
A FBANCZIA ELNÖKVÁLSÁG. 

A PRANCZIA köztársaság elnökválsága, melytől 
jogosan lehetett félteni nem csupán a köz
társaságot, hanem Európa békéjét is, sze

rencsésen véget ért. 
Grévy, a nyolczvan éves agg elnök, daczára a 

mindenfelől ellene irányzott támadásoknak, az 
utolsó pillanatig szilárdan kitartott helyén, 
melyre őt a franczia nemzet állította s csak akkor 
szánta el magát a távozásra, a midőn meggyőző
dött, hogy kormányt alakítania teljes lehetet
lenség. Ekkor aztán elnöki üzenettel tudatta ugy 
a szenátus, mint a képviselő-kamra elnökeivel 
visszalépését. 

Az öreg republikánus késedelmezése rendkí
vül javára vált a köztársaságnak, mert ez alatt 
lecsillapultak a háborgó kedélyek s tisztulni kez
dett a zavaros helyzet, mely Francziaországot 

könnyen sodorhatta volna a legnagyobb vészedé- , 
lembe. Magok a radikálisok, a kik nagy kedvte
léssel buktatták az egyik kormányt a másik után 
s nyolcz év alatt, a mióta Grévy volt a köz
társaság elnöke, nem kevesebb, mint tizenkét 
minisztériumot és százhúsz, minisztert kénysze
rítettek lemondásra: midőn Grévy visszalépése 
bizonyossá lőn,.magok is megrémültek heveske-
désük következményeitől s most ők magok 
kérve kérték Grévyt, maradna meg helyén. A 
végkép elkeseredett elnök azonban megmaradt 
elhatározása mellett s most már csak arra for
dította gondját, hogy a lemondása után bekövet- | 
kezhető zavaroknak lehetőleg elejét vegye. 

Szükség is volt az óvatosságra. Azok között, 
kiknek Grévy után a köztársaság elnöki székére 
legtöbb kilátása lehetett, Jules Ferry egykori 
miniszterelnök állt az első helyen. Ez ellen azon
ban a radikálisok a tonkingi expediczió miatt a 
legnagyobb ellenszenvvel viseltetnek s azzal fe- ! 

nyegetőztek, hogy megválasztása esetén zendü
lésben törnek ki s még forradalommal is ellen
szegülnek annak, hogy elnöki székét elfoglalja. 
Ök a képviselő-kamra elnökét, Floquet-t akarták 
a köztársaság elnökéül. De épen e miatt ellenez
ték jelöltségét a többi pártok s még a revanche-
politikusok sem voltak mi.id mellette, általános 
levén köztük a nézet, hogy Németországot Fran-
cziaország csak Oroszországgal szövetségben 
támadhatja meg sikerrel, e szövetségre pedig 
Floquet elnöksége esetén nem igen lehetne szá
mítani, ő levén az az ember, a ki a párisi első 
világkiállítás alkalmával, midőn II. Sándor czár 
III. Napóleonnal előtte elhaladt, ezt dórgé a czár 
fülébe: «Éljen Lengyelország ! Igen, uram, éljen 
Lengyelország!)) 

A radikálisoknak az a része, melynek Floquet 
jelöltsége nem volt inyére, Freycmet-t óhajtotta, 
nem azért, mintha ő is radikális lenne, hanem 
mivel önállótlan, gyenge államférfiúnak bizo-
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nyúlt, a kit könnyen tehettek volna szeszélyeik 
játéklapdájává. Saussier tábornoknak, Paris hely
őrségi parancsnokának csak csekély pártja volt, 
mivel a polgári elem fél a katona-elnöktől, a ki 
a hadseregre támaszkodva, könnyen kezébe ra
gadhatná a diktatúrát. Boulanger-ról, a franezia 
néptömegnek nem rég még bálványáról, mint 
jelöltről szó sem volt s ez is mutatja, mennyire 
higgadtabbá vált Francziaország köztársasági 
köreiben a gondolkozás. 

így megoszolva, megállapodatlanul gyűlt össze 
Yersaillesbanaz elnökválasztó kongresszus. Senki 
sem tudhatta, mi lesz a választás eredménye. 
Ekkor, az utolsó pillanatban, mintha valami jó 
szellem lepte volna meg az embereket, fölmerült 
egy név, melyet el-eddig senki nem emlegetett, 
mint a köztársaság elnökét, de mely név, egyszer 
kiejtve, a megváltás jeligéjének bizonyult. Sadi-
Carnot neve lön e megváltó ige, egy eddig zajta
lan, de nem dicstelen szerepet viselt államfér-
fiué, kit már neve és családi hagyományai is 
mintegy praedestinálni látszottak arra, hogy 
Grévy utódja ö legyen az elnöki székben és 
senki más. 

A mint e név egyszer fölmerült, Jules Ferry 
és Freycinet, kik a köztársasági pártállásu jelöl
tek közül úgy a próbaszavazásoknál, mint az 
első szavazásnál a legtöbb szavazatot nyerték s így 
legtöbb kilátásuk is lehetett a megválasztatásra, 
hazafias önmegtagadással siettek lemondani Sadi-
Carnot javára s így történt hogy az első szava
zásnál egyik jelölt sem nyervén meg a szükséges 
többséget, már a második szavazásnál Sadi-
Carnotra 833 beadott szavazat közül 616 sza
vazat esett s Sadi Carnot a franezia köztársaság 
elnökévé választatott. 

Sadi-Carnot (teljes névvel Mária Ferencz) 
1837 augusztus 11-én született, most tehát 50 
éves s 1871-ben lön a franezia törvényhozó ka
mara tagja. Unokája az első köztársaság hason
nevű hires hadügyminiszterének, a ki a betörő 
szövetséges hadak elleni védelmet oly fényes 
sikerrel vezette, hogy ezért a «győzedelmek szer
zője* nevet nyerte a történelemtől. Ennek fia s 
a most megválasztott elnöknek atyja, Carnot Lá
zár Hyppolit ma is él B tagja a franezia szená
tusnak. 

Legidösb fia, a köztársaság új elnöke, a legkitű
nőbb tanítványa a párisi műszaki iskolának s az 
ut- és hidépitészeti -intézetnek. Itt szerezte épi-
tész-mérnöki oklevelét. A német-franczia háború 
alatt prefektusa volt az alsó-szajnai kerületnek, 
utóbb rendkívüli hadibiztos. 

Midőn az 1876-iki választások alkalmával föl
lépett mint jelölt, a többi közt a következő poli
tikai hitvallást tette le: «Csak a köztársaság I 
fogja elcsillapíthatni a mi régi villongásainkat. 
Ez az a kormányforma egyedül, mely nem pár
tok kormányformája. Mindenki számára nyitva 
áll, minden őszinte csatlakozást elfogad, s így 
mindazokat, kik jó akarattal vannak a haza iránt, 
maga körül csoportositandja.» 

A Freycinet kabinetjében a közmunkák, ké
sőbb a pénzügyek tárczáját viselte nagy szakér
telemmel és avatottsággal s bár feltűnő szerepet 
nem játszott, a közügyek igazgatása terén ujoncz-
nak nem mondható. 

E szerény, megnyerő modorú, higgadt állam-
férfiunak, e kifogástalan tiszta jellemű ember
nek, s kétségtelen elvszilárdsága mellett is mér
sékelt republikánusnak megválasztása egyszerre 
együvé olvasztotta a franezia köztársaságnak 
eddig szerte húzó s egymással huzalkodó külön
böző árnyalatait s a mellett lecsendesítette az 
utczai háborgó tömegeket. Megválasztatásának 
hire minden irányban megnyugtatólag hatott, 
eloszlott a zavar s visszatért a rend. Még a kül
föld is rokonszenvvel fogadta megválasztását s 
Német- és Oroszország párisi nagykövetjeik ut

ján azonnal kifejezték örömüket a válság ilyetén 
megoldása fölött. 

Egy szóval az uj elnök kedvező előjelek mellett 
foglalja el állásait s a közvélemény egyetért 
abban, hogy a benne a köztársaság a távozó 
Grévyhez teljesen méltó utódot nyert. 

AZ ÁRVA. 
Egy árva kis leány siratja 
Bús árvaságát, térdre esve. 
Lenn földbe' porlad édes atyja, 
Ki egykor őt, ah, ugy szerette ; 
Imádkozik, s a messze sírra 
Gondolva könnyeit kisírja. 

• Oh jó atyám ! — így esd zokogva — 
Milyen sötét azóta nékem 
Az élet itt alant a porba' . . . 
Oh nem mosolyg reám le kéken 
Az ég se többé ! hő sugara 
Nem hoz derűt bús éjszakámra! 

Csak szenvedek . . . s nincs a ki szánjon, 
Szem nem tekint felém ragyogva — 
Mint kis virág bús puszta tájon, 
Úgy állok itt árván magamba'! . . . 
Harmatja nem hull rám a szemnek, 
Jósága szívnek nem melenget. 

Az emberek hideg közönynyel 
Fordulnak el tőlem, ha látnak. 
Szememre búmban könny ha jön fel, 
Nem törli le keze barátnak. 
Oh nem borulhatok szivére 
Én senkinek, vigaszt remélve. 

S ha volna is, ki jó szivében 
Helyt adna árva gyermekednek 
A rágalom rút lesre készen 
Nyilával ott áll, s az sebez meg. 
Vérig sebez ; oh mert az árvát 
Nem védi senki s űzi száz vád ! 

Sir férge is rág, hogyha éhes, 
De hogyha jól lakott, odább áll. 
Az ember — oh 1 marásra kész ez ! 
S tud rágni jobban száz bogárnál 
Szívet, lelket ha összetéphet, 
Ez csillapítja nála az éhet. 

Oh jó szülőm ! miért hagy ál itt ? 
Mért nem vittél magaddal engem ? 
Nem érezném a sors csapásit. 
Jobb volna lenn veled pihennem! 
Szivedre hajtanám fejem, le 
Es tartanám kezed' kezembe'. 

így esd zokogva, s sir az árva, 
Magasba néz, és látja ott fent 
A kék eget, s fénylő sugárba' 
A végtelen jóságú istent, 
S az mintha őt keblére vonná, 
Es mintha csak beszélne hozzá : 

Ne sírj ott lenn, ne sírj bús árva! 
Atyád vagyok, nem hagylak én el . . . 
Ha bántanak, karom kitárva, 
Borulj ide szived sebével! 
S már nem zokog, . . . nyugodt az árva, 
Védelmet és vigaszt találva. 

DÖMÉNY JÓZSEF. 

UTAZÁS ISMERETLEN ÁLLOMÁS FELÉ. 
III. rész. — Az olmützi várfogságban. 

XX. A csavar. 
A lépcsőfokok, melyeken át eddigi szabályel

lenes állapotunkból apránkint a szabályszerű 
állapot magaslatára sietett felhajtani bennün
ket * igazságos új gondviselőnk)), innen messziről 
nézve eléggé nyaktörőknek látszanak, de akkor, a 
valóságban és közelről, nem annyira lépcsőfo
kokhoz, mint inkább a caavarrendszer csigamene
teihez hasonlítottak. A csavar az emberi talál
mányok legelmésebb, legrégibb és egyúttal leg-
hasznosabbjai közé tartozik. Sajnos csak az, 
hogy a gépészet eme megbecsülhetetlen eszközé
vel is embertársai kínzására századokon át visz-

szaélt az emberek állítólagos igazságkeresése! 
Kinek ne jutnának itt eszébe a rabvallatás esz
közeiül alkalmaztatni szokott hüvelycsavar, az 
úgynevezett spanyolcsizma, a nyakszorító csavar 
és több ilyen? 

A csavarrendszert kezdte alkalmazni ellenünk 
az új kapitány is, a miben öt csaknem kedvtelés
sel támogatta az új porkoláb, kit nem tudom 
honnan rendeltek be mellénk a felejthetetlen 
Kreutzinger helyére. Ezt ugyanis, mint későbben 
megtudtuk, hat hónapig tartották vizsgálati fog
ságban. A szegény embert sehogyse tudták rá
bírni olyan vétségek bevallására, melyekről sem 
ő, sem mi nem tudtunk semmit. Hisz még 
olyan képtelenségekkel is volt vádolva, melyek
nek valótlansága otrombaságuknál fogva kéz
zelfogható lett volna, például, hogy még szín
házba is elkísérte foglyai némelyikét, de mi
kor és kiket, arról senki sem tudott semmit. 
Csaknem kínpadra vonatták a vizsgálattal meg
bízott hadbirák; de hiába cserélték ezeket, é3 
ezek hiába cserélték a vallatás módjait. Sem 
igéret, sem fenyegetés nem tudott belőle kicsi
karni mást, mint a mi köztudomású volt, hogy 
t. i. a magyar foglyokkal, mivel soha sem volt 
rá szüksége, soha sem bánt gorombán, s maga
viselete ellen soha sem adott panaszra okot 
egyiknek sem. Nem találván benne hat hónapig 
tartott zaklatás után sem büntetésre méltó hibát, 
a szolgálatból egyszerűn elbocsátották. 

Azalatt volt módunk tapasztalni, hogy az új 
porkoláb méltó szolgája volt az új kapitánynak. 
Magyarul az uj porkoláb sem tudott, a minek 
nem egyszer jó hasznát vettük. Különben szálas, 
csontos, markos legény volt, eredetére karinthiai, 
s azt hallottuk, hogy Spielbergböl, a Morva-Be -
rény (igy neveztük el Brünn városát) melletti 
hírhedt fogházból került ide. Egyik lába rövidebb 
lévén, biczegve járt, s nem egyszer a mesebeli 
sántikáló ördögöt juttatta eszünkbe. Névről soká 
nem ismert bennünket, hanem a szobák száma 
szerint és szembetűnőbb külsőségeink után kel
lett eltalálnunk, hogy kiről beszél, vagy kit keres; 
de viszont én sem tudnám már ide írni a nevét, 
ha talán akkor ismertem is azt. Mi elejétől végig 
csak mint biczegőről beszéltünk róla, vele szem
ben pedig elég volt a Herr Profósz! 

Első intézkedése abból állt, hogy a közvetlen 
érintkezést a szolgálattevő közkatonákkal meg
szüntetvén, ő vetette fel magát közvetítőnek. 
Minden fogoly számára, természetesen annak a 
költségén, beszerzett egy kemény papirosból ké
szült müpalatáblát, valódi palapálczikákkal. E 
táblákra mindenki felirta a mire szüksége volt, s 
reggel, mikor először sorba járta az ajtókat, el
kérte az irásos palatáblákat, s átadta azokat a 
háta mögött álló káplárnak. Ez volt mindennap 
az első ajtónyitás és zárás. Körülbelül egy órával 
későbben következett a második. Akkor benyúj
totta ós szétosztotta a bevásárolt élelmi czikkeket, 
visszaadta a palatáblákat, melyekre a vásárolt 
czikkek árát feljegyezte volt, s az elszámolás rend
ben lévőnek találtatván, a tett kiadás összegét 
bejegyezte saját könyvecskéjébe az illetőnek neve 
mellé; azután megvizsgálta a vasakat, vissza
vette a kis kulcsokat, s lezárta az ajtót másod
szor. Kilencz órakor kieresztett sétára, s azalatt 
nyitva maradtak az ajtók, söpretés és szellőzte
tés végett; de szüntelen őrködött, hogy az or-
donnánczokkal ne érintkezzünk. Tiz órakor már 
bezárt, most már harmadszor. Ebédre kieresz
tette azokat, kik közös asztalnál étkeztek; a 
többinek benyújtotta az ételes kosarakat. Egy 
órakor kihordatta az üres edényeket, s a közös 
asztal vendégei is hazaoszolván, most negyed
szer zárta ránk az ajtókat. Négy órakor újra ki
eresztett az udvarra és egyúttal újra átvette 
a palatáblákat. Öt órakor zárás. Ezt megelőző
leg kiki tele merítette a friss vízzel megtöltött ká
dakból korsóját vagy palaczkját; a kik bőven akar
tak mosakodni, dézsával hordták be a vizet. Ha 
a bevásárló legénység azalatt visszatért, ez alka
lommal egyszersmind szétosztotta a vásárt a 
táblákkal s beadta a kis kulcsokat. Ha pedig a 
vásárlásban egyik-másik megkésett, mi is ké
sőbben jutottunk megrendelt czikkeink bir
tokába, s akkor ez volt a hatodik nyitogatás, a 
hetedik és utolsó pedig az, mikor vizsgálni jött, 
hogy a vasak rendben vannak-e már, s ezeket is 
rendben találván a kis kulcsokat magához véve, 
hetedszer is ránk zárult az ajtó, 8 másnap 
reggeli hat óráig nem zavart többé senki, csak a 
folyosón járkáló őr lépteinek egyhangú, tompa, 
majd közeledő, majd távolodó nesze. 

A mindennap ismétlődő kétszeri vásárlás és 
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kétszeri leszámolás a palatáblák közbejöttével 
sokáig nem akart simán s mind a megrendelők 
es átvevők, mind a közvetítő kölcsönös meg
elégedésére folyni. Az áruezikkek mennyisége 
és minősége, valamint a följegyzett árak magas
sága fölötti nézeteltérések miatt majd az egyik 
fél, majd a másik vélt jogosan neheztelhetni, s né
melyik szobából négy, öt, sőt hat tábla is járván 
ki s be, csoda lett volna, ha soha tévedés, s e 
miatt néha ingerültebb szóváltás nem esett 
volna. De az az áldott jó tűrelemolaj, melynek 
mindnyájunkért soha sem volt szabad megfogyat
koznia, csakhamar lecsillapította a duzzadni 
akaró kedély hullámait, s az egyensúly ismét 
helyre állt. 

Azalatt, hogy mi az élet ez új rendéhez is 
jó képet vágni szoktattuk magunkat, a miben 
nagy segítségünkre volt az a fontoskodás, mely-
lyel e kicsinyes müveleteket a jámbor krajnai 
napról-napra, óráról órára végezte, az alatt, úgy 
látszik, a kapitány úr búvárlatába merült az 
állami foglyokkal való bánást illető s már száza
dok óta gyűlt szabályok, képzelhetni, müy ren
geteg tömkelegének, s valahányszor olyas valamit 
talált, a mit mint fölösleges szigort, régóta meg
szűntek alkalmazni s ennélfogva el is volt már 
felejtve, azonnal azon kezdte törni a fejét, ho
gyan lehetne azt minél tetszetősb ürügy alatt 
feléleszteni s minket vele boldogítani. 

A legközelebbi napok valamelyikén váratlanul I 
kitárult az ajtó, s a kapitány azon felszólítással 
lepett oda az elsőhöz, a kit ért, hogy tessék ide 
adni óráját. A meglepett ember képzelhetni, 
hogy nem sietett a felszólításnak engedni, hanem í 
bámult, a felszólító arczában keresve a szavak 
jelentőségét; az azonban maga mellé állítá a vele 
jött hadnagyot s ennek meghagyá, hogy az át
adandó órát vegye át és tegye a magával hozott 
levélborítékok egyikébe s írja rá az óra tulajdo
nosának nevét. «Az órák ezentúl is, — monda 
mintegy engesztelőleg — az urak tulajdonai ma
radnak, az órák kulcsát meg is tarthatják, de a 
lánczot, ha van rajta, nem. Szabályaink ugyanis 
nem engedik, hogy a várfoglyoknál bármi értékes 
tárgy legyen, a melylyel bárkit is meg lehessen 
vesztegetni, de meg azért is, hogy szökés esetében 
ne legyen a mit pénzzé tehetne. Legyenek egyéb
iránt nyugodtak, a szabadulás napján sértetle
nül fogja mindenik visszakapni a magáét.» Fel
háborodásunkat azonban szavai nem hogy csil
lapították volna, sőt inkább fokozták. Szeren
csénkre egy perczig sem felejtkeztünk meg, hogy 
védtelenek és e pillanatban kegyre, kényre ki 
vagyunk szolgáltatva s hogy a hidegvérű maga
tartás a legjobb eszköz önbecsérzetünk fentar-
tására. 

A porkoláb átvette a hadnagytól a borítékokat 
az órákkal s átadta a velők volt kosárhordozó 
káplárnak, s mikor már kimenőben voltak, még 
egyszer megállt, s azt kívánta, hogy nézzük meg 
a borítékra irt nevünket, nincs-e valami hiba, 
mert, úgymond, az urak közül többnek olyan 
nehéz olvasásu neve van. De erre már mi mond
tuk, hogy legyen nyugodt, neveink elég eltérők 
egymástól, összezavarástul, akármint van írva, 
nem kell félni. 

Néhány nap múlva beállít a porkoláb szokatlan 
órában s elkéri tőlünk sorban a kanalat, kést és 
villát. Szokásban volt ugyanis, hogy étszereinket 
magunk tisztogattuk s magunknál tartottuk, 
magunkkal vittük a közös asztalhoz, magunkkal 
hoztuk vissza. Mindegyiknek evőeszközeit külön 
papirosba göngyölgetve, mindenikre ráírta tulaj
donosa nevét ugy, a "hogy bemondásunk után 
tudta, s azt mondta, nem sokára vissza fogja szol
gáltatni. A káplár most is segédkezett mellette. 

Mikor azután pár órával későbben visszahozta, 
ismét volt részünk a bámulásban, de ő sietett 
odább és mi kényünk-kedvünk szerint fakadhat
tunk ki hol nevetésbe, hol káromkodásba a ezu-
darság fölött, melyet elkövettek. Ezüst kana
laink helyett kaptunk ónkanalakat, késeink hegye 
pedig egész durván le volt törve. Az ezüst kanál
nál az volt a magyarázat, a mi a zsebóráknál, 
a késeknél pedig, hogy a hegyes késsel le lehetne 
az őröket szúrni! 

A csavarnak minden ujabb, ilyenféle szorító 
fordulása után alig vártuk, hogy a többi szobák 
lakóival találkozhassunk s magunkat kipanaszol
hassuk. 

Komolyabban fájt, a mi legközelebb tudtunkra 
esett, ugyanis a mióta az írószerek használatát 
megszorították, minden alkalommal, mikor va
laki levelet akart irni, ezt be kellé jelentenie, s 
Kreutzinger porkoláb idejében a bejelentő azon

nal kapott levélpapirost, borítékot, tintát ós tol
lat, mit a kész levéllel vissza keDett adni. Ezt 
most is akartuk követni, de az elsőnek, a ki a 
végett az uj porkolábhoz fordult, ez azt feleié, hogy 
ő írószerek dolgában még nem kapott utasítást, 
hanem be fogja a kívánságot jelenteni a kapitány
nak. Egy, két, három nap elmúlt, s a porkolábtól 
más szót nem hallottunk, csak azt, hogy tessék 
várni. A kapitány ur minden valószínűség sze
rint ismét belemélyedt a szabályok tanulmányo
zásába s végre azt üzente, hogy ezentúl nem fo
gunk egyenként irni, mikor valakinek tetszik, 
hanem ki fognak tűzni a levélírásra napot, s 
akkor egy szobát berendeznek asztalokkal, szé
kekkel és írószerekkel s az adott órában vala
mennyien, a kiknek tetszeni fog, meg fogják ír
hatni leveleiket kellő számú tisztek jelenlétében 
és felügyelete alatt s mikor kész levelét átadta 
az utolsó is, az igy berendezett szoba be fog zá
ratni ; továbbá azt üzente, hogy mindenikünk, a 
ki eddig többekkel állt levélviszonyban, válasz-
szon ki magának ezek közül tetszése . szerint 
egyet, s ezentúl csak ezzel az egygyel lesz szabad 
leveleznie. Annak azután megírhat mindent, a 
mit általa másoknak akar üzentetni, valamint 
az is viszont nem csak magáról, hanem másokról 
is közölheti a mit szükségesnek fog vélni. Végre 
azt is tudatta velünk, hogy a miképen mi minden 
évnegyedben csak egyszer fogunk írhatni, levele
zőinket is mindjárt első alkalommal figyelmez
tessük, hogy egynél többször három hónap alatt 
ők se írjanak, mert a kapitány ur, akárhány le
vele érkezik is valakinek, egynél többet egy év
negyedben nem fogna kezünkhez adni. Történt 
aztán, hogy még a levélírás napja előtt, melynek 
kitűzésével, ugy látszik, szándékosan késlekedett, 
levelek érkeztek. Ezeket személyesen hozta el, s 
az ebédlőben adta át az illetőknek, de csak is ol
vasásul, s elolvasás után azonnal visszavette. S 
a megjegyzésre, hogy a válasz-Írásnál szükség 
volna a levélre, azt felelte, hogy akkor újra fogja 
olvashatni. 

S itt nem tehetem, hogy újra ne juttassam 
Hammersberg László kassai ügyvéd nevét az ol
vasó eszébe. Valamint 1849-nek elején a buda
vári József-laktanya önkéntelen s egymás előtt 
merőben ismeretlen lakói közt ő, a csaknem szin
tén ismeretlen és önkéntelen vendég hozott 
létre kölcsönös közeledést, ismeretséget, bizal
mat, majd barátságot és szeretetet, ugy kisérte 
elég j ókori kiszabadulása után is volt bajtár
sai sorsát éber figyelemmel. Gondolom, 1852-nek 
őszén, mikor Josefstadtba költöztetett jó bará
taim eltávozása után még mindig elárvultnak 
éreztem magamat, egyszer csak kapok levelet 
Kassáról ismerősnek tetsző, de biztosan még sem 
ismert kéznek vonásaival a borítékon, melyet a 
kibontott és hivatalos «gelesen N. N.» sza
vakkal homlokán megjelölt levéllel nyújtott az 
akkori emberséges tiszt kezembe. «Kedves jó 
Laczim, — kiáltók fel hangosan — hogy az Is
ten áldjon meg százszorosan ennyi jóságodért.)) 
A kezemben remegő levélből azt olvastam, 
hogy elválásunk ideje óta szakadatlanul rám volt 
irányozva figyelme; hogy mennyire lesújtotta őt, 
midőn 1849-ben a budapesti német hivatalos 
lapban azt kellé olvasnia, hogy húsz évi várfog
ságra vasban ítéltek el, s ámbár némüeg megvi
gasztalódott, midőn 1852-ben az én nevemet is 
azoké közt találta, kiknek a rajok mért évek szá
mát fél ennyire szállították le, de azt, hogy hol 
eszem a rabság kenyerét, minden kutatás da
czára csak most, pár napja tudta meg, és pedig 
véletlenül, találkozván Csóka Károly nevű nyit-
rai ügyvéddel, ki a budai várban pár napig szin
tén velünk volt fogva. Ez meg tudta hitelesen 
mondani, hogy most is Olmützben vagyok s mi
után a kassai térparancsnokságnál biztosították, 
hogy levelét, ha irni akar, minden bizonynyal 
meg fogom kapni, ezennel küldi baráti üdvözle
tét s arra kér, hogy bármire van most, vagy 
lehetne jövőben szükségem, irjam meg neki, ő 
szíves örömest megtesz mindent, a mi tőle csak 
telhetik. 

