi vászon 35.50 18.25 
1 » 30 » »/» széles jó minőségű chiffon 1Í.50 5.40 
1 » 30 • •/« széles legjobb minős, doubl. chiffon : . . . 12.90 6.50 
1 db igen jó minőségű munkás ing, színes 1.20 —.55 
1 db igen jó minőségű finom színes creton ing 2.10 —.98 
1 db fehér chiffon ing, redőzött vagy sima mellel 1.95 —.9,> 
1 db flu. oxfordi ing dupla mellel 2.15 1.85 
1 db legfin. fehér madapolán ing dupla bélelt mellel 2.60 1.35 
1 db nagy levarrott finom karton paplap 3.25 1.70 
1 db nagy levarrott fin. török creton paplan 3.75 1.95 
1 db nagy levarrott legfin. perzsiai creton paplan 4.65 2.20 
1 db nagy levarrott legfin. bécsi vörös paplan színes petyekkel . . . . 5.60 2.40 
1 Ah nagy levarrott cachmir paplan 5.85 2 95 
1 db kettős levarrott indis cachmir paplan 6.80 3.15 
1 db egészen nagy matrácz tengeri fűvel töltve 8.95 4. Hl 
1 db egészen nagy matráez finom tiszta szőrrel 32.— 11.80 

Több ezer db finom szatén nyakkendő csak 5 kr. 
Több ezer db bécsi vörös broge kendő kis leányoknak csak 3 kr. 
Több ezer garnitúra inggomb csak 9 kr. 
Több ezer pár kis gyermelc: Ifsrráitytt-esak -10 kr. 
Több ezer pár nyers finis harisnya uraknak csak 12 kr. 
Több ezer röf legfinomabb csipke függöny ezelőtt 55 most 25 kr. 
Több ezer röf ",« szél. legj. mins. csikós bútor csinvat ezelőtt 58 m 28. 

A F r a n k i i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intését kiadásában Budapesten (egyetem-
utcza 4-ikssám) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

A vadászat mestere. 
Önképző gyakorlati útmutatás a vadászat kedvelői számára, vagyis 
rövid foglalatja mindazon elméleti szabályoknak, melyek megtanu
lása 8 megtartása mellett a vadászatot bárki a siker gyönyörével 

gyakorolhatja. 
Sajit él egy ötvenéves vadász tapasztalataiból, s jeles kútfők nyomán irta 

CSERSZILYÁSI ÁKOS. 
Harmadik, átdolf/ozott és bővített kiadás. 

Á r a ftt«T« 8 0 k r . 

Haris Zeillinger és TE*. 
vászon és feliérnemilek raktára 

a „kék csillaghoz." Budapest váczi ntcza 9. sz. 
Jelen értesítéssel nagyrabecsiilt vevőik és a t. ez. közönség szives tudó 

mására hozzá k, hogy dúsan felszerelt vászonraktárukat, kész fehérnemüekkel, 
hölgyek, urak és gyermekek számára a legváltozatosb uj mintákban gazdagi-
ták, kiváló gondot fordítva teljes nászkelengyék összeállítása és felszerelésére. 

Árjegyzéket, melyben minden czikk legjutányosbb szabott ára ki van 
téve, kívánatra szívesen és bérmentve küldenek. 

TERNO 
cs. k. lottóban 
yedül csak ugy érhető el, 

ha bírjuk ama számok com-
b natioit, melyeknek a húzá
son ki kuli jönmök. E számok
ból, mint egyedüli titokkal, 
készlettel bir az általánosan 
ismert, és magas nyeremény
jutalékkal sokszorosan kitün 
tetett K r e n t i e n b e r g t ő k e 
pénzes Hohenauban (éjszaki 
vaspálya), ki már maga eleget 
nyervén, és igen sok embert, 
ki az előtt nagyon kevés 
pénzzel bírt, gazdaggá tett. 
A ki tehát a legközelebbi 
lottohuzásokra kiválóan jó 
számok közlését kivánja, 
melyek egy aterno-játékuta-
sitásra» v i l á g o s a n elő 
vannak irva, küldje be azon
nal pontos czímét, mire a 
számok küldése rögtön meg
történik. «A ki mer, az nyern 
igaz közmondás, a miért is 
senki se zárja el a közelgő 
szerencse elöl ajtaját, hanem 
hozasson azonnal egy terno-
játék-combinatiot, tegye be a 
ezAmokat bizonyosan, s várja 
meg a sikert. 5611 

ARCZBÖL A szépség egyik fő feltétele a S'ép arezbör. 
Még < k vesbbé ezép alkotása aicz is elbájol
hat, ha annak bóre kifogástalan. A levitába-
lyosabb szépség p.digcsak akkor lesz kellőét 
méltányolva, ha a bor é» annak színe nem 
nélkülözik a tisztaságot, fényt és fiatal üdesé-
;el Számtalan hölgy elves-ii minden igényét 
i szépségre, ha arez!>öre kifogásolható. Hogy 
ehát ez szép éséletfiisseségii maradjon a késő 
iggkori?. használjuk a számos tekintély, i 
ezek között P, efluch tanár Londonban. R&spi 
lanár, dr. Juiigt-r dr. Raurinitz, t-tb. által 
aj 'iilt, 14 év óta száiezerektöl használt Len-
girl-féle n> ir balzsamot. Ezen kedveltszé-
pitősz.r a káros kendözés, szenvedélyek vagy 

egy^b OAUKuál fogva tönkre tt-tt arezbört, söt a himlő által szét
roncsolt bSrszrrvezetet is teljesen helyrealliiji. A fonnyadt 
sz raa bort újra fölfrissíti és siuiavn teszi, a annak kedves színe
zetet kölcsönöz, s leginkább korosibb ura* és hölgyek által figye 
lembe veendő Hogy Dr. l/cni-icl nyir balzsamait kívül nem 
létezik jobb és megbízhatóbb szer a bor fentartása és elépítésért, 
mindaz-k e'ismerik, a kik kisérletet tettek vele. Egy korsóval frt 
1 50 — V..ló ti minőségben kapható Budapesten : Török József 
tyógyszertárában. kiriilyu'cza 12. Pozsonyban: Pisztory Bódog
nál. Mihálykapu. Teuiesvátott: Tarczay Istvánnál. 8513 

Magyarország legnagyobb 
kölcsöuköinviára 3 0 , 0 0 0 k ö t e t . 

Van szeremcsém a tisztelt nagyérdemű olvasókö 
zönséggel tudatni , hogy a Liaflté-féle kölosönkönyv 
tár t megvettem, és azt azonnal a m a g y a r rengény-iro-
dalom összes t e r m é n y e i v e l valamint a német franczia és 
angol nyelven megjelent kiváló regényekkel bővítettem, 
úgy hogy jelenleg a legtágabb igényeknek megfelel. A 
bér let i dijak helyben, különösen a v idékre lehető legol
csóbbak. A kölcsönkönyvtár naponta V28—Vsl óráig, él 
délután 2—7 óráig nyitva van. 

Ivii-i L a j o s , Budapesten bécsi utcza 3. sz. ai 
udvarban. 6009 
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A FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar irodalmi intését kiadásában Budapesten (egyetem-utoia 4-ik ssám) megjelent 

minden kőny várainál kapható: 

F R A N K L I N - K Ö N Y V T Á R . 

DUEUY VICTOR 
VILÁGTÖRTÉNELEM. 

itdolgoita is Jlagyarorsiag tiirténctuel bővítette 

Dr. B A L L A G I A L A D Á R . 
* Ara fűzve 3 frt. 

A. n F r a n k l l n - E ő n y v t á r 1 1 t e r v r a j z a . 

Jelen kötettel a tudományos ismeretek különböző mezejéről válogatott mun
kák sorozatát nyitjuk meg oly szándékkal, hogy közönségünk minden müveit 
vagy műveltségre törekvő tagjának néhány év alatt bec se , há . ikönyvtar t ad
hassunk által. 

Ugy gondoljuk, hogy a különböző művek szakszerű kiválasztásával és tet
szetős tárgyalásával azoknak is igen lényeges szolgálatot teszünk, kik alapos és 
rendszeres iskolai képzésben vagy kevésbbé részesültek, vagy a kiknek polgári 
állása a rég megtanult, de már idestova elfelejtett ismeretanyagnak utánpótlását 
más módon, mint önképző olvasás utján, nem engedi meg. Ép ezért az e sorozat
ban megjelenendő egyes művek kiválasztásánál különös figyelemmel leszünk arra, 
hogy azok megértésere az úgynevezett tudományos k é p . e t t . é g ne legyen okvet
lenül szükséges; mihez képest e munkák mindenike vonzó és könnyen érthető 
modorban dolgozza fel a tudomány anyagát, hogy igy az olvasó könnyű szerrel, 
a verejtékes munka mellőzésével gazdagíthassa ismeretkörét. 

iFranklin-Könyvtán-unk minden kötete a tudomány egy-egy ágát a maga 
egészében fogja tárgyalni és felölelni. Köte tenként is megszerezhető lesz; rá-
tukmálásról vagy a többi kötetek megvételének kötelezettségéről szó sincsen. 
Régi szokásunkhoz ragaszkodva, e vállalatunknál is lemondunk a reclame és 
colportage nagy dobbal járó eszközeinek alkalmazásáról, mert meg vagyunk róla 
győződve, hogy az a közönség, mely a világ mai baladó mozgalmai közepett » 
komolyabb olvasmány szükségét érzi, meg tudja különböztetni a tanulságos 
könyvet a gyári férczelménytöl; jó könyveknek pedig csalogató czégér nélkül is 
elegendő vevője akad. 
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Előfizetett föltételek: VASÁENAPI UJSAG éB ( egész évre 12 írt i 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: I félévre ... 6 • ! Csupán a VASÁBNAPI ÚJSÁG: / egész évre 8 frt 
I félévié... 4 • 

Csnpán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: ' • * * « * ™ Ö frt l KfUWldi előfizetésekhez a postailag 
I félévre meghatározott viteldíj is csatolandó. 

-ik s z á m 1880. BUDAPEST, SZEPTEMBER 5. X X V I I évfolyam. 
ÉSZAK-AMERIKA ELNÖKJELÖLTJEI. 

KÉT hatalmas párt áll egymással szemben 
az észak-amerikai Egyesült-Államokban: 
a republikánus és a demokrata. De e két 

jelzőből nehéz eltalálni, miről ismerni rá egyikre, 
miről a másikra s mi az voltaképen, mely őket 
megkülönbözteti. Pedig rövid pár szóba foglal
ható össze: a köztársasági párt nagyobb köz
pontosítást kivan s az egységes állam felé hajló 
iránylatokat követ, mig a demokrata párt több 

Cincinnatiban, mely alkalommal mind a két 
párt megállapodott azok személyében, kiket 
mint köztársasági elnök- és alelnökjelölteket 
szavazatával támogatni fog. 

Az amerikai elnökválasztás nem direkt vá
lasztás, hanem ugy megy végbe, hogy az egyes 
államokban ősválasztások utján u. n . elektorok 
(választók) választatnak, kiknek száma minden 
egyes államban egyenlő amaz államnak a kon
gresszuson ülő szenátorai és képviselői számá
val. Ezeknek az elektoroknak kell aztán a köz
társaság elnökét és alelnökét megválasztani. 

nek az elnöki és Chester Arthurt az alelnöki 
székre. 

Az előbbinek jelöltsége nagy föltűnést kel
tett világszerte. Nevét alig ismerték azelőtt 
Európában s köztudomású volt, hogy a republi
kánus párt számos árnyalatának vezérei min
dent elkövetnek Grant Ulysszes tábornok érde
kében, a ki két izben volt már a köztársaság 
elnöke. 

Garfield mint Ohio állam küldötteinek ve
zére ment volt a republikánusok chicagói gyű
lésére s ott Shermannt, a pénzügyminisztert, 

'i 6IHIII5IÍ 

HANCOCK. 

' •:.:< ÍK Í I . IBH • 

G A R F I E L D . 

I! ni;;::: 

hatalmat követel a központ rovására az egyes 
államoknak, nagyobb függetlenséget és széle
sebb hatáskört. A különbség legrövidebben jelez
hető a két ismert szóval: czentralizáczió és de-
czentralizáczió. Minden egyéb, a mi a két pártot 
egymástól elválasztja, ennek fogalma alá cso
portosul, vagy mellé sorakozik. 

A két párt közti mérkőzésnek legnagyobb 
alkalma az elnökválasztás, melyre már nagyban 
folynak az előkészületek. A republikánusok j un . 
-•<in tartották meg nemzeti konvencziójokat 
Chicagóban, a demokraták húsz nappal később 

Törvénynyel ugyan nem, de erkölcsileg mégis 
kötelezve vannak arra az elnökjelöltre adni sza
vazatukat, kit a különböző pártok nemzeti kon-
vencziója fölállított; ez ideig a választók teljesí
tették is e kötelezettségüket. Törvény szerint az 
elnökválasztók mindig a november havára eső 
első hétfőre következő kedden választatnak és 
pedig a legközelebbi elnökválasztásra eső min
den negyedik évben; az elnökválasztás pedig 
deczember hó első szerdáján ejtetik meg. 

krepublikánwok a chicagói nemzetgyűlésen 
Garfield James Ábrahámot állították föl jelölt

ajánlotta egy igen meleg beszéddel elnökjelölt
nek. Esze ágába se jutott, hogy e megtisztelte
tés még öt magát is érhesse, a mint hogy nem 
is fordult elő még soha, hogy a nemzeti kon-
venczió a saját kebeléből állítson föl valakit je
löltnek. Garfielddel esik meg ez először, sőt 
mondhatni, hogy jelöltetését egyenesen annak 
köszönheti, hogy a konvencziónak tagja volt. 
Az első pillanattól kezdve, hogy a sokszor na
gyon is heves választási vitákba beavatkozott, 
nyugodt, mérséklő, békéltető föllépésével, az 
érvek és ellenérvek higgadt és igazságos mérle-
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gelésével nemcsak a nemzetgyűlés tagjainak, 
hanem a jelenlevő nagy közönségnek is meg
nyerte rokonszenvét. Valahányszor a csarnokba 
lepett, valahányszor fölállott, hogy szóljon, 
mindannyiszor lelkes éljenzésekkel üdvözölték 
s ülésről ülésre növekedett iránta a rokonszenv, 
mig végre a 36-ik szavazásnál, minden tiltako
zása daczára, — melyet azonban Hoar elnök 
egyszerűen visszautasított, — a konvenczió tag
jainak többsége a republikánus párt elnökjelölt
jévé választotta, mely választás azonban Conk-
ling indítványára egyhangúvá tétetett. 

Garfield 1831. nov. 19.-én Orangeban, 
Clevelandhoz közel, Ohio államban született. 
Szülői egy kis ültetvénynek voltak tulajdonosai. 
Atyja azonban már 1833-ban elhunyt s özve
gyének, a nagyobb gyermekeivel közösen müveit 
kis farm nagyon szűk jövedelmén kivül, nem 
maradt egyebe. James a legifjabb, mikor 
akkorára nőtt, hogy megbirhatta, szintén kény
telen volt megfogni a kapa nyelét és az eke 
szarvát s verejtékével mivelni örökét. De mai
akkor is arra gondolt, hogy szellemét kiképezi 
s ezt a übarefooted boy» (mezítlábas fiu) meg
feszített munkával, nagy takarékosság és szorga
lom mellett, el is érte. Vallási tekintetben a 
campbellitákhoz csatlakozott, vagyis Campbell 
ama követőihez, kiknek nincsenek körülirt val
lási dogmáik, s a felebaráti szeretetet és ember
társaik iránti jóindulatot tartják tetteik szabá
lyozójának. Megélhetését mindenféle tudomány
szakokból adott leczkeórákkal biztosította, mi 
mellett még szorgalmasan tanul ta a jogot és a 
közgazdaságot. 

1857 S-ban vett először élénkebb részt a 
politikai mozgalmakban, a midőn is hatásos 
szónoknak bizonyult s már 1859-ben beválasz-
t j t ták Ohio államtanácsába. 

A polgárháború kitörésekor Garfield, mint 
őrnagy, az unió seregébe lépett s ott nagy óva
tossága és vitézsége által vonta magára a 
figyelmet. A Chickamauga mellett vivott véres 
ütközetben tanúsított bátorságáért vezérőrnagy
ává nevezték l i . 1862 óta, midőn kilépett a 
hadseregből, mivel tényleges katona a kongresz-
szus tagja nem lehet, kilenczszer választotta 
meg egymásután ugyanazon kerület a kongresz-
szus képviselőházába, melyben, Blainenek szö
vetségi tanácsossá lett megválasztatása után, a 
republikánus pártnak vezére lett. Politikai pá
lyáján mindig körültekintő, óvatos, de egyúttal 
erélyes pártvezérnek és politikusnak bizonyult. 
A fontos pénzkérdésekben mindenkor a bölcs 
és becsületes finánczpolitikának volt szószólója. 
1868-ban az amerikai pénzügyekről tar tot t be
szédét az Egyesült-Államok minden külföldi 
képviselőjének és ügynökének megküldték s 
Angliában oly tetszésre talált a beszéd, hogy 
szerzőjét a londoni Cobden-klub tiszteletbeli 
tagjának választotta. 1867-ben Garfield Európát 
is meglátogatta. 

A június 22-én Cincinnatiban összegyűlt 
demokraták konvencziójának nem volt szüksége 
36 szavazásra, hogy az elnökjelölt fölállításához 
szükséges abszolút szavazattöbbség kikerüljön. 
Már a második szavazásnál a szavazatok két
harmada Hancock Winfield Scott tábornok mel
lett nyilatkozott. 

Hancock a polgárháború idején egyik leg
jelesebb tábornoka volt az északiak hadseregé
nek. 0 volt hőse a Gottysbourg melletti véres 
ütközetnek, mely Pensylvánía virágzó államát 
megmente az invázió iszonyaitól és pusztításaitól. 

Hancock 1824. febr. 14-én született Mont-
gomery Countyban, Pensylvánía államban. Ka
tonai nevelesben részesült West-Pointben. Nagy
atyja és atyja is katona volt s mind a kettő 
szerepet játszott a függetlenségi és az 1812-ki 
háborúban. Egyik ősének neve ott áll a függet

lenségi okmány alatt is. Ö maga részt vett a mexi
kói háborúban is s mint hadnagy v tézül har-
czolt a Contreras és Cherubusco melletti csaták
ban. 1855-től 1861-ig kvártélymester volt Kali
fornia déli kerületeben. A polgárháború alatt sok 
kitüntetésre tette magát érdemessé vitézségével; 
de a háború után is, mint a katonai közigazga
tás számos ágazatának kitűnő ismerője, sok jó 
szolgálatot tett hazájának s tiszteltté tette ne
vé t A demokrata pártnak ama mérsékelt árnya
latához tartozik, mely az uniónak nem ellensége 
s az egyes államok szélesebb autonómiáját nem 
kivánja odáig fejleszteni, a hol már a szövetség 
fölbontásától is tartani lehetne. Egyebekben is 
mérsékelt álláspontot foglal el s katona létére 
nem tért el azon elvétől soha, hogy béke időn 
a katonai hatalom alája legyen rendelve a pol
gári tekintélynek. 

Tagadhatatlan, hogy mind a két párt ki
tűnő választást csinált. Mind a két jelölt hiven 
szolgálta hazáját háborúban, békében egyaránt, 
s nagy mértékben kiérdemelte polgártársai tisz
teletét. Hancock, mint professzionatus katona, 
hadi dolgokban természetesen messze felülmúlja 
Garfieldet, ki csak a Lincoln által fegyverre szó-
litott önkénytesek közt lett katonává s ott emel
kedett magas katonai r angra ; de Garfieldnek 
tagadhatat lanul több politikai tapasztalata és 
nagyobb államférfiúi képzettsége van, mint ellen
jelöltjének. Garfield törvényhozói működése 
elegendő biztosítékot nyújt, hogy Hayesnek üd
vös reformpolitikáját folytatni fogja, mig a tá
jékozatlanabb Hancock könnyen válhatnék já
tékszerré az unió-ellenes, szakadásra is hajlandó 
demokraták kezében. Ehhez járul, hogy Gar
field az eddigi egészséges finánczpolitikát bi
zonyára fenn fogja tar tani , mig egy demokrata 
elnök mellett könnyen ju tna diadalra az a pénz
ügyi rendszer, mely a déliek ama papírpénzét, 
melyet a polgárháború folytatására bocsátottak 
volt ki, kötelező államadósságnak jelentené ki. 

Magánélete mind a két jelöltnek mocsok
talan és tiszta, s a mérkőzés a két párt között 
valószínűleg kemény lesz s eredménye egész 
valószínűséggel ma még alig volna megjósol
ható. rs 

Petőfi ifjúkori kiadatlan költemé
nyeiből. 

Kuruttyó. 
I. 

• Hogy fejedre pusztaságot hozzon 
Isten átka, csalfa, bűnös asszony ; 
A ki által oly sötét gyalázat 
Vonta éjbe a Kuruttyó-házat. 

Hittem asszony esküvő szavának, 
De hiszek már inkább karcsú nádnak, 
Hogy kerengő forgószél viharja 
Lenge szálát földre nem csavarja. 

Szüzességed a manó elhordta, 
Nem köllesz már, hűtelen rósz borda! 
Nem köllesz, maradj magadra, s engem — 
Vagy látsz többé vagy sem életemben.» 

Dörg Kuruttyó s üllőt, kalapácsot 
És szöget, mit izzadván kovácsolt, 
Hány a sátor minden szögletébe, 
S nagy szitokkal ajakán kilépe. 

Űtnak indul, ugy ragadja lába, 
Hogy fejér ló sem jutna nyomába ; 
Sír az asszony, a szegény ártatlan. 
Messze a férj bujdos már távolban. 

II . 
Barna csapszékben Kuruttyó 

Ül sötéten, 
ÍJzni vágyván szíve kínját, 
Bór kezében. 

S korty után korty, hajh, de kínja 
Végtelen hív, 
Semmikép sem szabadulhat 
Tőle a szív. 

S jő toborzó víg legények 
Czifra serge, 
S énekelnek sarkantyújuk 
Öászeverve: 

•Jöszte, pajtás, közénk, csapj föl 
Katonának, 
Szép szolgálni a királynak 
És hazának. 

Életünk vidor, mosolygó, 
Szép halálunk, 
Ha riadtan trombitának 
Harezra szállunk. 

I t t a markunk, csapj belé, jer 
Katonának, 
Szép szolgálni a királynak 
És hazának!» 

S űzi ének, táncz Kuruttyó 
Nagy bánatját. 
A garadra önt néhányszor, 
S — parolát ád. 

I I I . 
Zajos órák mámora 

Hogyha széjellebben, 
Dúl a régi fájdalom 
Annál dühösebben. 
Nyugszik a táncz, hallgat a víg zeneszó, 
És buvában újra sorvad Kuruttyó. 

Tarka, foltos fegyvere 
Bajt virít a rozsda, 
S fényesítni oly nehéz 
Az istenátkozta. 
«Hejb, jobb volna most koholni vasszeget, 
Vagy hevirve nyújtózkodni zug megett!» 

Nézd, Kuruttyó, nézd ki jő 
Látogatni téged? 
Isten engem, oly alak, 
Mint a feleséged. 
Ó az, ő ! az ártatlan férjhagyta nő, 
Karján mosolyg nyájas barna csecsemő. 

«Ez Kuruttyó-ivadék!» 
Mond a kisded apja, 
És a rajkót és a nőt 
Kebelére kapja, 
S vége nélkül, hossza nélkül pityereg, 
Jókat kaczag rajt a víg ujonezsereg. 

(Pápa, 18H. márcz. 10.) Petőfi-

Petőfi e költeményét a következő levél kísére
tében vettük : 

Tisztelt szerkesztő ur ! A kik Petőfi múzsája 
iránt érdeklődnek, szívesen veendik «Kuruttyó* 
czimű ifjúkori tréfás balladája közlését. 

Szeberényi után Gyulai Pál, Zilahy Károly, s 
legújabban Áldor Imre (a «K. Családi Lapok» f. évi 
31-dik számában) azt állítja, hogy «Kuruttyó» 
• nyomtalanul eltűnt», elveszett. 

Ez állítás téves. Petőfi Sándor több kéziratával 
együtt birtokomban van a «Kuruttyó* is. 

Petőfi, — ha nem tévedek, — 1841. évi őszszel 
Pozsonyon át Sopron és Pápa felé vándorolván, 
mely utóbbi kollégiumában aztán egy iskolai évet töl
tött, Pozsonyban több napon át kedves vendégem 
volt s baráti emlékül egy füzet versét adta nekem, 
egykor aszódi lak-, aztán selmeczi iskolatársának. 

A füzetke 16 odrét alakú, czime : «Lanc versei' 
s áll 10 beirott lapból, végén következő tartalom
jegyzékkel : 

• Búcsú. — Jan. 21. 1840. 
Galgapartihoz. — Gréc. Máj. 1. 1840. 
Kuruttyó. — Pápa. Mart. 10. 1841. 
Örök bú. — Duna Vecse. Apr. 24. 1841. 
Zivatar. — D. Vecse. Máj. 8. 1841. 
Újság. — Vadas. Máj. 10. 1841. 
Változás. — Vadas. Máj. 23. 1841. 
Csal. — D. Vecse. Máj. 17. 1841. 
Vendég. — D. Vecse. Jun. 5. 1841. 

36. SZÁM. 1880. XXVII. LVFQLYAM.  

Elégia. — D. Vecse. Jun. 22. 1841. 
Epigramm 1. — Ostfy Asszony fa. Máj 29.1839. 

