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Természet után rajzolva. Utánnyomás tilos. Tstpttaeta nagyság. 

Dzdészeti ugorka „Augolország csodája" 

Alapíttatott 1874-ben! 

MAUTHNER ÓDON 
magkereskedése 

József fö'herczeg 5 cs. és L fensége dv. szálója 
Budapest, koronaherczeg-utcza 18. sz. 

A n. é. gazda- és kertészközönség figyelmébe ajánlja mindennemű 

here, fű, takarmányrépa, konyhakerti, 
virág- és erdei magvakkal 

dúsan ellátott nagy raktárát. 

A czég főárjegyzéke, mely 1 6 4 oldalra terjed és melyben 60Ó 
á b r a könnyebbíti meg az egyes czikkek megválasztását, a magárjegyzékek közt 
határozottan a legnagyobb és legrészletesebb, k í v á n a t r a i n g y e n é s bér
mentve küldetik meg. 

A czég mindama kiállításokon, melyeken részt vett, mindig az 

első díjjal lett kitüntetve. 
Febr. 1-től május l-ig az üzleti helyiségek reggeli 
7-től éjfélután 2 óráig nyitvák s igy minden ren
delés még beérkezte napján vétetik elintézés alá 

A Frankl in-Táraidat kiadásában Budapesten, IV, egyetem-ntcza i. sz. megjelent 
és minden könyvkereskedésben kapha tó : 

MAGYAR KERTÉSZKÖNYV. 
A belterjes (intensiv) kertgazdászat foglalaiga, 

ÚTMUTATÓ KALAUZ 
a konyhakertészet, gyűmölcsészet, magtermelés, magnemesités, honosítás és 

virágos kert haszoimali mivelésére. 

| A kertésiet minién rendű űgybarátatnak, legkivált pedig kisebb földbirtokosok használatára. 
Irta 

F A R K A S M I H Á L Y . 
(Számos a szöveg közé nyomott metszettel.) 

Ara. f ű z v e » fr t . 

Szerző e müvében éveken át gyűjtött tapasztalatainak, tekintettel hazánk társadalmi ugy 
mint éghajlati viszonyaira, legkivált a kisebb földbirtokos osztály jól fölfogott anyagi érdekeit 
tartotta szem előtt, s mint ilyen a honi kertészkedő közönség figyelmét méltán kiérdemli. 

n » . l . l j . nu i-x 

A javított kárpáti egészségi labdacsok 
főtulajdonsága az egész belszervezetnek működését állandó egyöntetűségben fentartani, amennyiben 
a meghütött vért és gyomrot fölmelegítik, a fölösleges epét, gyomorsavat és nyákot a legkellemesebb 
módon és természetes utón a bélrendszerből kivezetik, ezáltal az ételhez, italhoz való vágyat fokoz
zák ; alhasi fölfuvódast (szeleket) eloszlatják és az ebből eredő gyomorszorulást, székrekedést, fel-
böfögést, fej és hátfájást, szédülést, tagszaggatást, kedélytelenséget megszüntetik.— Kiváló jó tulaj
donságuk ezen labdacsoknak az, hogy oly szel íden hatnak, miként még a legérzékenyebb termé
szetűek is a legkevésbé sem terheltetnek meg általuk, mert sem undort, sem hasrágást, csi-
karást nem okoznak. — Egy 15 labdacsot tartalmazó dobozka ára 2 1 krajczár, hat dobozkát 

tartalmazó részben magyar, részben német utasításba csomagolt tekercs 1 forint. 
Eredeti készítményt csupán azon dobozka tartalmaz, melynek oldalán 
czimerem pecsétnyomata, fenekén a törv. bejegyzett védjegy látható. 