Ez első levelével annyira megvigasztalt, 
hogy azonnal melegében válaszoltam, s azontúl 
a levelezés köztünk rendesen folyt, s 1854-ben, 
mintegy két évvel első levele után, midőn egy-
egy levelezőt kellett választanunk, László bará
tomat választottam, mert jogot tanult es jogot 
nem tanult többi levelezőim közt ő tanúsított 
volt legtöbb ragaszkodást hozzám, párosulva a. 
fogságban edzett bátorsággal és a fogságban tanult 
áldozatrakész meleg részvéttel. Ő pedig az így, 
előleges megkérdezése nélkül vállaira hárított 

levelezői tisztének soha eléggé meg nem hálál
ható buzgósággal felelt meg. Felkereste a tőlem 
nyert útmutatás nyomán leveleivel korábbi leve
lezőimet ; tudtokra adá az uj szigorú rendtartás 
által ránk erőszakolt elszigeteltséget és ajánlko
zott annak közvetítésére, a mit netalán velem 
akarnának közölni, vagy számomra küldeni. 
Élelmi czikkeket hogy ne küldjenek, már koráb
ban kellett megírnunk ismerőseinknek, de pénzt 
és ruhafélét küldeni szabad volt végiglen, főleg 
fehér ruhaneműre volt szükségünk, mert a mo-
sónék nem épen kíméletesen bántak vele. 

A csavarnak egyik ujabb fordulata, mivel vé
letlenül pénzt találtam említeni, itt jut eszembe 
és az olvasó meg fog győződni uj gondviselőnk 
lelkiismeretéről, melyet akkor tanúsított, mikor 
kiokoskodta, hogy ezentúl a fogolynak nem lesz 
szabad napjában a sajátjából többet elkölteni, 
csak ötven krajezárt, (a forint akkor három régi 
húsz krajczárosból, vagy röviden három húszas
ból állt), mert szabály szerint csak egy forintot 
szabad költeni, de mivel a fogoly élete fenn
tartására napi fél kenyéren felül még tiz kraj
ezárt kap, tehát eddig szabályellenesen hetven 
krajczárral rendelkeztünk. Ezt meg kellé szün
tetni, s meg is szüntette. 

XXI. A csavar tovább is működik. 
Fogságunk első éveiben a pénzkezelés kö

rül nem volt bajunk, mert a mint valakinek 
hazulról pénzt küldtek, a mit mindig tetszés, 
vagy tehetség szerinti mennyiségben volt sza
bad küldeni, azt ugyan a térparancsnokság vette 
egészében át, de a megengedett havi harmincz 
forintot havonkint előre kiszolgáltatták az illető
nek kezébe, nem kérdezve: marad-e a jövő hó
napra készlet vagy nem. Most azonban igazsá
gos uj gondviselőnk az által vélt bennünket leg
gyökeresebben megkímélhetni a pénzkezelés 
bajaitól, hogy készpénzt nem adott kezünkhöz, 
hanem számlára ment minden költekezésünk. 
Igaz is, hogy a pénzzel ez uj rendszer értelmé
ben nem volt többé dolgunk, de annál több volt 
az elszámolással, mely ha ősi szokás szerint ro
vásra ment volna, a rovásfának kezünkben levő 
része szolgálhatott volna ellenőrzőül, most azon
ban az elszámolás minden ellenőrzés nélkül a 
porkoláb jóhiszeműségére és a számolásban való 
ügyességére volt bizva. 

A világtól teljesen elzárva s egészen egymásra 
utalva, a csavar minden ujabb fordulásának 
első hatása az volt, hogy közösen érezvén a ránk 
súlyosodé nyomást, annál szorosabban forrtunk 
össze gondolatban és érzelemben, s annál nehe
zebben vártuk az órákat, melyeket az udvaron 
vagy az ebédlőben egymás társaságában volt sza
bad tölteni. Szerencsénkre a künn járhatás órái
tól közbejött szakadó eső, hó vagy zivatar csak 
ritkán fosztott meg, és mivel napjában csak két 
óráig volt szabad kimenni az ég alá, siettünk is 
kiszellőztetni és kibeszélni magunkat. Búsulni, 
bánkódni? Azt éjjelre hagytuk, mikor kiki ma
gába szállt, de míg együtt voltunk, egymást vidí
tani, bátorítani és edzeni volt főtörekvésünk. 
Ekközben találgatni is ráértünk, hogy vájjon a 
fogolykinzásnak milyen uj módjait leszünk még 
kénytelenek tapasztalni, ha itt maradásunk még 
sokáig fog tartani. 

De találgatásaink főleg annak kifürkészésére 
irányultak, hogy vájjon mi hozhatta a megpró
báltatásnak ez ujabb nehéz napjait ránk, kik 
nem vétve senkinek, a közeledő szabadulás re
ményében csendes önmegadással viseltük aránk 
mért sorsot, s mindent inkább vártunk, mint 
helyzetünk ily ok nélkül való szigorítását. Még 
a monarkhianetaláni külügyi bonyodalmaiban is 
keresgéltünk, ha talán azok adhatnák a rejtély 
magyarázatát; de mit tudtunk mi a hatalmak 
viszonyairól? Mivel mindnyájan, a kik még 
együtt valánk, nagyon sok évre voltunk elitélve, 
mindjárt ottlétünk elején egyet-mást szereztünk 
be és tákoltunk össze, a mit kényelmünkre való
nak gondoltunk. Hogy a fogoly szegényes ház
tartása sem lehet mindenféle apróság nélkül, 
azt könnyű elképzelni, s hogy ezek az apróságok 
szanaszét ne heverjenek, vagy ha uti málnánk 
közé rakjuk, ne kelljen mindig, mikor valami 
csekélységre szükség mutatkozik, málhat bon
tani : gyalult deszkadarabokból zsinegek segélyé
vel polezokat alkottunk s azokat kiki ágya fölött 
a falba vert kampós szegekre akasztotta volt. 
E polezokon azután sok minden elfért, s hogy a 
tarkabarkaság a szemet ne sértse, színes és a 
szélein csipkésre vágott papirossal befüggönyöz
tük. A katonaságnál, a laktanyákban, tiszti, al-

• 
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tiszti és legénységi szobákban ez annyira meg
szokott dolog, hogy fel sem tűnik, s a személy
zetben előforduló változásoknál a polczok kiürít
tetnek ugyan, de ott maradnak. Nálunk is ez 
vált szokássá. Mikor valakit más szobába köl
töztettek, a holmiját a polczról magával vitte, 
de a polcz ott maradt, hisz ritka esetben történt, 
hogy aj tanyáján hasonlót ne talált volna. 

Uj gondviselőnk első tömeges levélírásunk 
után pár héttel, nem tudom : unalmában-e, vagy 
buzgalmában, tüzetesebben kívánt megismer
kedni áldozatai személyével és állapotával, s e 
végre körutat tett papiroslappal és irónnal kezé
ben a szobákon végig, s hogy a szemle minél 
alaposabb legyen, egyszerre csak negyedrészét 
vizsgálta meg az egésznek, a nélkül, hogy a be
köszöntő és utóbb a távozó alig hallható szava
kon kivül többet akár maga mondott, akár kér
dezett volna. Csak az őt hűségesen kalauzoló 
porkolábbal váltott oly
kor némi suttogásfélét. 
Előre éreztük, hogy e 
látogatásnak lesz még 
továbbja is; de bármi 
készek voltunk kelle
metlent várni, s bárhogy 
erőlködtünk a csavar aj 
fordulásának minket is
mét csak fájdalmas 
megszorítással fenyege
tő legközelebbi tárgyát 
kitalálni, hogy ha bekö
vetkezik, meg ne lep
jen, s ha készen fogad
juk, vagy ha a várható 
nyomás ellen mintegy 
vánkosfélét készítünk, 
kevésbbé szorítson; azt, 
a mi bekövetkezett, 
egyikünk se látta előre. 
Hetekig tartott a talál
gatás, míg végre, nem 
történvén sokáig semmi 
ujabb intézkedés, már 
kezdtünk kiállt félel
münk fölött elczelődni. 

Egyszer azonban be
szólt a porkoláb az 
első két-három szobába 
hogy szükségessé vált 
aszobákatujrameszelni 
Ennek következtében 
csomagoljanak össze az 

urak mindent kétfelé. Az egyik csomagban le
gyen minden, a mire valakinek mindennap 
szüksége lehet, s a mit szabad lesz magunk
kal vinni oda, a hová a meszelés alatt be
költöztetnek vendégül; a többi holmit rakják 
össze külön, mert azt egyelőre egy e czélra 
legújabban raktárnak berendezett szobába fogja 
vitetni. A polezokat kiváltképen ki kellett 
üríteni, mert azokat a meszelés végett le fogják 
szedni. A meszelés azonban, minthogy már ősz 
felé járt az idő, nem tudom kinek a közbenszó
lására, a következő nyárra maradt, de a nem 
mindennapi szükségre szolgáló holmit már akkor 
elvitték volt, még pedig valamennyi szobából, s 
azontúl, ha valaki akár fehérneműt, akár felső
ruhát vagy csizmafélét akart váltani, azt bizo
nyos órájában a napnak, vagy bizonyos napján 
a hétnek be kellett jelentenünk a sántikáló por
kolábnak, ki azután elkísérte a jelentkezőt a 

A FRANCZIA N E M Z E T G Y Ű L É S VERSAILLESBAN. 

raktárba, a hol személyesen kereshette ki magá
nak, a mit kivánt. Szombati napokon a fehér
nemű kiszedése végett a sétaidőt félórával ké
sőbben szüntette be, mint rendesen. A polczok 
azalatt megmaradtak ugyan, mert azokat a me
szelő katonák fogták volna leszedni s az aprósá
gokat ismét visszarakosgattuk, de a kapitány 
újabb szemleutjának nevetséges, de bosszantó 
következménye az lőn, hogy a papirosfüggönyö
ket le kellé szednünk, ő látni akarta, mi van a 
fogoly birtokában! Véletlenül ott lehetnének el
függönyözve petárdák, tőrök, pisztolyok, 
miért nem mindjárt egész ágyutelepek ? Jó, hogy 
a dynamitot akkor még nem ismerték! 

Egy kis változtatás kedvéért ismét kis szobán
kat érte a rendelet, hogy csomagoljunk, mert 
áthelyeznek. A csomagolás most már csakugyan 
nem sok időt és fejtörést kivánt és egykedvűen, 
sőt abban a hiszemben, hogy együtt megyünk 

uj lakásba, jó kedvvel 
láttunk hozzá, s csak 
akkor kedvetlenedtünk 
el, mikor már menő
ben Tóth Lászlót be
utasította egyik közel 
eső szobába, a porkoláb, 
egy szót sem szólva 
előbb, s igy majdnem az 
ajtó közé szorította szó
nélküli búcsúra egymás
nak hamarjába nyúj
tott kezeinket. «Isten 
veled, a viszontlátásra!» 
kiáltám neki a már zárt 
ajtón keresztül, s men
tünk a sántával a hosz-
szú folyosón végig, hol 
a nagyobb szobák má
sikában kaptam helyet. 
Ebben volt elszállásolva 
legelőször gróf Károlyi 
István; későbben a nagy
váradiak közül Földi 
János, a volt jogakadé
miai tanár, Jakab Mi
hály, volt biharmegyei 
levéltárnok és táblabíró; 
ezekkel Silye Gábor, ki
szabadulta után haj du-
kapitány, Keszi Hajdú 
Lajos, volt szentesi, je
lenleg a nagy-kún-kis-
ujszállási gymnasium-
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nál tanár; Fieba József, kit mint bánhidai plébá
nost ejtettek fogságba, és magokkal hurczolván, 
nem tudom melyik faluban, éjjelre más helyiség 
hiányában ólba zártak. Ugyanott lakott egy kalo
csai, ha nem csalódom horgasi volt plébános, 
Szekeres György, ki hypochondriában sinlődvén, 
százszorosan érezte a rabság keserveit. Orvosságul 
valami Eob Boyl' affecteur nevű folyadékkal élt, 
melynek üvegét egy-egy darab aranypénzzel 
fizette. Ha a magáéból nem telt, közadakozás 
utján jutott hozzá. Utoljára mégis csak a kór
házba kellé magát vitetnie, hol hosszú szenve-

ha én ezt mái- 1854-ben, mikor a csavart csavarni 
kezdték, tudtam volna, vagy ha legalább akkor 
tudom meg, mikor ide szállásoltak, mennyivel 
több öumegadással léptem volna át az új lakás 
küszöbét! 

A belépőt barátságosan fogadták ugyan, de 
kik? Muzsik, Szadkovszky, Wochocs és dr. Zim-
mer, tehát csehek és Neuwirth Adolf, kivel sok
szor kerültem egy szobába. Ezek közül Szlad-
kovszky magyar szavakat ejtve nyújtotta elém 
jobbját, s örömét fejezte ki, hogy alkalma lesz 
magát a magyar nyelvben tovább képezni. Azon-

volt régebben foglyokról, kik apókkal, mint kö
zelökben található egyedüli élő lénynyel éltek 
barátságban, s ez most eszébe jutván, sokat fog
lalkozott pókjával, s engem mindig hűségesen 
tudósított, mikor pókja új öltözetben, ismét na
gyobb alakban jelent meg fonalas birodalma 
központjában, s addig keresgélt, mig csak a le
vedlett «mundurt» meg nem találta. 

Későbben, mikor újra összekerültünk, Neu
wirth Adolf helyét, kit máshová tettek, ő foglal
ván el, verébfiat kapott egy olasz társunktól 
ajándékba. Mikor ugyanis az apáczakolostor ós 

ERZSÉBET ÉS MÁRIA KIRÁLYNŐK NAGY LAJOS SÍRJÁNÁL. Liezenmayer Sándor festménye. 

dés után a halál könyörült rajta. Hrabovszky 
tábornok tetemeivel együtt az övéi is ott porlad
nak, hol a katonai kórházban kimúltak várják a 
feltámadás hajnalát. Végre ugyanabban a szobá
ban lakott rövid ideig egy Ferenczrendű igen 
fiatal szerzetes is, ki azonban elég hamar kisza
badult. 

Ebbe a szobába kerültem most én, s ez volt 
utolsó szállásom. Innen szólítottak ki 1856, jul. 
13-án, gyönyörű vasárnapon tiz óra tájban, hogy 
társaink legnagyobb részével meghallgassam a 
földi üdvözülés igéjét, mely fogságunk hátralevő 
idejének elengedését adta hirünkül. v. h Istenem, 

ban öt új társam együttvéve sem tudta ve
lem László barátomat elfeledtetni. A bizalmas 
társalgás legjobb, ha négyszemközt szövődik. 
László e tekintetben kifogástalannak bizonyult 
be. Azon emlékezetes éj óta, melyen egyikünk
nek tévedésből jósolt szabadulásában hittünk, s 
e hitben egymást kölcsönösen megtettük volt 
szóbeli végrendeletünk végrehajtóivá, azon éj 
óta már nem baráti, hanem édestestvéri őszin
teséggel beszélgettünk egymással. 

Ott laktunkban ismeretséget kötött egy jókora 
pókkal, mely az ágya feletti bojthajtás sarkában 
szőtte volt hálóját. Ezt kezdte etetni. Olvasott 

a bástyaboltony közti utczát a közlekedés elől 
elzárták, az apáczák falának hajlásánál függő, 
az utcza világítására rendelve volt lámpást nem 
szedték le. Üvegeit az idő eltördelte s egy veréb
pár fészket rakott benne. Fiai ki is keltek, de 
mielőtt elszárnyalhattak volna, az olaszok egyike 
kiszedte s mondhatni bámulatosan gyöngéd tü
relemmel felnevelte. Már enni tudtak, mikor 
egyikök Laczinak jutott, kinek azután sok öröme 
telt benne. Mi többiek is kedvteléssel néztük a 
bohó állatkát, mely minden délután az asztalra 
krétával rajzolt s víz helyett ugyancsak kréta
porral megtöltött csészéformába vetette magát^ 
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szárnyait, farka tollait szétterjesztve, egész mohó
sággal, mintha csak megfürdött volna. Mikor 
azután engem elbocsátottak, László és verebe 
még ott maradtak. László harmadfél hónappal 
utánam szintén hazament, de bár itthon több
ször találkozánk, a verebet szóba hozni tömérdek 
fontosabb közlendőink mellett egyikünknek sem 
jutott eszébe. 

Ragaszkodását Déván élö hitveséhez, s még 
iskolázó egyetlen fiához azok után, a miket eddig 
róla irtam, a figyelmes olvasó könnyen kiszí
nezheti magának. Mikor Olmützbe hozták öt, 
már harmadszor került vala fogságba. Első fog
ságát Nagy-Szebenben töltötte. Bem bevonulása 
alkalmával a porkoláb a szélnek eresztett magyar 
foglyok előtt térdre borulva esengett, állítsanak 
ki róla bizonyítványt, hogy emberségesen bánt 
velők, s megtették. Második fogsága rövid volt s 
Déván állta ki. De mikor azt hitte, most már 
biztosítva van minden további zaklatás ellen, a dé
vai piaczon, hol a heti vásáron feleségével együtt 
jártak, neje oldala mellől ragadták el, s nem 
engedték többé hazamenni, hanem a mire szük
séges volt, hü neje vitte meg neki. Vizsgálati 
fogság belenyúlt már a harmadik évbe, s elitél
tetése után szállították el Olmütz várába, hol, 
míg szabad volt írni. sűrűn levelezett családjá
val, s három szindarabot irt. Czúneik: «A gányó*, 
«Wasa Gusztáv* ós «A testvérek*. 

iVége következik.) 

A JÖVŐ HÁBORUJA ÉS A MANNLICHER 
Vér az ára minden döntő csatának: ebben ma 

már meg kell nyugodnunk. Vége annak az idő
nek, a mikor még a legnagyobb stratégiai bölcse-
sógnek azt tekintették, ha a háború emberélet
veszteségeit sikerült a hadvezérnek a lehető 
legcsekélyebb mértékre szállítani le. Njjgy Frigyes 
és Napóleon kardjai kettévágták ezeket a mester
kélt hadviselési theoriákat és egyszer-minden
korra kétségtelenné tettek, hogy a háború volta
képpeni czélja az ellenséges haderő megsemmi
sítése. 

Ha ennek daczára az emberélet kímélése még 
mindig oly kérdése maradt a hadviselés tudo
mányának, melylyel a kor humánus felfogása 
kénytelen foglalkozni, s elérhetésére minden 
lehető módot megkísérelni, úgy ennek biztosité
kát ez idők szerint már nem annyira a hadvise
lés módjában, mint inkább a lőfegyverek szünet
len tökéletesedésében látjuk megadva, melyről 
ha föl is teszszük, hogy magában a harcz kere
tében pusztítóbb hatás előidézésével jár s ennyi
ben épen a háború lényeges czéljának, az ellen
ség harczképtelennó tevésének elérhetésére szol
gáló lehetőségeket fokozza, de másfelöl magára 
az emberéletre nézve kevesebb közvetlen veszélyt 
képez s a halál koczkázatát lehető minimumában 
mutatja fel. 

A modern tűzfegyvereknél s így a Mannlicher-
féle kisebb kaliberűnél is, főleg ha compound-lö-
vegekkel lesznek ellátva, melyeknek az emberi 
testbe behatolása sokkal könnyebb természetű 
sebesüléseket von maga után, lehetetlen a harcz-
mód humánusabb voltát el nem ismerni. Sőt 
egyáltalán kétes az is, hogy vájjon fogja-e az 
ismétlő-fegyver azoknak véleményét igazolni, 
kik tőle a harcz áldozatainak növekedő számát 
várják. Mert eltekintve a nagyobb hord- és 
találó-képességtől, mely a kisebb kaliberrel 
jár, téves képzetet alkotnak magoknak az is
métlő-fegyverekről azok, kik azt hiszik, hogy 
azok korlátlan tüzelést engednek meg. Ellen
kezőleg, az ismétlő tűz csakis akkor jöhet al
kalmazásba, a mikor a csapatok nincsenek kitéve 
annak, hogy elvesztegessék töltényeiket, a mire a 
harcz mámorában tapasztalat szerint a gyakor
latlan harezos rendkívül hajlandó, s a mi pedig 
egyértelmű a védképtelenséggel. Máskülönben 
az ismétlő-fegyvereknél is előáll annak a szük
sége, hogy a töltényekkel fukarkodjunk s az is
métlő tűzzel csupán oly esetekre szorítkozzunk, 
mikor pl. hirtelen lovassági támadást kell vissza
verni, vagy a támadót golyózáporral elhalmozni, 
vagy az ellenség állására intézett roham alkal
mával a védőket zavarba hozni stb. És még ily 
körülmények között is mi áll elő ? Az, hogy az 
ismétlő tűz a legjobb esetben is csak egyszer ér
vényesülhet, mert az újratöltés még a legjobb 
szerkezeteknél is, a mi tekintetben p. o. az uj 
német fegyverek oly kitűnőek — jelentékeny 
időveszteséget vesz igénybe. Ha tehát az ismétlő 
fegyverek pillanatnyilag az ellenség soraiban 
nagyobb veszteséget okoznak is, de e pillanat el

multával a tüzharezban oly szünet áll be, mely 
az előbb nyert előnyt szinte teljesen ellensú
lyozza. 

Mindebből önként folyik, hogy a modern tűz
fegyverek tökéletesedése, már a hátultöltő is, s 
még inkább a Mannlicher-féle ismétlő fegyver 
— majdnem kizárólag a védelem javára szolgál. 
A legilletékesebb egyének nem haboznak ma már 
föltenni a kérdést, hogy vájjon lehetséges-e még 

; egyáltalában a támadás egy természetiieg ked-
I vezötlen harcztéren a modern tekhnika eszközei

vel fölszerelt ellenség ellen? Az 1870-diki rop
pant veszteségek, a wörthi és spicherni magas
latokért, a St-Privat és Mars-la Tour-ért folyt 
harezok nagyon is igazoltnak tüntetik föl ezt a 
kérdést, s ha 1870-ben a németek meg is győz-

, tek, ebben nem csekély része volt kétségkívül a 
gyarló franczia tüzérségnek. 

Mert az erős pusztítások az emberéletben, me
lyeket a modern fegyverek pillanatnyilag képe
sek előidézni a támadás soraiban, első helyen 
állanak azok között a tényezők közt, melyek le
hangoló morális hatást tudnak gyakorolni a 
legvitézebb hadseregben is. A hősiesség csak 
egyesek erénye, egész tömegekben ritkán talál
ható, s az emberéletben szenvedett nagy veszte
ség az, a mi a leghátrányosabban szokta befolyá
solni a küzdők lelki állapotát. 

Jól megjegyzendő tehát: A modern ismétlő 
fegyverek a magok helyen használva, döntő pil
lanatokban aránylag rövid idő alatt sokkal na
gyobb es érzékenyebb veszteségeket okozhatnak, 
mint ezelőtt; de ep úgy nem fogják nagyjában 
és egészében is véresebbé tenni a harezot, és 
számosabbá annak áldozatait, mint annak idején 
az elöltöltőkről a hátultöltőkre való még fonto
sabb átmenet sem tette. Hisz a fegyvertekhnika 
minden tökéletesedése önként maga után vonja 

j a harezmód megváltozását s a taktikai formák 
módosítását is, s ha a tűzfegyverek hatása foko-

i zódik, ennek mintegy ösztönszerű taktikai követ-
i kezménye lesz a harezoló felek közti távolság 

fokozódása is, melyben a mérkőzés óvatosabban 
I s lassabban fog végbemenni. Könnyű észrevenni, 

hogy e tekintetben is a védelem az, mely a mo-
: dern fegyvertekhnikát nagyobb előnyore zsákmá-
! nyolhatja ki , s melynek az ismétlő-fegyverek 
• is javára szolgálnak. 

Sőt tovább mehetünk és azokkal szemben, kik 
i a jövőbeli háborúk oly rettentő esélyeivel szeret-
! nek ijeszteni, bátrak lehetünk azt az állítást 
j koczkáztatni meg, hogy minden valószínűség 
| szerint épen a jövendő háborúk jelentékeny vesz

teségcsökkenést fognak mutatni. Több körül
mény tünteti alaposnak föl ezt a reményt. Első 
sorban maga a tábori egészségügy rendezettebb 
volta, a hadjáratok aránylagos rövidsége, s a 
hadviselés humánusabb természete. Az egészség-

| ügyi rendszabályok elhanyagolása eddig a hábo-
i rut valódi ragályfészekké tette, s a ragályban 
í elhalálozottak száma nagyobb volt, mint az el

lenséges golyók áldozataié. Még 1866-ban is 
j nagyobb réme volt a kholera a hadseregnek, 

mint az ellenség golyója. Ma az orvosnak 
az egészségügyi praeventiv intézkedések egész 
sora áll rendelkezésére, melyeket a katonai ha-

j tóságok vállvetett működése mellett megva-
I lósitni képes. A vasutak is megannyi nagy 
| tisztító csatornái a háború színhelyének, me-
I lyek a tábori kórházak gyors kiürítését nagy 
I mértékben elősegítik. Ezeknek a körülmények-
j nek tulajdonítható, ha addig, a míg csak 
; rövid • évtizedek előtt is a Szebasztopol előtt 
! álló angol-franczia hadsereg vesztesége 80,000 
j emberre ment, az északamerikai unió hadse

rege pedig 1861—65-ben nem kevesebb mint 
820,000 embert vesztett, addig a német- fran
czia hadjáratban a németek vesztesége csak 
40,000 ember volt. 

De nem véve számításba a hygienikus viszo
nyokat, magok a csatatér áldozatai is mind ke
vesebb arányokat mutatnak, daczára a mai lő-

j fegyverek fokozott tűzhatásának, s ritkán, csakis 
| egyes, különösen exponált csapattesteknél, ezre

deknél és zászlóaljaknál érik el azt az arányt, 
mely még Nagy Frigyes és Napóleon hadjáratai
ban, a muskéták korában rendes volt. Kolmnál 
és Kunersdormál a poroszok vesztesége holtak
ban és sebesültekben 40 százalékát képezte az 
összes haderőnek, Zorndorfnál 86-ot, s a leitheni 
csatában Nagy Frigyes győzelmét serege egy 
ötödevei fizette meg. Napóleon Aspernnél gya
logságának felét elveszítette, a berezinoi véres 

| csatában pedig majdnem harmadát s Waterloo-
i nál seregének 35 százalékát. Ezzel szemben a 

poroszok vesztesége úgy Königgrátznél mint 
Sedánnál csak 4 százalék volt, az 1870-diki had
járatban pedig, még a hol legnagyobb volt az 
emberélet-veszteség, Mars-la Tournál sem ha
ladta meg a 22 százalékot, s ez arány Spichern-

| nél 18, Wörthnál 12, Gravelottenál 10, Colom-
! bey-Nouilly-nál pedig 9 százalékra sülyedt. 