» 2. — O. Asszonyfa. Jun. 4. 1839. 
» 3. — D. Vecse. Jun. 23. 1841. 
» 4. — D. Vecse. Jun. 23. 1841. 
» 5. — D. Vecse. Jun. 23. 1841. 
» 6. — Kákos. Apr. 30. 1839. 
» 7. — D. Vecse. Jun. 23. 1841.» 

E füzetkén kivül, melyet már megírva hozott 
volt magával Pozsonyba, nálam tartózkodásakor 
még más négy kész versét is leirta számomra. Czi-
nieik : «Az őrágyhoz*, «Boszu,» «Elválás*, «Alom,» 
mindegyike «Sólyom Sándor* névaláírással. A mint 
ugyané névaláírással jegyezte be 1841. évi tavasz
kor Selmeczen e sorokat emlékkönyvembe : 

• Szeretlek, mint a hold a CFendes éjét, 
Miként a léget a szabad madár ; 
Szeretlek, oh barátom, mig az élet 
Köréből a halál a sirba zár. 

Selmecz, apr. 17. 1841. Sólyom Sándor.* 

• Knruttyót* Petőfi a pápai önképzőkörben — a 
mint Áldor Imre írja — 1842. tavaszutó 30-kán 
olvasta fel. 

Tette-e ugyanezt nálam kéziratban levő többi 
versével is ? sajtó utján közöltetett-e már azok közül 
egyik vagy másik ? — nem tudom. Csak sejtem, 
hogy a «Helikoni zarándok*, melyről Áldor az idé
zett helyen azt mondja, hogy elveszett, a kezem 
közt levő füzetke tartalomjegyzékébe «Újság* czim 
alatt van fölvéve. 

Ha Petőfi kéziratban nálam levő hagyományai 
valamelyikének közlésével szolgálhatok megszokott 
házi barátunk, a ((Vasárnapi Újság* számára, szíve
sen teendem ezentúl is. — Arad, 1880. aug 25. 
Neumann Károly. 

Lapunk tisztelt barátját szíves ajánlata folytán 
megkértük, hogy Petőfinek föntebb érintett, még ed
dig sehol meg nem jelent költeményeit, közlés végett 
megküldeni szíveskedjék. Szerk. 

Egy nyaraló. 
Emlékezés Lehmann mesterre. 

Ki ne emlékeznék arra a kis groteszk, 
német alakra, elől-hátul kinőtt, alig négy láb
nyi termetével, széles nagy vállával, mely közé 
rengeteg fej volt beékelve, oly élesen markíro
zott sardonikus arczczal, hogy a ki egyszer 
látta, annak az örökre lefotografirozódott az 
emlékezetébe, nem felejthette el soha többé. 
Lavater ez arezra/ tekintve azt mondta volna: 
«ez egy nagy szatirikus, a Börne fajtájából", — 
a mint volt is ez arezban sok Bőmére emlékez
tető vonás, csakhogy még sokkal élesebb, sok
kal kifejezőbb. 

Hanem a gúnyból, szatírából egy mák
szemnyi sem volt az egész emberben. Az a 
bécsies jámbor kedély tölte el egészen, a bon-
homia, melyben van ugyan humor, de minden 
epe nélkül. Sok jó élezet mondott, de egyet se 
szándékosan. Ártatlanul volt gondolva s ő maga 
is csak akkor vette észre, mit mondott mikor 
már nem tehette ki nem mondottá. 

A bécsiek még most sem felejtették el azt 
a párat lan mondását, mikor mint a Carl-szinház 
egyik direktora és geniális dekorátora valamely 
darabhoz oly pompás diszletet festett, hogy 
számtalanszor kihitták. Bécsben az a szokás, 
hogy az ekkép megtisztelt egy kis dikeziót tart 
a közönséghez. Lehmannt is hallani akar
ták, de az a mint egy kicsit megmutatta s eset
lenül hirtelen meghajtotta magát , azonnal 
kisurrant ismét az álfalak mögé. De a taps és 
kihívás újra meg újra fölrivalt. Lehmannt biz
tatták, hogy csak mondjon hát néhány köszönő 
szót. Végre elszánta magát, kiment s a beállott 
legnagyobb csendben így szólt: 

— Na wissen's, Kede haltén kann ich 
Ihnen nicht, aber ich wer' schon Ihnen was — 
malen. 

A ki tudja, hogy ez utolsó szónak minő ko
mikus értelmet tulajdonit a bécsi népfelfogás, 
elképzelheti, mily rengeteg taps és kaczaj fo
gadta ezt a fényes dikeziót. Lehmann nem tudta 
mire vélni a riadó lelkesedést, melyet szónok
lata keltett s roppantul megijedt, mikor a ku-

VASAKNAK ÚJSÁG. 
lisszák között felvilágosítottak szavai értelmé
ről. Vigasztalhatatlan lett s ki akart menni, 
ű °gy — mint valami országos képviselő — egy 
második beszédben tiltakozzék «szavainak félre
magyarázásai) ellen. Persze nem eresztették ki, 
elég volt a szónoki babérokból. 

Festett is ő aztán a bécsieknek éveken át 
olyan díszleteket, hogy szemök-szájok elállt 
belé. Beváltotta igéretét s ecsetével czáfolta meg 
azokat, a kik elég gonoszak voltak szavainak 
más értelmet tulajdonítani. 

Sokszor meglátogattam abban a festőter
mében, mely a városligeti fasorban épült. Ott 
dolgozott ő kis könnyű zubbonyban, rengeteg 
meszelőkkel s hosszú vonalzókkal a kezében. 
Azok a vonalzók hosszabb-rövidebb könnyű 
deszkákból, jobban mondva léczekből állottak, 
melyeknek közepébe olyanforma nyél volt erő
sítve, mint a kapába. Ezeket rakosgatta ő bámu
latos gyorsasággal ide-oda a földön kifeszített 
roppant vásznon s húzott mellettök fekete, 
barna, fehér vonalokat össze-vissza, látszólag 
minden terv és rendszer nélkül, közbe-közbe 
pörölve a segédekkel, parancsolva ezt-amazt, s 
mártogatva a hosszú nyelű ecsetet mindenféle 
színű festékes bögrékbe, melyek szintén oda vol
tak a vászonra téve. így támadtak azok a bámu
latos perspektiváju szobafalak, házak, melyek
nek megvan az a boszorkánytulajdonsága, hogy 
kétszer-háromszor nagyobbnak tüntetik föl a 
színpadot, mint a milyen valóban. Nem csoda, 
valóságos boszorkánykonyhából kerültek elő, a 
hol a vászonra feldőlt bögréből, Lehmann mes
ter kezének és lábának segítségével, húsz perez 
alatt a leggyönyörűbb erdő vagy Vezúv támadt, 
a szerint, a mint zöld volt a feldöntött bögre 
vagy vörös. 

A nemzeti színház drága kertjéből is egész 
tündérparkot kezdett varázsolni. Mindenféle 
lugasok, asztalok, padok, sátorok, fülkék támad
tak ott egyszerre, mint valami tündérvessző 
érintésére. De egyszerre csak megszűnt a kert
ben a dekoratív irány. Az öreg Szigligeti meg
kérdező, hogy hát mért nem folytatja, mikor az 
olyan szép. 

— Hja, most már magamnak dekorálok. 
Azaz hogy a Lincsinek. Tudja direktor ur, az 
ember nem él örökké. Persze ez nekem csak 
azóta jutott az eszembe, mióta ez a kis lányom 
született. Hát gondoltam, hogy ugy is van egy 
kis telkem a Bakoson, épitek arra egy kis házi
kót s csinálok hozzá kertet. 

•— Ugyan már mire való az. Nekem is van 
ott telkem, de nekem eszem ágában sincs, hogy 
építsek. Az a borzasztó sok költség, vesződség, 
fáradság, gond, bosszúság. Volt már benne ré
szem. Mit szerezzen magának az ember alkal
matlanságot? így az ember nincs kötve semmi
hez, lakhatik ez idén a zugligetben, esztendőre 
a városligetben, aztán a Svábhegyen, a Szép 
juhásznőnél, vagy a Margitszigeten, a hol sze-
mének-szájának tetszik. Kiszúrja a százhúsz-
százötven forintot s nincs semmi gondja, se 
adóval, se reparaturával, se azzal az aggoda
lommal, hogy háza elég. 

— Az mind igaz. De az ember igy soha 
sincs «otthon». Mindig csak zsellér, vagy leg
följebb vendég. Az ember nem érzi ugy magát 
idegen helyen, mint ott, a hol elmondhatja, ez 
az enyém, ezt én építettem, ennek a kertnek a 
fáit magam ültettem, s ha ugy tetszik, lerontom, 
másként épitem, innen ezt a fát kiveszem, átte
szem amoda; ide jön ez, amoda amaz, mind, a 
hogy én akarom, senki benne meg nem akadá
lyoz. Lássa direktor ur, az csak olyan, mint a 
gyerek. Vannak a világon szebbnél szebb, ked- ' 
ves, okos gyermekek. Ide is adnák, ha az ember 
kérné. S az ember mégis inkább csak azon van, 
hogy neki magának legyen. Ez aztán lehet 
vézna, csúnya, kancsal, hambácska, még púpos 
is, — az embernek azért a világ minden cso
daszép gyermeke közt ez a maga nyomorékja 
a legszebb, legokosabb, azt szereti legjobban s 
bizonyosan nem adná oda húsz másért, a kik 
között pedig talán a legrutabb is százszor ked
vesebb, mint az övé. Ezt én azóta tudom, a 
mióta a kis Lincsim megszületett. Hát igy van 
az ember azzal a fával is, a mit maga ültet, 
maga nevel. Nagyon szereti azt az ember, a mi
ről tudja: ha én nem vagyok, ez sincs a vi
lágon. 

— Milyen eszejárása van ennek a Lehman-
nak, — monda Szigligeti haza felé menet. Egész 
este nem ment ki a fejéből. 
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Egyszer aztán megnéztük a Lehmann mes
ter nyaralóját a Bakoson. 

Hát az azután tökéletesen olyan volt, 
mintha a színpadról vette volna le. Valóságos 
lovagvár, csakhogy kártyából. Olyanforma rej
tett kastély, a milyenből Gildát lopják ki «Bi-
golleto»-ban. Először is sehogy se tudtunk 
ráakadni az igazi bejárására. Egy ajtót be
nyitva, a szemközti ajtón megint kijutottunk a 
ház másik oldalán. Végre egy kis alacsony szűk 
ajtón, melyen csak lehajolva s féloldalt lehetett 
bemenni, bejutottunk egy kis labyrinthusba. 
Öt-hat szoba nyilt ott egymásba, de a szobák 
egyike se volt nagyobb három négyszögölnél. 
S e kis szobákban rengeteg bútorok. Egy pam
lag akkora, hogy tökéletesen betöltött egy 
szobát, csak nagynehezen lehetett elmenni mel
lette ismét egy kis ajtóig, mely üveges veran
dába vezetett. Ezen is áthatolva, egy nagy 
terraszra jutott ki az ember, mely fölött egész 
baldachint képezett a vadszőlő, aláfutva az osz
lopokon nehéz guirlandokban, melyeken át 
zöldre festve szűrődött be a verőfény. 

Fehér, nagy agyagvázák voltak fölállítva 
négyszegű posztamenteken a vadszőlőíüzérek 
között, mindenik vázában pálma vagy kaktusz. 
E nagy tágas terraszból alacsony folyosó veze
tett le a kertbe egy szép lugasba, mely fehérre 
festett asztalával, padjaival egyúttal kuglizóház 
volt. Innen vonult a kuglizó a kerités menté
ben. Folyosó, lugas, kuglizó és kerités mind bo 
volt futtatva vadszőlővel, oly sürfin, hogy zá
poreső se vert rajta keresztül. Egyetlen vad-
szőlő-tunnelnek látszott az egész. A lugasból 
egy nyilas az emeletre vezető lépcsőt inutatá. Az
az értsük meg egymást. Ez az emelet tulajdon
képen padlás volt, hanem az ezermester ki 
tudta eszelni, hogy az is lakás lehessen. Szép 
fehérre voltak kifestve a deszkák, ugy, hogy va
lóságos falat mutattak, s a padlás közepe el 
volt rekesztve két valóságos fallal. E két fal 
közt egy végtelenül kedves kis szoba, melynek 
a hajazatra nyilt az ablaka, egyúttal ajtója, itt 
egy kis erkélybe végződve, melyről végig lehe
tett tekinteni a kerten, a rákosi telepen, ki egész 
a Zsivora-parkig s azon tul a hires csömöri 
szőlőhegyekig. Hugó Viktornak volt egy ilyen 
kis dolgozó padlásszobája Jernesey szigetén, 
hasonló kis erkélylyel s kilátással a tengerre. 

E szobácskán tul ismét padlás következett, 
de kijárással túlfelől egy tágas áltányra. Ez az 
áltány vallott rá legjobban Lehmannra az egész 
házon. 

A rákosi telep ugyanis síkon van. Kevés 
oly emelkedettebb hely van itt, honnan kilátás 
nyílnék s ha a szomszéd fát ültet vagy házat 
épít, azzal beszegezi a láthatárt. Lehmann a 
telep szélén építette föl házikóját, hol egyik oldal 
felől nem kellett szomszédoktól tar tania. És ez 
oldal volt épen a Budapest felé terülő. Ez ol
dalra nyílott az említett áltány, melyről gyö
nyörű kilátás van a fővárosra ós vidékére. 
Hajnalban, mikor a budai hegyekre tűz a nap, 
minden egyes villa éles körvonalokban látszik, 
s idelátni, hogy a hajnali piros napsugár tüzet 
gyújt a svábhegyi nyaralók ablakaiban. Szép, 
tiszta időben, kivált éji vihar után, Buda vára a 
királyi palotával s lábainál Pest a Dunával és 
Margitszigettel oly közel látszik, hogy az ember 
azt hiszi, ha nagyot kiáltana, ott benn meghal
lanák. Innen látja csak az ember, hogy Buda
pestnek, a csorba, szakadékos Gellért-hegygyel, 
a Sváb-, János-, Hársfa-hegyekkel, tovább a 
szent-endrei s végül a már ködbe veszni látszó 
váczi hegylánczokkal mily gyönyörű környéke 
van. Alkonyatkor a nap e bérezek mögött 
nyugszik le, sárgapirosra festve ilyenkor a vi
déket az aranyos szélű felhők közül hosszan 
kinyúló sugárküllőivel. 

A budapestiek annyira megszokták volt a 
színpadról Lehmann ecsetét s díszítői lelemé
nyességét, hogy ha elutaztak valami szép vi
dékre, mely meglepte őket, ha láttak egy roman
tikus erdőrészietet várromokkal, zord sziklacso
portot magasról lezuhanó vízeséssel, napszálltát 
égbenyúló hegy ormok fölött, vagy egy szép 
holdvilágos éji tá jat , fölkiáltottak: «Bravo 
Lehmann! «No a minden kilátást elzáró szőlölu-
gasok, alacsony szobák tömkelegéből ez áltányra 
egyszerre kibukkanva, az előttük mértföldekre 
kitáruló gyönyörű tájkép láttára teljes joggal 
kiálthattak volna föl: «Bravó Lehmann \» Ez ö 
volt, a színi meglepő hatások nagymestere. 

Órákig szeretett volna az ember itt időzni 

*» 
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s elmerengeni a szép kilátáson, mely a nap 
minden szakában más-más világításban, egészen 
más meg más tájkép gyanánt tűnt föl. 

Lehmann mester azonban nem engedte, 
hogy vendége sokáig időzzék egy helyütt, mig 
mindent végig nem mutogatott neki. Elmagya
rázta, hogy ez a ház azért oly quodlibet, mert 
darabonkint épült, most ezt, megint amazt a 
részt ragasztották hozzá. De hát még ugy má
hoz tiz esztendőre, mi minden lesz itten! Hi
szen a féloldala az épületnek még egészen sza
bad, ott lesz aztán tere a fantáziának. Majd 
akkor kell ezt megnézni! 

Azután sorra mutogatta a ház tetején a 
nemzeti lobogót, melyet mindig fölhúznak, ha 
künn van a kis család; a zászlós szélkakast, a 
villámhárítót, a nap-órát, és a ház homlokzatán 
s az ajtók, ablakok fölött vörös es kék szinü 
ékes góth betűkben olvasható föliratokat, me
lyekre különösen büszke volt, mert azok versek : 
«und die hab' ich selbst gemacht». Nem is csi
nált többet ezeken kivül soha. 

A versek egy részét már befutotta a vad-
szőllő, de kettőt mégis olvashatni belőlök. Ide 
igtatjuk őket, mint Lehmann irodalmi működé
sének egyetlen példányait. Az egyik igy szól: 

Meiner Ilka Eigenthum, 
Gott erhalt ' es ihr zum Bulim. 

A másik igy: 
Unsre Limis kam zur Welt, 
Darum hier das Haus gestellt. 

A kert maga is méltó volt az épülethez. 
Képviselve volt itt minden éghajlat flórája, 
Heine fenyvének álma megvalósult, tüskés 
ágait lágyan érinthette oda a pálma kövér, 
fényes leveleihez; gyönyörű puszpángbokrok, 
mind megannyi kis boglya, köritettek be egy 
pompás tuját, melynek finom levelei ugy enged
tek a szellőnek, mint a lehelletnek a hattyuprém 
pelyhe; szomorú jávorfák, nagy levelű platánok, 
szagos olajfákkal, fehér kérgü nyirekkel keve
redtek, mig lábaiknál virító diszbokrok boriták 
a földet. Egész park, mely odább gyümölcsös
sel végződik, s a ház előtt szép virágos táblákat 
ölel körül. Hátul volt a szőlő és veteményes s 
még azontúl a baromfi-udvar, közepén kimagasló 
zöld galambduczczal, aztán az istálló, két szobá
val, bármelyik nagyobb, mint az uraság négy 
szobája összevéve. 

A fák helyenkint összeborultak s egész si
kátorokat képeztek, melyek össze-vissza bonyo
lódva, különféle lugasokkal, filagóriákkal, ülő
padokkal, üvegcsengős khinai pavillonokkal vol
tak megszakgatva, s a kis Lehmann egy óráig 
el tudta vezetgetni az embert e tömkelegben, 
ugy, hogy azt hihette, hogy ki tudja, hány hold
nyi angol kertben jár, pedig hát mindez elfért 
alig négyszáz quadratölön. 

Hja, a kis Lehmann nagy mester volt a 
térrel való gazdálkodásban is; jó iskola is volt 
számára a nemzeti színház szűk színpada. 

A kuglizó mellett állott egy óriás ember, 
persze papier machéeból, rettentő nagy orral. 
Ezt az orrt meg kellett fogni s ránczigálni, mire 
az óriás kinyújtott balkezében megfakadt a pa-
laczk s elkezdett vizet bocsátani, gyönyörű friss 
vizet, mely belefolyt egy kis medenczébe. Abba 
lépcső vezetett be s ha a medencze fölé egy zsi
nórrántásra kifeszült a szép jűros szegélyű fehér 
sátor, kész volt a kis fürdőház. Néhány lépéssel 
tovább állt a hinta s a kis gymnastika. Majd ha 
a kis Lincsi arra való lesz! 

A zöld bokorcsoportok között egy-egy 
gypsz-szobor, vagy egy virágos nagy váza vilá
gított elé fehéren, mig a szomszéd deszkakama
rája, mely háttal fordulva erre felé, nagyon 
zavarta volna az összhangot, szépen ki volt pin
gálva pompás sátor belsejének s befuttatva 
narancsszin tölcséres virágú bignonia radicans 
folyondárral. 

A kis telekből egész nyáron át kicsattogott a 
kalapácsütés, jeléül, hogy a kis Lehmann egész 
nyáron keresztül talál benne mesterkedni valót. 
De egyszer se volt oly nagy a sürgés-forgás a 
ház körül, mint Szent-István napján. Nagy nap 
ez Eákosfalván: abuc3ii napja. A templom szen
telése. Templom ugyan még nincs, de templom
szentelés az már van évek óta. Isteni tisztelet 
azon helyen, a hol a templom lesz. És öröm és 
vigasság. Ilyenkor minden háznak vendége van 
itten, de egynek sem annyi, mint a Lehmann 
kis lovagvárának. Az egész telep várja, mikor 
kezd már sötétedni, akkor kezdődik a tűzijáték, 

a kivilágítás a Lehmann kertjében. Azt kellett 
volna látni, a sisteregve fölnyilaló rakétákat, 
melyek vakító fényű piros, zöld, kék, sárga, 
violaszín uj csillagokkal hintik be az égboltot, 
a szikrát hányó ördögmalmot, a láthatatlan 
sodronykötélen végig futtatott villámot, mely 
czélhoz erve, mozsár-ágyút süt el messze el
hangzó durranással; aztán a tűzokádó hegyet, 
mely félórán keresztül szakadatlanul ontja vál
tozó szinü láváját; az égő csipkebokrot, a mozgó 
tűzoszlopot s mindenféle csodás játékát a pyro-
technikának. Biz ezt akár Stivwer is megnézhette 
volna. Aztán következett a kivilágítás. A fák 

i ágain kigyúltak a szines lampionok, de csakha
mar elhalaványodtak, mint a nap jöttére a csil
lagok, a mint nagy serpenyőkben meggyújtot
ták a bengáli tüzeket. Az egész kert nappali 
tündérfényben úszott, aztán a fehér világítás el
kezdett változni, átment a rózsaszínbe, violába, 
kékbe, zöldbe, sárgába, leírhatatlan effektussal 
világítván meg alulról a bokrokat, fákat, a cso
dálkozni látszó szobrokat s a háttérben a vad
szőlővel befuttatott házat, melynek homlok
zatáról ott volt olvasható ékes góth betűkkel a 
fölirás : «Gott segne uns !» 

Ah ezek feledhetetlen búcsunapok voltak !... 
Egy este hosszú kabátba burkolózva jött 

át hozzánk Lehmann. Vaczogó fogakkal mondja, 
hogy valami ostoba hideglelést kapott. Jöjjön 
vele valaki sétálni, mert ki akar fogni azon az 
istentelen lázon. 

Elmentem vele, körüljártuk a szépen épült 
telepet, melyen pár év előtt még ördögszekeret 
hajtott a szél a homokbuczkák fölött. Lehmann 
elmondta, hogy legközelebb megint épit, a szom
széd telekre, melyre alkuban van; a házat az
után kiadja olcsón, hadd legyen neki is szom
szédja, s ne menjen minden ember a Rákos
patak mellé lakni, a hol oly egészségtelen, lázas 
a levegő 

Reggel korán sirva fut át a cseléd, jelentve, 
hogy Lehmann mester ez éjjel meghalt 

Annak már több éve. Nagy idő a színpad 
emberére, épen elég, hogy elfelejtsék. 

Nyár elején elmentem a kis Rigoletto-ház 
mellett. Bántott a kíváncsiság, minő lehet a 
Lehmann mester vára, kertje. A kapu egy kis 
nyomásra megnyílt. Beléptem. A fák magasra 
nőttek, s még jobban összefonódtak ágaik. A szo
morú jávor több öles vékony gallyai benőttek a 
földbe. Sötét árnyú alagutak támadtak már ott 
is, a hová nem voltak tervezve. A sürü lomb-
labyrinthusban hirtelen alig találtam a házat, 
melynek féloldala egészen elrejtőzött az azóta 
óriásivá nőtt vadszőlőköntöaben, mely a tágas 
tornáczot egészen beboltozta, eleven hajazatot 
szőve föléje, s- alábocsátkozva, egész lecsüggő 
sűrű falat alkotott, ugy hogy most az egykor 
füzéres, szellős tornácz egész sötét nagy termet 
képez. A kuglizón térdig ér a zöld fű, s elő-
piroslik belőle valami: a kert óriás emberének 
az orra. Maga az óriás oda támaszkodik a pa-
villon falához, mely egészen le van fátyolozva a 
lelógó folyondártól. A Ceres szobra száraz nádat 
tart a kezében, bizonyosan a szél vetette oda. 
A gyönyörű tuja; mely mindennap tizenöt 
kanna vizet emésztett s mely olyan volt, mintha 
mindennap megfrizirozták volna, körül van 
fonva mocskos ökörnyállal. 

Az üveges tornácz ajtajához léptem. Ki
nyílt. Azontúl minden ajtó-ablak tárva-nyitva, 
a szobában szabadon kalandoz át a szél s sza
badon ver be az eső. Üres, néma minden. A re
gényes kis háznak, melyben oly eleven élet zsi
bongott, most nincsen lakója. De mégis. A kö
zépső szoba egyetlen megmaradt bútora, a 
csengettyűzsinór fölött ott van egy fecskefészek, 
benne apró fiókok, melyek élénk csicsergést 
visznek végbe, mikor anyjok, csőrében egy-egy 
méhecskével, a nyitott ablakon berepül. 

. Tehát mégis van lakója. 
Csak volt. Tegnap megint arra jártam s 

benéztem az elhagyott házba, mit csinálnak a 
kis lakók? Azóta megtollasodhattak, tán már 
maguk is ki- s berepülnek az ablakon. Belépek 
a nyitott ajtón: a szoba csendes. Fölnézek a 
falra: a fészek nincs ott, lenn a földön hevernek 
romjai. Talán a lakók is ott vannak alattok. Oly 
könnyű kizavarni az ily kis lakókat, csak a 
csengettyű-zsinórt kellett egyszer megrántani... 