E labdacsok kaphatók a készítőnél 

Gombos László gyógyszerésznél, Tolnán, 
valamint a legtöbb gyógyszertárakban. R A K T Á R A K : B a j á n : Qeiger Károly, Hollósy József 
gyógysz. Budapesten: Török József, Paksy Béla gyógysz. Debreczen: dr. Eotschnek V. Emil 
gyógysz. K e c s k e m é t e n : Katona Zsigmond gyógysz. Ny i t ra : Tombor Kornél gyógysz. Szeg" 
•zárd : Bátory Elek, Szondy István gyógysz. — A beérkezett számos elismerő nyilatkozatok közöl: 

Tek. Gömbös László urnák! Tolna. Az ön javított kárpáti egészségi labdacsa öcsémnél 
meglepő jó hatást eredményezett, mióta használja, állapota nevezetesen javult, szenvedése csök-, 
kent, kérek 2 tekercset utánvétellel küldetni. 

Zala-Szántó, 1888 augusztus 3. Tisztelettel Mi lkov i t s I s tván, s. k. földbirtokos. 
Tek. Gömbös László urnák! Tolna. Elismerő köszönetet mondok az ön javított kárpáti 

egészségi piluláiért, mivel azoknak használata régi gyomor-görcseimtől megszabadítottak és elidült 
székrekedésemet is teljesen megszüntették, hogy e nagyszerű, rajtam valósait jó hatást másokon 
is mint ember teljesíthessem, kérek 24 dobozt utánvéttel küldeni. 

Rétság, (Nógrádm.) 1888 augusztus 14. Tisztelettel Tnrkov i t i A n t a l , urad. erdész. 
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I félévre _ 3 • 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

ROMER FLÓRIS. 
1815-1889. 

N EMCSAK a magyar tudományos élet veszté 
el egyik legbuzgóbb veterán bajnokát, 
nemcsak a magyar katholikus klérus 

egyik legkedveltebb, nagy műveltségű, hazafias 
tagját abban a férfiúban, kinek neve e sorok fö
lött áll: lapunk, a "Vasárnapi Újság» is egyik 
legrégibb munkatársát,; kezdettől mindvégig lel
kesbarátját gyászolja a megboldogultban. A kik
nek módjában áll lapozgatni e hírlap régibb év
folyamaiban , sűrűen fognak találkozni Ró-
mer Flóris nevével, a ki e lap hasábjait vá
lasztotta arra a czélra, hogy annak a tudo
mánynak , melynek hazánkban ö volt egyik 
első úttörője, hiveket szerezzen, á régiségek 
tudományát, melynek nálunk annyi tere és 
anyaga van, népszerűvé tegye. A hatvanas 
évek óta lapunknak csaknem minden év
folyamában számos önálló nagyobb s még több 
kisebb közlemény jelent meg a lelkes tudós tol
lából, ki annak a szakmának, melyet elméle
tileg önálló irodalmi ággá avatott föl nálunk, 
gyakorlatilag is legbuzgóbb müvelője volt. A mű
emlékeknek fölkeresésében, a műtörténelmi ku
tatásban nem volt nála, még hajlottabb korában 
sem, senki serényebb, a ki nem szűnt megjárni, 
kelni, buzdítani, minden alkalmat fölhasználni, 
hogy az általa annyira szeretett tudományba 
vágó ismereteket terjeszsze s másokkal is meg,-
szerettesse. 

Henszlmann Imre, Ipolyi Arnold, Pulszky Fe-
rencz, magok is még úttörők e tudományokban, 
együtt működtek Kómerrel, ki egyik megalapítója 
volt hazánkban a régészet azon új iskolájának, 
melynek ma már, istennek hála, annyi hivatott 
ifjabb müvelője van. 

De, mint egyik szaktudós társa, Pulszky irja 
róla, Eómer nem csak mint régész, nem csak 
mint lelkesítő tanár, nem csak mint megfigyelő 
tudós, hanem mint meleg szívű ember is ritkí
totta párját, mindenütt képes volt jótékonyan 
hatni környezetére s a múltnak emlékeivel az uj 
nemzedéket bátorítani, lelkesíteni s hazafias ér
zelmeit felkölteni, ugyanezért nem is volt az egész 
hazában ellensége, mindenki tisztelte és szerette, 
kinek alkalma volt vele érintkezni, mert azok 
közé tartozott, kiknek egyéniségét a természet jó 
kedvében alkotta és fejlesztette s bármily viharos 
volt is élete, mégis boldognak érezhette magát, 
mert azon öntudattal élt és halt meg, hogy 

hazafias és emberi kötelességének mindig meg 
tudott felelni. 