Biztosra lehet venni majdnem, hogy a veszte-
' ségek aránya, daczára a tökéletesített tűzfegyve

reknek, vagy talán épen azért, ezután sem fog 
í növekedni egészben és általában, mert hogy a 
J mellett nincs kizárva, hogy egyes csapatrészek 
: szenvedett vesztesége egész a taktikai összefüg

gés felbomlásáig menjen, az — úgy hiszszük — 
természetes. De még itt is alapos a kilátás, hogy 
a Mannlicher-féle fegyverek közvetlen romboló 
hatása az emberi szervezetben szelídebb jelleggel 
fog bírni s még súlyosabb sebesüléseknél is ked
vezőbb pathologiai lefolyást biztosít. —m— 

OROSZ ÉLETKÉPEK. 
Az elkárhozott lélek. 

(Zarüitája dusa.) 
P o g o d i n e u t á n . 

1885 év tavaszán különös kinézésű társaság 
érkezett Nisni-Nowgorodba. Tiz férfiú és négy 
nő; ezek közt három lengyel és hét orosz; a 
nők valamennyien lengyelek. 

Mihelyt a «Hotel de liussie»-ban ugy a hogy 
rendbe hozták kissé kopott, és ódonszerű sza
bású ruháikat, azonnal a katonai parancsokság 
után tudakozódtak a kapusnál, ki őket útbaiga
zítván, kettesével egyenesen a kijelölt ház felé 
tartottak. 

Az őrt álló katona eleinte nem akarta őket 
bebocsájtani, míg végre egy véletlenül arra menő 

I tiszt közbejöttével a parancsnoksági irodába 
jutottak. 

Itt valamennyien katonásan tisztelegve, mint 
Irkutsk-ból elbocsájtott, s most kötött útlevéllel 

i Sz.-Pétervar, illetőleg Varsó feléutazó fegyenczek 
mutatták be magukat. Kérik az útlevelek látta-
mozását, s engedélyt arra, hogy a városban ruhát 

í vehessenek. 
Az iroda főnöke, egy durva kinézésű hadnagy, 

megvizsgálta a volt fegyenczek irományait, s 
miután a személyleirásokat, nem különben a 
többi láttamozásokat rendben találta, 24 órai 

'• tartózkodási engedélyt adott, oly kikötéssel, hogy 
az elutazás óráját bejelenteni tartozzanak. 

Erre az egész társaság ismét katonásan tiszte
legve, jobbra-át-ot csinált, és sorakozva kivonult 

I a laktanyából. — Az utczán együtt maradtak 
ugyan, de többnyire franczia nyelven társalogtak 
egymással. 

A különféle boltokban, hol a prémes süvegtől 
kezdve mindent, a mire csak szükségük volt, 
bevásároltak, alkudozás nélkül aranyban fizet
ték a kivánt árakat. 

— «Lássa herczegné — jegyzé meg az egyik 
férfiú — huszonöt év óta a zsebórák sokkal ol
csóbbak lettek. Ilyesmi azelőtt legalább 1000 
rubelbe került volna, most pedig 400-ért vettem 

! meg.D 
— «Kiváncsi vagyok — válaszolá mosolyogva 

a megszólított hölgy — vájjon tíz év óta olcsób-
! bak lettek-e Varsóban Madame Victoire párisi 
| kalapjai?* 

— «Mihelyt kezeimen a láncz-okozta sebek 
behegedtek, azonnal megveszem ezt a «porte-
bonheur* karpereczet — veté közbe a hölgyek 
egyike, — de most nem vehetem hasznát, mert 
a miként láthatja, még sokáig kell sebeimet gyógy
kezelnem.* 

E szavakkal odatárta a kereskedőnek gondosan 
; bekötözött kezeit. 

A kereskedő felindulástól remegő hangon arra 
i kérte a hölgyet, engedné meg, hogy keze sebhe

lyeit megcsókolhassa. 
— «Isten, bocsáss meg nekik!* — e szavakkal 

gyöngéden érinté ajkaival a csodaszépségü hölgy 
kezeit. 

; Ilyen és ehhez hasonló tisztelet jeleivel min-
denütt találkoztak az elbocsátott fegyenczek, 

| sőt még a különben durva katonák is önkényte-
! lenül kitértek előttük az utczákban. 

Tán érdekelni fogja olvasóimat, ha rövid sza
vakban bemutatom a társaság kiválóbb tagjait. 

A négy lengyel hölgy: S— herczegnő és Olym-
pia nevű leánya, továbbá Kowalska Afanázia és 
Olga nővérek Varsóból, ezelőtt tizenegy évvel, 
egy politikai kivégzés alkalmával, az ottani te
metőben megkoszorúzták Mirski és Bachanalski 
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politikai martyrok sírját. — E vétségért rögtön 
elfogatván, egy egész évig tartó vizsgálati fogság 
után 25 korbácsütésre és 10 évi kényszer-mun
kára ítéltettek. 

Az embertelen ítélet első része egész iszonya-
tosságában végre is lön hajtva, s midőn a vérrel 
elborított nőket a szent-pétervári kazamaták 
kórházába hurczolták, az udvaron felállított ka
tonák oly fennhangon szidták a lelketlen csinov-
nikokat, hogy tisztjeik jónak látták a legénységet 
azonnal a laktanyába vezetni. 

S— herczegnő sokáig küzdött a halállal, de 
végre szívós természete erőt vett a betegségen és 
tiz hónap múlva a négy elitélt hölgy nehéz 
vasba verve, a szokásos fegyencz-uton Irkutzkba 
jutott, hol az ottani börtönben büntetésüket 
egész az utolsó óráig kiszenvedték. Hiába mentek 
magas állású rokonok ée barátok a czárhoz, a 
czarevnához, a különféle nagyherczegekhez és 
miniszterekhez, mindenütt zárt ajtókra találtak, 
mihelyt kérelmük tárgya kitudódott, s habár az 
egész czivilizált világ fennhangon kárhoztatta az 
embertelen eljárást, mégsem akadt oly pártfogó, 
ki a szerencsétlen nők balsorsán segíthetett 
volna. 

Irkutzkban ugyanakkor a szibériai ólombá
nyákból 15 év után kikerült, s ezenkívül még 10 
évi fegyházra elitólt politikai foglyok is voltak. 
Többnyire orvosok, ügyvédek, tanárok, vagy ka
tonatisztek, s a véletlen ugy akarta, hogy a bör
tönök nagyobb része tűz által elpusztulván, az 
eddigi elkülönítésnek meg kellett szűnnie. 

A kormányzó, Zakotin tábornok, nem sokat 
törődött ugyan a fegyenczek sorsával, de azért 
nem szívesen látta, hogy nők és férfiak együtt 
voltak elhelyezve, habár valamennyiök magavise
lete mindég kifogástalan levén, feddésre, vagy 
épen büntetésre soha sem nyüt alkalom. — 
Leginkább az imponált Zakotinnak, hogy az 
utóbbi években felsőbb helyről gyakran tuda
kozódtak a lengyel fegyencz-hölgyek után, minek 
az lön a következése, hogy ezek gyakran szelí
debb bánásmódban részesültek. 

így például S. — herczegnőnek minden húsvét 
első napján 24 órára levették lánczait; a két 
beteges Kowalski-nővórnek pedig megengedte
tett, hogy havonként egyszer megfürödhessenek. 
A férfiak számára nem létezett semmi kedvez
mény, de Beburoff fegyencz, ki annak idején 
Varsó leghíresebb orvosa volt, egy ízben nagyon 
ügyes műtétet vitt véghez Zakotin tábornok 
nején, s annak folytán bajtársai számára több
ször tudott kieszközölni különféle kivételes en
gedélyeket. 

Nem akarom az irkutski fegyenczek szomorú 
sorsát leírni, mert ez oly vérlázító, hogy az em
beri kebel legutolsó ízét is felzavarja, s csupán 
annyit említek fel, hogy in-ik Sándor czár ural
kodása óta, mely időszak a fanatikus pánszláv 
izgatók fénykora, — a középkor minden ember-
telenségei megujultak. — Miklós czár durva, 
visszataszító modorú ember volt, de soha sem 
tűrte, hogy nevében valaki megkínoztassák. A 
szerencsétlenül kimúlt Il-ik Sándor minden alka
lommal elejét akarta venni a brutális hatalom
mal való visszaéléseknek; szelíd lelke visszariadt 
minden kegyetlenségtől, de azért épen az ő ural
kodása alatt történtek e részben a legnagyobb 
botrányok. 

Térjünk azonban vissza elbeszélésünkhez, 
melynek folyamán mindenki hü képet nyerend 
népünk szenvedéseiről. 

Irkutzkban minden egyes politikai fegyencz 
megérkezte után ennek életleírása is a kor
mányzó kezébe kerül oly utasítással, hogy a 
letartóztatás tartama alatt a netán még hiányzó 
adatok beszereztessenek, hogy azok nyomán a 
fegyencz egyéb családi és társadalmi összekötte
téseiről biztos tudomáshoz lehessen jutni .— 
E czélra egy «agent provocateur* adatik melléje, 
kinek feladata a fogoly titkait kifürkészni. — 
A kémek szerepe, mint mindenütt, úgy itt is a 
legundokabb foglalkozások közé számíttatik, és 
csak nagyon együgyű emberek, szoktak lépre 
menni; a dolog vége az szokott lenni, hogy a 
kémet hamar felismerik, s többé szóba sem 
állnak vele. 

Az irkutzki fegyencz-telepben valami Palja-
choff nevű elbocsájtott fegyencz volt a foglyok 
titkainak kifürkészésével megbízva. Mintegy 
45—50 éves ember lehetett, de lelkifurdalásai 
idő előtt teljesen megtört emberré tették. A fe
gyenczek előtt életfogytiglan elitéltnek mondotta 
magát, lánczot nem viselt ugyan, de kezén és 
Iában a vasak nyomai meglátszottak, melyeket 

az előtt hosszú évek során viselt. Gyakran tör
tént, hogy valami szerencsétlen fogoly a vén 
áruló szavainak hitelt adva, mindent elmondott, 
mit még a pétervári kazamaták kínzó szerei sem 
voltak képesek belőle kicsikarni. Erre aztán 
ujabb vizsgálat lön elrendelve, melynek folytán 
elfogatások, sőt gyakran kivégzések is fordultak 
elő. — Paljachoff Irkutzkban «az elkárhozott 
lélek* neve alatt volt ismeretes, s midőn S— 
herczegnő társaival a börtönből kiszabadult, lát
szólag őt is szabadlábra helyezték. Az első állo
másig együtt utazott velők, de itt az orosz és 
lengyel férfiak tudtára adták, hogy vele egy lé
pést sem tesznek tovább, s így Paljachoff beteg
séget volt kénytelen színlelni, hogy valami ürügy 
alatt visszamaradhasson. 

A társaságnak két tagja, Turoff ós Trepkoff volt 
testőrtisztek, kik Paljachoff miatt sokat szenved
tek, megfogadták, hogy iszonyú bosszút állnak 
rajta, ha valahol kezükbe kerülne. Mily nagy volt 
tehát meglepetésük, midőn a nisni-nowgorodi 
indóházban az «elkárhozott lelkű* emberrel talál
koztak. A perronon járó-kelő rendörök szemmel 
tartották az utazókat, nem lehetett tehát az ellen 
tenni, hogy Paljachoff ne üljön fel a vonatra, sőt 
véletlenül még velük egy kupéba is került. 

— a Micsoda börtönben fogod most szerepedet 
folytatni, — kérdé tőle gúnyosan mosolyogva 
Dr. Beburoff — a mi nyomunkon akarsz járni? 
Ezt nem tanácsolnám, mert mihelyt észreveszem 
hogy utánam szaglászol, megszűntél élni!» 

Paljachoff egy szót sem válaszolt. — «Hallod-e 
Paljachoff— folytatá egy másik fegyencz —for
dulj vissza rögtön Irkutzkba, ott csupa ismerős 
arezokra találsz, másutt én ismertetem meg ve
led az embereket, ez pedig, hidd el, nem lesz hasz
nodra. » 

Paljachoff még mindég hallgatott. — Most 
azonban a kocsi egyik sarkában ülő utas, ki 
eddigelé látszólag csendesen aludt, szemeit dör
zsölve figyelemmel kezdte kisérni az egymást kö
vető szemrehányásokat míg végre helyéből fel
kelve, Paljachoff előtt megállt. 

— «Ismersz-e?» — kérdé az idegen a kémtől. 
— «Nem emlékszem, hogy valamikor láttam 

volna* — volt a válasz. 
— «Dehogy is nem, csak erőltesd meg kissé az 

eszedet, és a sok ember közül, kiket szerencsét
lenné tettél, gondolj egyre, ki valamikor nem 
csak bajtársod, hanem hü barátod is volt, s kit 
néhány rubelért elárultál. En Sakolski vagyok, 
te nyomorult gazember, és most le fogok szá
molni veled.* 

«Azonban mielőtt ezt tenném, elmondom gaz
tetteidet, nehogy hirtelen harag bosszújával vá
doljanak a jelenlevők. Tehát, hölgyeim és uraim, 
rövid leszek. Midőn Sándor czárt meggyükolták, 
véletlenül épen a gyászos eset színhelyén jártam, 
s a miként tudva van, a fejét vesztett rendőrség 
valamenyi nézőt elfogatta, mert azt gondolták 
hogy a gyilkosok czinkosai messze nem le
hetnek. » 

«Midön bennünket aztán egyenként kihallgat
tak, a rendőrök közt ráismertem Paljachoffra, ki, a 
miként mondám, jó barátom volt. Annak idején 
együtt szolgáltunk a pultawai ezredben.» 

«Eszem ágában sem volt közbenjárását igénybe 
venni oly czélból, hogy minél hamarabb kisza
baduljak, mert tudtam, hogy ez hatalmában nem 
állhat, csakis arra kértem, értesítené nőmet hol
létemről. Es mit gondolnak, uraim, mit tett a 
nyomorult? Mindenekelőtt feljelentett, mintha 
meg akartam volna vesztegetni, hogy titkos ize-
netet vigyen családomnak: Ez elég volt arra, 
hogy engem is belekeverjenek a czár-gyükosok 
perébe. Midőn lakásomat megmotozták, állítólag 
két font dynamitot találtak, holott nekem soha 
még egy mákszemnyi puskaporom sem szokott 
lenni, — szegény beteges nőmet vallatták, ütöt
ték, verték, hogy valljon be mindent, és a jó 
áldott teremtés meghalt a kancsuka alatt.» 

• Négy évi vizsgálati fogság után szentül ha
lálra ítéltek volna, ha véletlenül az alibit idegen 
emberek be nem bizonyítják; a lakásomon talált 
dynamit pedig közönséges keményítő lévén, még 
a legvérengzőbb haditörvényszék sem volt képes 
reám valamit kisütni. Elbocsájtottak, de nőm 
halva volt, egészségem és vagyonom tönkre 
ment, s ezt csakis ennek a szörnyetegnek kö
szönhetem, ki azért döntött szerencsétlenségbe, 
hogy magának érdemeket szerezhessen. Azóta 
mindenütt kerestem; a fél világot bejártam, de 
sehol sem tudtam nyomára akadni, míg végre 
egy névtelen levélben arról értesítettek, hogy 
Irkutzkban mint fegyenezházi kém van alkal

mazva, s jelenleg különös küldetésben Szt.-Pé
tervárra, illetőleg Varsóba utazik. 

«E küldetés valószínűleg abban áll, hogy önö
ket hamis feljelentések nyomán ismét bajba 
hozza, de ez egyszer véget vetek az undok féreg 
életének. 

«Válaszsz, itt egy revolver s egy darab nyers 
cyankali. Végezd ki önmagadat, mert nem vagy 
arra érdemes, hogy becsületes ember kezét raj
tad beszennyezze.* 

E szavakkal az idegen odanyujtá a két halált
hozó tárgyat. 

Azonban Paljachoff villámsebességgel kiveté 
magát a nyitott kocsiajtón, s testét apró dara
bokra szakgattók a vonat kerekei. 

Másnap a hírlapok bonyodalmasán leírták a 
nisni-novgorod—szent-pétervári vasúton előfor
dult balesetet, mely szerint egy utas, kinek neve 
még nem tudatik, valószínűleg öngyilkossági 
szándékból a kupé ajtaján kiugorva, azonnal 
szörnyet halt. 

Ez volt az "elkárhozott lélek* vége. 

A GYORSIRÁS JUBILEUMA. 
Az első nemzetközi gyorsíró-kongresszust köze

lebb tartották meg Londonban. Egyszerre három ju
bileumi évforduló hozta össze a gyorsírás barátjait 
Angliába. Háromszáz éve most, hogy a gyorsírás, 
melyet különben már az ókorban is gyakoroltak, 
Angliában valódi megalapítását érte; száz éve, hogy 
a híres Taylor-féle gyorsírás létesült és 50 évvel eze
lőtt találtatott fel a Pitman-féle gyorsírás, mely az 
angol nyelven beszélő népek között most leginkább 
van elterjedve. 

Háromszáz évvel ezelőtt Tilbury János angol volt 
az, ki a gyorsírást ismét megújította, habár esak a 
latin nyelvre alkalmazva, utána közvetlenül Brigiit 
Timotheus orvos adott ki 1588-ban egy gyorsírási 
tankönyvet az angol nyelv számára. E könyvből az 
egyetlen, Erzsébet királynőnek ajánlott példány az 
oxfordi könyvtárban van. Az első kísérletek nehézke
sek, mesterségesen felállított hieroglyphek utánzatai 
voltak és így nagy elterjedésre nem tehettek szert, 
habár egyesek, köztök különösen Mason Vilmosé, na
gyon kedveltek voltak. Az első rendszeres gyorsíró a 
modern gyorsítás valódi atyja, Taylor Sámuel volt, 
ki 1786-ban adta ki könyvét. Taylor rendszerét még 
most is sok helyen használják és csaknem minden 
művelt országban az ő szabályait fogadták el a gyors
írás úttörői. 

A legelterjedtebb angol gyorsirási rendszer meg
alapítója azonban Pitman Izsák, kinek tankönyve 
ma már egy milliónál több példányban van elter
jedve s az 1842-ben általa alapított «Phonetic Jour
nal" czítnű gyorsírászati hetilap mintegy 20,000 
példányban jelenik meg. Az ő rendszerét használjál: 
az angol sajtó- és kereskedő-világ emberei s az isko
lákban is nagyobbrészt ezt használják, sőt most már 
tervbe van véve, hogy ezt a nyomtatásra is alkal
mazzák s ezzel kapcsolatban megkísértsék az angol 
helyesírás reformját. Müller Miksa és Bain Sándor 
híres tudósok is támogatják ezt a törekvést. 

A kongresszussal egyidejűleg jelent meg dr. Westby-
Gibson nagy műve a gyorsírás történetéről s több 
tanulmány a jelirásról általában. A kongresszuson a 
legtöbb müveit nemzet képviselve volt s különösen 
két irány állott egymással szemben: a német, mely 
a gyorsírásban a grafikai s az angol és franczia, mely 
a geometriai alapot képviseli. 

A MOSÁS. 
Ez az a szó, a mitől a fővárosi embert kileli a 

hideg. Mosás van a háznál! Ez annyit jelent, 
hogy minden fölfordult, hogy minden kényel
mednek vége van. 

A menyecske (ha még az) már hajnalban föl 
van, csattog, pattog, veszekszik a szolgálókkal. A 
konyhai csaták zaja fölébreszt, de ha nem riasz
tana is fel, majd kiugrat vaczkodból maga az 
asszony, rád kiabálva, ha költői lelkületű, a köl
tőből: 

— «Föl szennyes szolga, föl hamar!* Ki ab
ból az ágyból, mert szükségem van a vánkos-
czihákra! Egy, kettő, három, öltözködjék és 
aztán menjen el valahova a háztól. Ne alkalmat
lankodjék itt! Haza se kerüljön ebédre, mert itt 
rá nem ér senki főzni az ilyen kákabélünek. 
Ebédeljen a vendéglőben. 

A ruhád megkeféletlen, a csizmád megtisztí-
tatlan, reggelid kihűlt, mert már hajnalban főz
ték meg, de azért semmit sem szólhatsz, mert 
hiszen mosás van a háznál. A mosás mindent 
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kiment a világon. Örülsz, hogy az előszobába 
rakott piszkos fehérnemű-boglyákon keresztül, 
az utolsó tiszta ingeddel kiszabadulhattál vala
hogy az utczára. 

Nem is akadt még arra élő piktor, a ki egy 
fővárosi mosást megfessen. Eettentőn visszata
szító kép lenne az 

De annál idyllibb a falusi mosás, melyet mai 
számunkban mutatunk be a Szobonya Mihály 
szép rajzában, a hol egy darab élet van hiven 
odacsapva. 

Egy egyszerű falusi udvar tárul elénk összes 
járulékaival, köcsög a karón, napraforgó a kerí
tésnél, csáklya függ az eszterhéj alatt, ha netán 
a «veres kakas» találná magát elkukorékolni a 
ház tetején, a létra is oda van támasztva a pad
láshoz. 

Az «édös» pedig ott áll a teknő fölé hajolva, 
felgyűrt karokkal, két keze jár szaporán, dörzsöli, 

— Hagyj békét aranyom. Hiszen neked mo
sok. Eredj no, ne légy itt, ne helytelenkedj, még 
magadra rántasz valamit . . . Ott van a kis 
kutyka, játszszál azzal! 

Tisza csakugyan ott fekszik az udvaron, nagy 
közömbösen két első lábát szétvetve, de az Or
zsike a világért sem közelítené meg, durczásan 
nyöszörgi: 

— Félek tőle. 
-— Akkor hát eredj szivem a pipikékhez, a 

tyúkokhoz. Azokkal mulatozzál! 
Örzsike oda se mehet. Azokra is van pa

nasza : 
— Félnek tőlem. M—th K—n. 

EGYVELEG. 
* Az első nöi ügyvéd, Dr. Kenipin Emilia f. év 

október 1-én nyitotta meg nyilvános irodáját Zürich
ben. Szerződések, végrendeletek s más jogi iratok 

művészeket segítene s a munkák eladását vagy meg
rendelését közvetítené. 

:; Afrika legnagyobb havasát, az egyenlítő alatt 
fekvő Kilimandzsárót a jelen év nyarán mászta meg 
legelőször egy Dr. Meyer A. nevű lipcsei tudós. Hat 
nap niulva ért fel a csúcsra, hol jégárral borított 
krátert talált. Meyer a hires hegyről azt irja, hogy 
20.000 lábnál is magasabb, holott eddig mintegy 
16.000 láb magasságúnak tartották. 

* Rafael kartonjai közül négyet találtak meg 
Moszkva mellett a Luchmanoff családi hagyatékban. 
«A csodálatos halászat*, «A sánta meggyógyítása*, 
• Ananias halála» és «Pál apostol prédikácziója At
hénben* e kartonok tárgyai s valószínű, hogy ezek 
voltak a tervrajzok a X. Leo pápa által a Vatikán 
számára megrendelt faliszőnyegekhez. 

* Új világító szer. Ennek neve lucigén, s a lon
doni kristálypalotában nem régiben mutatták be. 
Akármily rossz olajból lehet készíteni, s lényege ab
ban áll, hogy csaknem parányszerűen megosztott 
olajrészecskék a szabad levegőn meggyújtatnak. A 
készülék igen egyszerű és sűrített levegő segítségével 
működik; a láng fokozása vagy eloltása egy a készü
léken alkalmazott kakas forgatása által eszközölhető. 
A költség csekély, a légszesznél tizedrészszel, a villa-

A M O S Á S . — SZOBONYA MIHÁLY RAJZA. 

morzsolja a szappantól tajtékos vízben a kis in
gecskét. Tetszik is a szapulás csobogása a kis 
Erzsikének. Nem adná a világért, ha ö maga is 
megpróbálhatná. Ágaskodik lábujjhegyen, de mi 
haszna, kicsi a lányka, magasan van a teknő. Ej 
ej pedig milyen szép játék lenne ott pocskolni a 
v ízben. . . Ni épen most öntenek bele egy kis 
«kékítőt». 

Az «édös» meg-megfecscsenti a vízzel köteke-
désböl, mire Órzsike, brr! megrázkódik, sirásra 
fordul a kis mályvapiros ajka, de ekközben meg
gondolja magát és egy igéző mosolyban fa
kad ki. 

— Anya én isz . . . én isz — selypíti epedő 
hangon. 

— Te is szeretnél mosni ugy-e szentem ? Várj, 
ha majd nagy leszel. Moshatsz még eleget. 

Különösen a ruhacsavarás mulattatja, mikor 
a fölpuffadt vászondarab, ha egy kicsit megszo
rítja az «édes», cauromban ereszti a vizet. 

— Én isz, én isz! 

fogalmazása képezik főbb teendőit, mert a törvény
szék még nem engedte meg hogy előtte feleket kép
viseljen. 

* Szokatlan párbaj. Nagy Péter czár a svéd há
borúban halálbüntetés terhe alatt megtiltotta a pár-
bajozást. Két egymással összeveszett tábornok, Sass 
és Dolgorucki herczeg úgy játszották ki a tilalmat, 
hogy mindkét fél köteles volt egy-egy oly ágyu-
sánczba állani, a hová a svédek erősen tüzeltek. Dol
gorucki herczeget nem sokára megölte egy svéd 
golyó. 

* A csendes szemlélődés divattá lett az Egyesült-
Államokban, melynek népét eddig a lázas tevékeny
ség jellemezte. Az előkelő világ divatos hölgyei most 
széltében affektálják a keleti kényelem s a Nirvána 
szeretetét. 

Nemzetközi villamossági kiállítás a jelen év
ben három helyen van, Havre, Toulon és Manches
ter városokban s a jövő 1888. évben még négy lesz : 
Brüsszelben, Barcelonában, New-Yorkban és Szent-
Pétervártt. A new-yorkit, mely különösen a villám-
világításnak szenteltetik, nagyszerűnek akarják. 