Most már a kis ház igazán üres. 
Szomorúan hagytam el e helyet s már jó 

távol voltam a kerítéstől, mikor még egyszer 
visszapillantottam. Két magas ákácz közül felém 
tekintett a homlokzat teteje, melyet még nem 

tudott eltakarni a felkúszó vadszőlő s tisztán 
olvashattam a fölírást: «Gott segne uns.U 

Törs Kálmán. 

A bojér. 
(Vége.) 

A mint egy uj fejedelem neveztetett ki, be-
igtatása után 3—7 nappal kinevezte a szüksé
ges számú bojérokat, a mi következő szertartás
sal ment véghez. 

A fejedelem megjelent a kisebb diván-
teremben; előtte mentek a már emiitett méltó
ságok, ezüst botjaikkal; ha tényleges szolgálatra 
neveztetett ki a bojér, akkor a fejedelem a 
trónra ült; de ha csak a czimet kapta, akkor a 
bársonyos ágyra dűlt. Most bevezettetett a kine
vezendő, ki megállt ura előtt; az ur elmondá 
okait, a miért e kitüntetésre méltatja őt, a mire 
a fő-, vagy a második kincstárnok, -— a szerint 
a mint fő- vagy másod-harmadrangu bojérságra 
történt a kineveztetós, — felöltözteté a kineve-
zettet kaftánba, — egy sárga-fehér szinű, vastag 
pamutszövetből készült nyitott ujjú bő, hosszú 
ruhába, melyben meghódolt a fejedelemnek, 
kezet csókolt neki s átvette tőle a rangjelt, 
tudniillik az öles hosszú elefántcsontgombos 
ébenfa-botot. Ekkor a fő-székhordó kivezette a 
terem elébe s harsány hangon kikiáltotta az ott 
egybegyűlt népségnek a kinevezettnek nevét és 
rangját. Mnjd elővezettek egy fejedelmi paripát, 
melynek ezüsttel és aranynyal kivarrott nyereg
takarója a földig leért, a bojér felült e lóra s a 
csohodárok, arnauták és testőrök által kör
nyezve, haza lovagolt saját szállására, hol ke
véssel rá megjelent az udvari zenekar is, és 
eljátszott tiszteletére néhány török nótát, föl
vette az ezért járó s rang szerint meghatározott 
jó borsos tisztelelet-dijat, a melyen aztán a 
második és harmadik székhordó, a második 
igazságügyér, és a palotai hivatalnoksereg rang-
arányosan megosztozott. 

A bojéri rangok pedig következők voltak: 
I. osztálya nagy bojérok: a bán, a felföld 

(nagy Oláhország) vornik-ja, (udvarnok); az 
alföld, azaz kis Oláhország vornik-ja,, második 
és harmadik vornik, a felföld logofetje, (igazság
ügyér), az alföld logofetje, a czerimóniák logo
fetje, a jótékony intézetek vornikja a hatman, 
visztier (pénzügyér) szpatar, a policzia vornik-JA 
és az aga, mind hárman a közrend felügyelői; 
és végül a kamarás. 

Ez elsőranguak tartoztak hosszú szakállt 
hordani és őket illette meg a jog és tisztesség a 
fejedelmi tanácsban leülni, a mint föntebb el
mondottuk. 

II. osztály : a nagy kulcsár, kaminár, po
hárnok, székhordó és komiszár. 

III. osztály: szerdár, pitár, medelnicsér, 
szlugér, satrár és klucsér de ária. 

IV. osztály: második logofet, második 
posztelnik, második kamarás, második komisz 
(ugyanezek harmadik czimmel), végül vatáfok, 
csauszok, polkovnikok, kapitánok, stb. 

Ha a hivatalt viselte a bojér, akkor rangja 
elébe tették e szláv szót „vei", például rel vor
nik ; ha pedig csak a czimet birta, akkor bivvel-
nek neveztetett: bivvel bán, bivvel vornik stb. 

Előjogai voltak a bojérságnak az eddig 
említetteken kivül a nem-adózás, még pedig 
nemcsak ők maguk nem adóztak személyök és 
birtokuk után, de sőt jobbágyaikból is bizonyos 
számút adómentessé tettek. Az elsőrangú bo
járnak volt 80, az agának és kamarásnak 60, 
kulcsárnak, kaminárnak 40, pohárnoknak 25, 
székhordónak 20, szerdárnak 15, medelnicser-
nek 12, a IV-ik osztályuaknak 3 adómentes 
jobbágya, kik azonban csak az államnak nem 
adóztak, ellenben a bojérnek fizettek évenként 
60—80 piasztert. Ezenkívül adómentesek vol
tak a nagybirtoku bojároknak egyenes szolgá
lattevő jobbágyai, úgymint a molnárok, erdő
csőszök, szabadosok, fahordók, halászok és va
dászok , sőt e tekintetben a visszaélés oly 
határtalan volt, hogy némely nagy-bojér adó
mentessé tett szabókat, asztalosokat, kovácsokat, 
építészeket, s más egyéb iparosokat, kik aztán en
nek fejében neki dolgoztak mindent ingyen; 
továbbá csak a bojérok bírhattak rabszolga czi-
gányokat, a kiknek élete fölött is rendelkeztek, 
adták-vették őket darabszámra, sőt ha valaki egy 
czigányt agyonütött, nem ugy bűnhődött érte, 
mint gyilkos, hanem megfizette a czigány folyó 
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árát a kárvallott gazdának. Mellesleg megemlít
hetjük, hogy a czigányok még 1849-ben is ra
bok voltak s csak később szabadította föl őket 
Stirbei voda. 

A bojári előjogok közé tartozott még, hogy 
ha megbotoztatta a fejedelem, nem lehetett 
egyszerű ember módjára deresre húzni, hanem 
a fejedelmi teremből kihoztak egy pokróczot s 
elsőrangú bojér számára leterítették a fejedelmi 
palota legfelső lépcsőzetére, — vagy rangszerint 
alsóbb lépcsőre — s azon botozták meg. Go
romba szóért, vagy illetlen magaviseletért föl
pofozták ugyan, de nem puszta kézzel, hanem 
egy pálma domneaszkának (uri pofozónak) ne
vezett ezüstös nyelű bársonynyal bevont légy
csapó-forma eszközzel. Ilyen volt akkor az idők 
szelleme s az emberi méltóságról való fogalom. 

Tekintélyűk és hatalmuk azonbau még na
gyobb volt, mint ez előjoguk. 

A szegény paraszt futott az útból félre, 
mikor egy kolompos, csengős fogatot közeledni 
látott; a lóhátas utas leszállt lováról és az el
menőnek kétrét görnyedve köszönt. De leg
jobban féltek a városi kereskedők az agától. 
Ez, mikor a zsebpénze elfogyott, elindult rőföt 
és mértéket vizsgálgatni; elöl a bakon a kocsis 
mellett ült a kancsukás drabant, hátul egy hor
dozható deressel és kinzó eszközökkel fölsze
relve a hóhér. Jaj volt annak a sütőnek, vagy 
mészárosnak, kinek kenyere egy nehezékkel ke
vesebbet ütött egy okánál, vagy a ki hamis 
rőffel, csalárd okával mért, mert a kancsuka és 
vesszőzés rögtön omlott reájok. De divatos 
volt az oszlophoz szegesteiés is iülénél fogva 
és pedig lábujjhegyre állítva. 

.^Mindennek természetesen mai napon már 
nyoma sincs. A rangok és előjogok eltörül
tettek, az egyenlőség nemcsak kihirdettetett, de 
a paraszt szószerint is komolyan veszi, kalapot 
se billent az ur előtt, s ha tetszik annak, 
térjen ki neki. A mily szánandó volt azelőtt, mig 
rabszolgailag görnyedezett, oly kiállhatatlan lett 
most, midőn mély tudatlanságával nem fogva 
föl a műveltség által adott soknemű fölényt, 
ostoba gőggel mindenben egyenlőnek hiszi ma
gát a tanult, mivelt osztálylyal. Egyik végletből 
a másikba! 

Ma már nincs többé bojér, a rang ugy 
sem volt örökölhető; a franczia mintára szabott 
alkotmány nem ismer czimeket, a közéletben 
a volt uralkodók fiait, többnyire óriás birtokok 
tulajdonosait, még herczegeknek czimezik ugyan, 
de hivatalosan csak egyszerűen domnule, azaz 
«uram» a czime mindenkinek, s a törvény, 
mely a majorátust meg nem engedi, sőt a va
gyonnak fiuk és lányok közt való egyenlő föl
osztását rendeli: egy pár nemzedék alatt majd 
szétforgácsolja a 20—30 ezer holdas birtokokat 
is, s nemcsak valódi bojér, de nagybirtokos uri 
osztály sem igen lesz egy század alatt. Még élnek 
számosan, az öreg volt bojérok, többnyire visz-
szahuzódva a közéletből s elmerengenek a világ 
változó sorsa fölött, mint az öreg török-efendik. 
Efendi és bojér együtt uralkodtak, de maholnap 
csak a regényírók s a történelem tudja még, 
hogy ők mik voltak. 

A GŐZHÁZ. 
V E R N E G Y U L A R E G É N Y E 

MÁSODIK RÉSZ. 

H A T O D I K F E J E Z E T . 

A Tarjáni királynéja. 
Banks „ritkán jött velünk e vadászkirán

dulásokra. Ő inkább az ezredessel tartott s a 
Himmalája felsőbb regióiban kalandozott, a 
természet nagyszerű képeiben gyönyörködve. 
De az ezredes csakhamar visszavonult a séták
tól is. Gondolkodóvá lett s hajdani búskomor-
ságába merült, vagy Mac Neil őrmesterrel ta
nácskozott titkosan, mintha valami uj terven 
törné eszét, melyet még Bankstól, legmeg
hittebb barátjától is el akar rejteni. 

Július 13-kán Tan Guitt ur látogatott meg. 
Kedvetlen volt, mert közelebbről egy értékes 
darabbal sem sikerült állatgyüjteményét szapo
rítania. Se tigris, se oroszlán nem akart bebújni 
csaptatóiba s megfogatni magát elevenen. 

Kalagáni s két csikari kisérte Van Guitt 
urat, a ki szanitáriumunkban nagyon jól találta 

magát s készséggel elfogadta az ezredes meg
hívását asztalunkhoz. A gőzház két osztályának 
kényelmes, sőt pazar berendezése, mely a kral 
szegényes egyszerűségétől annyira elütött, nagy 
mértékben megnyerte tetszését. Elefántunk ke-
vésbbé; azt monda, nem adná bivalyaiért, s hitet
lenül mosolygott, mikor elbeszéltük neki aczél-
szörnyünk diadalmas harczát a rádzsa három 
erős elefántjával. Ellenben Kalagáni s a két 
csikari nem győzte bámulni az erömüvészet e 
csodáját. 

Ebédünket Van Guitt ur is nagyon ízletes
nek találta s becsülettel hozzálátott mind a 
Parazard mester süttje-főttéhez, mind házi pin-
czénk kiváló termékeihez. A legjobb egyetértés
ben váltunk el késő este. 

De július 16-kán egy közbejött esemény 
ismét megzavarta barátságunkat. Hod kapitány 
abban a perczben talált lelőni egy tigrist, mikor 
az épen a csaptatóba akart becsúszni. Munro 
ezredes alig birta kibékiteni őket s Hódnak meg 
kellé ígérnie, hogy jövőre csak oly tigriseket lő 
le, melyek nem árulják el világos szándékukat, 
magokat megfogatni. 

Néhány napi rossz idő, tartós s olykor 
viharos esőzés után, mely alatt a szobából ki se 
lehetett menni, július 23-kán néhány hegylakó 
látogatott meg ismét, Szuari nevű faluból 
valók, a Tarjáni erdőség felső széléről. Ezek 
egyike beszélte, hogy néhány hét óta egy rend
kívül nagy nőstény tigris tartja rettegésben az 
egész vidéket; tőr, verem, csapda, mind hiába, 

AZ ELEJTETT TIGRIS. 

a nyájakat nem lehet védni pusztításaitól s 
a lakók már oda akarják hagyni faluikat. 

Gondolható mennyire fölébresztette e hir 
a Hod kapitány vadászkedvét, azonnal föl-
ajánlta magát a hegylakóknak, hogy velők megy 
falujokba s rajta lesz, hogy félelmes ellensé-
göktől megszabadítsa a vidéket. 

Ezúttal nem csak én, hanem a mérnök is 
hajlandónak nyilatkozott reszt venni a vadá
szatban, a minek Hod különösen örvendett. 

Három-négy napra szándékozván távol 
lenni, Banks az ezredestől is kérdezte, nincs-e 
kedve velünk jőni Szuariba. Munro megköszönte, 
de azt monda, honn akar maradni s távollé
tünk id jét arra használni, hogy Mac Neillel és 
Gummival egy kirándulást tegyen a Himmala-
jának a Tarjáni fölötti részeiben. 

Banks nem erősködött tovább; s még ak
kor délben megindultunk a kral felé, hogy Van 
Guitt úrtól néhány csikarit kérjünk vállalatunk
hoz. Egv órakor már ott voltunk s Kalagáni és 
három°'hindu adatott rendelkezésünkre; de 
meg kellé ígérnünk, hogy — ha lehet — eleve
nen fogjuk el e nagyszerű nőstény vadat, mely 
hire után ítélve — egyik legszebb példánya 
lehetett a félsziget faunájának, s Van Guitt ur 
előre édelgett az örömben, ha egyik kalitkája 
homlokára e föliratot helyezhetné : «A Tarjáni 
királynéja*. 

Kis csapatunk délután két órakor indult 
meg a kralból s négy órakor már Szuariba ér

keztünk. A faluban tetőpontját érte el már a 
rettegés. Ép azon reggel egy szerencsétlen hin
dunőt szaggatott szét a kegyetlen tigris. 

A faluban egy jómódú angol bérlőnél szál
lásoltak el. Még aznap hajtást rendeztünk a 
környék kiismerése végett, de sikertelenül. 

A következő három nap, július 24., 25. és 
26-dikán minden irányban fölvertük és zaklat
tuk az erdőt, de a nagy vadat nem találtuk. 
Hod kapitány két kisebbet lőtt mégis, melyek 
az <"> tigrisei számát negyvenötre vitték föl. 

Végre 27-én a keresett vad uj gonosztettel 
jelentette magát. Gazdánknak egy bivalyát ra
gadta el a falu közvetlen szomszédságából. Nem 
lehetett tehát messze. Azonnal elhatároztuk 
keresésére indulni, az éjt sem várva be; bár 
tudtuk, hogy a tigris, ha jól lakott, két-három 
nap sem hagyja oda búvóhelyét. 

Megindultunk a hadjáratra. Attól a helytől, 
a honnan a bivalyt elragadta, vérnyomok jelöl
ték az utat, a merre prédáját vitte, egy kisded 
sűrűségbe, melyet újra meg újra átkutattunk, de 
minden eredmény nélkül. Elhatároztuk tehát, 
hadászmódra körülfogni a sürü berket s szoro
sabbra és szorosabbra vonni körüle csatárlán-
czunkat. Hod kapitány, Kalagáni s én egyik, — 
Banks és Fox a másik oldalon, közben szét
oszolva a csikarik és a falusiak, jókora lánczot 
alkottunk, mely mindinkább közeledve s ösz-
szébb szorulva a központ felé, lehetetlen volt a 
vadnak menekülnie. 

A láncz minden pontja egyaránt veszélyes 
volt, mert arról, hogy a tigris a körbe vett sű
rűben tanyáz, semmi kétségünk nem volt. 

Nyolcz órakor reggel kezdtük a hajtást s 
félóra alatt az egész kis erdő körbe volt véve. 
Csöndesen, zaj nélkül nyomultunk előre. Az 
állat jelenlétét sem árulta el semmi zörej. 

Az erdő sűrűje elrejtett egymástól s csak a 
közvetlen egymás mellett előre nyomulók látha-
ták egymást. De a mint előbbre, előbbre nyo
multunk, a csatárláncz ugy összeszorult, hogy 
az egyesek közt alig maradt valami köz. 

Egyszerre ordítás hallatszott. 
— Ott a vad! kiálta Hod kapitány egy szikla

barlang nyilasára mutatva, melyet nagy fák sű
rűje takart el. A barlang szájához közeledtünk. 

— Be kell oda hatolni, monda Hod. 
— Veszélyes kísérlet, jegyzé meg Banks. 
— Én azért megteszem, válaszolt a kapi

tány, megnézve puskáját, rendben van-e a 
KílKtlSíl. 

— Utánam, kapitány uram, monda Fox, 
lehajolva, hogy a barlang alacsony nyilasán be
bújjék. 

— Nem, Fox, nem! Ezt magamnak tartom 
fenn. 

— Oh kapitány uram, — esenge Fox, — 
hiszen tudja, hogy ón héttel vagyok hátra. 

— Sem egyiket, sem másikat nem enge
dem bemenni, kiáltá Banks. 

— Talán van más mód kicsalni a tigrist, 
— szólt közbe Kalagáni, — füstöljük ki a lyu
kából. 

— Helyes, monda Banks. 
Ebbe Hod kapitány is beleegyezett. Azon

nal száraz gályákat szedtek a falusiak s meg
gyújtották a barlang szájánál. 

Benn még semmi nesz; semmi mozdulat. 
Pedig füleink nem csalhattak: az előbbi ordítás 
innen jött. 

A barlang szája előtt meggyújtott tűz erős 
füstöt bocsátott magából, melyet a szél le- és 
egyenesen a barlang belsejébe vert. 

Most második, — az elsőnél sokkal vadabb 
és félelmesebb ordítás hallatszott. Az állat oda
benn megérezte a füstöt s tudta, hogy mene
külnie kell. 

A barlang nyilasára szegzett puskákkal 
vártuk kirohanását. Hod kapitány a legveszélye
sebb pontot választotta, szemben a barlang szá
jával. Puskája szilárdan szorult vállához. Moz
dulatlanul állt, akár egy kőszobor. 

Három perez telt; most harmadízben hal
latszék a vad ordítása; s a következő másod-
perezben egy óriási test szegte át a füst gomo-
lyait. A tigris volt. 

— Tüzet! kiáltá Banks. 
Egyszerre tiz cső dördült el; de később 

megtudtuk, hogy a tigrist egy se találta. Ugrá
sának váratlansága, a sűrű füst, és láng miatt 
lehetetlen volt jól czélba venni. 

A mint az ugró a földre ért, abban a pilla
natban fel is pattant ismét, hogy egy még hatal
masabb ugrással kiszökjék a körből. 
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Hod kapitány a legnagyobb hidegvérrel 
várta e pillanatot be, s ugyszólva röptében kül
dött rá golyót, mely azonban csak horzsolta a 
vállát. Mint a villám rohant a vad Hod kapi
tányra, — már fejére tette óriási talpát — de 
Kalagani, hosszú késsel ugrott oda. Az iszony 
kiáltása tört fel keblünkből, s még tartott , mi
kor a bátor hindu nyakszirton ragadta a fenevad 
macskát s hosszú erős kését szivébe akará már
tani. A vad e véletlen támadásra visszafordult, 
Kalaganit feldöntötte, s ez a kést estében kiejté 
kezéből. 

Elveszettnek hittük. De Hod kapitány fel
ragadta az elejtett kést s biztos kézzel egyene
sen és markolatig döfte a tigris szivébe. 

Mindez nem került többe öt másodpercznél. 
— Bag marhjága! bag marhjága! — kiál

tották körben a hinduk, a mi 
annyit t e t t : megdöglött a fe
nevad. 

— Köszönöm kapitány, 
szólt Kalagani. 

— Hogyan, te köszönöd? 
Hiszen nélküled én lettem 
volna a vad első mar ta léka! 

— De ön ölte meg, mi
kor már rajtam volt a sor, 
— s ez önnek a negyvenha
todik. 

— Hurrah, h u r r a h ! Él
jen Hod kapitány! kiáltá az 
egész csapat. 

Kalagáninak a vállát 
erősen felhasította a tigris. 
Meghittuk a gőzházba, hogy 
bekötözzük, a mit el is foga
dott. A csikarik, ezúttal ismét 
üres kézzel, a kralba haza 
mentek, képzelhető mily bosz-
szuságára Van Guitt urnák, a 
ki elevenen szerette volna 
megkapni a Tarjáni király
néját. 

Mi szanitariumunkba tér
tünk vissza; ott uj meglepe
tés várt reánk. Egy levél 
Bankshoz intézve, melyben 
Munro ezredes tudatta, hogy 
a nepóli határszélre ment, 
hol a Nana Sahib eltűnéséről 
biztos híreket remél ha l lan i ; 
de ne aggódjunk, visszatér 
akkorra, mikor a Himalája 
vidékét elhagyni szándéko
zunk. 

E levél tar talmának hal
latára Kalagani a kedvetlen 
megütközés egy mozdulatát 
nem nyomhat ta el. 

Mi okozhatá kedvetlen
ségét ? Vagy talán csalódtam 
volna? 

(Folyt, köv.) 

De még addig messze van. Ma még szép 
az erdő, madár is van benne, későn nyiló virág 
is csak akad, a melynek ilyenkor van még a 
tavasza; itt-ott az avarba aszó fű között meg
megakad egy-egy szem piros szamócza is. Má
sodszori termés. 

Erdő között hegyi csermely folydogáL 
Kristály vizéből keresztül látszik a kavics a fe
nekén. S a mint körül kőre locscsan habja, — 
ki tudná megmondani : kaczag-e, zokog-e ? 

Mohos kövekből van a palló a patakon. 
Szomorú fiatal asszony megy rajta végig, bele
fogózva a karfába. Mire gondol vájjon? 

Talán eszébe jut, milyen volt ez az erdő 
tavaszszal, s hogy az oly hamar elmúlt. Még most 
is szép, de nem olyan, mint akkor volt. Pedig 
még csak kezdete van az ősznek. Hová lesz a 

Erdőben. 
— Mészöly Géza rajzához. — 

Búcsúzó levél az, a mit 
így ősz felé a lomb a földre 
hullat. Búcsúját küldi alá az 
alant hervadó virághoz, mely 
földre csüggeszti dérütötte 
szirmát, mintha sirt keresne. 

Az erdő még csak egy hét 
előtt oly üdítő zöld volt. A 
remény színe terült el az egész 
hegytetőn és oldalon. Most már sárgulni kezd 
helyenkint, fakó foltok keletkeznek rajta, me
lyek mind nagyobb tért foglalnak el a zöld 
szin rovására. Hűvös őszi szél, mint mostoha
anya kezében a fésű, hasit végig a hegy fején, 
könyörtelenül tépve, gereblyézve a hajszálakat, 
melyek tova rebbennek az éles fuvalommal. 

Még két-három hét s az erdő fel fog 
öltözni ünnepi ruhába. A sárga foltoknak száz
féle változatai tűnnek föl, keverve fakóval, ké
kesbe játszóval, rózsaszínnel, haragos vörössel. 
A zöld alapon olyan ez a tarkabarka szin együtt, 
mint egy tuliporos rásakendő. Fölvette az erdő, 
ne lássa a tel, hogy fél a haláltól, ügy tesz mint 
a menyasszony, kiöltözik a lakodalmára, a 
melyről tudja, hogy halotti tora lesz. 

Aztán lehull róla a czifra lepel, letépi róla 
az enyészet, csak a puszta váza marad . . . 

AZ ERDŐBEN. — MÉSZÖLY GÉZA TOLLRAJZA. 

lomb, a virág, hová a madár csicsergése, patak 
csevegése, ha újra erre viszi útja. Tán tél is lesz 
már akkor. 

Talán eszébe jut róla, hogy minden igy jár 
a világon. Minden: a legszebb erdő és a legszebb 
a s s z o n y . . . 

Egyveleg. 
* Teli Vilmos kápolnáját Flüellen mellett most 

már teljesén restaurálták. A képeket Stückelberg 
Ernő bázeli művész nagy gonddal készítette. Négy 
freskó van összesen, egyik az almalövést, másik a 
Rütli hegyen történt összeesküvést, a harmadik 
Teli szökését s a negyedik Gessler megölését ábrá
zolja. Az első képen Altdorf község a 14-ik század
ból van egész pontossággal feltüntetve, az alakok és 
jelmezek is lehetőleg hiven vannak adva. Maga a 

csoportosítás Schiller színmüve s Müller János és 
Csudi elbeszélése után készült. 

"Tannernek versenytársa akadt Nápolyban, hol 
bizonyos Goldschmiedt arra fogadott, hogy nem 
negyven, hanem ötven napot fog koplalni egymás
után, a nélkül, hogy vízen kívül más valamit 
élvezne. Goldschmiedt énektanitó, híres úszó s 
már több év óta vegetáriánus. 

* A villamos vasutat Amerikában is meg akar
ják honosítani. New-Jersey államban egy vasúti 
vonalon tesznek jelenleg kísérleteket s ha sikerül 
New-York utczai vasutain fogják alkalmazni, me
lyek tudvalevőleg oszlopokra vannak készítve. E 
vasutak füstje és lármája jelenleg sok kellemetlen
séget okoz, míg a villamos vasút egész csöndesen 
működik. 

Villamos világítás a Gotthard-alagutban. A hí
res alagút telepein jelenleg azon dolgoznak, hogy a 
mozdonyokat az egész alagutra ható villamos vilá

gításra rendezzék be. Ha a fo-
. , lyamatban levő tanulmányok ezt 

lehetővé teszik, akkor lesz Euró
pának egy 13,33á méter hosszú 
alagutja, melyet villamosság vi
lágit meg. A munkálatoknál már 
megkísérlek a villamosságot al
kalmazni, de annak fénye olyan 
vakitó s a vetett árnyék any-
nyira éles volt, hogy a dolgozók 
sokkal kevesebbet láttak, mint 
a közönséges pislogó kis kézi 
lámpák mellett. 