Élete pályája a legváltozatosabbaknak volt 
egyike s könnyen megmagyarázza azt a sokol
dalú képzettséget, melyet sokan csodáltak benne 
s mely a tudományoknak olyan sok ágában tette 
avatottá, mondhatni universzális tudóssá s a 
társadalom annyi rétegeiben keresett és kedvelt 
emberré. 

S a tudós érdemein kivül a személyes szép, 
nemes tulajdonok e nagy mértéke magyarázza 
meg azt az általános részvétet, melyet most ha
lálának hire tudományos és laikus körökben szé
les e hazában költ. Nemcsak hazai tudómányos
ságunk egyik büszkeségét gyászolja benne a 

hazai közönség, nemcsak a typikus magyar ha
zafias papot, hanem a talpig embert, a kivel jól 
esik együtt lenni, egy társadalomhoz tartozni. 

Bómer Flóris 1815-ben született Pozsonyban, 
jómódú polgári szülőktől. Eleintén világi pap
ságra készült, de később a tanári pálya ragadta 
meg oly varázszsal, hogy már tizenöt éves korában 
belépett a Szent-Benedek-rendbe. Az antik re
mekírók mellett kedvvel űzte a mennyiségtant; 
a történelem iránt való érdeklődése csak később 
lobbant lángra, főleg midőn az oklevéltan tár
gyalásánál eredeti régi okmányokhoz is férhetett. 
Mint pannonhalmi papnövendék bécsi, később 
pedig pesti és pozsonyi magyar és német lapokba 
kezdett dolgozni s czikkeit a németországi lapok 
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is átvették. Ekkor készíté'Magyarország egyházi 
régi térképét, valamint több, a «Tudományos 
Tár*-ban megjelent czikkeit. Az éjjeket is az 
iskolateremben tölte, ágya egyetlen derekaljból 
állott, mig párnául kedves Mabillonja szolgált, 
melyet szorgalmasan forgatott. 

A pannonhalmi könyvtámokság s az oklevél
tan tanszéke voltak akkor törekvése tárgyai; de 
a sors másként rendelkezett fölötte. A bölcsészet-
tudori szigorlatokat letévén, a győri főreáliskola 
alsóbb osztályainak tanára lett s akkor a festé
szet iránt ébredt fel szenvedélye s minden sza
bad idejét Szvoboda liudolf festő és Szale János 
udvari fogalmazó s műkedvelő barátainak tár
saságában a Balaton és Bakony regényes apát
ságaiban tölte. 

Három év múlva a szerzet növendékei mellett 
mint természettanai- működött a a silány kísér
leti tár rendezése és bővítése volt első gondja. 
Szenvedélyesen űzte ekkor a vegytant és a füvé-
szetet A Fertő. Bakony és Balaton voltak újból, 
de már nem annyira festészeti, mint inkább ter
mészettudományi szempontból, gyalogolása czél-
pontjai s ugyanez években beutazta, többnyire 
gyalog, hazánk nyugati részét, Stájert, Ausztria 
nagy részét s a magyar bányavárosokat, min
denütt gyarapítva gyűjteményeit. 

Megürülvén a természettani tanszék Pozsony
ban, szülővárosába került tanárnak. Itt tanulta 
Tóth Ezekiel s később a nagy érdemű Petényi Sa
lamon természettudós barátaitól az állatok kitö-
mését. E tanszéken tartott előadásai mindjárt 
kezdetben oly látogatottak lőnek, hogy valláskü
lönbség nélkül akadémikus, liczeumi s a város
ból odatóduló nagy számú hallgatóit a terem 
alig volt képes befogadni; de e nyilvános előadá
sait betiltották s ezentúl csupán a vasárnapi 
mutatványokra kellett szorítkoznia. A dévényi 
csúcsra ismételve tett kirándulásai gazdagíták 
gyűjteményét s felfedeztették vele, a mint egyet
lent ismert Psephophrus polygenatus őslény 
maradványait. Ekkor voltak tanítványai között 
az Abaffyak, báró Mednyánszky Dénes, gróf 
Forgách József, báró Waltersküchen Ernő. Ottó 
és Roderik. Mayer Ernő, a konstantinápolyi kö
vetség titkára, mint nyilvános, Pálffy, Pejacse-
vics, Szapáry grófok s az Ürményiek, mint ma
gánhallgatói ; ekkor alapítá a pozsonyi füvész
kertet, saját költségén. Szünnapjaiban Besz-
terczét s a többi bányavárost, a Kárpátokat, je
lesen a lomniczi csúcsot kétszer utazta be 