* Nemzetközi művészi menedékházat akar fel
állítani Bécsben egy művészekből s vagyonos mű
pártolókból álló társaság. A menedékház munka
képtelen szegény művészeknek otthonul szolgálna ; 
az egyesület e mellett beteg vagy segélyre szoruló 

mos világításnál huszadrészszel olcsóbb; a világító 
erő pedig a villamos fénynél is nagyobb. A lucigén 
magas és széles lánggal ég, s különösen alkalmas na
gyobb területek megvilágítására. Vasúti és hajóépí
tési műhelyek jobb világítást nem is találhatnak. A 
lucigént különben már tényleg alkalmazzák mint 
világító szert egyes angol vasuttársulatoknál és mó
dosított alakban utczai világításra is alkalmaztatik 
Glasgowban. A sistergés és a világítás ereje tekinte
tében a múlt télen végzett kísérletek azt eredmé
nyezték, hogy a lucigén világító erejét egyetlen láng
ban 2 V« millió gyertyafényre lehet fokozni. A leg
utóbbi franczia próbamozgósításnál szintén sikerrel 
alkalmazták a lucigént, és a készülék egyszerűsége 
valószínűvé teszi, hogy a szárazföldi és tengeri hadá
szatban nemsokára általános elterjedést fog nyerni a 
lucigén használata. A mi a költségkérdést illeti, attól 
nem kell tartani, hogy a nyers olajnak világítási czé-
lokra való nagyobb felhasználása következtében a 
nyers anyag ára és ekként a lucigénnel való világítás 
költsége drágulni találna. Az olajforrások a földke
rekség minden részében oly bőségesek, hogy ezen 
eshetőség bekövetkezése évszázadok előtt nem kép
zelhető, annál is kevésbé, mert a lucigén előállítása 
oly olajból is történhetik, mely már semmiféle czé-
lokra nem alkalmas. 
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VERDI «OTHELLÓ»-JA. 
1839. november 17-én a milanói Scala szín

házban, Olaszországnak most is legelőbbkelő 
lyrai színpadán, egy huszonhat éves fiatal em
ber első művét adták elő. Az opera — «0berto 
di San Bonifaciou volt a czime — közepes sikert 
aratott. A lapok bírálatai elismerték, hogy van a 
szerzőben "néminemű tehetség*; <(husz év még 
s be kell vallani — lehet belőle valami!» Negy-
vennyolcz éve annak, hogy a premiere megtör
tént. S ez alatt az «Oberto di San Bonifacio* 
szerzője elért mindent, a mit csak ember elérhet 
a földön. Giuseppe Verdi — mert ő az — har-
minczöt év óta egész Európa egyik legünnepel
tebb zeneszerzője, félmilló frank évi jövedelem 
ura", és — a mi talán a legfőbb — ma, het
vennégy éves korában is meg nem fogyatkozott 
erővel alkot uj műveket, melyekben korántsem 
egy ósdi irány megkésett példáit, hanem egy a 
korral haladó genie alkotásait kell látnunk. 

Verdi neve 1847-ig csak Olaszország határain 
belül volt ismeretes. De már ez évben a londoni 
Her Majesty színház is felszólította, írjon szá
mára valamit; a «Masnadieri» londonipremiére-
jét ugyanaz ev novemberében egy párisi Verdi 
premiere is követte és az ötvenes évek elején, a 
mikor a «Bigoletto»' és «Trovatore» és a «Tra-
viata» születtek, szerzőjök nevét már az egész 
vüág rég ismerte. 

Azóta Verdinek sok diadalban volt része, de 
azt hiszem, legszebb évei mégis ezek voltak. A 
világ benne csak a művészt ünnepelte: Olaszor
szág a hazafit. Ama nagy események előkészíté
sében, melyek Itáliát egységes állammá tették, 
Verdinek is jutott szerepe. Operái szövegébe 
szándékosan tétetett egyes gyújtó, hazafias dalo
kat, melyek az ő zenéje révén minden ajkra el
jutottak és mindenütt szították a szabadságsze
retetet. Magatartása a czenzura zsarnokságával 
szemben még inkább fokozta népszerűségét, el
annyira, hogy a «Viva Verdi!» kiáltás egész po
litika tüntetéssé lett. Alighogy megszületetett 
az «Unita Itália», Cavour kívánatára Verdit is 
képviselőnek választották. Midőn pedig már nem 
akarta elfogadni a mandátumot, Viktor Emánuel 
a nemzet közóhajára á felsőház tagjává nevezte ki. 
Az olasz városok vetélkedve teszik meg díszpol
gárukká, a génuaiak pedig büszkék arra, hogy 
az agg maestro közöttük tölti a téli hónapokat. 
Nyári kastélya a parmai Sant'Agata, egyike a leg
fényesebb uri lakoknak, melyhez mérföldekről 
járnak el az egész vidék szegényei, s egész 
Olaszországból Verdi tisztelői. 

Verdi legutolsó nagy operája, «Aida», 1871. 
deczemberében került legelőször színre a kairói 
khedive színházában. Ez évvel hosszú szünet 
állott be Verdi tevékenységében. Kilencz évig 
semmi ujat sem irt, míg végre 1880-ban «Si
moné Boceanegra» czimű régibb operáját átdol
gozta és előadatta a Scalában. Ugyancsak egy 
régibb munka átdolgozása volt a «Don Carlos», 
mely most négy éve került szinre. Már-már azt 
hitték, hogy Verdi forrása kiapadt és hogy az 
«Aida» hattyúdala volt, midőn most másfél éve 
az a hír terjedt el a lapokban, hogy az ősz kom
ponista uj operát ir. A hir csakugyan való volt 
s az uj mű, «Othello», ez év februárjában elő is 
adatott, még pedig ugyanama színpadon, melyen 
negyvennyolcz évvel ezelőtt az «Oberto» szerény 
kezdőművésze próbálgatta szárnyait. 

Mióta Shakspere a XVI. századbeli Giraldi 
Cintio egyszerű novellájából megírta a féltékeny
ség fenséges tragédiáját, a hálás tárgyat sokféle-
kép zsákmányolta ki a színpad. Az angol dara
bot átgyúrták, modernizálták, rövidítették és 
bővítették. Az operaszerzők közül Bossini hasz
nálta fel először a mesét, s az ő Desdemonája 
egyik force-szerepe volt a harminczas évek vüág-
hirü művésznőjének, Malibrannak. Még ballettet 
is csináltak Othellóból és bármily lehetetlennek 
tessék is, de oly szavahihető ember mondja, mint 
Stendhal, hogy az eltánczolt zsebkendő-jelenet 
minden szemben könnyet fakasztott. 

Verdi operájának szövegkönyvét Arrigo Boito 
irta, a ki nemcsak egyike Olaszország legjobb 
poétáinak, hanem mint zeneszerző is európai 
névre tett szert. Mefistofelesét nálunk is adják. 
Az ő librettója lehetőleg hiven követi Shakes-
pearet, természetesen kihagyva abból mindent, 
a mi nem elég alkalmas a megzenésítésre. El
maradt így az egész első felvonás, mely különben 
is csak mintegy előjátéka a tragédiának, s az 

opera mindjárt Cyprus szigetén indul meg. Ez 
által a dogé, Brabantio, a két szenátor és Gra-
tian szintén elmaradhattak a személyek névso
rából. A darab így a vihar-jelenettel kezdődik, s 
mindjárt utána Cassio lerészegítése és bűnhődése 
következik. 

A második felvonást az a jelenet nyitja meg, 
mely Shaksperenél a második felvonás utolsó 
scénája: Jago biztatja Cassiót, kérje ki Desde-
mona pártfogását. A cselekvény menete ezentúl 
egyezik az angol szomorújátékéval, kivéve, hogy 
a kendő némileg eltérő módon jut Jago kezébe. 
A felvonás befejezéséül Othello és Jago esküvése 
szolgál. A harmadik felvonás azzal a Desdemona 
és Othello közti jelenettel kezdődik, mely Shaks-
pere-nél ugyancsak a harmadikat befejezi. Mel
léje sorakozik az a scéna, melyben Jago a közte 
és Cassio közt lefolyó párbeszédet kihallgattatja 
Othellóval (Shaksperenél IV. felv. 1. jel.) s az, 
ahol a velenczei követség átadja Othellónak a 
dogé visszahívó levelét. Végül a negyedik felvo
nás Desdemona hálószobájában játszik és szintén 
majdnem nyomról-nyomra követi a britt tra
gikust. 

Természetes, hogy mindez busásan meg van 
rakva különböző karok énekével, hosszabb mo
nológokkal s több eféle operába illő dologgal. 
Egy hatásos szerelmi kettős szintén nem marad
hatott el s ezt a librettista az I. felvonás finálé
jává tette. Othello és Desdemona e duója egyike 
az opera leghatásosabb részeinek, mely a buda
pesti bemutató előadáson is zajos tetszést ara
tott. A mű e részlete egyúttal szolgáljon a szöveg 
mutatványául is: 

III. jel. Othello. Desdemona. 
Othello: Immár az éjen által 

Nem hallszik semmi nesz. 
Szivem vad láza szűnik, 
Ez öleléstől bősz haragja tűnik ! • 
Dörghet a vész, 
Összeomolhat minden — 
Ha arczaid tekintem, 
Bánatom elenyész. 

Desdemona: Ah, te hős harczosom ! 
Mily sok keservet kellé megérnünk, 

Oh mennyit tűrtünk, 
Mig teljesedésbe ment reményünk! 
Szép, ha rebegjük multunk emlegetve:' 
Jut-é eszedbe? 
Midőn regélted 
Bolygó kínos élted' 
S a sok csapást, a melyet eltürél; 
Mohó fülekkel hallgatám regédet 
És megremegtetett a sok veszély! 

Othello: Elmondtam minden ostromom' s csatá-
[mat, 

Hány büszke várnak 
Megmásztam falát! 
Hogy' szálltak 
Golyók a légen át, 
S kaszája a halárnak 
Hány jó vitézt talált! 

Desdemona: Oszt' elvezettél puszta sivatagba, 
A melynek napja a füvet perzseli; 
Hogy éltél ottan 
Gyermekkorodban, 
Hogy vittek rabnak az ellen sergei. 

Othello: Te szánva haliád 
Éltem sok siralmát 
És szemedből gyakorta folyt könyár, 
És fénysugár volt éjemen 
A tiszta csepp mit ejtél — 
Ez volt az édenem. 

Desdemona:S midőn sötétlő arczaidba néztem, 
Láttam, e szemben a génius él. 

Othello: És te szerettél, hallva szenvedésem', 
S én szeretélek, hő szánalmadér'! 
Ringva karodban, ily nagy kéjbe', 
Kívánok bukni sir ölébe, 
Enyészni vak éjbe . . . 
Oly gyönyörrel van telve mostan lelkem, 
Hogy szinte félek, több ily perczem nem 

[lesz. 
Ugy reszket szivem minden izma, 
Hogy ez az óra nem jön vissza! 

Desdemona:Magad miért emészted ? 
A mi szerelmünk nem enyészhet! 

Othello: Szavadra mondj 3n áment 
Az égi szférák fényes angyalserge. 

De«/e»ioMíi,Rebegjen áment! 
Othello: Ugy szívom az üdvöt, 

Hogy lángban égek 
£s szédül a lelkem. 
Egy csókot... 

Desdemona: Othello! 
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Otheüo: A4j még egv csókot ! 
Már a gönczöl-szekér az árba tüuik. 
Már késő éj van. 
Jöjj. Hogy' fénylik a Vénus ! 

Desáenwma: Othello !*) 
* 

Verdi operája alig egy évvel milanói premió-
reje után került nálunk színre. A külföld egyet
len dalszínháza sem előzött meg bennünket, a 
mit nem annyira gr. Keglevich intendáns sieté-
sének, mint inkább annak kell tulajdonítani, 
hogy Picordi, az opera tulajdonosa, a külföldi 
nagy operákkal szemben igen terhes föltételeket 
szabott, míg a kicsinyekkel szemben engedékeny 
volt. A csütörtöki premiere határozott sikert biz
tosított a műnek s így operánk Verdi-reper-
toirja még egy jelentős számmal gyarapodott. 

E czikkhez készült illusztráczióink egyike ma
gát Verdit ábrázolja, a másik kettő pedig az 
«Othello» két hatásos jelenetét tünteti fel: a 
II. felvonás ötödik, és a III. felvonás utolsó 
előtti jelenetét. Amabban Othello földre sújtja 
Jagót, a ki Desdemonát gyanúsítani merte: «Bi
zonyíts gazember!" üvölti. «S ha nem, gyaláza
tos, dühöm majd eltapos, haragomnak menny
köve szétzúz!» A másik azt a jelenetet ábrázolja, 
midőn Othello a velenczei követség jelenlétében 
bántalmazta Desdemonát és most Lodovico 
Otbellonak karjába kap, Desdemona pedig meg
tört szívvel énekli: 

• Ah minden rám mosolygott, 
Büszke voltam s boldog, 
De most a poklok kínja szállt belém.» 

AZ OLASZ TRONÖRÖKÖS. 
Humbert olasz király s Margit királynő egyet

len fia, Olaszország egyesítöjének, a híres Viktor 
Emanuelnek hasonnevű unokája a legközelebbi 
napokban, nov. 11-én, érte el nagykorúságát, 
születésének 18-ik évfordulóját. 

A nevezetes eseménynyel számos ünnep volt 
összekötve. Az olasz parlament megnyitása alkal
mával, a királyi család összes tagjainak jelenlé
tében, ünnepies fogadalmat tett a trónörökös s 
elfoglalta székét, mint örökös szenátor. A magyar 
király és osztrák császár az arany-gyapjas ren
det, a német császár a fekete sas-rendjelt, a tö
rök szultán az Ozman-rendjelt küldték el szá
mára, a többi fejedelmek pedig hivatalos utón 
fejezték ki üdvözletüket. 

A nagykorúvá serdült trónörökös még egy 
ideig szülőivel együtt marad, de a jövő évben 
már külön háztartása is lesz a Palace Consulta 
épületében, a hol jelenleg az olasz külügymi-
niszteriumi hivatal van elhelyezve. A trónörökös 
e közben még hivatalos látogatásokat is tesz a 
bécsi, berlini, londoni és stockholmi udvaroknál. 

Viktor Emmánuel nápolyi herczeg, az olasz 
trónörökös, anyja megnyerő modorát örökölte s 
ezért már most is kedvencze a római társaság
nak. Az uralkodó-házaknál bevett szokások sze
rint katonai rangot visel, jelenleg kapitány s 
szigorú vizsgákon kellett keresztül mennie, míg 
e fokra emelkedett. 

AWUERÁN. 
— Egy magyar utazó levele. — 

November végén. 

A mint egy végtelen alagúton át kirobogunk a 
génuai pályaudvarból nyugat felé, a sűrűn egy
mást követő alagutak gyorsan elkapkodják sze
meink elől a tündéri tájképeket, melyek a mér-
hetlen tenger fénye által sokszoro-
zottan ragyognak. Szeretnők lassí
tani itt-ott a vonat sebességét! Alant 
a tenger síkja egész a láthatárig, 
előttünk a sziklák egymásfölé tor
nyosulva, hegyek gyanánt emel
kednek ki a tajtékzó parti hullá
mokból. A sziklatetők cypruser-
dőkkel vannak koszorúzva, melyek 
behúzódnak messze a szárazföldre. 
Itt is, ott is fényes nyári lakok van
nak a sziklafalakra felrakva, mint 
megannyi fecskefészek. Az egész lát
ványt a kelő nap tiszta ragyogása 
teszi magasztossá. 

Hol is maradt a barátságtalan 
őszi idő, a ködös légkör? Még teg
nap az olasz síkság ködtől volt bo
rítva, locs-pocs minden állomáson. 

*) A librettó fordítása dr. Radó Antal 
müve. 

VIKTOR EMMÁNUEL, NÁPOLYI HERCZEG, OLASZ 

TRÓNÖRÖKÖS. 

Nem is vártam jobbat a holnaptól, és ime a ta
vasz lett elém varázsolva. 

Uj fordulat, új tájkép. A vonaton végig minden 
ablak nyitva, mindeniknél egy-két arcz bámul 
ebbe a szép világba, szíva az üde tengeri levegőt. 

Mert itt van ismét a tenger, égszínkék színére 
a felhők gyenge foltokat vetnek. A parton hajót 
készítenek az ácsok, innen a magasból látom őket 
a fövényen járkálni. Itt-ott előtűnik egy szikla
fal ; utána egy bájos völgy, magas hegyektől kö
rülvéve, benne falú, s tarka, födél nélküli házacs
kák, egymás tetejébe épülve, mintha összebújtak 
volna. Utána ismét alagút, sötétség. Kezdem olvasni 
az alagutakat, bár előre tudom, hogy ez meddő 
munka; van Nizzáig tudtommal vagy hetven. 

«Savona; diece minuti!» — No hála istennek ! 
itt kiszállhatunk, s körül tekintünk. A távolban 
látszik Genua ; fellegvárai igazán a fellegekkel 
kaczérkodnak. A nagy világító torony is kivehető 
még. Az állomás alatt a tenger hullámverése 
mossa a sziklafalat. Morgása felhallatszik. Váj
jon nem mossa-e alá ezt a kis tért, mely úgyszól
ván a sziklából van kirepesztve ? 

A tíz perez elmúlt. Az utasok vontatva szál-
lanak be s a vonatvezető elkiáltja magát: «Pronti». 
Tudtam, hogy alig indulunk el, alagútba bújunk. 
De ez egészen új dolog! Az alagút sziklafalba 
vájt karzattá alakul át, melyről küátni a szabad
ba, a tengerre. A karzat boltos, mennyezetes, kí
vül természetes sziklaoszlopok tartják melyek 
elröppenni látszanak az ablak előtt. A part men
tén itt ott regényes sziklaszigetek kötik le figyel
memet Az egyiken nagyobb épület áll. Bizo
nyosan kolostor. 

Valóban, ez a vasúti vonal nagyszerű, s hogy 
hire, mint tekhnikai mestermüé, nem nagyobb, 
az csak onnan lehet, mert a természet oly utá
nozhatatlanig remekelt itt, hogy mellette* eltör
pül minden, a mit ember csak alkotni képes. 

San-Kemo! kiáltja egyszerre vonatvezetőnk. 
Sokat emlegetett hely ez most, szálíjrnrktí s^te^-j 
kintsünk kissé körül. Kis pályaudvar, de elegáns. 
Számos omnibus a szállodák neveivel, kiabáló 
ágensek, mint mindenütt. Egy kőfal oldalán lép
csőkön felhaladva, egyszerre a sétatéren találom 
magamat. 

De minő sétatér ez. A fasorok pálmákból, a 

MENTONE A FRANCZIA RIVIERÁN. 

kertek, melyek itt mind nyitva vannak a sétá
lóknak, kaktuszokkal, ritka virágú cserjékkel, 
pompásan viruló rózsacsoportokkal vannak telve. 
Mindenütt illatos fehér bocsfák és délszaki növé
nyek. Betérünk a fényes szállodákból álló főut-
czára, mely bármely nagyvárosnak díszére válna, 
s telve van fel s alá futkosó kiabáló olaszokkal, 
s közönyösen sétálgató idegenekkel. Ezek fürdő
vendégek, a kik az illatos, ragyogó tavaszi leve
gőt jöttek élvezni. 

Elhelyezkedtem. Kényelmesen berendezhető 
szoba teljes ellátással kapható személyen kint 
7—9 frankért. Nem túlzott igényeket ez bizony 
kielégít. Persze van itt is drága élet (angolok és 
nagyurak számára), a kik azért semmivel sem 
élveznek többet a szép természetből. 

Ez hát az inglesék híres San-Bemója. Az élénk 
pezsgő élet szinte ineglep a sok gyászhír után, a 
mi innen már világgá ment. Az olaszok derült 
kedélye mindent bearanyoz. Minden idegen úgy 
érezheti magát itt, mintha ő volna a társaság köz-
jjontja. Mindenki előzékenységgel és figyelem
mel veszi körül. Csakhogy ezt meg is kell ám 
fizetni. 

Este felé a zsivaj kivonul a régi városrészbe, a 
sok munkás ide tér pihenni övéi közé ; csendes 
lesz minden, csak a tenger halk moraja hallik 
még a nyitva feledett ablakon át. 

Olajfa-erdők, narancs- és czitromfa-ligetek, be 
sokszor olvastam rólatok. Most látom, mily gyen
ge a toll, mily hiányos a festő szine. Hiszen erről 
a ragyogásról és színgazdagságról nem is álmod
tam. Olyan itt a természet, mintha nálunk szep
temberben, mikor a levelek százféle színt válta
nak, egyszerre kitavaszodnék, s az enyhe má
jusi levegő kicsalta volna a virágokat, a fenyők 
friss hajtásai illatoznának, a madarak elkezdené
nek újra énekelni. 

Es a tenger sík mint a tükör. Visszaveri a nap 
fényét. Leszállva vizéhez csodálkozva látjuk, hogy 
hosszú vonalakban hogy gördülnek a sima hul
lámok a part felé. 

Közel a parthoz mind jobban dagadnak, míg
nem tetejük leomlik és csapp ! nagy robajjal ki
törnek a partra, miközben a tajték messze kicsap 
a kövekre. így ismétlődik ez perczenként. Pedig 
a legkisebb szellő sem észlelhető, a meleg na2> 
felhőtlen égen végzi pályafutását s hajó sem lát
szik a tágas láthatáron. Sokan nézik, hogyan 
csap ki perczenkint egy új hullám, s melyiknek 
tajtékja szökik magasabbra a sziklákon. Tudtom
mal e hullámcsapásnak oka az, hogy a nyílt ten
gert, bár itt teljesen nyugodt, másutt, távol in
nen szél korbácsolja. A szél nyomást gyakorol a 
tenger felszínére, s ez a nyomás folytán enged. 
A víztömeg eltolása a partnál ellennyomásra 
talál s itt mutatkozik a hatás. 

A hely, hol a beteg német trónörökös lakik, 
szép kert, melyben a villa vagy palota áll. De 
van itt ilyen több is, sőt akárhány, mely különb 
is ennél. Gyönyörű kilátás nyilik az ablakokból 
végig a tengeren. A rács körül ácsorgók ténfe
regnek, míg ott benn, alighanem a herczegnők, 
elég vígan csevegnek, idáig hallom hangjuk csen
gését. Az, a ki ott ül a padon, valószínűleg a be
teg trónörökös. A kerítés mellett egy aloe virág-
zrkV~Ainott meg egy- jucca négy-hatalmas virág
fürtöt hord telidesteli hófehér tulipánokkal. A 
nagy beteg sorsa érdekelhet a világon 'minden
kit, csak azok, a kik itt vannak, nem látszanak ezt 
eléggé mutatni. Közönyösen ülnek korai a pado • 
kon, szótlanul, szórakozottan. Csak a gyermekek 
ugrándoznak czifra ruháikban némi élénkséggel. 

Épen ez a sajátsága az itteni élet
nek. A nagyszerű természet, a tün
déri légkör, a beláthatlan távolságra 
elterülő tenger tölti el lelkünket s 
elfelejteti itt az emberrel saját ba
ját is, hát még a másét? Hányan 
elfeledik itt még hazájukat is. Visz-
sza sem térnek többé. A bájos pál
maligetek, virágok ós vaniíia-luga-
sok illata elkábít, mint egy szép 
csöndes álom, melyből csak a vonat 
vad zakatolása költ fel ismét. 

Az olasz Biviera után hamar eléri 
vonatunk a francziát is, mely aman
nak sem tájszépségekben, sem kli
matikus viszonyaiban semmit sem 
enged. Első állomásunk Vvntimig-
Ha! Francziaország határán va
gyunk! Elragadó pont ez is, de mi 
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nem szép itt? Futó pillantást ve
tek a sziklatetőről alátekintő várra, 
miközben kikutatják bőröndjeinket; 
a ki akar, eszik valamit, s aztán 
«Pronti» s megyünk tovább. Néhány 
forduló után a vonat megáll Men-
tonén ! 

Ez még az igazi paradicsom, hi
szen ehhez képest San-Bemo csak 
falu. Hát még a vidék ! Az alpesek 
sziklaóriásai kiülnek egészen a ten
gerre, lábaikat füröszteni. Minő fo
kozat ez még San Bemohoz képest 
is! Nem is kisértem meg e hely le
írását. Kultúra itt már minden és 
franczia. Csak azt a két nagy hegyi 
patakot nem birták még megsza
bályozni, ezek időnként félelmes mo
rajjal töltik be széles medrüket, s ha 
piszkos hullámaik lefolytak a ten
gerbe, kövekkel hagyják tele rakva 
iszapos ágyaikat. 

Mentonéban az élet talán még 
olcsóbb, mint San-Bemóban, de ke-
vésbbé nyugalmas. Nagyobb sza
bású minden, van korzó, telve fé
nyes publikummal, zenekarok ját
szanak, pezsgő városi élet, tömérdek 
lakosság, franczia élénkség, színház 
is, párisi vendégszereplőkkel. A ki 
szórakozást keres, talál itt eleget. 

Megint egy állomás a vasúton és 
Monacóban vagyunk. Gyorsan ki
szállok, mindent a pályaudvaron 
hagyva sietek a legközelebbi magas
latot elérni, hogy körültekinthessek. 

Ki ne olvasott volna valaha a 
kártyajátékosok Mekkájáról, Mona-
córól? Ha Mentone pezsgő élete 
elkábított, úgy az itt kitáruló pompa 
csaknem önkívületbe hozott. Nem 
tudtam, mit csodáljak. A természet 
utólérhetlen fönséget, vagy az em
beri kéz alkotásait ? Csábit itt min
den. A táj, a virág, a ligetek, aztán 
a fényes paloták, a termek, a vakító 
fényűzés, a roppant tömeg pénz lá
tása ; elfeledjük az otthont, a sze
rető sziveket, a jövőt — s végül csá-

V E R D I O T H E L L O J A . A 2-DIK 
FELVONÁS 5-DIK JELENETE. 

Othello: «Bizonyítékot, 
S ha nem gyalázatos, 
Dühöm majd eltipor.n 

bit a nagy tenger ezüst habjaival és 
nyugalmat rejtő kék mélységével. 
Jaj annak, a ki ezen a csábúton el
indult ! 

Csak egy orvosság van. Az em
berek szenvedélytől elrútított ar-
czainak látása. Mily rútak, hogy 
ne mondjam, elundorítók ezek a 
játék szenvedélyétől izgatott alakok. 
A sok szépnek közepette van, a ki 
ezt meg sem látja! De akárhány 
figyelőt kiábrándít. 