A fogfájás hazája. Némely 
országnak megvannak a maga 
nemzeti betegségei, az angolnál 
a spleen, a németnél a csömör, 
az amerikaiaknál az Egyesült-
Államokban a fogfájás. Ez álla 
mokban nem kevesebb mint 
12,000 fogorvos lakik és mind
egyik viruló üzletnek örvend. 
Évenkint fogtömésre (plomba 
lás) fél tonna (10 mázsa) legtisz
tább aranyat használnak fel, mi
nek ára egy fél millió dollár, 
vagy 1 millió 100 ezer forint, 
azonkívül négyannyi platinát és 
ezüstöt. Évenkint az Egyesült-
Államokban három millió ha
mis fog kél el. Félni lehet, hogy 
3 század múlva az összes forga
lomban levő arany az Egyesült-
Államok temetőiben lesz elásva. 
A fennebbi számításból kisül, 
hogy az összes észak-amerikai 
lakosság hatodrésze évenkint 
kénytelen fogait hamis fogak 
által helyettesíteni. 

A czipó'tisztitás ujabb mód
ja. Czipők és csizmák fényesi-
tésére Propert testvérek Lon
donban uj fénymáznemet talál
tak fel, melynek alkalmazása a 
legkönnyebb, mert semmiféle 
dörzsölésre nem szorul. Az álta
luk feltalált fénymáz, mihelyt a 
bőrre alkalmaztatott, minden 
kefélés nélkül, önmagától egyen
letes sötétfekete fénynyé válto
zik. S a gyakorlati kísérletek 
bebizonyították, hogy sem a 
fény tartóssága, sem annak fé
nyessége tekintetében az eddigi 
mázak közül egy sem veteked-
hetik a most feltalált és forga
lomba bocsátott keverékkel. 

Sajátszerű temetés. Egy 
angol lap írja : «A Fiehley-
temetőben (Londonban) rövid 
idő előtt furcsa temetés ment 
végbe. Egy clownt temettek s 
ez alkalommal a czirkus egész 
társulata jelmezben jelent meg. 
A menet alkalmával a törpe 
fekete lobogót vitt s egy pony-

lovat vezetett, melynek hátán a majom ült. A 
törpe, a ló és a majom gyászruhát viseltek. A 
koporsón az elhunyt clown bohóczsipkája feküdt 
s közvetlenül a koporsó után két clown jött, kik
nek arcza félig fehérre, félig sárgára volt festve. 
A két clown bohócz-jelmezt viselt. A sírgödör be-
hantolása után a két clown a sir fölött czigány-
kerekeket vetett s ez volt az utolsó «Isten veled!» 

* Holbeinnak 24, állítólagos eredeti rajzát árve
rezték el nemrég Parisban Firmin-Didot könyvtárá
val 20,000 frankért. A képek a thaláltáncz* czimtí 
ismert csoportra vonatkoznak, de némelyek állítása 
szerint csak másolatok, mivel az eredeti rajzokat 
Holbein egyenesen fára készítette. 

* Özön'vizeló'tti rhinocerost talált Balter Leo is
mert élettanbuvár Steigerthal mellett. A csontváz 
igen jó állapotban volt. Az állat mintegy 7 láb ma
gas lehetett s szarva olyan hosszú volt, mint ma egy 
felnőtt elefánt agyara. 
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Iparművészetek a Keleten. 

Japáni tájkép. 

Az országos iparegyesület a múlt héten 
megnyitotta uj helyiségeit a nagy közönségnek, 
hogy itt bemutassa a Kelet iparművészetének 
termekeit. Oly utón indult el, melyet eddigelé 
került : nemczólja ezúttal, hogy az iparosoknak 
gyakorlati, közvetlen hatású útmutatást adjon; 
hanem az : hogy, bár nem utánozható, de a kéz
művességet illetőleg tökéletes, az anyagok keze
lesére nézve uj és meglepő, rajzban és felfo
gásban szokatlan, de művészi motívumokban 
dúsgazdag tárgyak kiállítása által a nagy közön
ség Ízlését javítsa, látkörét tágítsa, az iparosok
nak pedig leleményességét és ügyességét fo
kozza. 

Nem kételkedem azon, hogy ez helyes 
i rány; hogy a kiállítás haszna nem marad el, 
— különösen, ha a jelen kiállítás nem marad 
elszigetelt kísérlet, de mások is követni fogják, 
— de azt is tudom, hogy egyelőre nem fog nagy 
elismerésre találni. A legtöbb látogató közönyös 
szemmel megy rajta végig, ritka furcsaságok 
halmazának t ek in t i , s folyton azt a kérdést veti 
föl: Mit lehet itt tanulni ? Mit lehet itt utánozni ? 
Mindezt a bárok, fantasztikus tárgyat hogyan 
alkalmazhatnék saját szükségeinkre— a mivelt 
iparos, európai viszonyokra ?! Az egyesület el
nöke, gróf Zichy Jenő, maga is ezen érzésnek 
adott kifejezést, midőn a kiállítás megnyitásakor 
mintegy mentegetőzött , hogy nem gyakorlati 
haszon reménye indította őt a vállalat létreho
zására. 

Pedig nyugati iparos-államoknak, Franczia-
és Angolországnak példája nem ezt bizonyítja, a 
történet tanúsága nem ezt mondja. Bármelyiket 
kérdezzük, azt a feleletet nyerjük: a Kelet tanul
mányozása mindig termékeny volt Európa ipar
művészetére ; ez azon forrás, melyből ha az 
elvénült, kimerült európai izlés merített, mind
annyiszor uj , ifjú erőre kelt. A Kelet méltány
lása és megvetése, izlés dolgában, ugy váltakoz
nak mint dagály és apály; Európa partjain 
jelenleg a dagály nőttön nő. Az iparegyesület 
kiállítása ennek egy hulláma, mely hozzánk el
jutot t ; reménylem, előőrse a többinek; mert 
jobb, ha az üditő nedvet fertőzetlenül kapjuk, 
mint már franczia és angol színnel meghami
sítva, vagy épen teljesen megrontva a német és 
osztrák izléstmérgező csatornákon keresztül. 

* * * 
Végtelen sokat foglal magában a rövid 

«Kelet» szó, h a a művelődés, a művészet törté
netében nyomozzuk értelmét. Ázsia müveit álla
mainak története még egyszer akkora időszakot 
tölt be, mint a nyugotiaké. A három főcsoport
nak, melyekre oszlanak, a khina-japáni, az indus, 
a persa-syria-egyiptominak, mindegyike oly vál
tozatos, oly különböző jellemvonásokkal bir, 
mint az európai népek együttvéve. Mindegyik 
külön fejlődött, majd pedig hatott egymásra; és 
különböző korszakokban, közvetlenül vagy köz
vetve, döntő befolyást gyakorolt Nyugatunkra. 

A középtengerparti birodalmaknak, Assy-
riának és Egyiptomnak szülötte minden nyugati 
műveltségnek őse és legigézőbb példája : a gö
rög. Minden kétséget erre nézve eloszlattak a 
csak pár év előtt föltalált legrégibb emlékek, a 
kyprosi és mykenei sirok tartalma. 

Perzsia és India egy részének meghódítása 
Nagy Sándor által, ugy hatott a görögökre, mint 
a hogy mindig hat a megállapodottabb, a fény
űzőbb miveltsóg érintkezése az egyszerűbb és 
még fejlésben levőre. Feltüzelte képzelő tehet
ségüket, fokozta vágyaikat és igényeiket. Drága 
selyem szőnyegekhez, aranynyal, ezüsttel átszőtt 
öltözetekhez, ékkövekkel kirakott szobákhoz szo

kott a makedón kalandort követő görög. A keleti 
népek leigázását saját hazája fontosságának és 
önállóságának elvesztésével űzette meg. Nem 
Athén, Theba és Sparta voltak a műveltség köz
pontjai többé, de az egyiptomi Alexandria, a 
syriai Antiochia, az idegen pergamosi és parthus 
királyok udvara. 

A római birodalom hanyatlásnak indult az 
őt minden oldalról megrohanó barbárok táma
dása és a kereszténységnek a régi társadalom 
szerkezetét megbontó hatása alatt, Hadrianus 
es az Antoninusok erős birodalmának örökösei 
csak â  birodalom kettéosztásában látták fon-
maradásának biztositékát. A nagyobb életerejü, 
tartósabb keleti rész műveltségébe aránytalanul 
több keleti elemet vett föl, mint antik hagyo
mányt, Justiniánus és Heraklius udvara sokkal 
közelebb állott szokásaiban és életmódjában 
Darusiéhoz vagy Nagy Sándoréhoz, mint Áugus-
tuséhoz. A karavánok, melyek Byzantionból in
dultak ki, elhatoltak a* mennyei birodalomig és 
elhozták a porczellánt, sőt a selyem ipart magát, 
melyet a korábbi rómaiak csak hírből, csak 
egyes ritka példányokból ismertek, melyeket 
drágábban fizettek a legritkább ékköveknél. 

Mohamed hitvallása ép ugy felforgatta a 
Keletet, mint Krisztusé a Nyugatot. Perzsia éti az 
iudus birodalmak újra élénk összeköttetésbe ju
tottak a Közép-tenger partjaival. Az arabsoknak 
katonai állama szolgálatába fogadta a meghó
dított ősrégi népeket; tudósaik indusok és per
zsák voltak; Iránból és aGauges partjaiból rab
szolgaságba hajtott művészek építették palotái
kat és házaikat Bagdadban, Alexandriában, 
Cordovában, Granadában; kaftánjaikat perzsák 
szőtték, kardjaikat Damaskus iparosai ková
csolták. Ezzel a műveltséggel jött érintkezésbe 
a jóléire vergődő Nyugot. A keresztes vitézek a 
Kelet pompájától elvakítva tértek haza zord 
kastélyaikba. Velencze és Piza gályái verse
nyezve hozták a Kelet iparczikkeit a nyugoti 
vásárokra, a keresztény egyház papjai keleti 
szövetekbe öltözködtek, Itália főurai drága pénz
ért vették a mórok cserépedényeit, — Olaszország 
fölvirulását főleg levantei kereskedésének kö
szönheti. 

A modern korszak első messzeható tényei-
nek egyike: a tengeri útnak fölfedezése Indiába 
és Khinába. Ennek birtokolása virágoztatta föl 
Portugáliát; ez adta meg a kicsinyke Holland
nak az erőt, hogy a spanyol világbirodalom 
fojtó karjai közül kiszabaduljon; ez tette őt két 
századra nagyhatalommá az európai birodalmak 
sorában. 

Holland népe kereskedő és iparos volt ; 
gazdagságát a hátsó indiai szigetek és a khinai 
és japáni czikkek egyedárusága képezték. Keres
kedői ezzel özönlötték el Londont, Parist és 
Drezdát; iparosai a japáni és khinai porczellánt 
utánozták; eltanulták a mennyei birodalomtól 
papírral bevonni a szobák falait, lakkal díszí
teni a bútorokat és apró használati tárgyakat. 
A ki a XVII. ós XVIII-ik század ízlésének tör
ténetét tanulmányozza, jól tudja, hogy ez a 
kulcsa a nagy változásnak, az antik és építé
szeti elemekből kifejlődött bárok iránytól a 
roccocohoz, melyet majd két századon uralt 
Európa s mely még a mi századunkban is sok
kal erősebben gyökerezik a nép Ízlésében, sem
mint azok hinnék, kik a divat apró változá
saira fordítják csak figyelmöket. 

A legújabb nagy változásnak közepette 
állunk még ma. A ki jól ismeri az intézeteket, 
melyek e tekintetben az irányadók, a kinek át
tekintése van a még mindig hangadó Paris tö
rekvéseiről, az tudja, hogy megint Japán és 
Khina, India és Perzsia iparművészeiének termé
kei képezik a tanulmányozásnak a legfontosabb 
anyagát. • 

Uy gyakran voltak már mestereink a kele
tiek és mégis a hányszor megtanulta leczkéit 
Európa, annyiszor fordult el tanítóitól, annyi
szor bízta el magát és tagadta meg tőlük épen 
az izlést. Forgassunk csak valami útleírást a 
múlt század végéről vagy a jelennek elejéről, 
azt fogjuk találni, hogy a keleti népek szorgal
mát, ügyességét dicsérik a szerzők, de Ízlésüket 
nevetségesnek, bárdolatlannak ecsetelik. Minden 
lapon azt találjuk, hogy az indusok, akhinaiak, a 
japániak művészetének tárgyai csupa szörny
alakok, melyeknek előképét a természetben föl
lelni nem lehet ; hogy rajzukban nincs kompozi-
czió, nincs távlat ; hogy díszítésükben nincs 
arányosság; szóval minden alkotásukból kirí a 
szépség érzésének hiánya. Ma máskép gondol

kozunk azért, mert tanulmányoztuk műveiket, 
mert megismerkedtünk alkotásaikkal és tudjuk, 
hogy a látszólagos hiányok inkább előnyök; át
látjuk, hogy nem a képesség hiánya okozza 
őket, hanem az előrelátó tartózkodás attól, a mi 
fölösleges, a mi zavarólag hat. 

A Kelet művészete minden korban diszitö 
vala, A szobrászat, a festés mii vei nem váltak 
önczóllá, hanem mindig valami tárgynak ékes-
Bégéül szolgáltak. Epén azért a keleti ember 
soha nem rontja el a tárgyat, melyet diszit; 
soha sem jut eszébe, hogy egy tányérnak, egy 
szőnyegnek, vagy szoba falának felületét látszó
lag megszüntesse, perspekíivailag a valónak lát
szatát fölkeltő tárgyak ábrázolása által. 

Igaz, hogy a keleti mythologiák alakjai 
megjelenésűkben a természettől elütök, de 
mindannyi természetben előforduló tárgyaknak 
és lényeknek összetétele ; es nézzünk akár egy 
indus bálványt, akár egy khinai Bzörnyállatot, 
azt fogjuk találni, hogy egyes tagjaik a termé
szet alkotásait a leghívebben adják vissza. 
hogy összetételűk épen a természetnek mély 
ismeretéről tesz tanúságot. Ott, hol nem ilyen 
tárgyat ábrázol a keleti művész, ott hol ecsete 
vagy vésője létezőt állít elénk, ott azt éri el, a 
mi nyugati művészetünknek is legfőbb törek
vése: a jellemzőt, az életet, a mozgást. Vesse
nek olvasóink csak egy pillantást a czikkünket 
kisérő képekre: a tájképre, változatos előterevei 
s a háttérben előtűnő éles vonalú hegygyei a 
szent tűzokádó «Fusiyama»-val; vagy a gó
lyákra, melyek épen a mocsárra letelepesznek; 
vagy az indus elefántra, mely a sűrűn törtet 
keresztül, meg fognak győződni állításunk igaz
ságáról. Ha figyelmesen tanulmányozzák e képe
ket, azt is fogjak látni, hogy a hatást itt a leg
egyszerűbb, majdnem puritán eszközökkel érte 
el a művész ; ez teszi oly vonzóakká a kelet mü
veit. Az, hogy a keleti ember tökéletesen ismeri 
az anyagot, melyet kezel, hogy mindig csak arra 
alkalmazza, mire kiválóan alkalmas, hogy soha
sem iparkodik fából bronztárgyat, bronzból kő-
tárgyat készíteni, ez az, a mi minden egyes apró
ságnak magasbb művészi beeset ad. Minden 
helyes stylérzéknek alaptörvénye az anyagnak 
tisztelete : ezt tanuljuk meg újból és újból a Ke
lettől. 

Az elmúlt korszakokban Ázsiának nyugati 
czivilizácziói, a közeptengerparti birodalmak és 
India befolyásolták leginkább nyugatot. Európa 
népei innen ismerték meg az uj meg uj anyago
kat, itt láttak uj meg uj eljárásokat, itt gazdagí
tották képzeletüket és állították helyre stylérzé-
köket. Jelenleg Khina és Japán művészete a 
főforrás, melyből merítünk. Ennek oka nem vé
letlen szeszély, hanem modern életünk viszonyai
ból ered. Európa művészete és iparművészete 
egyaránt az állandóság jellegét viselte magán. 
Minden család törekvése az volt, hogy saját 
házzal birjon, melyet nemzedék, nemzedék után 
örökölt. A berendezés, művészi fényűzés mindig 
arra volt számítva, hogy meghatározott környe
zetben, előre kijelölt helyén megmaradjon az 
ember számítása tárát képező időn keresztül. 
Épen ezért minden díszítés alá volt mindig ren
delve a legállandóbbnak, az épített részeknek. 
Az építészet törvényei hatják át Európa szob-
rászatát, festészetét és iparmüvészetét a görögök 
idejétől a XIX. századig. 

Ma mind ez megváltozott; kóborlókká let
tünk. A jelen nemzedéknek' a családi ház már 
csak halvány hagyományként tűnik föl. Vá
rosról városra vándorlunk, évnegyedről évne
gyedre más-más falak között ütjük föl hajlékun
kat. Nem lakunk többé, de táborozunk. 

Természetes, hogy a viszonyoknak ily mély 
változása kihat környezetünk művészi alkotá
sára i s ; teljesen más nemét a szépségnek kell 
keresnünk, mint eddig. A modern világ nem 
dolgozik többé nagy tömegekkel; bútorainkban, 
fényűzési tárgyainkban nem keresünk építészi, 
szobrászati szépségeket, sőt még épületeinken, 
városaink berendezésében sem fektethetjük erre 
a fősúlyt; szemünket nem ez gyönyörködteti, — 
vágyainkat csak a festői elégíti ki. A festői szép
ségnek pedig alapelve más, mint az építészetié. 
Az építészeti a symmetrián alapszik; azon, hogy 
az egyes részek ismétlődnek egymásnak megfe
lelően; a festői a ponderáczión, azon , hogy 
egyenértékű, de egymástól különböző részek 
alkotnak harmonikus egészet. 

Egészen más okok, más viszonyok, ősrégi 
időktől fogva, fejlesztették ugyanide a khinai 
és japáni művészetet. Minden tárgy díszítése 
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festői nálok; minden tárgy művészi tekintetben 
önálló, független környezetétől, együttesen min
dig csak festői hatást idéz elő. Az európai 
ember, ha tárgyat diszit, mindenekelőtt annak 
középpontját éa széleit emeli ki s a többi fölü-
let beosztásánál az egyik oldalon ismétli a 
másiknak díszítését. A keleti művész díszítésé
nek fösulyát a tárgy egyik szélére helyezi és az 
egy helyre öszpontositott nehéz tömegnek meg
felelőn a szabadon hagyott területet könnyű 
ékitéssel lepi el, mely terjedelménél fogva mégis 
egyensúlyozza amannak hatását. Az európai 
tárgy rendesen csak egy meghatározott szem
pontból élvezhető, csak egy bizonyos helyen van 
művészileg indokolva. A keleti tárgy minde
nütt é r the tő ; önállóságánál fogva minden kör
nyezetbe beilleszthető. Ezért vonzza Európát a 
khinai és japáni iparművészet , ezért képezik 
ezek a mai, háziurak kényétől függő, hurczol-
kodó nemzedéknek eszménykepét. 

* 

Kepéinken iparkodtunk oly tárgyakat be
mutatni olvasóinknak, melyek legalább némi 
fogalmat adhatnak a keleti művészek fantáziá
jának gazdagságáról, rajzolásuk jellemző voltá
ról, finom érzésökről kecsesség és pikánsság 
iránt. Alig képzelhetünk a modern Ízlésnek 
megfelelőbb tárgyat, mint a könnyű, nyúlánk 
lótuszvirágot, lágy hajlásaival, melyet a termé
szet legpontosabb megfigyelésével mintázottniejz 
a japáni művész és föl tudott használni gyertya-
tartóul a nélkül, hogy a növény bármely részét 
eltorzította volna. Modern génre festő büszke 
lehet, ha ugy eltalálja egy-egy alak mozgását 
és jellemző vonásait, mint az Hoksay tanítványá
nak sikerült a sétáló asszonykáknál. A birmai 
fegyverek fogalmat adnak arról, hogyan olvad 
össze hátsó Indiában Khina és India iparművé
szete. A perzsa és indiai díszedények mutatják, 
hogy a Kelet munkásai nemes egyszerűség
ben tudnak versenyezni akár a klasszikus 
időkéivel. A khinai és japáni tárgyak csoportja, 
melyet Jules Jacquemart , a modern illusztráto
rok nagymestere, tűjével karczolt, mutatja, hogy 
ezen tárgyak mi festőién illenek össze még a 
véletlen által rendezve is . 

Mindez azonban csak halvány képét adja 
a Kelet tárgyainak, melyeknek szín és technikai 
tökéletesség adják meg fővarázsukat s épen 
ezért melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe az 
iparegyesület kiállítását, mely ha rendszeres 
egészet nem képez i s , mégis az egyes tárgyak 
r i tkaságánál , az egésznek változatosságánál 
fogva fogalmat ad a Kelet gazdagságáról és 
pompájáról. 

Ftilszky Karoly. 

Leszálló daru. Japáni rajz. 

Kolumbus Kristóf tetemei. 
A közelebbi napokban Genuában és Páviá-

ban fényes polgári és egyházi pompával fogad
ták a san-domingói káptalan által a két város 
küldötteinek átadott l.ristályszekrényt, melyben 
Amerika fölfedezőjének, Kolumbus Kristófnak 
két maroknyi hamva, néhány csont-aprólékkal 
vegyülve, volt bezárva. De hol volt Kolumbus 
eltemetve? San-Domingóban-e vagy Havanná
b a n ? Hisz mindeddig történeti adatok bizonyí
tották, hogy a nagy génuai porai Havannában, 
Kuba szigetén nyugosznak; hogyan magyaráz
ható meg tehát e történelem elleni tény ? 
H j a ! a történelem életrajzi rovatai még sok 
kiigazítás alá esnek, mert a mint az olasz 
mondja : «il tempó e galantuomo» A tudo
mánykedvelök előtt nem lesz talán érdektelen, 
h a röviden s hiteles adatok nyomán — a filadel-
fiai archaeologiai társulat jelentése szerint — 
előadom: mikép történhetett az újkor e legelső 
s legnagyobb emberével is ily óriási tévedés! 

Egészen a jelen év elejéig megingathatat
lan hiedelem volt, hogy Kolumbus Havannában 
van eltemetve, de a múlt év végén egy véletlen 
eset földeritette az ellenkezőt, t. i. hogy az új
világ föltalálója soha sem volt ott eltemetve. 

Tudjuk, hogy Kolumbus 1506. május 20-án 
Valladolidban halt meg, hol testét a ferencziek 
klastromában zárták el. Hét évvel azután tete
meit Sivigliába vittek és ott a karthausi Szent-
Brunó-szerzetesek Las Cuevas nevű zárdájában 
helyezték el. — Tizenhárom évvel azután, el
hunyt fiának, Don Diegonak is ugyanazon sír
boltban adtak helyet. 

Itt nyugodott békében az életében annyit 
hányatott nagy ember földi maradványa egész 
1536-ig, mikor innen is felásták s San-Domin-
góba (Hispaniola) szállították át, hogy eleget 
tegyenek életében többször nyilvánított ama 
kivánatának : hogy ott alhassa örök álmait, hol 
első amerikai gyarmatait alapította volt. A san-
domingói sírbolt fedi a Diego fiát s tehát Kolum
bus unokáját, D. Luigi Kolumbust is. 

Hanem még itt sem volt a nagy fölfedező 
porainak állandó maradása, mert az 1795-ben 
bekövetkezett ismeretes politikai s territoriális 
változások alatt a sziget fnmczia hatalom alá 
kerülvén, a spanyol tengernagy kívánatára Ko
lumbus koporsója onnan is kivétetett s spanyol 
hajókon Havannába, Kuba szigetére vitetett, 
mely még mindig a Kastigliai ház birtokában 
volt. It t nagyszerű halotti pompával pontifikális 
szertartás mellett, a spanyol hajóraj jelenlété
ben, ugyanazon év márczius 19-én a főtemplom 
nagy oltára melletti kőfalazatban, és pedig az 
evangélium fölötti oldalon zárták el. Ily módon 
támadt azon közhiedelem, mintha Kolumbus 
Havannában lett volna eltemetve. De már ak
kor mindjárt szellőre kelt a suttogó hir, hogy a 
francziák ezen kegyeleti kötelezettségükben is 
a szokott könnyelműséggel jártak el, s sokan 
kétségbe vonták, hogy ők a halhatat lan tenge
rész hamvvedrét szolgáltatták volna ki a spanyo
loknak. E szárnyaló hir alapján a kétely mindig 
nagyobbra nőtt, különösen a szerzetesek rendé
ben, de minden fáradság s kutatás mellett sem 
lehetett e kételynek kellő alapot találni. Míg a 
senkinek és semminek nem kedvező idő egy 
véletlen eset által a sírboltok közt is fáklyát 
gyújtott s letépte a titok szemfödelét. 

Alig egy évvel ezelőtt, s mialatt a san-
domingói székesegyházban némi újításokat s 
kijavításokat czéloztak végbevinni, történetesen 
rátaláltak a D. Luigi Kolumbus koporsójára, 
melyről állítva volt, hogy ez is Havannába szál
líttatott volna apja és nagyapja tetemeivel 
együtt. Felbátorítva e fölfedezés ált il, tovább 
folytatták a nyomozást s végre is rájöttek a 
Kolumbus Kristóf porait őrző koporsóra, mely 
közel négy századdal ezelőtt volt oda letéve. Egy 
világi és egyházi tudósokból alakult bizottság 
szigorú vizsgálatot tön a helyszínén s teljes vi
lágosságra hozta a tényt, ugy hogy már nem 
lehet többé kétkedni, miszerint az 1795-ben 
felbáborgatott csontok, melyeket oly nagyszerű 
pompával szállítottak s temettek el Havanná
ban, nem a Kolumtrosok, hanem hihetőleg há
rom igénytelen jámbor szerzetes testi marad
ványai voltak. 