November 4-én délután indultam 
hajón vissza Genuába. Most láttam 
csak az alpesek óriásait, melyeknek 
ez a táj isteni éghajlatát köszöni. 
Még egyszer Monaco vonul el sze
meink előtt. Károly fejedelem név
napja van. A monte-carlói casinó 
előtt épen fényes tűzjátékot puffog-
tatnak el tiszteletére, melyet hajónk
ról nézve, a tenger tükre megkét
szerez. A kaszinó maga vörös fény
ben ragyog, mintegy pokoli világí
tásban, mely a játék és szerencse 
démonát mutatja gúnyos arczczal 
vigyorogva. 

A. 

A MAGYAR NÉPVISELETRŐL. 
Baksay Sándornak az "Osztrák-

magyar monarcbia» népismei vál
lalat legújabb füzetében megjelent 
czikkéböl veszszük át e részletet: 

Századokon keresztül egyetlen iit 
volt, melyen a magyar nép Nyugot-
Európával érintkezett; de ez az út 
— a hadjáratok útja — nem volt 
alkalmas arra, hogy az európai ipar 
termékeit megismertesse vagy épen 
megszerettesse vele. Maga eszére, 
erejére, ízlésére levén utalva, öltö
zete legjellemzetesebb darabjainak 
anyagját házi ipar, asszonyainak 
rokkái és szövőszékei szolgáltat
ták ; alakját, mely derékon aluli bő 
redöivel keleti hagyományokra vall, 
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az asszonyok művészete egyéni izlés vagy helyi 
szokás szerint szabta meg, A vászonból kitellett 
majdnem minden. De bőven kellett telnie. Ég
hajlatunk szélsőségei ismeretesek. A forró nyár s 
ezzel együtt népünk főfoglalkozása, a földmive-
lés, sőt, kivált régebben, a pásztorélet és e két 
életmóddal együtt járó lovaglás hűvös, szellős, 
fehér, bőredőzetű, könnyű ruhát követelt. Ezt is 
kiadta a vászon bőven. 

Foglalkozásának színhelyei: az erdők, mezők, 
folyók viszont azt követelték, hogy a ruhanemű 
a lábak szabad mozgását ne akadályozza; ezért 
a ruha alsó része lehetőleg rövid legyen. Ez ma
gyarázza meg, hogy a magyar népviselet színben 
fehérre hajlik; szabásban a bő-redőzést kedveli, 
mely az alakot rejti is emeli i s ; díszítésben a házi 
ipar művészetének ád elsőséget (hímzés, tűzés, 
szávonya rszálvonás], suprikálás, csipkézés, nyo
mot és gömbölyű hajtások, redőzés, rojtozás, 
bodorka, buja-vászon). 

Fehér, bő-redőjü, rövid: e három szóban fog
lalható össze a magyar népi viselet. 

Az eddig mondottak a legáltalánosabban viselt 
ruha-darabokra vonatkoznak. A különösebbek
kel, — téli és felső ruhák, — önként érthetőleg 
sem a házi ipar nem bírt, sem a fentebb elszám
lált tulajdonságokat nem lehetne összeegyeztetni. 
De ezek is oly anyagokból kerültek, melyeknek 
kikészítése, ha nem is- háznál, de mintegy sze
münk előtt megy véghez, s az ezeket készítő 
mesteremberek a magyar lakta vidékeken mind 
magyarok (csizmadia, csapó, szürszabó), sőt 
mesterségük előnevéül használják is a megkü
lönböztető «magyar* nevet. (Magyar szabó, ma
gyar varga, magyar szűcs.) 

De épen a magyarság magva, a nagy alföldi 
városok magyarsága változott meg s alakította 
át viseletét színeiben és anyagjában a nyugoti 
minták után, a sötétet a világosnak, a posztót, 
selymet a szűcs-árúnak és vászonnak, a testhez 
állót a bőnek, a derekas ruhát az ingvállnak elébe 
helyezvén. Széjjelszórva kisebb-nagyobb vidéke
ken még mindig megvan a ruhának rövid és bő 
eredetisége; & fehér egész tisztaságában csak egy 
helyen uralkodván, egyebütt csak az ingvállban 
nyer kifejezést. A hol azonban ezt sem viselik, 
ott lehet még szó magyaros szabásról, de nem 
magyar népviseletről. 

* 
A suba a magyar szűcsmesterség remeke. 

Hat—tizenkét darab magyar (hosszú fürtű) juh
vagy báránybőrből alkotott öltözet-darab. Míg 
egyéb öltözet-darabok színe, hosszúsága, bősége 
a viselő korához képest változik: addig a suba 
ebben is, mint egyéb tekintetben, az állandóság 
kifejezője, mert legényen úgy, mint öreg emberen 
egyformán hosszúnak, bőnek s feht'rnek kell j 
lennie, h a szép akar lenni. Csak úgy szép a suba, j 
ha bokáig é r ; ha kerek, azaz földre terítve kevés ! 
híjján egész kört képez (a népdal is azt mondja: 
kerek az én subám alja, de drága), és ha fehér 
kivül is, belül is. Kivül fehér; csak válla, dereka, 
eleje van selyemvirágokkal kivarrva és színes 
bőr-ábrázolatokkal (irhás suba) ékítve; motívu
mok, minőkkel Arany az Etele sátrát díszíti fel: 

Vérpiros a zöldje, arany a virága, 
Sziszegő sárkánynyá fonódik az ága, 
Zöld madarak közte hallgatva megülnek. 

Ujja nincs. Gallérja egyenesen álló tenyérnyi 
fekete prém, valamint vállgallérja is, — a mit 
külön néven subagallérnak neveznek, s a melyre 
egy egész báránybőr farkastul és körmöstül min
den szabdalás nélkül felmegy, — tartozik fekete 
lenni. De ez is aztán az összes engedmény, a mit 
a suba a fekete színnek tesz, mert egyebütt meg 
nem tűri magában. Sok helyen még cselédnek 
sem fogadják meg az olyan embert, a kinek a 
subájában macska (fekete fürtök) van, mert az 
ilyen embernek sok tarka macskája van, az az 
hamis, furfangos, nem megbízható. 

Egy szép suba nagyon munkás da rab ; ára 
25—40 forint; sőt vannak 100—150 frtos su
bák i s ; egy egész kis vagyon; de az ilyenen 
két-három hónapig dolgozik a szűcs. Tetszetős 
redőkben folyik le a vállról, s viselve vagy épen 
kiterítve a hermelin-palástokra emlékeztet, me
lyeket fejedelmi czimerekben látni. 

Állandó h ü társa a magyar embernek, s rang
ban, becsületben mindjárt •» háza után követke
zik. Télen meleget tart , nyáron (kifordítva) hü- I 
vöset; melege mérsékelhető, mint egy jó kályháé. ! 
Hétköznap viselő, vasárnap ünneplő; öregnek j 
tisztesség, legénynek kényesség; úton ülés, ott- [ 

hon ágy; éjjel párna és paplan, nappal kanapé ; 
a mezőn még asztal is, mikor a juhász kiterített 

subájáról falatozza a hideg pörkölt-húst, és szél-
hárÚÓ, mikor főzés közben botra támasztva fel
fogja a szelet. Nem mint a többi ruhadarabok, 
csak a test egyes részeit, hanem a fő kivételével 
az egész testet fedi; még a paripának is jut be
lőle bőven, mikor lovaglás közben az állat egész 
hátulsó részét betakarja. Mikor nyakába veszi az 
ember, mintha azt mondaná : az én subám az én 
váram. Igen; vára, mely békét jelent, h a nyitva 
az eleje. Jó kedvet, barátságot, szeretkezést, 
nagylelkűséget, feláldozást, készséget egész az 
inge odaadásáig, mindent jelent egy nyitott elejü 
suba. De, mikor össze van fogva erősen, vásári 
alkuban, városi tanácsban, képviselőválasztáskor: 
— azt jelenti: dejszen engem ki nem forgatsz a 
subámból. Mert az összefogott suba annyi, 
mint meggyőződés. Az ő subája a vár, melynek 
zárt kapuja meg nem nyilik sem szép szóra, sem 
ostromra. 

Minden változhatik a világon és Magyarorszá
gon, de a suba nem. A legjellemzetesebb öltözet
darabokat átalakíthatja az ipar, számkivetheti az 
izlés, széttépheti a szegénység, lehúzhatja az el
lenség : a subán egyiknek sincs semmi hatalma. 
A suba megmarad, míg magyar ember lesz. 

A subának, mint minden egyébnek is, a mi a 
maga nemében elérté a tökéletesség netovábbját, 
válfajai nincsenek, legfeljebb a kihalni készülő 
csöves bunda & Hajdúságban; továbbá a juhászr 
suba, melyet a juhász tört bőrből házilag készit, 
s kifordítva, vagy kímélésből alját felaggatva hord. 

Utolsó változata, mikor vénségére elveszti 
• suba* dísznevót s gúnya számban kezd járni, 
míg végre ebből is kikopván, vaczok lesz belőle. 

Még annyit enged meg a suba, hogy néhol a 
tiszai megyékben, és a Dunántúl bundának ne
vezzék, mely utóbbi vidéken úgy a férfi-bundák, 
mint általában országszerte a rövidecske asszony
subák, kivül a sötét-sárga színt és kerek fekete 
gallért, s a fekete prém belsőt nemcsak eltűrik, 
de meg is követelik. 

Az elsőség az elnevezésnél mindenesetre a 
a subát illeti nemcsak általános elterjedéseért, 
hanem azért is, mert míg a bundákról alig egy
két példabeszéd emlékezik meg : addig a suba 
a dalok szárnyain járja be az országot, s még 
Petőfi gyönyörű románczában is : 

• Legény a lyánt subájába takarja.» 

A legszebb subákat Kecskeméten és Félegy
házán készítik, s ugyancsak e két város nagy 
vidékén viselik oly nagy fényűzéssel, hogy majd. 

, minden háznál van belőle két-három darab. 
A sárga-bundák és asszony-subák főhelye ellen-

• ben Jászberény, hol feketével gyönyörűen sely
mezik. 

Kérdésbe szokták t enn i : hogyan melegebb a 
b u n d a : kifordítva vagy befordítva ? Felelet : «Ki-

I fordítva, mert a birge is úgy hordjax. 
Az idegen sem hagyja szó nélkül a subát, ter-

I mészetesen mint szokatlanságot. Nem rég egy 
\ tudós francziát igen meglepett, midőn a debre-
Í czeni nagy-templomban a Goudimel dallamait 
| hallotta zengeni egy pár száz öreg ember ajaká

ról, kik állatbőrökbe valának öltözködve. 
Lehet, hogy ez az állatbőr nem is a suba volt; \ 

hanem a felső-tiszai guba. Ez a raczka-gyapjuból 
szőtt, néhol fehér vagy szürke, de legszokottabb 
színében fekete kaczagány, vérpiros posztó díszí
tésével inkább emlékeztet a hunokra, midőn ör
dögi «huj-huj» -kiáltással ütközetbe rohantak, 
min t a Goudimel dallamaira. 

Általánosan viselt felső ruhája még népünk
nek a szűr, mely azonban a többi hazai népfa
jokkal is közös. Anyagja durva juhgyapjuból 
szőtt u. n . szűrposztó. Fa j tá i : a derékig érő 
szűrdolmány minden díszítés nélkül ; gyerme
keken s esős időben asszonyokon is látható a déli 
megyékben; csuklyás szűr ; szürgallér ; szűrköpö
nyeg ; kanász-szür. Az öreg szűr térden alul érő, 
zsákszabással, semmi díszítéssel, éltesebb embe
reknek ; a zekeszűr alig térdig érő, s a mennyire a 
kelme engedi, derekhez hajló szabással: ezt ja-
vabeli férfiak panyókán hordva dísz-felsőnek is 
használják oly helyeken is, a hol a suba is divik. 
Ennek magyarázatát a viselők tisztességtudásában 
kell keresnünk. A suba a nyugalom és ünnepély 
köntöse; ebben el lehet menni templomba, nász
nagyságba leánykérőbe, tanácsba stb., de feljebb
valója elé nem megy az ember subában, mert azt 
úri szobába bevinni nem illik. Ingben, mellényben 
pedig szintén nem mehet; még rabnak gondolnák, 
vagy cselédnek. Ezért a szűr az ö dísz-zekéje. 
És a Duna-sárközségi ember szálas egyenes 
alakja, midőn a kordován csizmába húzott fekete 

nadrághoz, aczélgombos fekete mellényhez, pa
nyókán veti a tiszta hófehér szűrt, s fejébe teszi 
kis kerek kalapját, nem is utolsó jelenség. 

ERZSÉBET ÉS MÁRIA KIRÁLYNŐK NAGY LAJOS 
SÍRJÁNÁL. 

— Liezenmayer Sándor festménye. — 

Nagy Lajos királyunk 1382-ben meghalván, a 
magyar rendek még azon év szeptember hó 17-én 
hűséget esküdtek az elhunyt nagy király leányá
nak, Máriának. Mária akkor alig volt még 16 
éves s nevében az ország kormányzatát anyja, 
Erzsébet királynő vette át . Az asszonyi kormány 
azonban nem volt elég erős a viszálykodásra 
mindig kész nemesség pártos hajlamait féken 
tartani. Zavarok, zendülések ütötték föl fejüket 
s háborgaták az ország nyugalmát s a nyugalom 
akkor sem állt helyre, midőn Mária királynő 
luxemburgi Zsigmonddal váltott jegyet. Ehhez 
járult, hogy Nagy Lajos második leánya Hedvig, 
ki Vilmos osztrák herczegnek volt jegyese, s még 
atyja életében Lengyelország királyának válasz
tatott , magasabb állami érdekből Jagelló litván 
fejedelemmel kelt össze s így a lengyel korona a 
magyar királyi házra nézve elveszett. A főnemes
ség és a papság összeesküdvén, küldöttséget me
nesztett Nápolyba, durazzói Károlynak ajánlván 
föl a magyar koronát. A ravasz olasz alatto
mos játékot űzött Nagy Lajos leányával és özve
gyével. Bejött az országba s annyi hívet tobor
zott a maga pártjára, hogy azok Máriát t rón
vesztesnek jelentvén ki, őt kiáltották ki királyo
kul. Midőn Károly Székesfehérvárra vonult, hogy 
ott megkoronáztassa magát, a két királynőt is 
kényszéríté, hogy őt elkísérjék. 1483. decz. 31-én 
ment végbe a nevezetes koronázás, melyet legki
tűnőbb festőink egyike, Liezenmayer Sándor 
örökített meg abban a festményében, melyet ez 
alkalommal bemutatunk s mely legelőször hívta 
föl a műértők figyelmét az azóta már európai 
hírűvé vált művész fényes tehetségére. A két ki
rálynő Nagy Lajos márvány-sirjánál tanuja a 
koronázási jelenetnek. Erzsébet királyné fájdal
mas haraggal tekint az ünnepélyes jelenetre, 
s leroskad a szarkofágra. 

A kép nem csak gondos történeti kosztümta
nulmányról tesz tanúságot, a mi a Pilotyról ne
vezett iskolának, melynek Liezenmayer egyik 
legkiválóbb követője, legnagyobb előnyei köze 
tartozik; de megkapó bizonysága a művész ala
kító és csoportosító képességének s ritka érzéké
nek a színezés iránt. Biztos kéz a kivitelben, 
mély tanulmánya a történetnek, a mi különösen 
jellemzi. Mint rajzoló és illusztrátor a legelsők 
egyike a ma élő festő-nemzedékben s Göthe és 
Schiller költeményeihez készített nagyhírű szén
rajzain kivül számos képének utánnyomatai fo
rognak a közönség kezén, melyek közül némelyek, 
mint pl. Thüringi Erzsébetnek (az utolsó Árpád-
házi király leányának) szentté avattatása, vagy 
«Mária Terézia, a mint egy beteg nő gyermekét, 
megszoptatja," nálunk sem ismeretlenek. 

DIVAT ÉS NAGYVILÁG. 
Decz. 8. 

A divat történetének számos érdekes kérdése 
közt egyike a legérdekesebbeknek az, hogy mily 
arányban és mi módon kölcsönzi át a női divat 
időről-időre a férfi-viselet egyes elemeit. Sajátsá
gos, hogy a mint a társadalmi izolálás a férfi- és 
nőnem közt mind szűkebb körre szorul s a nő a 
társadalmi téren is egyenjogúságot követel a 
maga részére a férfival szemben, a szerint ala
kulnak át nemének külső megkülönböztető vo
násai s az utóbbi évek divatja ez áthasonulást 
már igen lényeges alkatrészekre terjesztette ki. 
Hogy a férfi-divat ily motívumai túlnyomó rész
ben a női test felső részének viseletében érvé
nyesülnek, az csak onnan magyarázható, hogy ez 
volt s ez marad mindig a divat tulajdonképpeni 
jellemző közege, a fejtetőtől a csípőig, nagyob-
bára itt összpontosulnak a divat minden válto
zásai, főképen azok, melyek nem csupán a szín 
és anyag, hanem az idomok változásaival is 
égybekötvék. 

így lát tuk a legújabb időben a hölgyek nyaka 
körűi az egyenruhaszerü felálló gallért támadni , 
többnyire ezüstös vagy aranyos kivarrással, mely 
alól keményített fehér gallér tündökölt ki, vagy a 
chemisetteszerü lehajtott gallért, mint a férfi-
kabátnál. Hogy ehhez közel állott, s nem is soká 
váratott magára a mellény divatja, továbbá a 
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szűk, tapadó ujjaké, hajtókáké s gombbal csu-
kódó kézelőké — szintén mind félreismerhetet
lenül férfidivatok -— az magától értetődik. Hát 
még a felöltők, melyek a férfiak felsője után 
hosszú paletot-kká vagy testhez álló rövid kabát
kákká alakultak, s még szövetek szerint sem kü-
lönböztethetők meg többé amazokétól! A rövid í 
hajat nem is említjük; szerencsére ez csak rend- ! 
kivül ifjú és üde arezoknak áll jól s így a férfinem 
eme kiváltsága csak jelentéktelen konkurrencziát 
támaszthat . De ez a divat az utóbbi években 
szintén sokat hódított, s m a már a rövidre nyírt i 
haj híveinek száma is egész tábor, s természetes, 
hogy ahhoz meg egészen férfi-Kalapok szüksé
gesek. 

A kalapok tekintetében különösen még nivel
láltabb ma a férfi- és nőnem közötti ellentét, 
mint bármely más téren. Férfi- és női kalapok 
egymás mellett kerülnek eladásra az üzletekben 
s a lapos matrózkalapot, a merész Rembrandt
kalapot, a hegyes kalábriait, a magas tirolit, az 
alacsony magyaros pörget s a fényes czílindert 
egyként elhódították már a nők is a férfiaktól, 
természetesen a magok módja szerint szalagok-
kai, tollakkal, madarakkal díszítve. Vegyük még i 
hozzá a hosszú testőr-kesztyűket, melyek rán- I 
ezosan nyúlnak fel egész a könyökig — s készen 
áll a lovagnő, nem hiányzik hozzá néha még a , 
picziny lakk-csizma sem. 

Ez a jelenség nem az egyetlen a divat történe
tében. Előfordult az máskor i s ; a 12-ik és 13-dik 
században például oly hasonló a férfi- és női 
ruházat, hogy az arkheologoknak nem kevés fej
törést okoz a különbség felismerése. A férfi ez 
időben eldobta már bajuszát s egész arczát simán 
hagyta, mig körüle hullámosan folytak vállára 
alá fürtjei s homlokán ép olyan arany karikát 
viselt, mint a nő. Öltönye, melyet ép úgy fejére 
húzva vett fel, mint a nő, elöl nem volt nyitva s 
hoszszan hullott alá lábaihoz. — Viszont a nőé 
is szorosan simult kebléhez és csípőjéhez s re
dősen omlott alá, elfedve lábait, mert illetlen lett 
volna egy nemes hölgyhöz, lábait látni engedni. 
Még teljesebbé tette a hasonlatot a köpeny, mely-
annyira egyforma volt, hogy voltak esetek, midőn 
egy hölgy lovagi vendégét saját köpenyével aján
dékozta meg. 

Viszont arra sem hiányzik a példa, hogy a 
férfinem kölcsönzött a női divatból a maga czél- i 
jaira. IV. és V. Henrik angol királyok idejében , 
az angol urak lábaikat elfedő köntösben tetsze- j 
legtek magoknak s a század végén ugy ifjak, mint 
öregek, nemcsak az ékszerviseletben fejtettek ki 
csaknem nőies fényűzést, hanem hosszú ke- '-
nöcsös hajukat is meztelenül decolletált vál
laikra lóggatták alá s karjaikat könyökig mezte
lenül viselték, mint a nők. A franczia és bécsi j 
udvar roccoco-izlésü hajporos ezopfja is, mely a | 
múlt században divatozott, női eredetre vall, s : 
a magyar nemesi osztálynak is hosszú ideig átvett 
viseletét képezte, mely öreg magyar parasztok 
befont s fésűvel letűzött hajában máig is él itt-
ott. A forradalom előtti franczia férfi-divat egyéb-
ként a csipkék luxusában, a selyemharisnyákban, 
a rózsákkal s csokrokkal díszített vagy csattos 
piros sarkú czipőkben és parókákban is ennek | 
az iránynak hódolt. 

Nem minden érdek nélkül való kérdés, hogy 
vajjen a férfi- és női viseletek ez a kölcsönhatása 
bir-e mélyebb jelentőséggel a történelem psycho-
lógiája szempontjából? Ha azokat a társadalmi 
körülményeket vizsgáljuk, melyek a középkor 
jelzett századaiban a férfi- és női viseleteket 
egymáshoz oly közel hozták, minden szellemi 
elet központja gyanánt a nőt látjuk, és a nő kul
tuszát, mely a troubadourok és minnesángerek 
daloló> ajkairól imádatteljes hódolatban buzdul 
fel. S épen úgy a Lajosok századában, mely meg
teremtette a modern salont, annak az eszmének 
megtestesülése, mely az állam politikai gépeze
tében csak úgy, mint a közéletben az intéző és 
mozgató erő szerepét játszta megint a nő, ha 
szinte más alakban is. Ott, mint itt, a nő eszméje 
az, mely feltétlenül uralja a kor hangulatát, irányt 
ád a történelem fejleményeinek s az izlés bizo
nyos nőies elpuhulásában jelenti ki magát. Es 
ily felfogása mellett a kor szellemének, aligha 
csalatkozunk, ha nem merő véletlenségnek tud
juk be a férfi- és női divat oly irányú kölcsön
hatását, hogy amaz mintegy ebbe olvadjon bele 
s a női ruházkodás elemei a férfi-öltözetben is 
tulsulylyal érvényesüljenek. Nagyon is valószínű, 
hogy egy ily jelenség csak mélyebb erkölcsi okok 
tünetét állapítja meg. 

S vájjon csalatkozzunk-e, ha ezt a hypothezist 

a mi korunkra alkalmazzuk ? Ha ma megfordítva 
a férfiszabás stíljének a női divat terén való sűrű 
alkalmazását konstatálhatjuk, úgy joggal vissza 
lehet mutatni arra is, hogy e század a férfi szá
zada. A tettek, az alkotások és a lázas munka e 
korszakában a nő individualitása majdnem 
eltűnik a férfié mögött. És ha a troubadourok, 
a XV. Lajosok századaiban a férfi elpuhulását 
látjuk nőies allűröket szenvelegve, a mint sar-
danapali öltözetekbe buj, és hosszú hajat ereszt; 
viszont ma a nőt látjuk, a mint részt követel ma
gának a kormányzatban, a törvényhozásban, tudo
mányos pályára Képezi magát, rajzol, fest, farag, 
verset ir, szivarozik, sportot üz, lovagol, vív, 
úszik, vadászik, hegyet mász és fölfedezéseket 
tesz. 

Ám a directorium, «az incroyable»-okés «rner-
veilleuse»-ok kora, melynek közel felelevenítése 
biztosra vehető a legközelebbi idényben, a női 
és férfi ruházkodási styl ellentéteit egyelőre újra 
régi jogaiba helyezi. Látszik ez a gazdag szöve
teken, melyeknek drágasága aligha fog mögötte 
állni szépségének, s köztük első sorban: a kü
lönféle kasmírok, ezek a már Európaszerte 
utánzott, rendkívül puha és selymes szövetek, a 
vicuna, mattelassés. Pompadour selyem stb. 
Kényelmes reggeli viseleteknél és séta öltözetek
nél, posztóban, a szigorú angolszabás még min
dig egészen korrekt, de a párisi nők ezt a kissé 
komoly és egyszerű stylt is ügyesen tudják egy-
egy szalaggal élénkíteni az alj körül. Ruganyos 
vagy jersey-derekak jobban keresettek, mint va
laha, különösen mióta minden divatos színben 
készülnek. Estélyi viseletre meg épen korlátlan 
a gyönyörűbbnél gyönyörűbb szövetek válasz
téka, nagyobb részt XV. és XVI. Lajoskori 
mintákkal, de vannak gothikus mintázatuak és 
sujtásozottak is. 

Talán még több újdonság van e télen a kala
pokban, mint a divat bármely más ágában. Csi
nos uj szalagok, melyek merevségöknél fogva 
magas díszítésre is igen jól alkalmazhatók 
s egyik félőkön selyem, a másikon bársony, vagy 
kék és rózsaszint, vörös és aranyszínt, pirost és 
kéket stb. játszó szalagok. A tollak merészen ál
lanak fel : a bársony-karima néha szivárvány-
szerű sodronyfonatokkal van szegélyezve, s aczél-
díszek, mint tőrök, csattok, stb. is nagy változat
ban alkalmazvák ékítésűl. Parisban némelyek a 
barettszerű sipkát is, szürke posztóból, tengeri 
fürdői időzésükből magokkal hozva, városi vise
letre alkalmazzák, mely czélra kissé díszesebb 
külsőt adnak neki, marabu-díszszel, ezüst-szürke 
selyem szalagokkal, aczélgömbökkel, stb. díszítve. 
A divatárusnök királynéjának, Virot asszonynak 
két modelljét képen is bemutatjuk, a mirtusz-zöld 
plüs du Barryban, fehér csokrokkal és aigrette-tel, 
s a szürke nemez D'Estrées kalapban, hátul fel
hajló széllel, nagy szürke selyem szalagcsokrok
kal és szürke tollakkal. 

Radikális változások mutatkoznak keztyükben. 
Svéd keztyüket többnyire csak a legvagyonosabb 
és legjobban öltözött osztályok fognak ezentúl 
viselni, a kikre nézve a pénzkérdés nem bir hord-
erővel, de a túlnyomó rész visszatér a franczia 
kecske- és szarvasbőr-keztyűkhöz, melyek télen 
át is jól kiállják a hordozást és azonkívül elég 
meleget is tartanak. Eddigelé szarvasbőr-kez-
tyüket csak mandulaszín-árnyalatokban lehetett 
kapni ; ma már tambourirozott öltésekkel és 
piqué-varrással, t. i. az öltések egymás feletti 
varrásával is kaphatók. 

Egész választékát mutatja egyik képünk a leg
elegánsabb téli felöltőknek, ugy séta- és estélyi 
viseletre, mint kocsiba. Az első barna teveszőr, 
puha, meleg és tagadhatatlanul előkelő. Sujtá-
sokkal és csipkékkel van díszítve. Hosszú plüs 
szárnyak adnak a termetnek bizonyos finom elő- | 
kelöséget, s szépmüvű csatok díszítik. Halványkék 
csikós selyemmel van bélelve, hosszúsága da
czára igen könnyű, s minden színben készíthető; 
például szürke teveszőr, fekete díszszel, vagy 
esti viseletre piros bársonyban. 

Felöltöknél a nagy nehézség abban nyilvánul, 
hogy szép termetű nők természetesen a testhez 
álló formához ragaszkodnak, már pedig a bár
sony ez esetben hamar kopik, s posztó nem min
den alkalomra való. De a plüs jól kiegyezteti e 
nehézségeket, s mirtusz-zöld plüsböl van a ké
pünk más alakján látható testhez álló felöltő is, 
gazdag szürke, arany és fekete díszszel. 

Hogy a felöltökben különben a fekete szín a 
legelterjedtebb, oka az, hogy ez mindennel vi-
selhető, holott a gyönyörű párisi barna és sötét- i 
zöld modellekhez megfelelő kalap és toilette is | 

kívántatik. Zsenila és tolldísz is divatos kiegé
szítői az idei téli felöltőknek, utóbbiaknál ma
rabu helyett kakastoll; a szőrmék közül pedig az 
orosz nyúl, s szürke vagy kékes szürke tónusúak, 
mely utóbbiak neve Mouflon és lábig érő hosszú 
boákra is alkalmaztatnak. F—a. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Csöndes hullámok. Pálmai Kálmán költeményei. 

Ez a csinos kis kötetke is tíz évi (1877—1887) 
munkásság gyümölcse. A költő vagy nem termékeny, 
vagy válogatós és szigorú maga iránt. Az első nem 
baj, a második pedig érdem. Valóban, minden egyes 
darabja mutatja, hogy ha nincs is kiváló tehetsége s 
alkotó ereje, van ízlése s már maga ez is jól hangol 
fiatalsága termékei iránt. Költeményei legtöbbnyiro 
érzelmes dalok, melyek egy nemes kedély s ki nem 
égett szív érzéseit tükrözik vissza. A kötetke «Anyám
nak" ajánlással megy a világba, s az édes anya nem 
szégyelheti magát fia érzelmeiért. Pálmai Kálmán 
nem ostromolja hangos erőlködéssel a parnasszust, 
szelíden járdái oldalain, virágos berkében, szedi ró
zsáit s töviseit is megadással tűri. Érzelmei csön
desek, még mikor fájdalmasak is s Emlékezéseiben 
(34—44 lap) elégiái megnyugovás hangzik. Az ere
deti költemények közt néhány szép költemény csi
nos, s jóizlésre mutató — fordításával Í3 találkozunk, 
Heinetói, Lamartinetól, Freiligrathtól, Coppéetól, 
Lormtól. A legutóbbit, mint legrövidebbet ide igtat-
juk s mellé a rokon tárgyú s annak mintegy folyta
tásául szolgáló eredetit is : 

Ember és sors. 
(Lonn H.) 

Az ember gyönge kis levélke, 
Bábízva sors forgó szelére ; 
Hegy-völgyön át ez uzi untalan 
S dicsekszik a levél, hogy — szárnya van. 

Kis levélke . . . 
Kis levélke, illatos papírra 
Picziny kezek betűivel irva, 
Messze tájnd, ismerős vidékrül 
Ki küld hozzám búja követéül ? 

Nem vagy hosszabb egy futó sóhajnál, 
De ezerszer panaszosabb annál, 
Fájdalomról bárha szó sincs benned, 
Megért a szív, mely maga is szenved. 

Kis levélke, alig egy néhány sor, 
Mégis, mégis elolvaslak százszor 
S minél tovább, mind elevenebben 
Kél egy emlék álmodó szívemben. 

Nem is emlék talán, csak igézet, 
Jelenés, mely jött és elenyészett, 
Fényes égből földre szállott angyal, 
Égi arczán földi fájdalommal. 

S látom a kék szemek méla lángját 
Rám ragyogni könyek fátyolán át 
És remegni a bánatos ajkat, 
Mely panaszol, bárha mélyen hallgat. 

O ha akkor ! . . . Ah de vége, vége! 
Nefelejtses, bánatos levélke, 
Oly rövid vagy, nincs alattad név sem, 
Hogy ki küldött, mégis tudom, érzem . . . 

Kisteleki Ede : Költemények. Egy jó nagy kötet, 
nagy nyolezadrét alakban, tömött nyomással, 220 
lapra terjedő, vagy 150 darabot magába foglaló kö
tet, hasonló a szakaszokra osztott, de azért sűrű és 
bozótos erdőhöz, a melyben nehéz eligazodni. A 
szerző tiz szakaszra osztotta gyűjteményét, melyek 
közt van ugyan egy pár cziklusszertí, pl. «Bátyám 
emléke», «Katona-életemből», nagyobb része azon
ban a legkülönbözőbb fajú, tartalmú s hangú költe
mények rendezetlen csoportja, melyekről nem tudni, 
miért vannak egy fejezetbe osztva s a többitől meg 
elkülönítve, annyira, hogy pl. a «Janka» czímű czik-
lus hét darabja egymástól széthányva, öt különböző 
helyen található fel. Maguk a költemények, dal, nép
dal, óda, genre-kép, bölcselkedés, leiró költemény — 
de egyik műfaj sem emelkedik a másik fölé, egyik 
hangulat sem uralkodik a többin, nem mintha mind
egyik nemben valami egyformán jeles s maradandó 
volna, hanem mert a szintelenségig egyszínű mind. 
Pedig a szerző nincs tehetség nélkül; gondolkodó s 
itt-ott érző léleknek is bizonyul, ámbár egészben véve 
sokkal kevesebb benne az érzés, mint a gondolat s 
legkevesebb az alkotó költői képzelet. Egyes darabjai 
olvasás közben tetszenek, de tovább olvasva ismét 
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elmosódnak s végre az egész kötet azt a benyomást 
teszi, hogy a szerző jobban tette volna, ha legalább 
felét megíratlan, s a másik felének ismét felét kiadat
lan hagyta volna. Válogatva lehetett volna belőlük 
egy negyedrésznyi csinos gyűjteményt rendezni, igy 
a ki végig olvassa, elfárad bele; a ki pedig lapoz
gatja, nehezen találja meg a mi talán tetszenék neki. 
A csinos kiállításii kötet Singer és Wolfnemél jelent 
meg s ára 1 frt 20 kr. 

Arany-füst. regény, irta Wohl Stephanie, két kö
tet. Elég ajánlat a regényre, hogy félesztendő alatt 
már a második kiadást érte meg. Az uj kiadás is 
Méhner Vilmosnál jelent meg, s ára 2 frt 40 kr. 

Szerelmes kisasszonykák. irta Babay Kálmán. 
Megjelent Veszprémben s tizenegy kisebb rajz olvas
ható benne olyan kisasszonyokról, kik már a nevelő
intézetekben kezdenek ábrándozni, üres foglalkozá
sok töltik be gyermek- és ifjúkoruknak életét, szeretik, 
lm udvarolnak nekik s a vége boldogtalan élet. Ára 
I frt, s a tiszta jövedelem a veszprémi tűzkárosultak 

javára van szánva. 
Tilos naptár czímen adta ki a «Boisszem Jankó* 

szerkesztősége 1S88 iki naptárát, Mokány Bérezi í 
szerkesztésében, kinek karaktere és szaftos mondá
sai eléggé ismeretesek. A 164 képet Jankó János, 
Schliessmann, Homicskó és Faragó rajzolták. Külön 
melléklete illusztrált kibicz szabályok, minden ka
szinó falának díszítésére. A "Borsszem Jankó* nép
szerű alakjai mind feltalálhatók a vidám naptárban, 
mely az «Athenaeum« kiadó hivatalában jelent meg 
s ára 1 frt. 

Tréfás mértani feladványok, ürbók Mór ily 
gyűjteménynyel bocsátotta közre «Hasznos mulatsá
gok * czímen megindított ifjúsági vállalatának har
madik füzetét. A csinosan kiállított s 117 ábrát tar
talmazó fűzet ára 50 kr. s a szerzőnél rendelhető 
meg Pozsonyban. A füzetet Drodtleff Rezső adta ki. 
Orbók a komoly mértani problémákról ügyesen tud 
beszélni a gyermekek nyelvén. A tarka-barka, mulat
ságos ötletekkel, élvezetes kis történetekkel egybe
kapcsolt problémák «tréfás mértani feladványok* 
czíme alatt csábítják a növendékeket szorgalomra és 
munkára. A könyv a felnőtteknek is kellemes szóra
kozást nyújthat. 

A dohánytermelés vezérfonala czímű füzetet 
adott ki lovag Kleeberg Oswald, a tisza-roffi dohány
beváltó hivatal főnöke és a dohányjövedék egyik 
vándortanitója. A népies nyelvezeten irt fűzet rövid 
ismertetését nyújtja a dohány eredete és elterjedésé
nek, melyet a dohány természettudományi leírása 
követ. A következő fejezetben figyelemre méltó ész
revételek foglaltatnak hazai dohánytermelésünk 
hiányai és azok orvoslásáról, melyek után az okszerű 
dohánytermelés feltételei következnek. Végűi — 
függelékül — a dohányjövedékről szóló, eddig érvény
ben volt törvényekés szabályok bő kivonatát közli. Ara 
egy forint, megrendelhető a szerzőnél, Tisza-Roffon. 

Zenemüvek. Székesfehérvárott Klokner Ede ki
adásában megjelent: tHulló csillagok* polkamazur-
ka, zongorára szerzé Hermann Ede. — Bécsben 
pedig Haslinger zenemű-kereskedésében négy dal 
jelent meg* Angyal Armandtól, énekhangra zongora
kísérettel. Benne Petőfitől «Hová lesz a kaczaj*. 
továbbá két dal Heinetói és egy Prutztól. Ára 60 kr. 

Nemzeti színház. Az eredeti színműi újdonságok 
bemutatásának sora decz. 2-án Bercsényi Béla «Uj 
élet» színművével kezdődött. Ez uj színmű szerzője a 
nemzeti színház érdemes tagja. Mint drámaíróval 
sem most találkozik először a közönség. Nem keltő, 
hanem értelmes figyelő, ki a színpadi ismeret szerint 
dolgozik; ír jól játszható szerepeket, hatástevő jele
neteket, de bensőbben nem alkotja meg színművét, 
sok apró részből áll az, s gyöngén függ össze. Az «Uj 
élet» alapeszméje is csak hangoztatva van, voltaké
pen azonban nincs benne a darabban. A szerző azt 
akarja festeni, hogy a társadalomban mily előítéletek 
és küzdelmek közt kezdhet valaki uj életet, ha már 
egy élet bezárult mögötte, ha azt maga semmisítette 
meg, de később erkölcsi erővel kívánja jóvá tenni a 
multat. És ezt kétféleképen nem sikerül bizonyítani. 
Először is a darab hőse nem sikkasztó, csak magára 
vállalta a bűnt; tehát becsületes, igaz ember, a kinek 
lelkében, erkölcsi világában nem kezdődik uj élet, 
mikor a börtönből kiszabadul, a hol ártatlanul szen
vedett. Másodszor ennek az embernek se ártatlan
sága nem ül diadalt, de le sem fegyverzi az előítéle
tet, hanem csak megalkusznak vele, hogy jól van, a 
leányod azé lesz, a kit szeret, de te ne igen mutasd 
magad a világ előtt. A mese rövid elmondása feltün
teti, hogy a színmű eszméja csak föltevés, de nem 
válik igazsággá. 

Kezdődik a darab egy előjátékkal, mely a színmü
vek hatásos része. Nagy István valamelyik megyében 
alispán. Neje fényűző s hozzá nyúl a férje őrizetére 
bízott pénzhez. Á főispán udvarol az asszonynak, 
ellensége az alispánnak, szigorún lépnek föl ellene, 
Nagy István magára vállalja a sikkasztást, hogy felesé
gét megmentse, ki épen gyermeket is visel szive alatt. 

Nagy István tehát börtönbe jut, családja pedig nyo
morba dől. A darab azzal nyilik meg, hogy a bűnös nő 
halálán van, még egyszer látni akarja már öt év óta 
ártatlanul szenvedő férjét. Épen akkor Nagy István 
kegyelmet kap, s megjön, hogy felesége halálának 
tanuja legyen. Az előjátékban Nagy Imre (Nagy 
István) és Helvey Laura (felesége) hatással játszot
ták a két főszerepet. Évek múlnak el, 8 Nagy István, 
ki a börtönben megtanulta a lakatos-mesterséget, ez 
idő alatt gazdag vasgyáros lett, kis leánya, Elza, 
hajadonná fejlődött. Egy fiatal gróf, Antalfalvy Jenő 
feleségül akarja venni a lányt, de az apa fél, hogy 
kiderül múltja épen az előkelő összeköttetésnél fogva, 
s büszkébb is, hogysem egy nagyim családba belopja 
így gyermekét. Elmondja maga a titkot az öreg gróf
nak. Ez meg van lepve, de akad egy ötlete, csakhogy 
nem valami szerencsés. Legyen a gyáros országgyű
lési képviselő, s ha nem derül ki rá múltja, akkor 
biztosan el is van az már temetve. Nagy István rááll, 
megválasztják képviselőnek. Ellenfele azonban rá
beszél egy képviselőt, hogy interpelláezió alakjában 
hozza elő a házban Nagy István múltját. Ez ugyan 
nem történik meg, mert maga a gyáros húga árulja 
el véletlenül a titkot. A fiatal gróf azonban mégis 
elveheti felvségül Elzát, mert az apa és az öreg gróf 
megegyeznek, hogy az esküvő titokban menjen végbe, 

Az operaszínházban decz. S-ikán nagy közönség 
jelent meg Verdi iOthello» operájának első előadá
sára. Az utóbbi időkben már a szokatlanságok közé 
tartozik a telt színház, s ritkább a tetszésnek is az a 
zaja, mely ezúttal hangzott fel. A közönség élvezet
tel hallgatta Verdi legújabb dalművét, melyben a 
mester szelleme és költészete még mindig oly friss 
és oly erőteljes. A dalmű nem tartozik az úgyneve
zett látványos operák közé, de színházunk Ízléses 
diszszel állította ki, s a színpadi festők és jelmezké
szítők diszes keretet adtak Verdi operájának. Perotti 
az, Othello nehéz és szenvedélyes szerepében nem 
csak hangjának csengésével és magasságával uralko
dott, hanem mint ábrázoló színészt is megillette 
az elismerés. Desdemonát a vendég Bellincioni 
Gemma kisasszony énekelte, s lassan találta bele ma
gát az érzelmes szerepbe. Igazi hatást a negyedik 
felvonásbeli balladával ért el. Odry egy kicsit melan-
kholikus volt a gonosz Jágó szerepében. A kisebb sze
repeket Saxlehner asszony, Pauli, Dalnoki, Szendrői, 
Szekeres jól betöltötték, a zenekar pedig Erkel Sán
dor vezetése alatt kitűnően működött. Boito Arrigo 
szövegét Radó Antal fordította, magyarosan és hang
zatos versekben. 

A népszínházban a múlt héten egy franczia nép
színművet mutattak be. Szerzője a jeles Daudet Al-
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a gyáros pedig vonuljon el a világtól; de magányá
ban majd meglátogatják őt. A darabban tehát nem 
jut kifejezésre se az az eszme, hogy valaki a bör
tön után is kezdhet még uj és becsületes életet, 
sem az, hogy a nagylelkű és ártatlan szenvedés 
kárpótlást talál. Az pedig, hogy a társadalom elő
ítéletét, botrány - hajhászatát nem lehet elnémí
tani, kegyetlen igazság, melyet a költőnek nem 
lehet makacsul hirdetni, a nélkül, hogy igazságot 
szolgáltasson. — A színmű előadásában a nemzeti 
színház művészei vetélkedve szálltak ki a sikerért. 
Pulszkyné-Markus Emilia (Elza) tüntetésre is adott 
alkalmat. A közönség megemlékezve, hogy mily mél
tatlanul vádolták a közelebbi napok alatt a Pulszky-
családot, a művésznőt megjelenésekor hosszas és za
jos tapssal fogadta. Nagy Imre férfiasan játszta végig 
Nagy István küzdelmeit. Az öreg gróf, mely a színmű 
legjobb alakja, Gyenesben igen jellemző ábrázolóra 
talált. A darab sok szerepe Jászay Marit, Alszegi 
Irmát, Lendvaynét, Felekinét. Újházit, Szigeti Im
rét, Mihályfit, Császárt foglalkoztatta. A közönség 
a szerzőt az első felvonás után tapsokkal hívta, de 
helyette a rendező mondott köszönetet. 

Uj színmű. A nemzeti színház drámabiráló bi
zottsága egyhangúlag előadásra ajánlotta a *Thuran 
Annát czímű öt-felvonásos történeti színművet, 
melynek tárgya Mátyás király idejéből van merítve, 
szerzője pedig Bartók Lajos. 

fonz, kinek régibb műve, s még a már megholt Bizet 
(a «Carmen» opera szerzője) irt hozzá kedves és tar
talmas zenét. Finoman dolgozott színmű, mint min
den, mely Daudet Alfonz tolla alól kikerül, de ná
lunk nem volt meg kellő hatása, mert cselekvénye 
igen kicsi, mégis öt felvonásra van nyújtva, s a nép
színház közönsége mindig szivesebben fogad oly 
darabot, melyben víg elemek is uralkodnak. 

Czíme «Az arlesi leány, de maga a sokat emle
getett arlesi leány a színpadon nem jelenik meg. 
Könnyelmű, rosszhírű lány, kibe egy gazdag paraszt 
asszony fia szerelmes lesz. Az anya nem engedi, 
hogy fia ilyen lányt hozzon a házba, s jóságával rá
bírja a szerelmes fiatal embert, hogy jegyesévé fo
gadjon egy másik leányt, a ki őt régen szereti titok
ban. A fiatal emberben vetélytársa láttára eljegyzése 
ünnepén újra feléled az elfojtott szerelem. Őrült 
szenvedély alakjában tör ki belőle az elaludt érzés 
és ez őrültség öngyilkosságra viszi, leugrik a kastély 
tornyából és meghal. Bizet zenéje igen szép. Van 
minden résznek melodramatikus zenei kísérete. He
gyi Aranka kapta a legtöbb tapsot, ki érzéssel ját
szotta a reménytelenül szerető lányt. Dalait megtap
solták. Az anya szerepében Partényiné többször 
meghatotta a közönséget. Szirmai, Fodor Fruzina, 
Makó, Hunyadi, Szathmáry és Pusztai is jól vitték 
szerepűket, s a zenekar elég jól működött közre. 

A művész dijak a műcsarnokban. A képzőmű
vészeti társulat deczember hó első napjaiban döntött 
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a díjak odaítélésében. A hazai művészeket illető ál
lami aranyéremre Zala György «Harczkészség» czímű 
szobrát ajánlották, s ezt Trefort miniszter helyben is 
hagyta. A «Harczkészség» az aradi vértanuk emlék
szobrának egyik mellék-alakja, s egy sisakos, erőtel
jes ifjút tüntet fel, amint kardját kivonni s ülőhelyé
ből elszántan felkelni készül. A külföldi művészeknek 
szánt aranyérmet a bírálók nem javasolták kiadni, 
miután feltűnőbb festmény nincs. A képzőművészeti 
társulat 600 frtos díját Vágó Pál nyerte «Vonós né
gyes* czímű képeért. A második díjat — 400 frtot — 
Komlússy Ferencz, Benczúr iskolájának e szorgal
mas növendéke kapta «Játszó gyermekei*-ért, melyet 
lapunk is bemutatott. A Iiáth-iéle 300 forintos díjat 
titkos szavazás alapján Nadler Róbert «Két nővér* 
czímű életképe nyerte el 4 szóval Skuteczky Döme 
ellenében. 

A kiállításon levő műtárgyakból a képzőművészeti 
társulat többet megvásárolt, a tagok közt rendezendő 
sorsolásra, Ezek a következők: «Vonó négyes* Vágó 
Páltól; «Á jó bor* Hollósy Simontól; «Egy jó falat* 
Tornai Gyulától; «Erdő» Aggházy Gyulától; «Az 

nyitási tan meghonosodására vezettek. A felolvasó 
figyelemben részesíté a kérdést hazai jogtörténeti 
szempontból is. Fejtegetései során azt a rendszert 
ajánlta, mely a vádra hárítja a bizonyítás terhét és 
a birót nem kárhoztatja passzivitásra. Az éljenzéssel 
fogadott felolvasás után Szilágyi Sándor ismertette 
röviden «Az 1657—1661-iki forradalmi országgyűlé-
sek»-et. Erdély zivataros múltját világítják meg ezek. 
Rákóczi Györgyre megharagudott a porta és meg
tette fejedelemnek Barcsayt. Csakhogy az országgyű
lésen is keresztül kellett vinni Barcsay megválasz
tását. 1658 október havában összeültek a rendek 
Segesvárit, hiven Rákóczihoz, de mégis engedtek 
annyit, hogy Barcsayt elfogadják ideiglenes fejede
lemnek, a mig Rákóczi kiengeszteli a portát. Novem
berben Maros -Vásárhelyt volt országgyűlés. Megje
lent ott a bég is, leszidta a rendeket, s a hogy a bég 
akarta, a hogy a szultán nevében parancsolt, azon-
képen cselekedtek a rendek és szépen fejet hajtottak 
Barcsaynak. — A harmadik felolvasást Domanovszky 
Endre tartotta «Dante mint politikus» czím alatt. A 
középkor az egyház és állam közötti viszonyt úgy 
fogta fel, hogy amaz mint a szelleminek képviselője 
parancsol ennek, a mely a testet képviseli. Az első, 
ki e viszony helytelenségét okokkal kimutatta, Dante 
volt «De monarchia* czímű munkájában. E munká-
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incselkedő* Karcsay Lajostól; "Részlet a Kunság
ból* Tölgyessy Artúrtól: «A nyalánk* Ebner Lajos
tól; «Fürészmalom* Telepy Károlytól; «Siesta» s 
• Erdő szélén* Tolnay Ákostól; «Sterzing-Brixen» 
Nadler Róberttől; «Állj!» Kimnach Lászlótól; «Li
bapásztorleány» Vastagh Gézától; «A normafa* 
Brodszky Sándortól; "Rákoson* Schikedanz Albert
től: "Tanulmány* Vörös Erzsitől; "Őszkor* Tarnó-
ezy Bertától; "Tájrészlet Somogyból* Ujváry Ignácz-
tól s • Tanyarészlet* Vecsey Tivadarnétól. 

A közoktatásügyi miniszter a jury ama javaslatát, 
hogy a külföldi művészeknek szánt érem ne adassék 
ki, nem fogadta el, miután abban a külföldi művé
szek mellőzést láthatnak. A jury tehát ujolag össze
ült, s Vérhas "Egyedül* czímű festményét jelölte ki; 
két szavazat esett Verstraete «Bükkfasor* tájképére 
is. mely már a nemzeti múzeum számára van meg
vásárolva. A miniszter helyben hagyta a jury javas
latát. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia deczember 5-iki ülése 

a második osztályé volt s lóth Lőrincz elnökölt. 
Wlassics Gyula levelező tag olvasta fel székfogla

lóját «A bizonyítás tana a bűnvádi eljárásban* czím-
mel, mely egy nagyobb monográfia bevezető része. 
Különösen azokkal az okokkal foglalkozik, melyek a 
13-ik századtól kezdve korunkig a törvényes bízó

nak magva bebizonyítása ama tételnek, hogy a világi 
uralkodó független a pápai hatalomtól. Dante kí
vánja, hogy a pápa csak a vallásra gondoljon s pusz
tán az egyháziakban uralkodjék, a világi kormány
nyal való foglalkozás az ő magas föladatát hátrál
tatja. — A felolvasást érdeklődve hallgatták. 

Néprajzi társaság van alakulóban. Az előleges 
értekezletet az akadémia épületében Hunfalvy Pál 
elnöklete alatt tartották meg s vagy harminczketten 
jelentek meg: irók, tanárok, akadémikusok, képvise
lők. Dr. Hermann Antal adta elő ily társaság szerve
zésének szükségét. El is határozták a társaság meg
alakítását s Havai Sándor elnöklete alatt hét tagú 
bizottságot küldtek ki a programm és alapszabályok 
elkészítésére. 

MI UJSÁG? 
A magyar királyi testőrség uj kapitánya gr. 

Pálffy András altábornagy lett, ki mint a testőrség 
főhadnagya, több alkalommal helyettesíté már az 
elhunyt főkapitányt, Fratricíevics Ignáczot. Az uj 
kapitány még 48 éves. 

Az intendáns lemondása. Az opera-szinház és 
nemzeti színház vezetése ügyében a képviselőházban 
történt interpelláczióra b. Orczy Béla belügyminisz
ter kijelentette, hogy gr. Keglerich István beadta 

lemondását, s ő, a miniszter, hajlandó azt elfogadni. 
Keglevich még csak pár hétig marad helyén, a mig 
a számadásokkal elkészül. Utódjáról bizonyost még 
nem hallani, de emlegetik, hogy Beniczky Ferencz 
belügyi államtitkárra bízzák a két színház vezetését. 