Most az uj-jersey történelmi társulat ke-
rést intézett az amerikai államokhoz a czelból, 
hogy közköltségen egy a nagy férfiúhoz méltó 
mauzóleumot emeljenek. A kérés méltányos és 
valószínűleg teljesülni is fog; csak vajha még 
újból ne háborgatnák hamvait annak, kit életé
ben s halálában örök hullámok üldöztek egyik 
világrész partjairól a másikra, s kinek még a 
kegyelet sem tudott századok után sem, nyugal
mat és békét eszközölni ki, jutalom s méltó hála 
fejében!! , 

Bodola Lajos. 

Stratford Redcliffe lord. 
1788—1880. 

Angolország egyik legtekintélyesebb diplo
matája, Stratford Canning de Redcliffe lord, ki
nek hatása az első keleti háború alkalmával 
igen jelentékeny volt, a múlt hóban halt meg 
elaggott korában franti birtokán Tunbridge "Wells 
mellett. Működése hazánk sorsára is befolyás
sal volt s azért illő, hogy néhány sorban m i is 
megemlékezzünk róla. 

Stratford Canning Londonban 1788-ban 
jan . 6-án született, atyja tekintélyes kereskedő 

Stratford Redcliffe lord. 

volt, s a hires Caunin^ György, ki 1827-ben mi
niszterelnök lett s Angolország történetében je
lentékeny szerepet já tszik , közel rokonai közé 
tartozott. Stratford Etonban és Cambridgeben 
tanult s azután a külügyminisztériumban nyert 
alkalmazást. Már 20 éves korában, mint attaché 
Konstantinápolyba ment Sir Róbert Adair mellé 
s itt csakhamar követségi titkár lett. Oly hamar 
kitűnt tehetségei által, hogy 1814-ben, tehát 26 
éves korában már tel jhatalmukövet lön Svájcz-
ban, hol a jelen helvét szövetség alakulásában 
tevékeny részt vett. A következő évben jelen 
volt a bécsi kongresszuson. 1820-ban Washing
tonba küldetett s 1824-ben Szentpétervárra 
a görög kérdés megoldása végett. 1825-ben 
mint nagykövet jött Konstantinápolyba, hogy 
a szultánnál a görög nemzet érdekében mindent 
megtegyen. Ez ügyben szerzett érdemeiért 
nyerte a térdszalagrend nagy keresztjét. 1828-
ban a parlament tagja lett s mint ilyen sok 
ideig működött, de időközben a porta s Görög
ország között fölmerült diplomacziai kérdések 
elintézése végett többször utazott keletre s az ő 
közreműködése hozta létre 1832 jul. 21-én a 
végleges békét. 1833-ban szentpétervári naay-
követté nevezték ki, de Miklós czár nem aKarta 
elfogadni s azért letette tisztjét. Parlamenti mű
ködése egész 1841-ig tartott . 

Ugyanezen időben telepedett le, mint angol 
nagykövet, állandóan Konstantinápolyban s in
nen kezdődött meg nagyhatású működése, me
lyet a különböző irányú és különböző politikai 
nézetet valló kormányok nem tudtak megvál
toztatni. Tapasztalatait s hatalmát mindegyik
nek igénybe kellett venni. 1849-ben a magyar 
szabadságharcznak Törökországba menekült 
bujdosó bajnokai főkép az ő szilárd és a magya
rok ügyével rokonszenvező magatartásának 
köszönhették, hogy őket a porta az osztrák 
és orosz kormányok háborúval fenyegetőd-
zése daczára sem adta ki, sőt oltalma alá 
vette. Tekintélye különösen a krimi háború 
alkalmával volt irányadó. Személyes barátsága 
Abdul Medzsiddel még szilárdabbá tette hatal
mát. Európai államférfiunak sohasem volt na
gyobb tekintélye a portánál, mint neki s a te
kintély hatása a népre is kiterjedt. Lelépese 
aggkora miat t történt. 

Stratford a lordságot 1852-ben kapta, de 
mivel két házasságából csak egy fia származott 
s ez is elhalt 1878-ban, a czim vele együtt sirba 
száll, mint számos méltóságai és kitüntetései is. 

Hordozható függő-ágy. 
No lám: gúnyolni szoktuk a csigát, mert a 

hátán magával hordja a házát, de azért ha el
hagytuk lakásunkat s csak egy éjt kell is a sza
badban töltenünk, már érzékenyen fáj a veszte
ség. Sőt iparkodunk is megközelíteni e csúfolt 
állatot s találmányokat szövünk a végből, hogy 
mindenütt felüthessük akár egy perez alatt sáto
runkat . Mintha csak az ősök nomád hajlamai 
újulnának meg bennünk. 

Az a három á b r a , melyet ide mellékel
ten lát az olvasó, egy ilyen kicsiny, mindenütt 
felüthető otthont képvisel, melylyel kezünkben 
nem kell félnünk akár a Sahara tüzes napjatol, 
vagy a tisza-bögi égető homoktól. S mikor vala-
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Hordozható függő-ágy összegöngyölve. 

Hordozható függő-ágy takaróval. Hordozható függő-ágy ernyővel. 

hol Mező-Túr tájékán elöntötte a vidéket a déli
báb, s nem látni az egész vidéken sehol egy fát, 
mely árnyékot nyújtana, sehol egy épületet, 
mely hűssel kínálna — legfeljebb talán a távoli 
kerek-torony látszik ide — akkor csak széjjel
szedjük a kézi táska alakjában magunkkal ho
zott otthonunkat, a földbe szúrjuk a négy karót, 
összekapcsoljuk őket felül egy rúddal, s reájok 
akasztjuk a függő ágyat, fölibök pedig az árnyé
kot tartó ponyvát : és azonnal el vagyunk látva 
az idő viszontagságai ellen. Kényelmes ágyban 
ringatódzunk, a napsugarak nem férkőzhetnek 
hozzánk, — de még a zivatar is megkímél, mert 
cseppjei nem birnak a vizáthatlan ponyván által
törni. 

Egy perez alatt megcsinálhatjuk a nyugvó 
helyet, — s egy perez alatt ((fölszedhetjük ismét 
a sátorfát, i) 

Egy magyar tanár a magyar ten
gerparton. 

Dr. Dezső egyetemi magántanár, ki a termé
szettudományi társulat megbízásából a fiumei part
vidéken félévig a magyar tenger állatvilágát tanul
mányozta, haza érkezett, s nagyon érdekes és érté
kes szivacsgyüjteményt hozott magával. E gyűjte
ményben, mely ritkítja párját, sok eddig nem ismert 
szivacs nem és faj van. Ilyenek a gyönyörű alkatú 
mész- (kaik) szivacsok, melyeket dr. Dezső tengerünk
ben fölfedezett s nagyon érdekesek ama szivacsok is, 
melyek rákok hátára ülepednek és igy tesznek szert 
helyváltoztatásra ; mikor az ilyen rák által czipelt 
szivacs megindul, ugy néz ki, mintha egy darab ten
gerfenék kelne útra. Igen szépek a kovaszivacsok, 
melyek kehely, ág, bokréta stb. változatos alakban 
vannak meg gyűjteményében. Magyar tengerünkből 
eddigelé ismeretes volt 27 szivacsfaj, dr. Dezső 
200-nál többet hozott. Egyik legszebb alakú uj nem 
a magyar tenger szivacsai közül az, mely Trefort 
közoktatási miniszter nevére, Trefortia-nek keresz
teltetett. 

Dr. Dezső, a magyar tengerpart vidékein má
sodízben tartózkodása alatt is megnyerte hazánk ott 
lakó, olasz ajkú polgárainak becsülését, szeretetét. 
Kirándulásai alkalmával hajójának egyik költő ven
dége sonettel tisztelte meg a magyar természettudo
mányi-társulat megbízottját, mely a «Studio e La-
voro» czimfi fiumei lapban is megjelent és igy 
hangzik: 

Ali' iüustrvximo Signore Dr. Béla Dezső 
Professore álla R. ünivenitá ,li Budapest 

ni'll' atto di tua partenza. 

A te, Signor, che i cári lidi e l'onde 
Isti correndo del gentil Quarnero 
E gli studi volgesti del pensiero 
Álla Fauna, che a quello orna le sponde ; 

A te, Signor, che l'ardue vie profonde 
Della scienza hai conte, e al cm severo 
Sgnardo le leggi deli' eterno Verő 
Natnra invano, ingelosita, asconde, 

Memore ognor del generoso affetto 
Ondé nuovi orizzonti álla mia mente 
Aprivi, ho sacri i palpiti del petto ; 

E ti segno, e ti fingó al pensier mio, 
Lontano tanto, eppure ognor presente, 
Cogli entusiasmi onde sí anela a Dio ! 

Vittorio de Gauss. 

Mélyen tisztelt Dr. Dezső Béla budapesti egyetemi tanár 
úrhoz, eltávozása alkalmából. 

Reád, Uram, ki kedves partjait és hullámait 
Bejártad barangolva a bájos Quarnerónak, 
És gondos buvárlatokat végeztél 
Faunájában, mely annak partjait disziti; 

Reád, Uram, ki nehéz és mély utaira 
Szántad magadat a tudománynak, és a kinek 

komoly 
Tekintete előtt az örök Igaz törvényeit 
Hiában rejtegeti a féltékeny Természet, 

Mindig emlékezem nemes működésedre, 
Mely által eszem uj eszmeköröket 
Nyert és szivem érzetei nemesültek ; 

És téged követlek és reád gondolok lelkemben, 
Bár távol, de mindig jelenben, 
Lelkesedéssel, bárhol — az Isten áldjon meg. 

A magyar orvosok és természetvizs
gálók nagygyűlése Szombathelyen. 

Az aug. 27-iki bezáró gyűlés elfogadta az uj 
alapszabályokat, s ez az idei vándorgyűlés legneve-
zetesb mozzanata. 

A gyűlés osztályainak felosztásában a négy cso
port ezentúl is megmarad, ugy hogy szakférfiak és 
laikusok egyaránt részt vehetnek e vándorgyűlése
ken. Nemcsak orvosok, természettudósok és mathe-
matikusok lehetnek tagjai, hanem mezőgazdák is s 
végül a társadalmi csoportba tartozó műkedvelők. 
Nők szintén tagok lehetnek és szavazati joggal is 
birnak. Az intéző hatalom a központi választmány 
kezében van. Mielőtt valamely vándorgyűlés kezdő
dik, az állandó központi választmány minden elő
zetes munkát elvégez. Goadoskodik az előadásokról, 
időszaki kérdéseket tűz ki megvitatás végett. A ki 
tagja kivan lenni a vándorgyűlésnek, az ott a hely
színen, sajátkezüleg iratkozik be. A csoportoknak 
megfelelőleg van négy szakülése. Az orcos-sebészi bel-
gyógyitással, sebészettel s a közegészségügygyei fog
lalkozik. A természettudományi csoport körébe tarto
zik az élettan, embertan és ősrégészet, továbbá a 
khemia és gyógyszerészet, valamint a geológia és 
ásványtan is. A mathematikai csoporttagjai a mathe-
matika és fizika s a mérnöki és építési tudományo
kat mivelik ; végül a társadalmi osztály a statisztikát, 
a földrajzot és a meteorológia, a gazdaság és állat-
gyógyitás érdekeit képviseli. A szakülések rendjé
nek megállapításánál tekintetbe veszi a rendezőség, 
hogy a tagok más szakok üléseit is látogathassák. 
A vándorgyűlés tudományos estélyiket is tart a nagy 
közönség számára. A központi választmány tagjai 
lehetnek alapítók, kik legalább száz darab arany 
pályadijat adtak, továbbá vagy hatvan fővárosi és 
tizenöt vidéki választott egyén. A gyűlésre már 
ápril havában küldik szét a meghívókat. Vau aztán 
helyi bizottság is, mely a vándorgyűlésre az elő
készületeket megteszi. A nyomtatványok, melyek 
mjnden ily kirándulás alkalmával megjelennek, 
kétfélék; a „Xapi közlöny"-t a titkárok szerkesztik s 
az minden reggel a történt dolgokról ad jelentést; 
a ,.Munkál«tok" pedig egy szakértő bizottság fel
ügyelete alatt jelennek meg B a beszédeket s tudo
mányos ülések és estélyek leírását foglalják ma
gukban. 

A bezáró gyűlésen terjesztették elő a számadá
sokat is. A bevétel volt 5826 írt, a kiadás 1928 frt. 

Az összes vagyon, a fiumei nagy emlék tőkéje, a 
pályadijak tőkéje, stb. 7355 Irt. A gyűlés köszönetet 
szavazott Sztupa György pénztárnoknak. A nagy 
választmány az idő rövidsége miatt nem juthatott 
megállapodásra a két uj pályadíj kitűzésére nézve ; 
Szombathely városa és herczeg Batthyány Gusztáv 
száz-száz aranyas pályadijaira tehát a központi 
választmány fogja a kérdéseket kitűzni; az orvosi 
szakosztály azt indítványozta, hogy az egyik dijat a 
közegésség-ügyről szóló pályaműre tűzzék ki. 

Még az 1882-iki vándorgyűlés helyének meg
állapítása volt hátra, s erre nézve Débreczen városa 
meghívása elfogadtatván, a gyűlés tárgya ki volt 
merítve, s következtek a búcsúbeszédek. A tagok 
nevében dr. Halász Géza, a város és megye részéről 
Grimm polgármester és Takács főispán szóltak. Leg
nagyobb hatású volt az elnöklő Szabó Imre püspök 
beszéde, mely után a gyűlés lelkesült ováczióban ré-
szesité a derék egyháznagyot. 

Délben bucsúebéd volt a Sabariában, de azon 
már nem sokan vettek részt, mert többen elutaztak, 
s a kirándulások különböző csoportokban meg
kezdődtek. 

Kirándulások rendeztettek: Tárcsára, Boros
tyánkőre, Jakra, aztán Kis-Czellbe, honnan Ság
hegyre mentek; végül pedig a gleichenbergi fürdőbe. 
Az idő nagyon kedvező volt a kirándulásokra. 

A sághegyi kirándulás, Takács főispán vezetése 
alatt, a tudományra nézve érdekes fölfedezéssel járt. 
Öt delejes sziklára akadtak. Inkey Béla, ki Vasmegye 
geológiai viszonyait tanulmányozta, már előbb ész
lelte e tüneményt s közölte Kunz Adolffal, s a két 
Gotthárddal. A sziklák az észak-keleti részen van
nak s ezekhez közeledve, a delejtű azonnal forgoló
dik. Az öt sziklában delejes vasércz van. Az egyik 
szikla oly erővel hatott a delejtűre, hogy az egészen 
megfordult. A kemény sziklából a magokkal hozott 
uj kalapácsokkal nagynehezen letörtek egyes dara
bokat múzeumaik számára, de ezeknek már kevés 
hatásuk volt a delejtűre. Nevezetes, hogy a nép 
állítása szerint épen e vidéken időről-időre gőzölögne 
a föld; télen oly erősen, hogy az ember kezét is 
megégeti. Ugyané helyen egész télen át soha sincs 
hó. Lehet, hogy ez túlzás, de magok a kutatók is 
ugy találták, hogy a sziklák magas kőmérséküek. 
A kutatásokat különben még folytatni fogják. 

^M A gleichenbergi kirándulásban százhúszan vet
tek részt. A hires fürdő igazgatósága nagy szívessé
get és vendégszeretetet tanúsított a látogatók iránt. 
Feldbachtól kedve (Gleichenberg vasúti állomása) a 
kirándulók az igazgatóság vendégei voltak. Innen 
D'Orsay igazgató és Závori fürdőorvos vezetése 
alatt 24 kocsin vonultak be a fürdőbe, hol diadal
kapu, magyar lobogó s a Rákóczy-induló fogadta 
őket, és a kocsik egyenesen a kirendelt szállásokra 
vitték á vendégeket. 

A megérkezés augusztus 29-én reggel volt, 8 
rövid pihenő után a látogatók a diszes gyógy -
terembe gyűltek össze, hol gr. Wiekenburg Ottokár 
üdvözölte a szivesen látott vendégeket. E barátsá
gos üdvözletre Mutter Kálmán válaszolt. Ezután a 
fürdő nevezetességeinek és környékének megtekin-

* . 



J500 

tése következett. A svájczi háznál villás reggeli 
várt, később pedig lakoma a fürdőben. 

A látogatók aug. 30 án búcsúztak el e helyről, 
hol — az ország határán kivül — oly előzékeny 
figyelmet tanúsítottak irántok. E kirándulással ért 
véget a szombathelyi vándorgyűlés. 

Irodalom és művészet. 
A Budapesti Szemle» 47-ik (1880 szept.—ok

tóberi) száma megjelent, oly változatos és gazdag 
tartalommal mint rendesen. Első czikke Imre Sán
dornak mint akadémiai rendes tagnak székfog
lalója: ,..) </«/ nyelééről". A mit Imre Sándor ir, 
mindazt az aprólékosságig menő lelkiismeretes 
részlettanulmánynak a magasb eszmei tanulságba 
elvonása jellemzi. E tanulmányában is feltaláljuk, 
és pedig szépen összeolvadva mind a részletezés, 
mind az átalánositás érdemét. Valódi essay, melyből 
annyi élvezetet, mint tanulságot meritlietiink. Téglát 
Gábor, a dévai főreáliskola derék tanára, Stanley 
afrikai utazását kezdi ismertetni (első közlemény) 
— élvezetesen s a föld- és természetrajzban jártas 
ember alaposságával. Wertheimer Ede, ki az uj kor tör
ténelmi forrásait már évek óta kiváló sikerrel gyűjti 
s tanulmányozza s e végből most is Parisban időz, 
a XVIII. századbeli franczia szalonokról ad vonzó 
képet. Télfy Iván az uj-görögök államtudományi 
irodalmát ismerteti. Ifj. Szinnyey József, buzgó ifjú 
fínnistánk, közvetlen szemléletből merített rajzát 
adjaa finn parasztok életének, viszonyainak sjellemzé-
ne.k, sok érdekes vonással s ügyesen összeállítva. 
Megannyi önálló s nagy részban eredeti tanulmány. 
A szerkesztő, bár nem törekszik minden áron csak 
eredetit adni, jól teszi, hogy még a külföldi s világ-
érdekü tárgyakat is önállóan dolgoztatja fel munka
társaival. A következő közlemények a szépiroda
lom rovatába tartoznak ; Szász Károly két mutatványt 
ad Homér Iliászából, magyaros alexandrinekben, 
mint ujabban Baksay is tette. Nem akarunk össze
hasonlítást tenni a két fordító közt, lapunkhoz mind 
a kettő közel ál l ; de örülnénk, ha kézen-közön az 
egész Hornért, vagy legalább az egész Iliászt igy 
kaphatnók kezeikből. Mailnek angol iró érdekes no
vellája : «Positivismus egy szigeten: Az uj Pálos 
Virginia*, sarkasmussal teljes modern beszély, Nagy 
László forditásában előzi meg a honién fordítá
sokat. Az irodalmi és tárczaszerü közlemények közt 
első Reclus nagy művének : «A föld»-nek ismertetése, 
a legilletékesb tollból, Htmfahy Jánostól. E szép 
mű, melyből a természettudományi társulat kiadásá
ban az első kötet már tavai jelent meg s a második 
most készül, irodalmunkba is át van sajátítva s 
közönségünk előtt is ismeretes. A színházi szemlé
ben a szerkesztő tárgyalja a nemzeti színház két 
legfeltűnőbb újdonságát, a Bartók Legszebbjét s 
Csiky G. Proletárjait. Kivált az elsőről nagyon szi
gorúan nyilatkozik s alkalmat vesz egyszersmind a 
szerző egész más téren (az élczlap-irodalomban) 
való működése bírálatára is. Most egy érdekes 
tudományos polémia következik, Marczaii Henrik 
és Panler Gyula közt, a szerkesztőhoz intézett két 
nyílt levél alakjában, kik közül az utóbbi az előbbi
nek a magyar történett kútfőkről irt művét bírálta 
volt s most e bírálat némely tételei fölött vitatkoz
nak, — A füzetet az akadémia irodalomtörténeti 
bizottságának felhivása zárja be, mely már a rövi
debb időközii folyóiratokból s napi lapokból ismere
tes. A tartalmas füzet ára 2 frt; előfizetés félévre 
6, egész évre 12 frt. 

Csokonai Vitéz Mihály, irta Haraszti Gyula. E 
362 kis 8-adiét lapra terjedő kötet bevezetésül szol
gál Csokonai összes műveihez az Aigner Nemzeti 
Könyvtárában. A szerző, az életrajzi anyag össze
gyűjtésében s a két fő-iró, Domby és Toldy adatai 
egyeztetésében s uj forrásokból kiegészítésében di
cséretes lelkiismeretességgel járt el, s ez munkájá
nak főérdeme. Irodalmi ítéleteiben önállóságra tö
rekedett s ezt is elérte — egyen kivül; saját elfo
gultságától, mely a költő iránti előszeretetében gyö
kerezik s ennyiben tiszteletreméltó és rokonszen
vünket is érdemli, nem birt eléggé szabadulni, 

konai kétségkívül kiváló költő volt; határozott 
nagyobb tehetséggel, mint a mennyit 
birt; de a szerző túlbecsüli Csokonai 

költői irodalmunkra s annak utána kö-

VASÁBNAPI IT.TSÁG 
vetkezett vezér-egyéniségeire, különösen Kisfaludy 
Károlyra és Vörösmartyra. Tudva van, hogy a Kis
faludy és Vörösmarty kora őt jóval alább becsülte 
mint érdemié is ; Toldy is csak igen későn szolgál
tatott neki igazságot. De azért, hogy pl. Kazinczy 
igazságtalan volt Csokonai iránt, szabad-e Kazinczy 
iránt oly igazságtalannak lenni, mint szerzőnk. 
Apró következetlenségektől sem maradt ment. Egy 
helytt Vörösmartyt «első nagy, sőt mindeddig leg
nagyobb költőnk»-nek nevezi; s a következő lapon 
«a legnagyobb magyar költő» Arany János. Vagy a 
legnagyobb magyar azt akarja jelenteni: legmagya
rabb ? Mindezek mellett Haraszti Gyula műve min
denesetre érdekes s — bár sok szó fér hozzá, — be
cses is. Mindenesetre jobb a közelebbről (s épen 
Aignernél is megjelent) ilyenféle irodalomtörténeti 
és életrajzi úgynevezett tanulmányok legtöbbjénél. A 
kötet ára 2 frt 20 kr. 

„Szépirodalmi Könyvtár" czim alatt Aigner 
L jos uj vállalatot indított meg, mely — egyéb 
hasonló vállalataitól külcsín tekintetében előnyö
sen különböző alakban — kéthetenként 4—4 ives 
füzetekben ígérkezik megjelenni. Két első füzetében 
egyszerre két munka jelen meg, melyek mindenike 
több — talán 5—6 — füzetre fog terjedni. Az első : 
II fi ne kSlteményei, Kmlrödi Sándor fordításában-, 
életrajzi s irodalmi bevezetéssel. Heinét sokan for
dították már magyarra, több-kevesebb szerencsével; 
de talán néhány darabján kivül alig olyannal, a mi 
uj kísérletet ne tűrne meg. Nehéz fordítani, tartalmi 
s alaki sajátságaiért; legnehezebb hangjáért, melyet 
fordításban egészen eltalálni alig lehet. Endrődy 
tehetségesb költőink közé tartozik a fiatal nemze
dékben ; de ez első füzetben (melynek nagyobb 
részét a bevezetés foglalja el) még kevesebb dal van, 
mintsem határozott ítéletet mondhatnánk sikere 
mértékéről. A vállalatban megkezdett másik mű
ről, Milko Izidor tárczaszerü elmefuttatásairól is, me
lyek „Mindenütt és sehol" czim alá vannak foglalva, 
szintén későbbre tartjuk fel Ítéletünket. Most csak 
a vállalat ajánlására szorítkozunk. Egy-egy füzet 
ára :i0 kr. 

„Petrarca és Kisfaludy Károly" czimű irodalmi 
tanulmányra hirdet előfizetést Rényi Rezső, 80 krjá-
val. A tanulmány, mely a «Szépirodalmi Figyelő*-
ben jelent meg, sok uj adatot is foglal magában. Az 
előfizetések Aigner Lajos könyvkereskedésébe inté-
zendők. 

A „Koszom- szeptemberhavi füzete Franken-
burg Adolf veterán irónk fénynyomatu arczképét 

I közli, s maga Frankenburg visszaemlékezéseiből ir 
j meg benne egy fejezetet "Petőfi és az Életképek» 
j czim alatt. A füzet további tartalma: költemény 
j Komócsy Józseftől, elbeszélés Margitay Dezsőtől; 
| rajz Tors Kálmántól «Az albán berezeg* czim alatt; 

György Aladár képzőművészeti irodalmunkról ir, 
Vajda Viktor pedig «Gróf Benyovszkyról a franczia 
irodalomban». 