A nemzeti múzeum és országos képtár ügye. 
A képviselőházi bizottság befejezte vizsgálatát a két 
közintézetben. Polónyi nagy zajt ütött interpellá-
cziója a szárnyaló hirek után indult, ezek azonban 
egytől egyig szárnyaszegetten hulltak le. Senki egyet
len visszaélést nem tudott határozottan megmondani, 
pedig a vizsgáló bizottság kihallgatott mindenkit, a 
kiről értesült, hogy szintén hallott a szállongó hírek
ről, sőt nyilvánosan is felszólította a közönséget, te
gyen jelentést, ha valamit tud. Semmi eredmény 
sem lett. Aztán megvizsgálták a múzeum gyanúsí
tott osztályait, hírbe hozott egyes tárgyait, s rend
ben találtak mindent, semmi tárgy ott kicserélve, 
hamisítva nem volt. Aztán az országos képtárban 
folytatták a vizsgálatot, s a festményeket, kézi rajzo
kat, metszvényeket a lajstromok alapján vették tüze
tes szemle alá. Itt még tart a vizsgálat, de eddig 
semmiféle hiányt nem találtak. Egy pár festmény ja
vítás végett Münchenben van, a közokt. miniszter 
tudtával. A bizottság a vizsgálat teljes befejezése 
után megszerkeszti jelentését s Trefort miniszter an
nak alapján fog válaszolni a képviselőházban Polónyi 
Gézának és Komlóssy Ferencznek. A bizottság egy
szersmind javaslatot fog tenni a műkincsek kezelé
sére nézve. A vizsgálat eredményében senki sem ké
telkedett, s épen azért hatottak a vádak oly leverőn, 
mert egy köztiszteletű veterán tudóst, Pulszky Feren-
czet állították a gyanú élével szemközt, s a külföldön 
is jól ismert és tisztelt nevét meghurczolták. A tudo
mányos körökben, melyeknek Pulszky egyik legtevé
kenyebb tagja, most arra készülnek, hogy a méltat
lanságot szenvedett tudósnak elégtételt nyújtsanak, 
a tisztelet és bizalom ünnepélyes kifejezése mellett. 

Az Arany-szobor bíráló bizottságának két kül
földi tagja: Tilgner Viktor bécsi és Klein Miksa 
berlini szobrász hazánkfiai vasárnap óta Budapesten 
időznek s ismételten megtekintették a pályázó szo
borműveket. A két szobrász pár nap múlva el akar 
utazni, s a szobor pályázatának sorsa e szerint már a 
legközelebbi napokban eldől. 

Kossuth Lajos fiai Nápolyban. Épp azon napon, 
midőn a magyar zarándokok kiránduló csapata Ná
polyba érkezett, Kossuth Lajos két fia: Lajos és Fe
rencz, szintén ott jártak valami hivatalos dologban. 
A magyarokkal egy hotelben voltak szállva: a "Hotel 
royal l'Etranger* -ben. A kirándulók nagyon megörül
tek a találkozásnak s nagy hazánkfia gyermekeit tisz
teletteljesen üdvözölték. 

A segesvári Petőfi-emlékre eddigelé 1245 frt 
gyűlt össze. Ha a gyűjtő bizottság jobban szorvezi a 
mozgalmat, bizonyára rövid idő alatt emelkedni fog 
az összeg. 

A kassai székesegyház építésének kora. A 
kassai hires székesegyház alapozási munkálatai köz
ben legutóbb igen érdekes dolgokat találtak, melyek
nek főképen az kölcsönöz nagy értéket, hogy meg
döntik azt az eddig általánosan elterjedt véleményt, 
hogy a székesegyház a 13-ik század első feléből szár
mazik. A székesegyházat ugyanis mostanában majd
nem teljesen lebontják, mert az oszlopok igen veszé
lyes jellegű repedezéseket és ingadozásokat mutattak 
E munkálatok közben a minap az egyik oszlop alatt 
több nagy kőlapot találtak, melyekről a közelebbi 
vizsgálat kiderítette, hogy azok egy régi sirkő marad
ványai. A köveket mindenféle czimerek és vésetek 
díszítik, s néhol égési foltok vannak rajtuk, melyek 
igazolni látszanak azt a föltevést, hogy a mostani 
székesegyház helyén ezelőtt egy másik templom 
állott, mely később leégett. A köveken az 1370. év
szám olvasható, s igy lehetetlen, hogy a székesegy
ház 150 évvel előbb épült. 

Budapest lakossága. A múlt évben július első 
napján Budapesten tartott népösszeirás eredményét 
t eszi közé egy füzetben Körösi József, a főváros sta
tisztikai hivatalának igazgatója. Az összeírás tudva
levőleg a főváros tényleges lakosságát óhajtotta meg
állapítani. E szerint 1886. jul. 1-én Budapestnek 
412,587 lakosa volt, melynek egyötöd része pinczék-
ben élt. 6270-en nyári lakásban tartózkodtak s még 
16,308-an voltak távol a fővárostól. A különböző fő
városi-nyaraló helyekre ezer ember közül 63 került 
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a Lipótvárosból, 54 a belvárosból, 23 a Terézváros
ból, a többi kerületekből 3—9, O-Budáról már csak 
egy. A távollevők közül a legtöbb (3400) a Terézvá
rosra esik, csak az Andrássy-utról 1563-an. Vidékre 
közel 12,000-en mentek. 

A 40.000 frtos Szent István-díj. A magyar lo-
varegylet nemzetközi nagy díjat alapított, melyre 
szent-István napján történik a futtatás. A díj 40,000 
frt, és Szent-István-díj lesz a czíme. Először 1887. 
aug. 20-ikán versenyeznek érte. Az összegből 30,000 
frt illeti a nyerő paripát. 5000 frt a 2-ik lovat, 300() 
frt a harmadikat, 1000 frt a 4-iket, 1000 frt pedig a 
nyertes ló idomítóját. Nevezési határnap 1888. márcz. 
hó elsője. 

A zágrábi tudós akadémia elnöke. A délszláv 
tud. akadémia Zágrábban tudvalevőleg Raczki kano
nokok, Stroszmayer djákovári püspök hivét válasz
totta volt elnökéül. A király azonban nem erősítette 
meg a választást. A délszláv akadémia ennek folytán 
a mnlt héten ismét összeült elnököt választani s 
ismét csak Kaczkit választotta meg. A tudós kano
nok azonban nem fogadta el a választást, a miért 
aztán Muhir Pált, volt osztályfőnököt választották 
meg az akadémia elnökévé. 

A Mátyás-templom építését erre az évre befejez
ték. Ebben az évben rendkívül haladt az építkezés. 
A templom főhajója, a nagy és kis zenekhorus, a 
királyi oratórium és művészi ékítésű lépcsőháza s az 
északnyugati sarok teljesen elkészültek. E sarokkal 
kiépült a Béla-torony is a főpárkány zat magasságáig. 
E toronyból csak egy emelet és a fedél hiányzik. A 
napokban készült el teljesen az altemplom, melyben 
díszes vörösmárvány sarkophagot állítottak föl. Ebbe 
helyezik III . Béla és neje, Antíochiai Anna csontjait, 
melyek a régi kriptában nyugodtak s jelenleg az 
egyetemi antropológiai múzeumban vannak őrizet 
alatt. Az összes építési munkálatokra az idén 120 
ezer forintot fordítottak. A télen a kőműves-munka 
szünetelni fog, de kőfaragók es szobrászok egyre 
dolgoznak a belső ékitéseken. Schulek tanár, a tem
plom tervezője és Aigner műépítész pedig most állít
ják össze a jövő évi programmot, mely szerint a jövő 
tavaszszal az északnyugati előcsarnok, a főbejáró elő
csarnok, a főportáié kiépítése, a nagy zenekhorus 
beboltozása R a Béla-torony befejezése kerülnek 
sorra. 

Az orosz czenzura. Péterváron furcsa füzetke 
jelent meg a minap : amaz orosz nyelven irott drá
mai művek teljes felsorolása, a melyeket a czenzura 
nem engedett előadni. A füzetben összesen 1249 da
rab van abc-rendben előszámlálva. 

Magyar szövőipari minta-raktár. A Haris, Zeil-
linger és társa ismert fővárosi czég tulajdonosai: 
Szpevák Károly és Kiss Kornél a vácziutczai «kék 
csillaghoz* czimzett helyiségükben központi minta-
raktárt létesítettek, a hazai vászon- és szövőipar ter
mékei számára. Ajánljuk e magyar vállalatot a nők 
figyelmébe. Lapunk mai hirdetései közt van, mely e 
vállalatról tüzetesebb értesítést nyújt. 

Előfizetési felhívás 
• • V a s á r n a p i Ujság » e s • P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k > 
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Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek előfizetése 
deczember végével lejárt, fölkérjük az előfizetés 
mielőbbi megújítására, nehogy a lap küldésében 
fennakadás álljon be. 

Előfizetési föltételeink. 
Félévre (január—július) 

A Vasárnapi Ujság 4 frt — kr 
A Vasárnapi Ujság a tVilágkrónikával' együtt 5 « — • 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok __. 6 « — • 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok a 

tVilágkrónikával' együtt— —_ ___ 7 > — • 

Egész évro (január—deczember): 
A Vasárnapi Ujság 8 frt — kr 
A Vasárnapi Ujság a tVilágkrónikával* együtt Í O • — « 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok 1 2 « — • 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok a 

tVilágkrónikával' együtt __ 1 4 « — « 
A «PolitikaiUjdonságoki-hoz .Magyar Gazda, 

czim alatt két hetenként megjelenő gazdasági lap van 
csatolva, s ezenfelül rendkívüli mellékletekkel is 
bővítve a lapnak eddig is hetenként másfél s minden 
második héten két nagy ivre terjedő tartalma, mely a 

Politikai Újdonságokat ez ideig is a legnagyobb és 
legtartalmasabb politikai hetilappá tette. 

A .Vasárnapi TJjság» ujabban lAÍÜ munka és 
divat» czimű uj rovattal s jelentékenyen bővített 
tartalommal jelen meg. 

Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgál a < Világ
krónikát czímű képes heti közlöny, mely hetenként 
egy íven s számos képpel illusztrálva jelen meg. 

T. előfizetőink szíveskedjenek az előfizetés megújításá
nál, vagya iVilágkrónikái megrendelésénél czimszalagjnkból 
egy példányt a posta-ntalványra ragasztva beküldeni, s min
den reklamácziót és egyéb a szétküldésre vonatkozó közle
ményeket a kiadó-hivatalhoz küldeni. 

A Vasárnapi Ujság és Politikai 1'jdenságok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-utcza 4. sz. 

HALÁLOZÁSOK. 
POSNEB KAROLT LAJOS, a magyar ipar és kereske

delem egyik legkiválóbb képviselője, Budapesten el
hunyt 65 éves korában. A papir-ipart, s az ezzel 
összefüggő ipart igen emelte tevékenysége. A kő-

I nyomtatás, üzleti könyvek szerkesztése és a könyv
kötés fejlesztése körül Posnernek kiváló érdemei 
vannak, melyekért többször érte kitüntetés. 1356-
ban alapított üzletet, mely nagy gyorsasággal széles 
körben vált ismeretessé. Az első londoni világkiállí-

í tás alkalmával nem mindennapi kitüntetésben része
sült. A vonalozás, könyvkötészet, kőnyomtatás te
rén igen szép sikereket jegyezhetett fel a Posner-
Cüég és a színes nyomatú emlékiratok, diszalbumok 
mostanság jó részben Posner műhelyéből kerültek 
ki. Posner egyike volt az elsőknek, kik egy tekhno-
logiai múzeum felállítását sürgették. Műintézetét pár 
év előtt térképek nyomására is berendezte, és tiszta, 
korrekt kiállítású térképek kerültek ki innen. 

Elhunytak még a közelebbi napok alatt: HAJÓSSY 
OTTÓ, Békés-Gyula országgyűlési képviselője, a füg
getlenségi párt tagja, ki ezen az országgyűlésen fog
lalt először helyet a házban, 45 éves korában, Gyu
lán. — BALÁZS GÁBOR, a honvédelmi minisztérium 
tisztviselője, Balázs Sándornak, a szerencsétlenhalál
lal kimúlt humoristának öcscse, ki ugyanazon a síron 
követett el öngyilkossági kísérletet, melynél bátyját 
halva találták, s másfél napi szenvedés után a kór
házban, hová a temetőből szállították, meg is halt, 45 
éves korában, Budapesten, — SZILASST ERNŐ, volt 
dunavecsei aljárásbiró, Pestmegye tiszteletbeli fő
ügyésze és bizottsági tagja, 37 éves korában, Gyom
ron. — KÖVES JÁNOS, felső Örsi prépost, az egész 
környéken népszerű lelki pásztor, 75 éves, Veszprém
ben. — SZILÁGYI GÁBOR, eötvös-kónyi ref. lelkész, 57 
éves. — MARINOVITS VIRGIL, kir. tanácsos, a temes
vári postakerület nyűg. igazgatója 67 éves korában 
Temesvárit. —- BÜPPRECHT JÁNOS, sajtoskáli czukor-
gyáros, Sopron város egyik legtiszteltebb polgára, ki 
bőkezű jótékonyságot is gyakorolt, 72 éves. —BÁRON 
ZSIGMOND, a pápai kereskedelmi iskola igazgatótanára, 
72 éves. — KRAUSZ MIKLÓS, tanárjelölt, kinek Aurél 
Miklós név alatt több hangulatos költeménye jelent 
meg a lapokban, 24 éves korában Budapesten. — 
TÓTH JÓZSEF, székesfehérvári városi főtanító, 55 éves. 
— UDVARHELYI KÁROLY, debreczeni tekintélyes ügy
véd, 68 éves. — DRASKÓCZY DÁNIEL, verebélyi föld
birtokos 39-ik évében. — PÁZMÁNY BÉLA herczeg-
primási uradalmi intéző, 48 éves, Zsigárdon. — Du-
NAJETZ IGNÁCZ. dr. nagymegyeri körorvos, Nagyme-
gyeren. — ZSASSKOVSZKS FERENCZ. székesegyházi 
karnagy és képzőintézeti zenetanár, 68 éves, Eger
ben. — MIHALIK JÓZSEF, városi alkapitány, 63 éves, 
Miskolczon. — JAKABFFY ISTVÁN, járásbirósági hiva
talnok, 49 éves, Temesvárit. — TADFFER JÓZSEF, ke
reskedő, a városi képviselő testület tagja, Kolozs
várit. — DOBEL ISTVÁN, gyógyszerész, 32 éves, Sza
badkán. — Hosszú ELEK, kir. aljárásbiró, Deésen. — 
Dr. NAGY LAJOS, orvos, Abád-Szalókon, 82 éves" — 
STENGEL DÁNIEL, főerdész, Szászvároson. — SZABÓ 
JÓZ8EP, ki évek hosszú során volt városi főjegyző, 
Diósgyőrtt. — BCCHL ALAJOS, nyűg. pénzügyi taná
csos, 62 éves. Pozsonyban. — KBESZTICS MIKLÓS, a I 
horvát közélet egyik kiváló szereplője, 1883-ig a hor- j 
vát tartománygyülés elnöke, de azóta egészen vissza-
vonult. Halálát egy decz. l-jén Zágrábból érkezett j 
távirat tudatta. 

Ozv. INCZÉDY ISTVÁNNNÉ, szül. Vidliczkay Mária, 
Vidliczkay József orsz. képviselő leánya, 42 éves, 
Budapesten. — Gr. BÁDAY MARGIT, 20 éves, Kecske
méten. — HÉCH JÚLIA, tanár özvegye, 46 éves, Nagy- 1 
Szebenben. —- MOLNÁR GÁBORNE, szül. Juhász Vik
tória, Félegyházán. — BORSÓS SAROLTA. 12 éves, 
Budapesten, ki rokonainál, Geromüller János csa
ládja körében hunyt el. — DIAMANT KORNÉLIA, 17 
éves; Kőrös-Ladányban. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
P é c s . Dr. E . K. Az Excels ior-Halifax korcsolya, 

me lye t lapunk 16. számában ismertettünk, Budapesten, 
Enge l és fia kereskedésében (Váczi-utcza 28. sz.) 
kapható. 

I . d . B . f. A megemlékezés t köszönettel vettük. 
K a r á c s o n y e s t e . Használ t neki az ujabb átnézés. 

N e m u j , de csinos, hangulatos kis k ö l t e m é n y ; rövid
sége i s ajánlja s valószínűleg közöljük. 

O h j e r v e l e m . A test iség oly leplezet len kifeje
zése, minő itt az utolsó versszakban van, Zola iskola 
jába való, n e m lyrai köl teménybe . Pedig különben a 
kö l temény egyes részei közt csinosak is vannak. A 
másik egészen gyönge . A kisérő levélben a • méltóz
tasson. — tsziveskedjen* kifejezések azt mutatják, 
hogy Írójuk a nyelvtannal sincs va lami nagy barát
ságban. 

S p k . Mellóklapunkban, a «V. Krónikában* közöltük. 
S z á a z h u t (Románia) D . G. Tudósításokat a romá

niai magyarság állapotáról szívesen fogadunk. 

SAKKJÁTÉK. 
1469. sz. feladvány. Wyke N.-től 

Sötét. 

filágos. ta^^V 
Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

Az 1463. sz. feladvány megfejtése. 
Pospisil és Kotre-tól. 

Világos. 

M e g f e j t é s . 

Sötét. Világos. Sötét. 

1. B e t í - d b . _ _ . .Va7-b8(a) 1. . . . .._ . . . Fh7—fs. 
Í.Vb4—oS . . . d4—c3: 2. Bdb—d47f . . . e5—d4: 
8. Hd3—c5f . . . . 7 . sz. 3. Vb4—e7f . Ke4—d5 
4. Fe2-d3-g4mat . 4. Hd3—b4 mat. 
H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten: K. J. és F. H. — 
Andorfi S. Kovács J. — Az Erkel sakktársaság nevében: 

Exner Kornél (Pozsonyban.) 

HETI NAPTÁR. Deczember hó. 
Nap Katholikus és protestáns Görög-Orosz Izraelita 

11 V. B 3 Damáz pp. 1! 3 Damáz 29 D 27 Páram 25 Kan. 
12H. .Szinesz vt. Ottilia 30 András ap. 26 
ták. Laczia sz. Lucza 1 Deczember 27 Dávid 
UH. Nikáz Nikáz 2 H« bakiik 28 
15C. Valérián Johanna 3 Szofoniasz 29 
1«P. Albina Ananiás 4 Borbála 1 Tehet. 
17 S. Lázár pk. Lázár 5 Szabbasz 2 Sab. 

H.ilit valtamai • © Első negyed 22-én 8 6. 17 pk. d. e. 

Felelős szerkesztő : Nagy Miklós. 
(L. Egyetem-tér fi. szám.l 

Színes, fekete és fehér selymesatlasz 75 kr. mtrje 
10 írt 65 kr.-íg (18 különböző minőségben) küld egyea ruhákra és 
végekben vámmentesen a házba HennebergT Oh selyemgyári rak
tára, (cs. k. udvari szállito) Zürichben. Hinta postafordultával. 

Levélre 10 kros postabélyeg illeszteni*,. I 
Tisztviselők, tanítók, czipészek, szabók és álta

lában mindazok, a kik ülő életmódot folytatnak, 
többnyire aranyeres bántalmakról panaszkodnak. 
Emésztésök rendetlen, székrekedés fejfájással, vér-
torlódás, szédülés stb. jelentkeznek. Mindez esetek
ben gyors segélyt nyújtanak a íJrandt E. gyógysze
rész-féle svájczi labdacsok, mert a baj okát elenyész-
tetik. De mindazoknak, a kiknek foglalkozásuknál 
fogva a föntebb emiitett bajokra hajlandóságuk van, 
ajánlatos, hogy koronként svájczi labdacsokat hasz
nálva e bajoknak elejét vegyék. — E labdacsok do
boza 70 kr. a gyógyszertárakban. 

P S KTAPTÁR 
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megjelent és minden könyvkereskedésben és 
nagyobb tőzsdében kapható, Ara 1 forint. 
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Vérszegényeknek! Uj találmányomat a legelőkelőbb szak
értők általános elösmeréssel fogadták. 

4& VÉDJEGY iMjSCHUTZMARt.: j i -

HAZSLINSa-Y KÁROLY 
Vasas phos p h o r Pa a t i l l á i 

a Eisenhaltige Phosphor pEstillen 
' v. CflRL HAZSLINSZKY Budapest 

VIII. Sándor tőr 3. Gyógyszertár 
Szent L4e: lóhoa 

Vérszegényeknek! 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 

Ezen szerencsés összetételű, jóízű, s rendkívül erősítő pas-
tillák (czukorkák) szaktekintélyek által ajánltatnak és kitűnő 
sikerrel alkalmaztatnak: a n g o l k ó r o s v é r s z e g é n y g y e n g e 
g y e r m e k e k n é l , az i d e g e s i z g a t o t t s á g , á l m a t l a n s á g , 
h a n g r é s g ö r o s (Stimritzkrampfe) é s i z z a d á s e s e t e i b e n 

Naponta 2—3 darab veendő. 
Kis d iboz 10 pastilla 50 kr. Nagy duboz 20 pastilla 90 kr. 

A dobozok lajstromozott védjegygyei vannak ellátva. 

Kapható gyógyszertárakban. Főraktár 
a föltalálónál, VIII., Sándor-tér 3. sz., 
Szt. Lászlólioz czimz. gyógyszertárban. 

H A Z S L I N S Z K Y KÁROLY 

VASAS-PEPTON| "**"* 
ESENHALTIGERPEPTOÍI ICONSERVI 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ FŰD ERWACHSEHE 

V. C A R L H A Z S L I N S Z K Y 
_ , , „ , ™ BUDAPEST, VIII.. SÁNDOR-TÉR 3 . S Z Á V , | 
I [jSCHIinaAliKjJ GYÓGYSZERTÁR „SZT. I.ÁSZLÓ"-HOZ. | 
nniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiili miinmini|if 

Ezen v a s - és pepton-tartalmu kellemes jóízű, s rendkívül erő
sítő Conservnek néhány darabja fölér bármily nagy üveg vas 
vagy Pepton-tartalmu borral. Szakértők által ajánltatnak, és 
kitűnő eredménynyel, a következő betegségeknél használtat
nak: s á p k é r , v é r s z e g é n y s é g , m i g r a i n e , rossz e m é s z 
t é s , á l m a t l a n s á g , l a n k a d t s á g , i d e g e s i z g a t o t t s á g é s 
i z z a d á s e l l e n . Előnyei a hatóanyagok kitűnő minősége, a 
conserv kellemes íze, s annak állandósága, amennyiben liosz-
szabb idő multával sem szenved alkatrészeiben változást, a 

végre jutányos ára. 
N a p o n t a 2 d a r a b v e e n d ő , é t k e z é s e l ő t t . 

Ára egy nagy doboznak 90 kr. 
A dobozok lajstromozott védjegygyei vannak ellátva. 

R A D M I F Ú B P Ó »avanyttvt»-forra» 

ut 

t*»íd«g ^""^^SCrvT í i / y * 
•ién»»v-szikeuy- ^*>>Í?í575,>»Z*«tj 
*« lavany-tartalma ^ * s í í w / / } » J 
által a Kadaini savanyú" ^ s > « i * í í t 
rix különleges gyógyszerkén*^^^ 
Oüt: k6szvenynel, epe-, hólyag- éa »•*•-
köveknél, arany-érnél, f4rvBlyn4l,goty*l 
>«< gasagnál, ryomorbajoknal[és egy általiban 

^tartalmasabb szikeny- slavany-savanyú-
>. l'il. Oarod kísérletei bebizonyították, 

s J ^ J hogy a szénsavas lavany a leg-
S H ^ J ^ i o b b és legbiztosabb gyógy-
' B ^ S Í Í S S . a s e r köBZvéuyben 

i > ^ < * a í Z > > S ! f c » j » w mára. 

hurut- e»ldékbajokbsn.Öle»6f0rd6k",lak*tBk.»«nd ES 

A n. é. t i s z t u r a k n a k , á l l a m i h i v a t a l n o k o k , t a n á 
r o k , e g y h á z férf iak és más jó állású egyéneknek a leg

egyszerűbb, valamint a legfinomabb és legelegánsabb 

BÚTOROK 
igen kedvező feltételek mellett adatnak el 

részletfizetésre. 
Bővebb felvilágosítást nyújt 

Gallay Antal ur, 
Gömöri F. és Társai arak butorkereskedésében, 

B u d a p e s t , V . ker . , b é c s i u t c z a 9 . sz. 
( C Bejárat a sarkon túl. "Wi 

| 

1 K a r á c s o n y i a jándékok! |  

Ifj. MGEL OTTÓ könyvkereskedésében, 
Budapest, muzeumkörút a nemzeti színház bérházában kapható: 

Képeskönyvek 2—3 éves gyermekeknek. 
Képes rerseh a kicsikék számára. Elpusztithatlan szí
nes képekkel. Ára 1 frt 60 kr. -— Kiesinyrk világa. 
Nagy, elpusztithatlan képeskönyv színes képekkel a 
szemléleti oktatásra. Ára 2 frt 60 kr. — l>r«e« allat-
kr'jirl,-. Magyar remekírók müveiből az ifjúságnak át-
alak. összegynjtBtteKalocsa H. Szines képek. Ara 80 kr. 
Oktató kepék kisdedek számára. Ára csinosan kötve, 

cjdön"': 4-6 éves gyermekeknek. %«££» 
kim i/n irta Lajos bácsi. Képes versek, színes képekkel, 
ara 1 frt. — Képek a szemléleti oktatásra, a kicsi
nyek világa, irta Lajos bácsi. Szines képekkel. Ara 2 frt. 
Gurrmt-lmk öröme, képes könyv sok vers és színes 
képpel. Irta Szauó Antal. Ára 1 frt 20 kr. — Gyerme
kek mulatsága, képes könyv, csinos szmes képekkel 
és olva-mánynyal. Irta Szabó Antal. Ára 1 frt 20 kr. — 
Gyei-mekkerti csokor. Dalok, szavalmányok és társasjáté ok kis gyer
mekek számára. Ara keménykötésben 70 kr. - Kedrewz >"»W">»» «"• 
aék és versecskék kis gyermekek számára, irta Faylne Hentaller Mariska 
Szép színezett képekkel és fametszetekkel. Ara elegáns kiállításban l írt 
60 kr. - Erdössy. Gyermekmesék szines képekkel. Csinos kötés 601 kr . -
Walter. Regekunyhó, rövid mesék és elbeszélések kis fiuk ̂ * " " > ° k 

számára. Szines kép és fametszetekkel, csinos kötés, frt ! . » . — 2 J r ~ r ' 
Irta Lukács Pál. Ára csinos piros kötésben 40 kr. - * " í ^ " " ? * *?"»:" 
vesltáza, hazafias versecskék és olvasmányok, irta Bolygó (_Erdel> iinaesi. 
Ara fűzve 30 kr. — Botdnson Crusoe. Az ifjúság számara irta bandor M. 
Szines képekkel. Ára 1 frt 60 kr. - Hazai allatok és azok használata. 

feat 7-10 éves gyermekeknek. S S S f t £ i 2 
dérmesék válogatott gyűjteménye. Nagy szmes képekkel. Ara 1 fr̂ . »J' ar. 
Kalocsa. Igaz történetek és mesék. Az ifjúság számára a legjelesebb kút
fők után irta a tanitónéni. 18 szines képpel és számos fametszettel. Ara csi
nos kötésben 1 frt 40 kr. - Tündérkert, legszebb, legújabb tünderme 
sék és elbeszélések gyűjteménye, kis és nagy gyermekei számára össze
állította Kalocsa Róza, sok fametszvény és 18 színes képpel, ki a "»no» 
kötésben 2 frt 40 kr. Aranyozott diszkötésben 3 frt 20 kr. — Kis mesei.. 
Képmesék és elbeszélések gyermekek számára, irts Faylné Hentaller s 
risía. Számos szines képpel és fametszettel. Ara csinos aranyszegelv zett 
kötésben 1 frt 80 kr. -Leányrilág 1886. 1884-188o kötve l - l 4 frt. -

S537 tlrT&on^: 12-14 éves gyermekeknek # £ 5 * 
tató és ismeretterjesztő olvasmányok földrajzi és t e r m * 8 f? l t , ? d o m a n £^ ' j i 
pon. Sok fametszettel. Ára kemény csinos kötésben 1 frt Í0_kr. — »«?»* 
rir,iz keleti tünderregek. Az arab és törők regevilág gyöngyeinek iro
dalmunkban eddig kiadatlan gyOjteménye, 5 színes keppe , disz.es kötve 
ára 2 ftt. - üelsiaki eg alatt. Utazás a magas Pirénéktől a tengerig, irta 
Vajda Viktor. Franczia eredeti fametszvényekkel. csinos kötésben. Ara 
2 frt 40 kr. - Mondafözér. Különböző népek őskorából a lovagok ko
rából és az újkorból; a magyar ifjúság számára irta CUo 6 *"»«<"*« 
tametszésü képpel. Ara csinos kötésben 3 frt 60 kr - A fshfr **.*«** 

r r í S t r i S Felnőtteknek. S B S S L Í ^ ^ ^ 
a közéletben előíórdulé családi és más levelek, kereskedelmi és üzleti fo
galmazványok és folyamodványok helyes szerkesztésére számos pjíldával 
felvilágosítva, szerk. Knorr Alajos. Ara díszes vaszonkotésben 5 frt 2U kr. 

Frarciaország és a Külföld 
illatszerész é nél és Fo-
"•" —^ drászánál 

Minden ^ "^T^ 

_ araszánál ^ f ^ % \ ^ \ ^ 

Különlegts Rizspor 
BIBMUTTAL VEGYÍTVE 

ILLATSZERÉSZ, 
PARIS — 9. rue de la Paix, 9 — PARIS. 

JODKALI-SYRUP 
A legjobb 

vértisztitó és javító 
különösen ajánlható: 

S y p h i l i t i k u s b á n t a l m a k n á l és az ezek elhanyagolásából 
származott u t ó b a j o k n á l , g ó r v é l y k o r n á l , (seroppeí), midőn 
m l r i g y d a g a n a t o k és beszűrődött g ö r v é l y f e k é l y e k van
nak j e l e n . R é g i , n e h e z e n g y ó g y n l ó s e b e k n é l , c h r o n t k u s 
b ő r k i ü t é s e k n é l . — Megbecsiilhetlen szer: K ö s z v é n y és 
c snz , i d e g b á n t a l m a k , m é h s z e n v i g ö r c s ö k , továbbá 
m á j - és l é p d a g a n a t o k ellen. — 1 ü v e g á r a 1 f r t 2 0 k r . 

Központi szétktt ldés i r a k t á r : 

K o v á c s S á n d o r gyógysz. Nagy-Becskereken. 
Baktárak a következő gyógyszertárakban: 

/i././<i/<* stt'tt : T 5 r 0 k Jáwinet Király-utcza, Kriegner Gy. Kalvin-
tér. Szeged: Barcsay K. Arad: Ring Lajos. Rozanyai M. Temesvár: 
Jahner K. Kassa: Korláth F. Debrerzen: Dr. Rotschnek £. Pozsony: 
Érdy J. Győr: Petri O. Székes-Fette'rvár: Diebala Gy. Szatmár: 
BOSSDÍ F. I'i'rs: GÖbel K. l'fride'k: Gressinger K. Szabadka: Decay D. 
fitm-sorti: Haddá Fr. Versetz: MüllerO. Jliskolez: Dr. Szabó Gyula. 
llfUlmezövásárhety: Bernátsky K. Kszék: Disoes J. Zágráb: Kögl A. 
Ztmony: Benkó Fr. Belgrád: Draskóczy K. Becs: Hittelbach S. 
Hoher Markt 8. l'nígti: Fragner B. Brúnn: Bríchta S. I^emberg: 
Racker S. 

orguuy -jellel ellátott valódi! 

A koszvényben és csúzban 
szenvedőknek a valódi 

P a i n ^ - E x p e l l e r 

^ 

,horgonnyal'", mint leghatáso-1 
sabb háziszer ajánlható. L— 

Kapható a lefttűbl) üvóirv-szertarban! l ^ ^ 

IP 
A B E R N D O R F I F É M Á R U - G Y Á R L Á T K É P E . 

C S . K I R . S Z A B A D A L M . 

BERNDORFI FÉMÁRÜ-GYÁR. 
.SCHOELLER t$ TÁRSAI BÉCSBEN. 

R A K T Á R : B U D A P E S T E N , IV, V Á C Z I - U T C Z A 2 5 . É S K R I S T Ó F - T É R S A R K Á N . 

Ajánlja gyártmányait, úgymint e v ő e s z k ö z ö k e t és a s z t a l i k é s z l e t e k e t , mindennemű czikket s z á l l o d á k , v e n 
d é g l ő k és k á v é h á z a k részére, a l p a c c a - e z ü s t és a l p a c c á b ó l , valamint f ő z ő - e d é n y e k e t t i s z t a n i c k e l b ö l . 
A készítmények soliditásáról kezeskedik a czég régi jó hirneve, valamint a tényállás, hogy e gyártmányok minden nagy 
szállodában, vendéglőben stb., valamint a M A G Á N H Á Z A K B A N elterjedtek és állandó használatban vannak. 

. • * > -

****** 
Hivatalosan bejegyíett uj védjegy 

A CS, KIR. SZABADALMAZOTT BERNDORFI FÉHÁRlHSYÁR 

ALPAGCA-EZÜST TÁRGYAI Hivatalosan bejegyzett nj védjegy 
az I. alpacca-eziistre. az alpaccira. 

általában fehér, kemény fémből valók, alpacca alappal, galvanikus utón erős, sok évi tartósságra számitott, 16 latos 
ezüsttel bevonva, melynek szilárdságaért kezesség vállaltatik, s a tömör teriték-tárgyakat használt vagy törött állapot

ban mindenkor visszavásároljuk az árjegyzékünkben feltüntetett ár két ötöd árán. 

j ' ab'e>r i egygy e ' garantirozva, tömör, tiszta nickelböl, 98—99 
» — —y- o-ocon különböznek a kereskedelemben előforduló 

m 

A TISZTA NICKEL FŐZŐ-EDÉNYEK ah*, bejegyzett véd- / £ < * 
százaléknyi finom részszel vannak előállítva, s így lénye- BCIII NICKU 6 e s e n 

galvanikusan nickelezett v. nickel-lemezelt, úgynevezett ^JATBWTV «nickel-edények»-től, melyek voltaképen vasedények, 
vékony nickel-réteggel bevonva, s ennek csakhamar V̂ |̂|.̂ »̂," lekopása után használhatlan és értéktelenné válnak. 
A mi t i s z t a n i c k e l f ő z ő e d é n y e i n k tartósak, és évtizedekig használatban lehetnek, s majdnem semmiféle kopásnak 
nincsenek alávetve és soha sem törnek el, miután a nickel oly kemény és hajlékony, mint az aczél. Színük szép fehér, 
az ezüsthöz hasonló, s használatban is változatlan marad. Egészségi tekintetben is igen ajánlatosak ezen főzőedények, 
miután a tiszta nickel nem oxydálódik és zöld szironyt nem képez. A t i s z t a n i c k e l b ö l v a l ó f ö z ö - e d é n y e k b e n 
gyorsabban lehet főzni, mint a zománezozott vagy réz-edényekben. A nickel-edények tisztogatása egyszerű és könnyű, 

s netaláni foltok fehér homokkal való súrolás által eltávolíthatók. 

A Berndorfi fémárú-gyár ScHOELLER ÉS TÁRSAI BÉCSBEN. 
Iroda és nagybani raktár: I, Woll\eile 12. 

Fiók-üzletek Bécsben: I,Graben 12., I,Bognergasse 2., VII,Mariahiljerstr. 18. 

RAKTÁR PRÁGÁBAN: RAKTÁR BUDAPESTEN: RAKTÁR PARISBAN: 
I, Graben 57. szám. IV, Váczi-utcza 25. és Kristóf-tér sarkán. Avenue de 1'Opera 22. 

= = = ^ = = = = = = = = = = Képes árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. = = = = = = = = = = ^ ^ = = : m 





844 VASÁBNAPI UJSÁG. 50. SZÁM. 1887. xxxrv. ÍVFOLTA*. 

A „Vasárnapi Ujság" karácsonyi Bazára! 
Calderoni és Társa 

látszerésifk. Budapesten, a váezi- és Deák-iitrza sarkán. 
Ajánlanak: szemüvegeket és orrcsiptetőket, aczél-, 

ezüst-, arany-, vagy teknösbékacsont keretekben 3 frt-
tól 25 frtig, színházi és kettős tábori látcsöveket, a 
legújabb mintákban 5 írttól 150 frtig, Aneroid légsuly-
mérőket a legjobb műszerészektől 5 frttól 50 forintig, 
ablak- és szoba-hőmérőket 80 krtól 5 frtig, górcsőket 
5 frttól 350 frtig, varázslámpákat 12 képpel i frt 50-
töl 20 frtig, stereoskop-készülékeket 2 frttól 300 frtig, 
svájczi rajzeszközöket uj ezüstből 5 frttól 80 forintig, 
teleszkópokat, graphoskopokat, stb. — Továbbá ajánl-
tatnak t inszer-raktárnnk által kis hid-utcza 8. szám: 
földgömbök 50 krtól 50 frtig, természet- és vegytani 
készülékek, gőz- és villamgépek, ásvány-és bogár-gyüj-
temények, kitömött állatok stb. S0~ K é p e s árjegy
z é k e k b é r m e n t e s e n á l lanak r e n d e l k e z é s r e . ~TK 

il, uácit ukia22 JÍeMfiAi iiáuacia éjtüfeta 

L>AT%KQVITS A. 
a cs. és kir. kiz. szab. gomb és gomblyuknélküli uri ingek 

feltalálója és egyedüli készítője, ajánlja különlegességeit 

fehérnemüek és uri divatáru-czikkek-
ben, úgymint: l e g ú j a b b n y a k k e n d ő k , k e z t y ű k , z s e b k e n d ő k , g a l l é r o k , k é z e 
l ő k , h a r i s n y á k , v a d á s z m e l l é n y e k , n t a z ó t a k a r ó k stb., továbbá bizományi gyári 
raktárát Dr. Jaeger G. tanár-féle n o r m á l - g y a p j ú - á r u k b é l , eredeti gyári árakon. 

Latzkovits A. cs. k. szab. fehérnemű gyáros, Budapest, váczi utcza 22. 

Gabos R. S. Budapest, muzeum-körut 41. sz. 
Petroleumlámpa-raktár. 
Asztali lámpák 

ernyővel vagy golyóval á —.60, 
1.—, 1.20, 1.50, 2 . - 20 frtig. 

Függő lámpák 
á 4 . - , 4.50, 5.50, 6.50, 7.50, 
1 0 . - , 1 2 . - , 1 5 . - 50 frtig. 

1 k i l o g r . p e t r ó l e u m 2 8 k r . 
1 k i l o g r . c s á s z á r o l a j 3 8 k r . 

házhoz szállítva. 

Rendkívül olcsó kávé-, 
tea-, mocca-, étkezési, 
mosdd-, likőr-, sör- és 

bor-készletek. 

Képek és tükrök. 
Vidéki m e g r e n d e l é s e k 
utánvétel mellett rögtön 

eszközöltetnek. 

zrtL\%- M 

Kitűnő szinházi és tábori 

LÁTCSÖVEK, 
i arany, ezüst, tekanöstétoscst szĉ üvógek;, 
és orrcs ip te tők a legfinomabb kristálytiszta 

üvegekkel ellátva, valamint 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK. 
Richter-féle szabadalmazott építőkő-szekrények, 

bűvös lámpák, ködfátyolkép-készülékek, stereoskopok, mikroskopok, stroboskopok, villamos játé
kok, physikai és chemiai gyűjtemények, ásvány- és rovargyüjtemények a legjut. árakon kaphatók 

Trippert és Fáy látszerészeknél, 
IV. ker., muzenm-körnt 39. sz. BUDAPEST, IV. ker„ egyetem-utcza 1. sz. 

Hi'trös lámpákat es ködfáiyolkep-keszülékéket eayetem-utcztfí e ese'lra berendezett helyiségünkben 
azontuil ki lehet próbálni. 

í\TJT\JC\Jf\i\T\T T} asztali készlet árjegyzék kivonata. 
t / I 1 1 Í U 1 1 / J T M Ű Erede t i gyár i á ron kapha tó 

H A R S Á N Y I I S T V Á N 
díszműáru-kereskedőnél Budapesten, váczi-utcza 37. szám. 
12 evőkanál -__ 
12 evó'villa __. . . . 
12 asitali Véa. . . . 
12 osemegekés 
12 esemegevilla . . . 
12 kávéskanál 
12 moooakanál 
12 késnyereg.. —. 

1 tejfelszedőkanál _ 
1 mártásszedőkanál 

frt 17 .— 
« 17 .— 
« 17.— 
« l ő . — 
« 15 .— 
« 9 . — 
< 7.— 
« 8.25 
* 4 . — 
« 3.Ö0 Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

1 levesmeritö 
1 vastag ételssedo-

kanál 
1 befottszedökaná! 
2 pecsenyevilla 
1 pár saláta-készlet 
2 franczia sótartó ._ 
2 sokánál . . . . . . 

frt 7.— 

« 4 . — 
« 3.50 
« :!.— 
« 4.50 
« 8.— 
« 1.20 

Összesen frt 143.95 

Megrendelések posta-utánvéttel azonnal eszközöltetnek. 

H8>-ffb>-fiK-fih*-®;..-ifr3 - y ^ ^ i ^ - ^ . ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ y J i t > . - ^ > J ! i h . ^ f f l ^ i ^ t-^?iii>yífi>^tKc^i^^.,!Kyffi-^<iii-5gi 

A magyar hölgyek szíves figyelmébe 

SZAXÁItXJTOVESZTÉSRE 
az egyetlen, legbiztosabb és leatziliirtlahb twr Bimne l'iil 

E R E D E T I M C S T A C H E S - B A L , Z S A M J A . 
A siker biztosítva 4—6 hé t alatt. 

A bőrre teljesen ártalmatlan. Bizo
nyítványok többé nem hozatnak nyil
vánosságra. SzeÜUtiús titoktartás 
mellett, utdnnitel is. ügy sze-
lencze frt l.SO. Kapható Buda
pesten : Túróit J .zseí gyogysz* 
ban, királyuttza l l . «*.*»«=» . Weis 
) . gyógyszertárában, a .szerecsenhez' 
Tuchlanben, 27. szám. 

Hirdetések 
felvétetnek a kiadóhiva
talban, Budapesten, IV., 
egyetem-utcza 4. sz, alatt. 

Azon óhajtástól vezéreltetve, hogy a hazai vászon-ipar gyártmányai lehető legelterjedtebb for
galomba hozassanak és a venni szándékozó közönségnek alkalom nyujtassék arra, hogy a majd
nem elpusztithatlan és folytonos használatra kiválóan alkalmas hazai kamuka-asztalteritőket, 
törölközőket és szövészetünk egyéb gyártmányait könnyebben megszemlélhesse és választását 
a z o r s z á g m i n d e n v i d é k é r ő l b e k ü l d ö t t áruk közt megtehesse, üzleti helyiségünkben egy 

központi magyar vászon- és szövő-ipar minta-főraktárt 
létesítettünk, hol a hozzánk már nagy mennyiségben beküldött honi gyártmányoknak eláru-
sitását ugy n a g y b a n , m i n t k i c s i n y b e n a szövők által m i n d e n d a r a b o n k i i r t e r e d e t i 
á r o n eszközöljük. Ennek alapján bátorkodunk a nagyérdemű közönséget felkérni, szívesked
jék a begyült árugyüjteményt megtekinteni és becses pártfogása által ezen hazánkban ezelőtt 

virágzó iparág felélesztését előmozdítani, kiváló tisztelettel 

Haris. Zeillinger és Társa 
vászon és fehérnemű-raktár a „kék csillaghoz" Budapest, váczi-utcza 9. 

E d d i g a k ö z p o n t i r a k t á r f o l y t o n o s e l l á t á s á r a a k ö v e t k e z ő m f l t a k á c s o k v á l 
l a l k o z t a k : Bauer János, Torda • Kacsnr András, Lnbló; Kajtsa Anna, Pürkerecz; Nilkó 
Salamon, Szabadka; ifj. Olasz Miklós H.-M.-Vásárhely; Smidt János, Bezdán ; Sebők Mihály, 
Mohács; Starcha E. , Késmárk; Staudt Lajos, Uj-Verbász; Steidl János, Mohács; Szaloky 
Sándor, Kaposvár; Szignárovits Károly és társa, Podolin ; Varga József, Cservenka. — Eak-
táron tartjuk továbbá: Wein Károly és társai késmárki, és Haltenberger Rezső eperjesi gyá

rosok áruit, Sárosy Teréz c s á n g ó v a r r o t t a s a i t és Seljenka József hímzett czikkeit. 

B^'Sír^!íf^lrJSírJví!P t-SrJ,S!K<3^^ 

§ A „Waterbury" remontoir-zsebóra = 
Ea modern technika valódi csodája.! 

Hirdetett c s inos külseje (álanyo-
•ott ujezüstnól), felülmtxlhatlan ! 

a
,d,csak6frt50kr.-.i 

n y i h i h e t e t l e n olcsó ára kezdet- J 
ben b iza lmat lanságot kel tet tek . 
i r á n t a ; de a múl t év i eladása ' 

Angliában: 100,000 drb : 
: 82,000 drb • 

az óra kitönŐségének ép oly fényes • 
bízonyi tványnyal, mint a megriadt J 

, concur rencziának lármája, mely a • 
„Waterbury "-tói fel, mivel: a J| 

! Waterbury oly egyszerű szerkezetű • 
és oly nagyszerűen jár, hogy érte, J 

"™r.X 3 évi kezesség: 
vállalható s mivel a Waterbury, ha • 
ennek szlltsége valamitor fenforogna, J 
oly olcsón javittatik, mint eddig semmi • 
fele óra a világon, péld. 1 uj rugó 35 kr. J 

;A Waterbury Watch Co. Eszakamerikai egyes, államok • 
• 2.000,000 forint tőkerei ea 1SOO darab napiyi/drtdssal, valamint J 
I a magyarországi főraktár és javító-műhely: 

EHOTTELMAM AUál, Budapesten, ¥., váezi körút 28,; 
; 8*J~ k á r o m é v i k e s e s s é g e t v á l l a l n a k . ~9H 
1 S z é t k ü l d é s c s a k k é s z p é n z v a g y u t á n v é t e l l e n é b e n . 

Orvosi tanács 

hölgyeknek !! 

Az a-rrzbSr ájtolására, bt'ir-
atkák szeplő' s májfolt el-
távotitáftra kizárólagosan 
a „Stáhhf'-fi'le arezkenŐcs 
használta-wk. Kapható a 
„ráront ytióayszertárban*' 
Jiudsijtesten, várvsház-tr'r. 

S V Á J C I I 
CSOKOLAD É 

MAESTRANI A. 
SÍ G A L L E N , 

Richter 
horgony-köépitöjatékai 

legjobb és legszilárdabb k a r á c s o n y i a j á n d é k n a k vannak 
elismerve, bármely kora gyermekek számára ; készletben van
nak a birodalom minden finomabb játékszer-kereskedésében. 
A kinek már van ilyen kőépitőjátéka, az vegye meg a gyer
mekeknek a legközelebbi k i e g é s z í t ő s z e k r é n y t . Közelebbit 
hoz erről «A gyermek legkedvesebb játékai (Des Kindes liebstes 
Spiel) czimű illustrált könyv, melyet bérmentve megküldenek 

Richter F. A. és Társa 
cs. kir. udv. szállító 

Bécs I., Nibelungengasse 4. 

Támaszkodva ama bizalomra, 
melylyel a mi horgony-Pain-expelleriink körülbelül 20 év 
óta találkozik, hiszszük, hogy ezáltal a z o k a t is kísérlet-
tételre fölszólithatjnk, kik e kedvelt háziszert még nem 
ismerik. Nem t i t k o s s z e r , hanem s z i g o r ú a n h i t e l e s , 
s z a k s z e r ű e n összeállított készítmény, mely joggal min
den k ö s z v é n y e s és c s n z b a n s z e n v e d ő n e k , mint e g y 
á l t a l á n m e g b í z h a t ó , ajánlásra méltó. Legjobb bizo
nyíték arra, hogy e szer teljes bizalmat érdemel, bizo
nyára az is, hogy s o k b e t e g , miután más nagyhangon 
dicsért orvosságot megkísértett, m é g i s e s a k a r é g i 
j ó h i r ű P a i n - e x p e l l e r h e z f o l y a m o d i k . Éppen az ösz-
szehasonlitás által győződnek meg, hogy szintúgy k ö s z v é 
n y e s f á j d a l m a k , mint t a g s z a g g a t á s stb., valamint 
f o g - , f e j - és h á t f á j á s o k , o l d a l n y i l a l á s o k stb. l e g 
b i z t o s a b b a n a Pain-expeller-bedörzsölésekre szűnnek 
meg. O l c s ó ára — 4 0 k r . , 70 kr., illetve 1 frt 20 kr. — 
lehetővé teszi, hogy kevésbbé jómódnak is megszerezzék, 
valamint a számtalan siker kezeskednek róla, hogy érte 
a pénz nem lesz hiába kiadva. — Óvakodjunk ártalmas 
utánzatoktól, s Pain-expellert csak a horgony- jegygye l 
tartsunk valódinak. Készletben a l e g t ö b b gyógyszertár
ban. Központi raktár: gyógyszertár az larany oroszlánt
hoz, Prágában. Közelebbi felvilágosítást ad Török József 

gyógyszerész, Budapest, király-utcza 12. szám alatt. 

6U 
Frankl in-Tárcolat nyomdája . (Budapes t e ° y e t e m - u t c s a * > 
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Előfizetési feltételek: 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt :l fél évre ... 6 
Csudán a VASÁRNAPI UJSÁO } j j £ | ?-1 C-"P- . POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : } * J ^ | ^ 

Külföldi előfizetésekhez a pustailag 
meRhatározott vit«-l<líj in Críatolandó 

MESZLÉNYI GYULA 
SZATHMÁRI PÜSPÖK. 

T
ÖKTÉNELMÜNK és regi törvénykönyveink bi
zonyítják, hogy Magyarország püspökeinek 
nem csupán egyházi, hanem előkelő világi 

hivatásuk, jogaik és kötelességeik is voltak, sőt 
vannak máig is. Eáért fordul oly érdeklődéssel 
az ország figyelme a király apostoli jogának gya
korlata felé mindannyiszor, valahányszor egy-egy 
megüresedett püspöki széknek utódot ad. Helye
sen, mert főpapjaink nemcsak vallási, hanem 
politikai életünknek, nemzeti törekvéseinknek és 
érdekeinknek is, történelmijogon, nagy befolyású 
tényezői. 

így állván a dolog, igen természetes, hogy az 
ország valláskülönbség nélkül érdeklődik azon 
férfiú iránt is, kit a királyi kinevezés Szathmár 
püspöki székébe emelt. 

Szerencsés a tollvonás, melylyel Ő felsége ha
zánknak egy oly főpapot adott, mint Meszlényi 
Gyula; szerencse Szathmárnak, Kölcseynk vá
rosának, mert az új püspökben nem csak jeles 
egyházi férfiút, hanem derék magyart, hazája 
boldogulását szívén viselő hazafit, szelid, embert 
becsülni tudó, finom nevelésű férfiút, és, mint 
mondani szokáe, jó szívű embert nyert, ki sem a 
«túrba mobilium quiritum», sem a «pulvis olym-
picus» kétes értékű javait keresni nem fogja, de 
igen a szeretetet, bizalmon alapuló ragaszkodást, 
és ezt rövid időn kétségkívül minden oldalról 
meg is fogja hódítani. 

Meszlényi Gyula, eddig esztergomi kanonok, 
sz. Mórról nevezett bóthi apát, s az ősrégi eszter
gomi papnövelde igazgatója, most már szathmári 
püspök, született Fehérmegyében, Yelenczén, 
1832-ik év január 22-én. Atyja, Károly, közbü-
tokos ugyanott, mint politikai kapaczitás szol
gálta megyéjét, melynek alispánja volt. Anyja 
Teréz, Pfisterer András megyei főorvosnak leánya, 
ki azonban már 1840-ben elhalt, három fiút 
hagyván hátra, Lászlót, Gyulát és Miklóst. Atyjuk 
később második házasságra lépett szetei Csery 
Lujzával, mely házasságból Károly (mint velen-
czei plébános fiatal korában halt meg), József, 
Lajos és István gyermekei származtak. — Egyik 
nagynénjét, Meszlényi Terézt, midőn Gyula 
még kis fiú volt, Kossuth Lajos vette nőid; 
míg viszont egyik nagybátyja, Meszlényi Rezső, 
Kossuth Lajos nővérét, Zsuzsannát vette el. In
nen az atyafiság a Kossuth- és Meszlényi-család 
között. 

Gyulát édes anyja halála után Pécsre vitték, 

hol két nagynénjének gondviselése alatt növeke
dett. Itt végezte elemi iskoláit s a gymnáziumi 
öt osztályt a 6-ikat ellenben Székes-Fehérváron 
fejezte be. 

Már kora ifjúságában kedve volt a papi pályára. 
Meszlényi Lajos, egyik nagybátyja, érdeklődvén 
az ifjú szép tehetségei és kiváló szorgalma iránt, 
báró Barkóczy László székesfehérvári püspökhöz 

Fénykép után rajzolta Biczó Géza. 
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