..Vasárnapi Lapok" czim alatt Hevesi József 
fiatal iró október 1 -tői kezdve társadalmi és szépiro
dalmi hetilapot indit meg. Az előfizetési ár egész 
évre 5 frt, és a «Vasárnapi lapok, szerkesztőségi és 
kiadóhivatalához (dohány-uteza 28. sz. a.) küldendő. 

Miután hasonló czimű lapoknál gyakran fordul 
elő tévedés, s eddig is gyakran megesett, hogy "Va
sárnapi lapu, «Vasárnapi Lapok* czim alatt is érke-
tek hozzánk levelek, a tévedések elkerülése végett 
fölkérjük olvasóinkat, hogy hozzánk intézett levelei
ken lapunk czimét világosan irják ki. Ezt annál in
kább ajánljuk figyelmükbe, mivel az újonnan meg
indulandó vállalat egészen más természetű, mint a 
„Vasárnapi Újság", s nem illusztrált lap. 

Uj regény Jókaitól. 'Jókai négykötetes nagy tör
ténelmi regényen dolgozik, melynek tárgya a kuruez-
világ dicsőségében és csalódásban gazdag idejéből 
vau véve. A regény az alakítandó szépirodalmi rész
vényvállalat kiadásában jelenik meg. 

Kossuth emlékiratairól a «RepubliqueFrancaise» 
tárczaczikket közöl, a melyben igen rokonszenvesen 
nyilatkozik mind Kossuthról, mind emlékiratairól. 

• Világos előtt* czimen Molnár György, ismert 
színigazgató emlékirataiból 16 ívnyi kötet fog meg
jelenni. Előfizetési ára 1 frt, mely szerzőhez szept. 
15-ig Gyorokra küldendő. 

„Tizenkét röpirat." Ilyen czimű zsidó ellenes 
havi folyóiratot indit meg Istóczy Győző képviselő. 
Az els5 füzet a jövő hóban jelenik meg. 

•Tisza Lajos és udvara Szegeden.. Fény- és 
árnyképek, irta «egy ismeretlen.* Nyomatott Szege-
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den s kapható Grimm Gusztáv budapesti könyvkeres
kedése utján, ára 1 frt. Könnyed, élénk toll rajzola
taiból áll a száz és néhány lapnyi kötet. Találó meg
jegyzések, gúny és tréfa sem hiányzanak belőle, a 
mint sorba veszi a királyi biztosi tanácsosokat, Kákay 
Aranyos-féle modorban rajzolván róluk képeit. 

Iskolai könyvek. Aigner Lajos kiadásában meg
jelentek: „Alak- és mértan", elemi és felső népisko
lák, valamint a polgári iskolák és tanitóképezdék 
számára, irta Mayer Miksa, harmadik javított és a 
méterrendszerre alkalmazott kiadás. Ara 80 kr. — 
,, Világtörténet iskolai én házi használatra". A miniszteri 
tanterv alapján irtaFührerlgnácz, gyakorló iskolai 
tanitó és néptanár. Ára 40 kr. 

Előfizetés zeneműre. Bernetti Bertalan előfize
tési ivet bocsátott ki két magyar zeneműre, me
lyekre nézve a szerző engedélyt nyert, hogy azok 
közül az egyiket Klotild főherczegnőnek, a másikat 
pedig Koburg herczeguőnek ajánlhassa. Az egyik 
czime „Alcsuthi hányok", csárdás zongorára és ez 
van Klotild főherczegnőnek ajánlva. A másik zene
mű „Szent-antali ábránd" Koburg Fülöp berezegné
nek ajánlva. Az előbbi mű csinos kiállításban már 
elhagyta a sajtót, az utóbbi pedig október közepén 
jelen meg, Ára egynek-egynek 80 kr. Megrendelhető 
a szerzőnél (Buda, Pala-utcza 6. sz.). 

A nemzeti színház operájánál a vendégszereplés 
folytonos, miután a primadonna-hiányt nemcsak 
Nagyné halála, hanem Balázsné távolléte is súlyo
sítja. E héten Keleti Katalin asszony lépett föl, ki 
külföldi színpadokon szerepelt eddig. A «Mignon* 
operában Philine szerepét énekelte, de csak közép
szerű sikerrel. Hangjának nincs üdesége, s a magyar 
szöveg kiejtésével is küzdenie kellett. 

A népszínháznak most ismét zajos estéi vannak, 
mióta Blaháné harmadfélhavi pihenő után ismét 
megkezdte szereplését. Augusztus utolsó napján lé
pett föl először a «Sárga csikó* népszínműben, szo
rongásig telt ház előtt. A tapsoknak és kihívásoknak 
alig tudott vége szakadni. Ismétlődött e zajos fo
gadtatás másik este is, a «Piros bugyelláris* elő
adásakor. 

Jubileum. A nemzeti színház operájának egyik 
legrégibb művésze: Kőszegi, e derék bassista, kinek 
pontossága és lelkiismerete közmondásos, s noha 
37 éve tagja az intézetnek, ő miatta soha sem kellett 
a kitűzött előadást megváltoztatni. E jeles és törhe
tetlen tagja tiszteletére a színház az idén jubiláris 
előadást rendez-. Az eszmét Odry Lehel pendítette 
meg, s az opera tagjai rögtön felkarolták. 

A képzőművészeti társulat műlapja. Benczúr 
Gyula Münchenből hazaküldte «Szent István keresz-
telését* ábrázoló nagy képének egy tollrajzát. A kép 
Bécsen át került le hozzánk, a hol művészi körök
ben nagy feltűnést keltett. A karton a képzőművé
szeti társu'at gyüléstermében van, s eltér a múzeumi 
ismert képtől abban, hogy a kép felső részén angya
lok csoportozata van a koronával. A műlap eredeti 
rajzának magassága 70, szélessége pedig 40 centi
méter, s a társulat művészeti bizottsága elhatározta, 
hogy ép ily nagy alakban másoltatja; egyszersmind 
azt is elhatározta, hogy Benczúr Gyulához jeles mű
veért köszönő és elismerő levelet intéz. 

A képzőművészetek gyámolitására Csongrád
megye 500 frtot szavazott meg és szándéka a jövő 
évben is hasonló összeget fordítani e czélra. 

A múzeum képtára részére a közoktatási minisz
ter Böhm Páltól Münchenben élő jeles életképfes
tőnktől «Dinnyeszüret az alföldön* czimű nagyobb 
festményt vásárolt meg. 

A történelmi képekre hirdetett pályázatra mű
vészeink közül sokan készítenek vázlatokat. Gregum 
Imre e napokban tért haza Münchenből s három 
vázlatot hozott magasai. Az egyik a világosi fegy
verletételt ábrázolja, a mint honvédhuszárok két
ségbeesve összetörik kardjukat; a másik II . Rákóczy 
Ferencznek Lengyelországból való visszatérését mu
tatja, a mint a fölkelők lelkesülten üdvözlik ; a har
madik a király látogatását Szegeden. 

Közintézetek, egyletek. 
A mérnök- és épitészegylet kirándulásai. A te

mesvári gyűlés után a mérnök és épitészegylet tagjai 
Oravicza felé indultak, s innen az osztrák állam
vasút aninai kőszénbányájához mentek. Jaszenován 
aug. 26-án reggel külön vonatra szálltak, melyhez 
fedél nélküli kocsik is voltak csatolva, hogy az érde
kes vidéket és kanyargó hegyi vasutat annál jobban 
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lehessen látni. Sziklába vésett 14 alagúton, utveze-
tékeken, hidakon, hegyoldalon kapaszkodó pályán 
és elragadó vidéken haladtak. Krasovánál az óriási 
mész-égető kemenczét nézték meg, s délben értek 
Aninára, hol a szakemberek számára oly sok érde
kes látnivaló van : gépek, Szénbányák, vasöntő műhe
lyek. Délután 5 óra körül indultak vissza a hatal
mas telepről. Baziásiy vasúton mentek s ott a •Szé
chenyi* gőzhajón meghálva, aug. 27-én reggel a 
Vaskapun át Turnu-Severinig rándultak. Visszatérő
ben Orsovánál Szörénymegye tisztikara üdvözölte 
a kirándulókat. A városban több házra lobogókat 
tűztek ki. A korona kápolna megszemlélése után 
Uehádiára, a Herkules-fürdőbe utaztak, melynek 
környékén aug. 28-án délelőtt csoportonkint kirán
dulásokat tettek, aztán Zsiymondy Vilmos tartott' 
előadást a fürdő geológiai viszonyairól. Az ebéden, 
hol a lelkes felköszöntők nem hiányoztak, elhatároz
tatott, hogy a mérnökök és építészek egyesületének 
tagjai a honfoglalás 1000 dik évfordulójának emlé
kére pályadijalapot létesítenek. Elhatározták to
vábbá, hogy a Kazán-szorosban Széchenyinek emlék
táblát állítanak. A Herkules-fürdőből aug. 29-én 
Szegedre értek a kirándulók, s az ott folyó nagy 
munkákat tüzetesen megtekintették. A Hungária 
szálloda udvarán az egylet tagjai tiszteletére fényes 
ebéd volt, melyben részt vettek az egyleti tagokon 
kivül a szegedi mérnökök, ugy a városi mérnökség 
néhány tagja, valamint a királyi biztosság műszaki 
osztálya Lechner Lajossal élén. Az épülő Szeged 
egészben igen jó hatást tett a vendégekre. Este az 
ujszegedi népkertben halestély volt, melyen az egylet 
mintegy 50 tagja jelent meg. Az éjjeli vonattal a 
vendégek Budapestre utaztak. 

A természettudományi társulat által kiírt nö
vénytani nyilt pályázatra 18 ajánlat érkezett be. A 
bíráló bizottság dr. Janka Viktor múzeumi fűvészőr, 
dr. Mika Károly kolozsvári egyetemi tanársegéd és 
dr. Simkovics Lajos nagyváradi reáliskolai tanár 
ajánlatait fogadta el. 

A Széchenyi-szobor bizottsága még nem oszol-
hatik fel, ama per miatt, melyet özv. gróf Wald-
steinné ellen indított, az elhunyt gróf által a szobor 
talapzatára fölajánlott ötezer forint kifizetése vé
gett. A per egyébiránt jól áll s nemsokára el fog 
dőlni. A Széchenyi-szoborra a leleplezés alkalmával 
letett koszorúk még az akadémia egyik termében 
vannak, honnan gróf Széchenyi Béla nemsokára a 
czenki sírboltba szállíttatja. A gróf a szoborbizottság 
minden tagjának fölajánlott egy-egy koszorút és 
szalagot, a szobor létesítése körül tizennyolez éven 
át való fáradozásaik emlékéül. 

Az országos gazdasági múzeum, mely a Közte
lek helyiségeiben van berendezve, s Girókuti F . 
vezetése alatt áll, vasárnap, hétfőn és csütörtökön 
folyton nyitva van. E múzeum valóban érdemes a 
megtekintésre, főleg most, midőn a legszebb gyü
mölcsök tétetnek ki szemlére. Ugyanekkor látható a 
Köztelken az országos tanszer múzeum is. 

Az állatkertben az őszszel is megtartják a szo
kott sorshúzásokat. Egy sorsjegyára lOkr. Húzások 
lesznek szept. 12-én, 19-én, 26 án, október 3-án és 
10-én, tehát mindig vasárnap. A nyereménytárgyak 
közt van 2 dámszarvas, 1 medve, 3 majom, 3 róka, i 
2 kecske, 4 kakadu, 20 papagáj, 3 mókus, 20 ausz
tráliai pinty, 49 különféle éneklő, 40 kanári, 20 | 
afrikai pinty, 10 páva, 12 franczia récze, 10 kakas 
és 10 galamb. A sorshúzás napján minden belépti 
jegy mellé egy-egy sorsjegy adatik. 

A konstantinápolyi magyar egylet közelebb tar
tott közgyűlésén tiszteletbeli tagokká választotta: 
Széchenyi Béla grófot, Falk Miska, Csávolszky La
jos, Bródy Zsigmond és Szabó József szerkesztőket, 
Frank Mór kereskedőt, mint a kik a rövid idő óta 
fennálló egylet körül érdemeket szereztek. Az egye
sület a király születésnapja alkalmából küldöttségi
leg fejezte ki érzelmeit Calice báró nagykövet előtt. 

Egyház és iskola. 
A budapesti egyetemen e hó első napján nyilt 

meg ünnepélyesen az iskolai év. Az egyetemi hall
gatók még nem nagy számmal voltak jelen. A nagy 
teremben gyűltek össze a tanárok és az ifjak. 

Margó Tivadar volt rektor nyitotta meg az 
ünnepélyt, vázolva a múlt iskolai év főbb mozzana
tait és terjedelmesen szólva az egyetemi jubileum^ 
ról; végül pedig megköszönve a bizalmat, a rektori 
méltóságot átadta utódjának. Ezzel a mellette álló 
pedellus levette róla a méltóság jelvényét és dr. 
Berger Ev. János újonnan megválasztott rektorra 

^ ^ ^ ^ V A S Á R N A l ! ÚJSÁG. 
tette. A múlt évi dékánok szintén az ujon válasz
tottaknak engedték át az őket illető jelvényeket. 
Ezzel ismét helyet foglalva az uj rektor kezdé meg 
székfoglaló beszédét. Kiosztatott a jelenvoltak közt 
a dr. Margó Tivadar megbízására, Eriig tanács
jegyző által szerkesztett: «Jelentés a budapesti kir. 
m. tudomány egyetem újjáalakításának százados 
évfordulója alkalmával 1880. május 13-án tartott 
ünnepélyről.* E munka első lapján a százados ünne
pély megörökítésére veretett emlékérem foglaltatik, 
a többi lapokon (92 nagy lap) az ünnepély bő leírása 
és az érkezett iratok közölvék. 

Az iparművészeti szakiskola fölállítását és taná
rainak kinevezését már emiitettük. A hivatalos lap 
részletesen is közli e szakiskola programinját s abból 
megemlítjük, hogy az uj tanintézet szerves kapcso
latban áll a mintarajz-iskolával s az iparművészeti 
múzeummal és műfarngási tanműhelylyel is lesz 
egybekötve. Czélja : szakszerű elméleti és gyakorlati 
kiképzésben részesitni oly ifjakat, kik a műí'aragás 
szakmájának szentelik magukat s a magasabb mű
ízlést kifejteni bennök. A szakiskolán kivül lesznek 
előkészítő tanfolyamok, melyekben az ékítő és mű
szaki rajzolás, mintázás, építészeti és iparművészeti 
stylben adatnak elő. Az oktatás ingyenes, sőt az 
olyan tehetséges növendékek, kiknek az előkészítő 
tanfolyam látogatása miatt rendes keresetük csök
kenne, némi pénzsegélyt is kapnak. A műfaragasi 
iskolába egyelőre csak tizenkét rendes növendéket 
vesznek föl, oly iparos-segédeket, kik legalább tizen
négy évesek. 

Az esztergomi gymnázium diszes épületét e 
hó 8-án avatják föl. Az egyemeletes, palotaszerű 
uj épület a ferencziek kolostora és benczések szék
háza közt áll s Kovács Ferencz és Majer Antal hely
beli építőmesterek tervei szerint létesült. Az eddigi 
gymnáziumi épület teljesen alkalmatlannak bizo
nyulván, közel tiz évig tartott a törekvés, hogy a 
czélnak megfelelő helyiség emeltessék. A város 3!i 
ezer forintot képviselő államkötvényt ajánlott föl az 
építkezésre, a bibornokprimás 5000 frtot, de a pan
nonhalmi főapát Kruesz Krizosztom nagylelkű áldo
zatkészsége nélkül aligha volna ma már ily diszes 
iskola-épülete Esztergomnak. A főapát oly kikötés
sel, hogy a gymnázium katholikus és benczés jellege 
biztosittassék, 20,000 frtot ajánlott föl. A kormány 
is 5000 forintot engedélyezett még az országos 
tanulmányi alapból. Két év előtt, 1878 okt. 22-én 
helyezték le ünnepélyesen az alapkövet. Az összes 
költségek 51,574 fttra voltak számítva, de időközben 
az építésnél oly nehézségek merültek föl, hogy 
13,289 frtnyival több költség mutatkozott. A város 
ujolag 5000 frtot szavazott meg, a közoktatásügyi 
miniszter az országos alapból 8000 frtot, de négy 
évi részletben, s ekkép 6000 írtról addig kölcsön 
utján kellett gondoskodni. A pannonhalmi főapát 
ajánlotta meg a kölcsönveendő és évi részletben tör
lesztendő összeg kamatait. E szép iskolaépület meg
nyitási ünnepélyére készülnek most Esztergomban. 

Dallos Gyula egyetemi magántanár hatóságilag 
engedélyezett nyelviskolájába tanulók fölvétetnek 
szeptember 15-ig, d. e. 9—12-ig, délután ; 
Lakása : belváros, kecskwwti-utezft, -• «zám. 

A Siposs Antal magán-zeneakadémiájában a 
beiratás szép. 14-én kezdődik ; a tantárgyak : zon
gorajáték, zeneelmélet és kamarai zene; a tandíj az 
előkészítő osztályban s frt, a felsőbb osztályban 10 
frt havonként. 

Mi újság V 
A király e hó első napján érkezett Krakkóba, s 

a legünnepélyesb fogadtatásban részesült. Az ural
kodó 1851 óta nem volt Galicziában, s mostani kőr
útjához még politikai eseményeket is fűznek. O fel
ségét tüntető lelkesedéssel üdvözlik mindenhol, s a 
krakkói zajos napok Lembergben is ismétlődni fog
nak. Krakkóban ő felsége szemlét tartott a hadgya
korlatra összegyűlt csapatok fölött, aztán megtekin
tette a város összes intézeteit és történelmi neveze
tességű helyeit, ezek közt a lengyel királyok ősi szék
helyét a Vavel-palotát, mely Lengyelország szétda-
rabolása után az osztrák kormány tnlajdona lett s 
kaszárnyának használták. Most azonban ő felsége 
visszaajándékozta és megengedte, hogy császári lak
nak rendezzék be. Meglátogatta ő felsége Matejko 
na°yhirü képiró műtermét is, ki épen most azt a 
jelenetet festi, mikor Szobieszky lengyel király a tö
rökök ostroma alól megszabadítja Bécset. Az ural-

fi()l 

kodó e hó 4-ikeig időzött Krakkóban, s onnan foly
tatja körútját Galicziában. 

József főherczeg néhány nap óta a Margit-szige
ten időz, s ide várják a közelebbi napokban Klotild 
főherczegnőt is. A főherczeg üdülést keresni jött 
a kies szigetre, s egészségi állapotában a fordulat 
örvendetes. Valószínű, hogy ő fensége már teljes jó 
egészségben vehet részt a czeglédi és pécsi nagy 
gyakorlatokban. 

A Margitsziget és a Duna. A főváros legutóbbi 
közgyűlésén Királyi Pál fölhívta a figyelmet a Mar
gitsziget legutóbbi veszedelmére. A szép sziget a 
Duna áradásának a pesti és ó budai partok emelése 
által most nagyon ki van téve, szükséges volna tehát 
a védelemről gondoskodni. A közgyűlés erre elha
tározta, hogy fölkéri a kormányt, a szigot megvédé
sére szükséges intézkedések megtételére. 

A czeglédi hadgyakorlatok, ő felsége e hó 23-án 
érkezik Czeglédre, hogy megtekintse a hadgyakor
latokat, melyekben nagyszámú honvédcsapat is 
részt vesz. A király a prefekturai épületbe fog 
szállni; a konyhát a városháznál rendezik be, s a 
szomszédos kaszinó épületben lesz az étkező terem. 
A királyt külföldi tisztek is kisérik, valamint számos 
osztrák Landwehr-tiszt, kik a magyar honvédelmi 
miniszter engedélyével a gyakorlatokban is részt 
vesznek. 

A román fejedelem Budapesten. Károly fejede
lem a jövő hét valamelyik napján utazik át Buda
pesten országába, s ez alkalommal szemlét tart a 
Rákoson amaz ezred fölött, melynek tulajdonosává 
uralkodónk nem régiben nevezte ki. A főváros ro
mán ifjúsága testületileg fog tisztelkedni a íejede-
lemnél. 

A keleti iparmükiállitás szeptember első napján 
nyilt meg az iparegyesület helyiségében, a ferencziek 
liazár-épületében, s két nagy termet foglal el. A 
megnyitási ünnepélyen a kormányt Németh Imre 
miniszteri tanácsos és Herich Károly osztálytaná
csos képviselték, a fővárost Horváth tanácsos, az 
iparegyesületet Havas Sándor alelnök, Mudrony 
Soma igazgató, Gelléri Mór titkár, stb. Gr. ZUky 
Jenő mint az egyesület elnöke rövid beszédet tartott 
a szépszámmal egybegyűltekhez. Kiemelte az ily 
kiállitások hasznát, mely nálunk azért is fontos, 
mert kereskedelmünk kelet felé van utalva és szük
séges, hogy a keleti izlést ismerjük. Kívánatos volna, 
hogy a legközelebbi szomszédos népek iparczikkei-
ből is rendeznének kiállításokat nálunk. Elismeréssel 
emlité a kiállítás létesülése körül legtöbb érdemet 
szsrzett intézeteket és egyeseket, úgymint a bécsi 
keleti muzeumot, a budapesti iparmuzeumot, dr. 
Pulszky Károlyt, gróf Zichy Ágostont, Xántus Já
nost stb. E beszéd után Mudrony Soma kalauzolása 
mellett tekintették meg az egybegyűltek a kiállítást. 
Az első teremben török tárgyak vannak, ruházati 
czikkek, hímzések, agyag-készítmények, szőnyegek, 
fa- és csont-faragások, a második teremben Khina, 
Japán, Kelet-India, Borneo, Jáva iparczikkei. A jó 
ízléssel összeválogatott műtárgyak nemcsak az ipa
rosokra, hanem a nagy közönségre nézve is tanul
ságosak, s Pulszky Károly rendezte szakavatottan; 
Mudrony és Gelléri pedig a kathalogust állították 
össze. Gr. Zichy Jenő szintén érdekes tárgyakkal 
gyarapította a kiállítást. 

A székesfehérvári ..őszi ünnep". Az e hó 8-án 
tartandó jótékony czélu ünnepély rendezői, kiknek 
élén Zichy Jenő gróf munkálkodik, mindent elkövet
nek, hogy ez az ünnepély méltó utódja legyen a 
budapesti «Tavasz *-nak. A környéken is nagy érde
keltség mutatkozik s az egész tuladunáról sokan 
készülnek Fehérvárra. A déli és nyugati vasút 
kedvezményekben részesiti az ünnepélyre utazókat, 
sőt az a terv, hogy a «vereskereszt egylet* budapesti 
igazgatósága szeptember 8-án külön vonatot indit 
Fehérvárra. Zichy Jenő gróf nyomtatott felhíváso
kat küldött a túladunai nagyobb helységekbe, vala
mint a fővárosba is. Az alkalmi lapnak, az „ I 

."-nek összes közleményei kézírati másolatok 

lesznek. 
Kisfaludy Károly almafája. Az öreg fa ott állott 

a téthi volt Kisfaludy-féle ház udvarán, melynek 
most Krisztinkovics Ede kir. semmitőszéki jegyző a 
birtokosa. Bandita-almát termett s közhiedelem 
szerint a költő egyik szép versében ezt örökítette 

| meg. A múlt szigorú tél kiölte a vén fát s most már 
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a háromszázados diófán és a malomkövön kivül, 
melyeket a tulajdonos méltó kegyelettel őriztet, mi 
sincs ott a Kisfaludy-emlékekből. 

A Balaton átúszása. Szekrényessy Kálmán aug. 
29-én csakugyan átúszta a Balatont Siófok és Füred 
közt. Délelőtt 11 óra 7 perczkor indult s délután 
5 óra 52 perczkor ért a füredi uszodához. A Balatont 
1837-ben báró Wesselényi Miklós úszta át, de nem 
Füred és Siófok közt, hanem Füredtől Tihanyig, 
körülbelül a tihanyi templom alján érvén a száraz 
földet. Wesselényi a vizi utat, mely körülbelül 1 
mértföldnyi távolság, 3 óránál valamivel több idő 
alatt tette meg. Később többször voltak ott úszók, 
kik oly messze úsztak be a Balatonba, hogy puszta 
szemmel már nem voltak láthatók, de egyik parttól 
a másikra átúszni senki sem próbált. 1871 nyarán 
Szal/ó Imre veszprémmegyei alügyész egy csónak 
kíséretében Füredről szintén átúszott Tihanyba a 
barátlakásnak nevezett sziklaüregekig. E vizi utat 
mintegy 3 óra alatt tette meg s időközben nem pi
hent többet, csak mig a kisérő csónakban levő 
kulacsból két izben egyet-egyet húzott. Ez ut mint
egy 4—5 száz öllel vagy tán többel is rövidebb, 
mint Wesselényi utja volt. Szekrényessy utja Siófok
tól Füredig rézsut irányú és 9800 öl, de legalább 
500 ölnyi félreuszás is történt. Nem c.-oda, hogy 
sokan kételkedtek a kísérletben s a fogadások nagy 
összegekben járták. Hozzá a Balaton nagyon szeszé
lyes viz, mely gyakran minden szél nélkül is erős 
hullámzásban tör ki. Aug. 29-én is hullámokat 
vert, s ezért Szekrényessy nem a füredi partról 
indult, mint tervezte, hanem Siófokról. Ekkép a 
hullámok nem szemközt csapdosták. A bátor és 
edzett úszó több lapban saját maga elbeszéli úszá
sát s ebből röviden idézzük a következőket: 

A fődolog az volt —• ugy mond — hogy a viz 
ne legyen hidegebb 18 foknyinál, s erre kellett négy 
hétig várakoznia. Az úszás előtt megolajozta magát. 
A vizben a harmadik tempónál a baloldalban erős 
nyilalása támadt, mely egy egész óráig tartot t ; 
aztán a jobboldalra ment át, de végre egészen meg
szűnt, s csak ekkor kezdhetett a valódi úszáshoz. 
Több csolnak kisérte Siófoktól. Egy nagy ladikban, 
melyet öt markos evezős hajtott, ültek az ellenőrök, 
Pázmándy Béla, Labres Armand főhadnagy és az 
úszó sógora, Bisell Gyula. A Balaton hosszú és ma
gas hullámokban zajlott. Tizenkét óra körül a viz 
csöndesült. A tó közepén már egészen elsimultak a 
hullámok. Körülbelül 3 óra tájban az úszó némi 
fázódást érzett, de ez néhány erősebb tempó után 
megszűnt. Három óra körül érkeztek az úszó elé I 
Füredről az első ladikok, s kezdtek feltűnni a vitor
lás csolnakok. Mindig több és több csolnak jött, s a 
legszebben Andley Gosling angol konzul és csa
ládja jött az úszó elé. A viz ismét hullámzani kez
dett, mire a ladikok egy része visszasietett a partra. 
Meglehetős erős hullámzás közt ért Szekrényessy a 

"füredi partra, hol nagy sokaság várta és éljenezte. 
Huray és Engel orvosok azonnal gondjaik alá vet
ték, megvizsgálták és semmi nyugtalanitó jelt nem 
tapasztalván, miután Szekrényessy egy falat kenye
ret evett, gyorsan felöltözködött, és sietett a partra, 
honnan aztán félórai pihenőre tért. 

A Forqách-család hétszázados jubileuma. Kékkő 
várában, a Balassák hajdani nevezetes fészkében, 
mely most a gróf Forgách Antal tnlajdona, nevezed 
tes emlékünnep folyt le Szent-István napján ; a csa
lád fennállásának hétszázados évfordulója. Többen 
vettek részt benne, de úgyszólván akaratlanul. A 
gróf nagyobbik leányának, Ilona grófkisasszonynak 
nevenapjára gyűltek vendégek a várkastélyba s ott 
tudták meg, hogy a toronyra felvont lobogó mily 
nevezetes emléknapnak szól. Az ünnepély főmozza-
nata azonban délután a várkertben tartott felolvasás 
és jelmezes előadás volt. A vendégeken kivül ott volt 
Kékkő város népe is és érdekkel hallgatta az ifjú 
grófok nevelője, Turcsányi Béla rozsnyói áldozár 
által tartott történelmi felolvasást. E szerint a tize
dik század végén, Géza vezérkedése alatt jött Hunt 
és Pázmán német lovagok nemzetségéből származott 
Ivánch, ki 1180-ban, tehát hétszáz évvel ezelőtt 
főispán volt s megalapította a Forgách-családot. 

Egy magyar régésznő. Torma Zsófia megérke
zett Szászvárosba a berlini anthropologiai kon
gresszusról, hol több kitüntetésben részesült. Erdély 
őskoráról szóló monográfiájának német fordításá
hoz Mehlis, a francziához pedig Brougs ír előszót. 
A jövő évben fölkeresi Szászvárosban Schliemann 
Henrik is, a ki az ismert trójai ásatásokat rendezte, 
minthogy Torma Zsófia ásatásai, melyek megegyen-
nek a trójai ásatások alakjaival, nagy érdekeltséget 

keltettek nála és Szászvárosban is fog ásatásokat 
rendezni. 

A szegedi Tisza-hid építésére hirdetett pályázat 
határnapja szeptember elsején telt le, s a külföldi 
vállalkozók oly tömegesen jelentkeztek, mint még 
egy nagyobb vállalatnál sem. Még az utolsó napon 
távirati utón is érkezett ajánlat Savoyából Köstling 
és Wegerer vállalkozóktól. Összesen tizenegy vállal
kozó tett ajánlatokat: öt franczia, egy német, egy 
holland, két osztrák. Ez utóbbiak közt van Gráczból 
Kőrösy hazánkfia nagy vasgyára. Magyar vállalko
zók : az állami vasutak gépgyára és Gregersen Bu
dapestről. 

Egy múlt századbeli dr. Tanner. Egy bécsi 
orvosi lap a Tanner koplalása alkalmából a franczia 
királyi tud. akadémia 1769-ki évkönyve után a kö
vetkező nagy éhezési esetet közli. Egy nyugalomba 
lépett tiszt, kit nemes jelleméért, műveltségeért 
mindenki kedvelt, némi elmezavarodás nyilvánulván 
rajta, a saumuri erősségbe vitetett. Ez még csak 
rosszabbította állapotát s nagyzási őrültségbe esett. 
Deczember 25-én az jutott az eszébe, hogy többet 
semmit sem fog enni s attól fogva február 9-éig nem 
is nyúlt semmi ételhez. Ötödnap pálinkát kivánt. 
Adtak neki egy kevés ánizs-szeszt, melyet aztán 
három nap alatt fogyasztott el. Erre ismét ánizs-
pálinkát kért s ismét adtak neki, de kikötötték, hogy 
mértékletes legyen ; erre a tiszt minden pohár vizébe 
csak három csöppet tett a szeszből s igy élt 39 
napig. Naponkint másfél kanna vizet ivott meg. 
Koplalása 39-ik napján már viz sem kellett neki s 
igy élt még nyolcz napig. Ekkor egy fiatal leány 
lépett be hozzá, ki kezében kenyeret és sajtot ho
zott ; ez fölkelté a koplaló étvágyát s levest, kenye
ret, húst kért. Adtak neki levest, rizst s végre húst 
is. Csakhamar tökéletesen magához tért, sőt elméje 
is egészen kivilágosodott. Napokig azt hitték, hogy 
egészen kigyógyult. De csakhamar ismét kitört rajta 
a tébolyodás. 

* A malaczok, gyikok és elefántok, melyek ed
dig annyira divatos női ékszerek voltak, lassanként 
kimennek a forgalomból s rövid idő múlva egészen 
el lesznek feledve. E helyett Parisban most a pókot 
hozták az ékszerészek divatba saphir és más drága
kövekkel. E divat elterjedésének nagy akadálya, 
hogy a pók a közhit szerint este szerencsét, reggel 
azonban szerencsétlenséget jelent. Lehet azonban, 
hogy a divat lesz erősebb s ha igen, még az életmó
dot is megváltoztathatja, mert a pókkal díszített nők 
nem maradhatnak éjfél után a bálban, midőn ez már 
szerencsétlenséget jelezne. 

Halálozások. 
Elhunytak a közelebbi napok alatt: SZABŐ KÁ-

BOLY, volt czeglédi ref. lelkész Fülöpszálláson, Pest
megye legrégibb táblabiráinak egyike, ki a szabad-
ságharczban tanúsított hazafias magatartása miatt 
vesztette el lelkészi állását és hosszas fogságot is 
szenvedett. — Óvári PONGRÁCZ KÁZMÉR, 80 éves ko
rában Udvardon. — Cséri Kis LAJOS, ügyvéd, volt 
sopronmegyei törvényszéki ülnök, 60 éves korában 
Csepregen. — GEISZ JÓZSEF, Geisz László országgyű
lési képviselő édes atyja, 60 éves korában Tolnán. 
— DESITS ADORJÁN, a zalavári benedek-rendi apátság 
tagja, 35 éves korában Budapesten. — EPERJESSY 
JÁNOS, kiérdemült alesperes, kápolnai plébános és 
szentszéki ülnök, • 66 éves korában Kápolnán. — 
BRÓZIK ENGELBERT, nyugalmazott fő elemi tanító 74 
éves korában Máramaros-Szigeten. — NOSZLOPY 
ELEK birtokos, 56 éves korában Dukán. — HORÁCSEK 
IONÁCZ, nagybányai városi tanácsos, a város egyik 
legrégibb tisztviselője, 62 éves korában. — LUSZT 
FEBENCZ, főherczegi urodalmi ellenőr Tisza-Szent-
Miklóson. 

Ozv. KÁDÁR GYÖBGYNÉ, szül. Lévai Katalin, 83 
éves korában Szabadkán — Vári SZABÓ ISTVÁNNÉ, SZ. 
Mészöly Eszter, a halasi polgármester neje, hosszas 
szenvedés után. — LIPPE ALEXANDRINA bárónő, 24 
éves korában Tördemiczen. 

Szerkesztői mondanivaló. 
K. A. B. A mostaniak sem közölhetők. De meg

érdemlik, higy indokoljuk, miért nem. «Az életből* 
első versszaka elég jól indul, de már a másodiknál oly 
száraz tanprózába esik, melyet az önénél tízszerte jobb 
rimelés sem tehetne költőivé ; pedig rimelése oly gyarló, 
hogy tízszerte költőibb tartalmat is élvezhetetlenné 
tenne. A másik (A sas) sokkal jobb ; de rossz rimelése 
ezt is megrontja. Aztán ily képtelenségek vannak benne 
• Sas keble volt lelkem hazája !• a helyett hogy mon
daná : Sasfészke volt vágyam (vagy akár lelkem) hazája. 
A befejezés jó ; s ebből némi simítással lehetne még va
lamit csinálni. 

Klsértetben. Ön, kitől máshol csinos, igénytelen 
dalokat olvasunk, nekünk küldözi dagályos, erőltetett, 
csinált verseit. Talán ezeket tartja imagasb igényűn 
műveknek ? Megelégszünk a szerényebbekkel is. 

Az erdő fáiról már szóltunk. A most küldött ujak 
gyöngébbek. A • Hazámhoz» czimün tett változtatást 
tudomásul vettük, de több is elférne még rajta. 

Nem közölhetők. Biró uram. (Oly kis okért kettős 
gyilkosság !) A természethez. — Dalok (I. II. III.) Bele
szerettem. — Hűtelen a múzsához. Pályám végén. 
Dalok I—IV. (A bánatot ha temetnék stb.) 

Kr i t ikán alul. Oly csodás valami. Örömem. — 
Istenadta kis barnája. — Magas fák . . . 

Enying. K. M. A 35-ik számot kiadó-hivatalunk 
megküldötte. 

Szeged. K. B. A Margitsziget ujabb épületeiről 
lapunk előbbi évfolyamaiban jelentek meg rajzok, ugy 
szintén csak nemrég melléklapunkban a «Világkró
nika »-ban. 

Pohorella. F. P. Figyelmeztetését átadtuk az 
illető rovat kezelőjénak. 

Keresztúr. H. L. A kivánt czélra a «Képes Nép-
lap»-ot ajánlhatjuk, mely a legolcsóbb hetilap ; ára fél
évre csak 1 frt. 

SAKKJÁTÉK. 
1083-dik számú feladvány. Pierce I.-töl. 

Sötét 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

Az 1078. sz. feladvány megfejtése. 
Voss Frigyes-tői. 

Megfejtés. 
Világos, sütít, 

1. Hdo-e3 g2-glV (a) 
2. V.12—d6 Keö—d6: 
3. He3—c4 matt. 

1 
2. Vd2-dfl f 
3. V16-d2 matt. 

b. 

2. Vd2-.15 f ... . 
3. He3—g4 matt. 

Ke5-f4 : (b) 
Kf4—e3: 

Fh6-f4: 
Ke5—f6 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben Fülöp 
József. Sárospatakon Gérecz Károly. Debreczenben 
Zagyva Imre. Kolozsvárti Csipkés Árpád. Nagy-Bob-
ronyban Németh Péter. Budapesten K. 3. és F. H. 
Karakón Homolka János. A pesti sakk-kór. 

HETIUAPTAR. Szepthó. 
Nap | Katholikus és protestáns Görög-Orosz Izraelit* 

5* C 16 Viktorin v.;C 15 Erős 
6H Zakariás prof. jMagnus, Szib. 
7K|Regina sz vt. Regina 
8» Kisasszony kisassz., 51. szül 
9,C Gorgon vértanú Gorgon 

10 P Tolenti Miklós JDerült, Jodok 
l l | s Emil, Jáczint v. Proteus és Jácz 

'U E H Eutik 
J25 Bertalan 1 
26 Adorj., Net.j 2 Hars ün. 

29Böjté.v. 
1T.5641R. 

27 Poemen 
|28 Mózes 
•_HJ Sz. Iván f v. 
30Sánd J P.v, 

3Gedal.b. 
4 
5B.,20i. 
6 S. Tesnb. 

Hold változásai. ;§) Első negyed 11-én 7 óra 41 perczk. este. 

T a r t a l o m . 
Szöveg: Észak-Amerika elnökjelöltjei.—Petőfi ifjakori 

kiadatlan költeményeiből: Kuruttyó. (Pápa, 1841. márcz. 10.) 
Közli Neumann Károly. — Egy nyaraló. Emlékezés Lehmann 
mesterre. Tors Kálmántól. — A bojér. — A gőzház. Verne 
Gyula regénye. — Erdőben. Mészöly Géza rajzához. — Egyveleg. 
— Iparművészetek a Keleten. Pulszky Károlytól. — Kolnm-
bus Kristóf tetemei. Bodola Lajostol. — Stratford lord. — 
Hordozható függő ágy. — Egy magyar tanár a magyar tenger-
partim. — A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülese 

Szombathelyen. — Irodalom és művészet — Közintézetek, és 
egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság? — Halálozások. — 
Szerkesztői mondanivaló. —Sakkjáték — Hetinaptár. 

Képek: Észak-Amerika elnökjelöltjei: Garfield, Hancock. 
— Iparművészeti tárgyak a Keletről (20 kép.). — A gőzház. — 
Az erdőben. Mészöly Géza tollrajza. —• Stratford lord. — Hor
dozható függőágy (3 ábra). 

Felelős szerkesztő : N a g y M i k l ó s . 
(L. Egyetem-tér 6. sz.) 

SZÁM. 1880. XXVII. KVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG 603 

Kopaszság, 
a haj őszülése és korpaképződés 
eUen a naponként érkeze bizonyítványok és köszönő ira
tok tanúsága szerint egyedüli jónak bizonyult ezer a 

TANNIN-OLAJ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Dr. Mórástól. 

i «ré«z nr ' Szíveskedjék számomra Dr. Moras Tannin-olaja-
Tisztelt ff?0®,,??., küldeni. E szer hatása oly kitünö, hogy a hajam hol-

- " f f i S ^ ' V f Ü U t ó ° - n 8 T é S Í m m 4 r I á t h l t ó ^ W-a™ Vilmos. 
** Bécs. 1880 i a"' '!f 'nmak Prágában. Szerencsésnek érzem magamat Ön-

r l i ret J. 8 7 t o " e r ^ r ^ T a n n u t o l a j a hajamnak két év óta tartó hullását 
Bemélem, hogy e szer segítségével előbbi szép hajamat ismét 

SSwcrem. l g 7 9 1 8 . 4 n . Zaremba Mária. 
M s r 1 6 . nram I Harminczéves embernek kopasz fejjel bírni nem valami 
Tekintetes uram.1 i n . o l a j á t n e m használtam volna, ma ifjú aggastyán 

fcllemetes. Ha dr. »°™ c s o d á t t e t t njttmi m i t m i n a a 2 o k , kik ismernek, 
TOtaéSeEnné«oVa kérem stb., stb. _ 603C 
ta0DCio"*. 1880 jan. 3-án. 

00 
Drtik.nl Jaroslav jószágkezelö. 

Kapható 2 és 1 frtos palaczkokban 
Budapesten Török J . gyógyszertárában 
király-utcza, Pozsonyban Pisztory Fe-
lixnél. Temesváron Tarczay Is tvánnál . 

Végeladás n y á r i czikkekbenü 

Tökéletes végeladás 
nyári czikkekben. 

A nagyon előhaladt idény miatt az alant fölsorolt 
czikkeken 

potom áron túladok.' 
db. fin. karton, szatén, vagy bat t isz t fejkendő . . . 
rőf 78 cm. fin. franczia barege vagy ecrü kelme . . 
> 78 » » angl. jaconet sima színekben . . . 

» jó mosatu kar ton 
» indig. kék, festett ecrü 
> kamgarn kelme 40 kr. helyett . 
» franczia baige szövet 40 kr. helyett . 

legj. mins. muszkavászon 
legfin, turner kelme 
legj. mins. sziues czérnapiquet . . . . 
s/i széles nyersvászon, ruhának . . . . 
fin. szatinklo 
fin. franczia csipkefüggöny 
angol oxfordi kelme 
V* szél. clieviot, uraknak öltönynek . . 

1 frt 40 kr. helyett most csak . . . 
78 » 8A szél. kamgarn kelme uraknak . . 

3 frt 80 kr. helyett, most csak . . . 
78 > *l* szél. fin. gyapjúszövet . . . . 

4 fit 50 kr. helyett most csak . . 
Kapható 

Schiller L, 
«a meuyasszonyhozr) Sz-Fehérvárott. 

Vidéki megrendelések pontosan teljesítetnek. 

78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 

—.15 
—.15 
—,15 
—.14 
-.15 
-.18 
—.18 
—.20 
—.20 
—.22 
—.22 

-2-2 
— M 
—.18 
—.45 
1.60 
1.45 

I Csak igen rövid ideig!! 
fog tartani ezen rendkivüli olcsó végeladá.8; az egész 

óriási készlet 50%-al a becsáron tuladatik! 
f r t 1 0 . 0 5 o . é . a b e c s á r 

most csak frt 4.<J5 o. é. az összes csoport! 
1 db igen jó minős, valódi jó mosatu színes abrosz, 

— 6 db. legfin. színes kis damaszt szalvéta, — 1 drb 
legfinom. tiszta fehér koczk. damaszt abrosz, — 6 db 
legjobb minős, tiszta czérna fehéritetlen törülköző, és 
6 db valódi sávolyos legjobb minőségű fehér asztal
kendő. 
Ezen 20 db. mindössze f r t 1 0 . 9 5 o . é - v o l t 

most csak 4 frt 95 kr . 
flH | Ráadásul egy igen finom angol regatta 
vll • tiszta selyem nyakkendő. 

Kapható Sz.-Fehérvárott S C H I L L E R L . - n é l . 
Ingj 

Thedo tanár szakállha"imája. 
legjobb és legbizto
sabb szer a szakáll 
szép növésének esz

közlésére. 
Sz&mtalanan vannak, még a legmagasabb 
rangú férfiak között ia, kik szép szakállu
kat csupán e szernek köszönhetik. 

E szer a szakállt hihetetlen gyorsa
sággal növeszti, úgy hogy általa még 13 
éves férfiak is a legrövidebb ido alatt teljes szakállhoz jutnak, 

miről a.bizonyítvány ok ezrei is tanúskodnak. 
Eder Ferencz gyógyszerész urnák Brönnben. 
A nekem küldött Thedo-féle szakáll haiívnm kitűnőnek bizonyult, mit kö

szönetem mellett ezennel tudomására adok. 
M i s t e k, 1879. szept. 25 én. Otpreda József. 
Fiirst JÓzsef urnák Pr gában. 
Szives köszönetemet a szakáll hasry máért; nagyon jónak találtatott. Min

denkinek a legjobb lélekkel ajánlhatom. 
S c h w a r z b a e h , 1875. febr. 25-én. 

Hírt Károly J. s k. építési vállalkozó. 
FHrst József gyógyszerész urnák Prágában. 
A Hzakállhatrynia joggal mondható csodaszernek. Alig négyheti használat 

után örömmel látom régi óhajtásomat teljesedésbe ment. Kérem Önt stb. 
T e s c h e n , 1879. május 23-án. (iindra Wenexel, órás. 
Valódi minőségben Budapesten csak To ök József ur gyógyszertárában, 

király-utcza kapható ; Pozsonyban Pisztory Felixnél, Mihályki-pu ; Temesváron 
Tarcsay Istvánnál. Egy csomag ára 2 frt 10 kr. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
, magyar irodalmi intézet kiadásában (Budapest, egyetem-nteu 

4-ik szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
•agyar irodalmi intézet kiadásában (Budapest, egyetem-utoza 

4-ik szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

Irta 

CSIKY GERGELY. 

Ára fűzve 2 forint. 

TARTALMA: Gombos ur válópöre. - A végrehajtó. 
- A f lelmes szomszéd. — A 233 Cik szám. — A 
kis Viola. - Hervadt koszorúk. - Maláta ur kará
csonyfája. — Vasúti történerek. — A betegápoló. — 
Zavaros történet. - Az áj lakó titka. - Az aranyi 
haj. - A .báró és banká r . Palotán. - Kisváros
pletyka. 

V e r n e Gyula é r d e k e s iratai 
nxcLgyccp forcLitcLsbcux. 

SZERVADAC HECTOR 
KALANDOS UTAZÁSA 

A NAPRENDSZEREN ÁT 
Á t d o l g o z t a . x BL s x K á r o l y . 

Képekkel. 
Ára fűzve 2 forint. 

Utazás a MÉa és a Mi körül. %£tmíí 
delalune« czimü müvek titán. Ára borítékba fűzve lft20kr. 

ÜiiilÜMÜtL 
REGÉNY. 

Irta 

Vadnai Károly. 
Áru. ftt*ve 1 trt. 

A r o u i szomszéd ujabb regényirodalmunk kivá-
«>bb termékei közé tartozik. Keives és érdekes 
meséje egy kisvárosi társaságba vezet, melynek 
alakjai gonddal, hiven és költői módon vannak raj
tolva. Egy öreg ember vad gyülölsége elválasztani 
*örekszik két szerető ifjú szivet s e szivek ragasz
kodása utoljára még az ő régi sebét is meggyógyítja. 
A fiatal leány belső világának rajza tele van ídylli, 
Syöngéd, finom vonással, mely önkénytelenül lebilm-
«eli az olvasó részvétét s érdeklődését belevonja a 
«is családi dráma körébe. A humoros genre-alakok 
" , ' gen sikerültek. A mi pedig e könyv fő érdemét 
* I kotja: a nyelv, stil, előadás kiváló gondja, mely 
Vadnait ujabb regényhóink közül méltán emeU • 

Három orosz és tinn aiol Maijai, t 
borítékba Fűzve ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 

Ára 
képes 

2 forint. 

Öt hét létthajóL 
után. — Ára képes borítékba fűzve 

-l'inq semaines en 
ballon« czimü mű 

1 frt 20 kr. 

Utazás a tenpr alatt. 27 nasv diszes képpel illastr 
Ára fűzve 2 forint. 

ÜsTfol f t körül nyolczvan nap alatt S 
illustrálva. -Ára fűzve - l o n n t -

Erant kapitány eernietó. 
kötetnek 

Számos nagy képpel ü-
lnstrálva. — Ara a két 

4 forint. 

A rejtelmes sziget. ^rrés'ben- Képekkel2iorfe 
StropőIMf itazása Moszkvától Irkntskig. 

Számos képpel illustrálva. — Ára fűzve 1 frt 60 kr. 

A tizenötéves kapitány. Regénv. Képekkel. Ára füzvej 
1 frt "80 kr. 

A M p ötszáz milliója. > 
Elbeszélés. Francziábíl fordította Szász Károlv. Képek-

i. kel. Ára fűzve 1 frt 20 kr. 

Vadászat kedvelőinek. 
16 miniséé'") be'ótt kétcsövű Lefau-'A.5Q. Kutyaveietö zsinórok 50 k r , 

' i ' n - l — —-. If— 1—O Wnhr«í«tj>mV frt 1 2 . 3 . 5 0 . e f t n u c - f e g y v e r valódi Ruban-cs 
vei 25, 2b, 30 Irt. Damaszt-Ciövel 35, 
40, 50, 75 frt. Kétcsövű Lancaxter-
fegyrer valódi Rubarj-csövel 35, 40, 
45, 50 frt. Damaszt-csövei 55. 60, 70, 
75 frt. Oösz-fegyver frt 6.50. 7 50, 
kétcsövű kapsz! is-fegyver 1^.50, 16, 
18, 20 frt. Egycsövű Lefaucbeux kerti 
fegyver 6úk számává 35 frt Weindl 
vontcsövű ismétlő golyós fegyver nagy 

vadakra 52 frt. 
T O l t é n y e b Muicbein 100 drb. 

16 o« 12 ós 
barna frt 1.40 1.80 . . 

I-sí rendű zöld 1.80 2.20 . , 
Lancaster barna 1.90 2.30 , . 
I-ső rendű zöld 2.10 2.50 . . 
NaüV vadakra Lefaucbeux v.I.:un'i-t-1 
'"h^uvekbe 5-ös po'.vó. doboz 80 kr. 
l í j ! Meglepő szép kés; Ulti fútét/ok 
Lefaucbeux vagy Lancastei fegyverből 
kilövők, mozsár r n k é l á k c . 16 c. 12 
durranással tuczatja Irt. 240,2.60 
s z f n e s e s i l - ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

I n g o k k a l iuczatj:i frt240,2.60 
Tökenylojlások 200drb. 40 kr., páriái 
fojtás, báromféle 1 dobozban 65,85 kr. 
Fiobert-jntsJca, nem durranó, czétlö-
vészetbez szobában baszoálbulö, 09 
söréttel kisebb madarakra 12, 14, 17, 
20, 26 Irt. Flobert-pisztolynk 7 50. 
10,14 frt. Floberl-IIUtírnyek 100 db. 
golyós 50 kr.. frt 1.60. sörétes frt 1.50 
2.50, T a s c z é l t a b l n kiugró bo 
bőczcza! fit 5.50, nagyobb mozsárra! 
9 frt. Vont csövű hat lövetű biztonsági 
r e v o l v e r e k 25drbloltenynyelo 
6, 8 trt. vesézett 6. 7, 9 frt, finomabb, 
kiállításban 10, 14, 20 frt, középen 
gyűlő angol Buli-dog kis formájú 
erős lövésű revo'ver 10, 12, 18 frt 
Revolter-löltínyek 100 drb 1.80 
2.40, 3 frt. Lancaster-revolver tölte 
nyék 100 a 3. 3.6.1, 4 irt. Bór revol-

rer-í/iskf<k frt 1, 1.15, 1.8ü 

A vnriaszat egyéb ke l l é 

[frt 1—2, kuty&ostorok r r t l , 2, 3.50. 
Uj városi agarászó ostor 4, 8, 10 frt, 
kutyaidomitó nyakravaló frt 1.20,1.50. 
Vadászkurtők és jeladó sípok 60 kr., 
1, 1.50, 2,5, 10 frt. Vadásztőr 8, 10. 
15 frt, fegyverzsákok 4.50, 8, 10 frt. 
Kemény fegyverszekrények 8—12 frt-
Vadász-székek bot gyanánt használb*-

|tók írt 4.20, 6, 10. Lőportárak bix-
tonsági fedéllel >(,—3 kilónak 2,80, 
7 frt. Vadász-gamascbnik, v zbatlan 
kelme és bőrből frt 4.50, 7.50, gumi 
enóh-fipein/ kámzsával 10—21 frtig. 
lóri.is-ielrí-mjeh 100-a 1.50, 2, 2.50, 
érczböl frt 5. 8, 9. 18, vadászkuk-

csók frt 1.50, 2, 5.50. 
A bőrnemek puhántartására SranéU-

ufr húrptpr 1, 2, 3 frt. 
V a d c s a l o g a t ó k fürj, fogoly, 
kác>a, császármadár, róka, nyúl, őz, 
szarvas és egyéb vadak híven utántó 
csalogató sípok 60, 80 kr., 1 frt. 
Aczél rókafogó frt 2.60. Berendezett 
pinczetok 3, 5, 7 üveggel Irt 9.50, 
13 5u, 14.25. Vadász tapló sapka 1 frt. 
Imiitsz űíazlnrgyak termeszül,"< 

siarvas, őz, ron^ 
vaddisznó s egy*-11 

állatfejek egész e-
lc, nagyságban kampókk*.1 

[egyvevek, vadász-táskák és 
egyéb vadászeszkózok (el 
függesztésére 4.50, 7, », 

15, 40 frt. 
11j ! B o g a r d n s övet 
gömbdobú-cép czellövéér"* 

tanuláshoz 15 frt, lOu drb. pehelylye* 
töltött üveggömb 5 frt. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ó , erős vadász-, 
pcutosan járó Ni-. 
remontoir z s e b * 
«ra2-öspörföde. 
lel, kulcs nélkül fel
húzható, romlásna'*. 
nincs kitéve, mert 

. mutatója kinyita-
jnélkül igazitható lu frt. Ajánlbatcra 

k e i . Lefaucheux és Lnneaster töltő-'megtekintés . - ke-z 
készülék 1.20, 2.40. töltény-becsavaró-jvagyok, ha meg Lem feielr.e, 8 naj, 
gép3 75r5ft.Gyutacs-beillesztö85 krJ után is a pénzt visszatéríteni. 
2.b5, 4 frt. Tolténytartő övek 2, 3.5 , i Q f Minden tó em vett puskát jóhirü 
5 frt, tölténytáska kemény angol bór- puska-müvesem belövi és 10 mintá
ból 24, 32, 36 drb töltényre 8.75, lO.toltényeket mellékelek, minuamel'.att 
12 frt. Vaőüitz-tóskii vízhatlan kel-jakármi oknál az meg nem felelne, 
méből, Chagrin, borjú, bagaria bőrből,imással kicserélem, vagy annak érté-
Araikhoz aránylag megfelelő kiállítás jket kívánatra megtérítem; de még 
l.an 3.50, 4.50, 6, 8, 12 frt, nagyobb eddig t. vevőim a telem vett fegyveuel 
nyulzsákkal frt 7.5 i, 10, 14.5u, kö-meg voltak elégedve mert a kicserélést 
tótt vállra függeszthető zsákok 3.75,| nem igen vették igénybe. 
m& Pról>ame<;rendelésekné! képes árjegyzéket mellékel 
í iF .KTÉSiT T Ó I I O K . Bndappot, Dornttyn-ntc/a l. 

C s . k . bízí l ról . s z a b . ú j o n n a n j a v í t o t t 
R T J G A . N Y O S S É R V K Ö T Ó K. . 

A legújabb találmány a Bogand, 
amerikai tudor után újonnan javi'ott 
ruíenyoa sérvköto Politiertól. ép ug j 
urak, valamint i.ök és gyermekek szá
mára; rugók nélkül, t i sz tagummihn! 
művészileg szerkesztve, s azon caélja 
van, bo y még a legidiiltebb sérveket 
is a legrövidebb idö alatt egyforma 
helyzetbe hozza, é< ép ugy nappal, s 
legfárasztóbb munka, vagy sok járka-

áa m llett, mint szintén éjjel alvásnál is használható, anélkül, hogy * 
érvben szenvedő hivatásában a legkevésbb • is akadályozva, lenne 
Nagy haszonnal jár, ha éjjen át is á teaten marad, miután ekkor ki 

valóan jó és kellemes nyomást eszközöl a szenvedő részekre 
Árak: egyszerű 6 - 7 frt; kettős 1 0 - l i f r t ; gyermekeknek felé

vel olcsóbban. , .. . , 
Nagy raktár angol és franczia aczél aérvkotökböl.BUspensonuT-.ok-

ból szőve, gummiból . valamint s árvasbörból is A szarvasbőr és 
eummt euspensoriumoknak az a czéljok, hogy a terjedé tmeggatoljak gummi suspensor JBSg$ffl&S&í 
agy sz.ntén á'derék bőség.. is. f o r d„Háv»l eszközöl 

Meerendeleseket utánvét melleit pJKa k _ t e l é u b é 8 x i t ó , 
P O l l U Z e r l Ó r J*££emt. D e á k - F e r e n c » . n t « : 

5901 

üüjjűJMm*""-**''*** egyetem uto» 4) megjolttt *• kannatéi 

!M'" ' •< 
PETŐFI RELIQU1ÁK 

1841—1849. 
Gyűjtötte 

HALASI ALADÁR. 
TARTALOM. Előszó. Gyulai Páltól. — Vegyei 

dolgosatok. — Apróságok. — Levelek 1840— ' 
1849. —Tolda lék : A Petőfi-irodalom. 1843— 
1878. — Pótlék a levelekhez. 

- Ára fUzve 80 kr. % 
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A magyar-franczia biztosító részvény-társaság, 
melynek 

i í O m i l l i ó f r a n k o t , a z a z « m i l l i ó a r a n y f o r i n t o t 
tevő alaptőkéjéből részvényesei által mindjárt kezdetben 

Í O m i l l i ó f r a n l í , a z a z 4 m i l l i ó a r a n y f o r i n t 
k é s z p é n z b e n befizettetett s részint magyar állami értékpapírokban, részint a főváros első rendű pénzintézeteinél helyeztetett el, — mind igazgatósági 
székhelyen B u d a p e s t e n , mind az ország különböző pontjain állított vezér- és főügynöksógei által már megkezdé működését és 

c) SZállitiUányi károk ellen szárazon és vizén szállított ja-
vakat. 

d) az ember életére minden ismert módozat szerint . 
A"társaság rendkívüli nagyságú alaptőkéje, melvet mi íödésének mindjárt t«$d tén n hi/to^itA közönségnek ernranoziaképen 

nyújt, kezesség arra nézve, hogy áitaia az előforduló károk a leggyorsabban és méltányosabban fognak rendeztetni és kifizettetni. 
Másrészről a társaság az iránta már is minden oldalról mi lvamiló bizalmat, valamint eddig tanúsí tot t rokonszenvet az által is fogja 
igazolni, hogy díjszámításainál a közönséget míndazcn kedvezményekben részelteti , melyeket egy solid alapon működő társaság bizto
sító feleinek nyújtani képes. 

B i z t o s í t á s i a j á n l a t o k benyújthatók s minden irányban bővebb felvilágosítások nyerhetők ugy az igazgatósági központon (Budapest, IV. 
ker. Városbáztfr 1. bzám) mint a vezér- és föügynokségeknél s az ország nevezetesebb heh ein már felállított kerületi ügynökségeknél. 5683 

Budapesten, 1880. január 10-én. A z i g - a z g r a t ó s a g - . 

a) tŐZVéSZ és robbanás által okozott károk ellen ingó és 
ingatlan tá rgyakat ; 

b) jégkár ellen minden mezőgazdasági terményt . 

FERENCZ J Ó Z S E F 
K E S E R Ü V I Z - F O R R Á S 

lllft t l l l í l i l ICgluttffÍ*U»ill>t» VnlHlllI llli,\ í kt'MCi Ü\ IX kÜZÖtJ. 

>r. Kezmárszky Tivadar &%£?££*££ 
IJH M» n. „K< ro nmoii a \ udai Fen-nrz Jótt-et keserűvíz a legked-

c r bb hasbvjtok t-orába eirelktdtti. Kivált elCnye,Yogv a gyer-
I i eka.yasok szivesfn v< S7ik. H h'-gy knnnó hatása rxinden ke>le 
Imeiíf n mellék tünet f e köveiké: mén v i él kft l i htosau és rövid idő 

• nví'vírn' " — B'iH»pe^en. 1880 imAin° 3 án. 

í 

I . I\UI d l i y i TI l l j y c b , posteii. „Különösen az által tü 
Inik ki, hogy enyhén I- eserü, nem kellemetlen ízű és hogy mén 
Innau7ahb használat után sem zavarja meg »/. étvágyat ésemésztéat." 
I f l r í í o h h a r r U I a i n e •«'»»' é» « *•*•• Bókon köz ki.r-
I U I . UCUIIClI U l L d J U b , | , á i i g a / m t ó j a , Budapesten 
• ..Könnyen vétethetik és a többi budai vizekhez aránylagfeeveeebb 

imvi-égben <*s rrtvidei-b ido al-tt hnz kedvezőére menyi létre. 

r k i c c Q á n i l n p a Mit. Ján<m knz-kurhnz i ia igntójn 
. m U S OÜIIUUI , Budapesten. „Valamennyi budai ke 

eiiíviz között ke lemes ize és jeled hatása által tűnik ki: gyomor 
s belhuruti ál, megrögzött S'ékrekedégnél, alhasi vér^angásnal, 

IvalamÍMf vertolulásoknál. aranvérnél. * tvág.- taNnságnál « h 
Eirn víz kaphat., minden gyógyszertár é> füszerlrü'ktmLeiIhbea és a 

1 Boilipestra. 5811 

l * - ' r - ' l l ' - " - ' » ' - " - J I*—"—*ll*~**—*l magyar irodalmi intézet látásában 
Budapesten (egyetem-uteza 4. szám) 
megjelent es minden könyvárusnál 

kapható: 
és robbanó-anyagok 

legjobban, legolcsóbban kaphatók 

Éder intal Gyúl 1 
első magy. kir. lőpor és robbanó-sze

rek főraktárában 
I V . k e r . F e r e n c z i e k - t e r e 4 . 

Zongorák 
és hármon htm oh 

trj és átlátszottak legjobban és legol
csóbban kaphatók 

Éder A n t a l G y u l a 
zongora gyári raktárában IV. kerület 
Ferencziek-tere i. — Árjegyzékek szí

vesen megküldetnek. 

TOrténeti 

adomát és jellemrajzolr. 
Ara fűzve 50 kr. 

A magyar nép éleze 
szép 

Ára tűzve 80 krajuzár. 

MA&YAR HÖLGYEK. 
TirtíBilBi éltt. iijallearijuk 

F ű z v e 1 frt 

Durranás nélküli F l o b e r t p n s k * csel «• ma
il ír lövészethez 12, 14. 18, 24 írt éhez 1U0 töltény 
5u krtól 1.80. Vas ezéltábla kiugró alakkal és mo-

arral 9frt. kuglizó bábuk 2.25. Lignum sanctum golyó 1.40-tol 
4frt-ig. Ang. Croquet játék 18—25 írtig. Karikajáték dtzja 
2.40. Gnmtnilapda 20 krtól 1 frtig. Halászó eszközök, zsinórral 
ellátott horgok 10 krtól 1.80-ig, hálók, halászó botok 1 — 16 írt. 
csalogató legyek horoggal dtzja 80 kr. Dr Schreeber teljes tor 
nakésznléke iskolával 15 frt. Egyes T o r n a e u k f t z o b 
kívánt nagyságban oskolák részére. Gyermek hinta 13.50. Tor-

uagoli ó kilója 30 kr. Színes papir lampionok kerti ünnepélyek kivilágitásá-
boz. Harmóniám sipládák 5 és 7 zenedarabbal 12—16 frtig. madártanit* 
-ip!áda9—11 frtig LegjobbMoskow Cigarettpgpir szipkával óhajtás sze
rinti n!csö cigaretli önmaga gyártásához 100 drb. 35 kr. Éhez készítő 
•i i kr. Gyárilagi készítéshez gép 3 írt. Harmonika accordeon tremolo trom-
•ita diszszel 7 írt, nagyobb contra bassal 15—21 frrig. Idö jósló barát-
H.'lu , Lévniéróvel 1 2 5 - 2 írtig. Madár kalitka asztalkával 8—14 frtig. 

Virág asztalok 8—20 frtig. Fikns edények állvány
nyal 5—9 frtig. Japáni legyezi 20 kr. Divatos le-
gjezó 1 — 25 írt. Uj Gyöngyvirág illatszer, igen ked 
ve!: fit. 1.20. 

tr T | Szolid Valódi Nickl tartós és pontosan járt 
'' • R e m o n t o i r z s e b ó r a kettős födél

lel kulcs nélkül felliuzLatú, romlásnak nincs kitéve 
mert mutatója kinyitás nélkül igazitható 10frt.Ajául 

tnm megtekintés végett órásoknak, kész vagyok, ha meg nem felelne 
-í nan után is a pénzt visszatéríteni. 
f i / i l i ' i n v / i k L - T i . i l - • Doaany,agögéphajtókerékkel,könnvei 
I M U I . U M / . U H I I U K . kezelhető 18 frt. Dohányt nedvesen tártt 
«»i.-ii35ii-4.5" ig. Gőz pipaszár tisztító 1.80. Strassburgi szárazan szive 
».iiíZ[npa 1 —1.5 . Bag.'.tilcza 1 —1.25 Kanóczosgyufa-tartó 85 krtö 

I önmagától múkiviö cigarette gép dohány tartóval 2 frt. Narguil 
e* keleti dohányzó palaczk 2.oo—8 frtig. 

Megrendeléseknél képes árjegyzéket mel lékel 

Ker té sz Tódor. B«D*PEST' 1 

Magyarország legnagyobb 
kölcsöuköoyvtára 3 0 , 0 0 0 k ö t e t . 

Van szeremcsém a t isztel t nagyérdemű olvasókö
z ö n s é g g e l fndatni , hogy a L a f i t é - f é l e k ö l e s ö n k ö n y v -
t á r t megvet tem, és azt azonnal a m a g y a r r e n g é n y - i r o -
d a l o m ö s s z e s t e r m é n y e i v e l valamint a német franczia és 
angol n y e l v e n megje lent kiv .ló r e g é n y e k k e l bőv í te t tem, 
úgy h o g y j e l e n l e g a l eg tágabb i g é n y e k n e k megfelel . Á 
b é r l e t i d i j a k h e l y b e n , különösen a v i d é k r e lehető legol
csóbbak. A kö lc sönkönyvtár naponta V28—Vsl óráig, és 
dé lután 2—7 óráig ny i tva van. 

J K ü s I . t i . j o s , B u d a p e s t e n bécs i u tcza 3. sz. az 
udvarban. 6009 

Fontos távol-, rövid és gyenge-látóknak! 
A legjobb szemüveget szolgál tatja jó tá l lá s mellett 

S 0 L 9 I Ö N S 0 N N . H. látszerész, 
B u d a ' i o s t , v á o i i - u t o z a 1 2 . s z á m . ö!)28 

gwr Lígnagvolih válantéka a párisi Tiliigkiiiliitiisun kitüntetett 
' szinüázi és tábori látcsövekuek. (Operugucker és Feldperspectu.) 
LeTélbeU megrendelések a láttávolság jelzésével pontosan eazkózóltotawt 

Pa t t anások , 
pórsenések, 

s z é t s z ó r t a n á l l ó v ö r ö s , 
k e m é n y v a g y g e n y e d é s b e 
menő c s o m ó o s k á k , f a k a -
d é k o k , r e z e s k i ü t é s e k 
csa lhatat lanul g y ó g y í t t a t 
nak saját magamon megkí
sérel t s z é p í t o v i z e m által . 
Használat i utas í tással , és 
a lka lmazás i s zabá lyza t ta l ; 

e g y ü v e g g e l 2 frt. 

Arcz-szőr 
e l távo l í tására hö lgyekné l , 
uj méregmentes és ártal
mat lan kész í tmény , a m e l y 
c supán a szőrt puszt í t ja 
el, s a g y ö n g é d bőrt nem 

izgatja. 5996 
E g y ü v e g g e l 1 frt 50 kr. 

Kombi id (Thüringia) . 
R o t t m a n n e r J „ 

gyógyszerész . 
Kapható és megrendel 

hető B U D A P E S T E N 

SVAM Z FRIDERIKA 
illatszer - kereskedésébe^ 

városház-tér 9., Haris-bazár.' 

A nyárt ivadra! 
Fürdőkád, erős horganjb-l, fenék-

mérve 115 cm. . . . n-t 12. -
U yai az zuhanynyal . . . „ 5 0 — 
Fe zuhany, csigán húzva „ 7 ?0 
Fabuhiny „ 820 
Znbany-tal 9, 14. 
Ülöíád 7 .50- 9 -
Hfltő-edény, 2 ü' égre . . frt 1 65 
Ogjanaz 4 . . f r t 3.75 
FagylaltkészitBgép . . . . frt 10.50 

Ugyanaz V áv és vagy 
cznkrászi ak frt 51. -

Jeuvtreai 12 frttt.l 50 frtig. 
Franczia formájú öi.b zö frt 4 50 — 
Külötifle kali.khk frt 1.80 6 . -
Ugyanazok asztali ávai 6 - 1 6 frtig. 

Kávéfőző gépek leg
újabb szerkezettel 
2 személyre fr 4 80 
3 személyre f t 540 
4 „ frt 6 20 
8 . frt 8 -
8 „ frt 8.80 

12 . . 10. 
Valamint egyéb kii-

knlönféle, háztartáshoz szfikséres 
saját kés;iményü tárgyak jóiálbis 
mellett Síii.tugy e vállalok fódéne 
ket templomtornya.kn és háztetők
re, ttivá' na vizv.zeték- és lég^zesz-
munkáaat is. Mélvtiaztelet'e! 

W E I N E R IH. K . 
, íiudape. t Haris-Btzár 

Árjegyzék kívánatra birmentve 
I- ülde ik. &906 

RiTH MÓR könyvkereskedésében 
J3TIcLcupestért CL „HCLCLS"-jpctlotcíbcLTi 
6056 mindazon 

tan- és segédkönyvek, ( 
m\ melyek az egyetemeken és jogakadémiákban, a gym-

nas inmokban és reál tanodákban, a tanitóképezdék* 
ben* polgári és népiskolákban a magán- és bármely 

más tan intéze tekben használ tatnak, 

a megreDdelés beérkeztének napján a legnagyobb 
figyelemmel és lelkiismeretességgel expediáltatnak. 

Mindennemű irodalmi megbízások a z o n n a l teljesíttetnek. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyeten 
utcza 4-ikszám) megjelent és minden könyvárusnál kaphatót 

Olasz társalgási nyelvtan 
iskolai és magánhasználatra. 

A Gaw-Sier taióH szerint 
a, m a g - y a r n y e l v h e z a l k a l m a z t a , 

SOMOGYI EDE. 
A r a fűzve 2 forint. 

Á sselmárdi apáiság iöriéneíe. 
Szekszárdi czimzetes apáttá kLaeveztetése alkalmából1 

irta FRAKNÓI VILMOS. 
A szekszárdi apátság kiadatlan okleveleivel. 

1061—1520. 
Több illustratiőval. Ára fűzve 1 ír t 80 kr. 

Frankl in-Társulat nyomdája . (Budapest , pgyetem utcza 4-ik sz.; 

ElSfizetéii föltételek: VASÁRNAPI DJSÁG és / egész évre 12 frt 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: \ félévre -. 6 « Csupán . VASÁRNAPI ÚJSÁG: [ f 4 " 4 ™ 8 « 

» félévre... 4 • Csupán s POLITIKAI ÚJDONSÁGOK | egész évre 6 frt 
í félévre ... 3 • 

Külföldi előfizetésekhez % postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó. 

37-ik s z á m 1880. BUDAPEST, SZEPTEMBER 12. X X V I I . évfolyam. 

VIRÁG BENEDEK. 
(1753—1830.) 

E
z Év január 23-án múlt ötven éve, hogy 

Virág Benedek, kit még Berzsenyi előtt 
I tiszteltek meg «a magyar Horácz» nevé

vel s kit utóbb «a nemzeti szellem tüzes ébresz-
töjének» szintoly találóan neveztek el kortársai, 
az örök álomra hunyta le szemeit. Kemetei 
egyszerűségű magányában, senki, egy barát, 
rokon, egy cseléd sem volt mellette, még egy 
kis mécs sem virasztott ágya fejénél, mikor hir
telen a halál utolérte. Reggel halva találták. 
Tisztelői nagy sereggel kisérték a budai teme
tőbe a «szent keblű» öreget; de sirját soká egy 
kis fakeresztke jelölte csak. Vörösmarty né
hány év múlva irta sírjáról e szép epigrammot: 

Hamvait e környék fedi a szent keblű Virágnak ; 
Sírja fölött régen kis fa keresztje bedőlt. 

Emléket neki egy jobb kor fog tenni, öröklőt, 
S azt, hogy h ü fia v o l t : a H a z a jegyz i reá. 

A ledőlt kis fakereszt helyére ugyan, hálás 
tanítványa Beseta egyetemi tanár csinos kőke
resztet állított, melyet uj gránittalapzattal s 
vasrácsozattal közelebb láttak el, de a «méltó s 
öröklőn emléket, és a jobb kort, mely azt fölál
lítsa, még várja az egyszerű sir. 

Nem várja talán soká már. A kegyelet, ha
lálának félszázados fordulója körül, emlékün
nepet s ez alkalomra a háznak, melyben élete 
utolsó szakában sok évig lakott és meg is halt, 
emléktáblával földiszitését indítványozta. Az 
emléktáblát immár ünnepélyesen leleplezik e 
hó 13-án, s el lehet mondani, hogy 

•Azt, hogy hű fia volt: a Haza jegyzi reá». 
Ugyanazon alapból, mely közadakozásból 

gyűjtetett, krisztinavárosi sírkeresztjét is styl-
szerüen restaurálták, a megmaradó összegből 
Pedig ösztöndijalap létesittettik, melynek kama
taiból a magyar nyelv tanulásában kitűnő ifjak 
pernek évenkint buzdító jutalmazást. 

De legmaradandóbb s hozzá is legméltóbb 
emléke leszen Virágnak, ha egyfelől teljes és 
"odalmi becsű életrajza — melyhez az adatok 
wUjtése szintén erélyesen megindittatott — 
hatott kéz által elkészülend s munkáinak 
T melyek nagy részét a rohamosan haladó kor 

8 nJa t ujjal cserélő izlés divata korán, meg nem 
Remeit feledésbe merité — teljes és kritikai 

ladása szerkesztetik, hogy az irodalomtörténeti 
D°zzanat, melyet Virág képvisel, ha meg nem 
0rokittethetik már, a mi lehetetlen is volna, 

méltánylólag helyeztessék megérdemelt vilá
gításba. 

Ki volt Virág Benedek? szinte kérdezni kell 
a mai nemzedéknek; s mik érdemei, melyek 
méltók, hogy sírja, fél század múlva, újra fel-
hantoltassék ? 

Virág Benedek egyszerű pálos barát, a 
II. József által a múlt század utolsó negyede 
elején feloszlatott szerzet tagja; költői irodal
munkban a klasszikái iskolának a múlt század 
végén és a jelennek elején, Bévaival legkitűnőbb 
képviselője, Berzsenyinek előfutój mel
lett a magyar történeti prózának, és benne a 
nemzeti szellemnek egyik elsőrendű képviselője. 

Életének külső története a mily egyszerű, 
oly megindító. 1752-ben született, Somogy vár
megyében , Nagy-Bajomban. Tanulását Nagy-
Kanizsán kezdte, Pécsett folytatta; huszonhárom 
éves korában a Pálosok szerzetébe lépett, hol a 
bölcsészetet s ismét Pécsett a hittudományt hall
gatta. 1781-beiÍ^ huszonkilencz éves korában, 
szenteltetett föl s tette le végkép a szerzetesi 
fogadalmat, melyet hiven megtartott, még mi
kor szerzete— 1786-ban— feloszlattatott is. 
Székes-Fehérváron kezde tanítani a gymna-
ziumi osztályokban s e hivatalát páratlan buz
gósággal, söt lelkesedéssel folytatta a szerzet 
föloszlatása után is ; a latin költészet szellemé-

. . . . . . . 

V I R Á G B E N E D E K . 