gyalog. 
A legutolsó pozsonyi országgyűlés alatt József 

főherczeg nádor fiát, József főherczeget, a termé
szettudományokra oktatta. Még most is sokan 
örömmel emlékeznek ama kirándulásokra, me
lyeket a derék tanár Pozsony gyönyörű vidékén 
a főherczeg s hallgatói kíséretében tett, az Isten 
szabad ege alatt tartván előadásait. 

S a buzgó lelkész ós tanár, kit jó sorsa az 
udvarhoz olyan közel hozott, midőn a honfiúi 
kötelesség szólítá, nem habozott követni a hivó 
szózatot. Kardot kötött s a magyar honvédsereg 
utászkaránál mint vitéz kapitány szolgálta végig 
a szabadságharczot. A küzdelem lezajlása után 
ő is foglyul esett s a josephstadti várba vite
tett, hol fogolytársainak ő volt a szakácsa, hon
nan csak 1854-ben sikerült kiszabadulnia. 

A bakonybéli apátság magányába vonult vissza 
s csupán tudományszomjában és munkakedvé
ben keresett vigasztalást a szomorú viszonyok 
között. 

Elkezdé a Bakonyt földtanilag kutatni s meg-
veté a pápai gimnáziumi s a zirczi állatgyüjte-
mény alapját. Innét két évig majd Pozsonyban, 
hol főreáltanári állással kínálták meg, — majd 
Horvátországban, Erdődy Károlynál, mint ne
velő működvén, Radobajt látogatta, átkutatta 
Yarasd vidékét és a remetineczi köviílt haltele
peket fedezte föl. 

Vüági pappá lennie nem sikerülvén s a ma
gánnevelést pedig szükkörünek találván, 1857 
elején visszatért Győrbe, hogy a gyűjteményeket 
rendezze. Innét másodosztályú tanárnak rendel- | 
tetett Kőszegre, itt alkalma volt átvizsgálni Sop- | 
ron érdekes vidékét Az iskolai év végével ismét j 
visszahelyezték Győrbe. 

Most kezdé alapítani Győrött a nemcsak or
szág-, hanem monarkhiaszerte elsőrangúvá fej
lődött vidéki muzeumot és pedig egy fillér idegen j 
segítség nélkül, műiden utazásait magánórák j 
adása által, véres verejtékén szerzett filléreiből J 
fedezve. így keletkezett a Sárkány Miklós ba-
konybéli apát pártfogása alatt növekedő állat-
gyűjtemény. Biztatására és közremunkálására ! 
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keletkezett a pannonhalmi, bakonybéli s gyön 
légtani észlelő intézet, s alakulóban volt a győri \ 
füveszliget. 

Átkutatta a Vértest, a tiszántúli részt s Erdély i 
nagy részét, s a Bakonyt. Ez utóbbit tárgyazza a 
«A Bakony» czimü terjedelmes munkája is. 

Ezután is nagy tevékenységet fejtett ki a régé
szeti irodalom terén. Számos kisebb-nagyobb ré
gészeti munka jelent meg tőle a különböző szak
lapokban, különösen midőn Budapestre tette át 
lakását, hol mint a m. nemzeti múzeum régiség
tárának első őre a «Régészeti Kalauzt* is szer
kesztette, szakértŐleg rendezte a római régiségek
ben rendkívül gazdag gyűjteményt, összegyüjtó, 
megfejté ós kiadá a római tolnátokat s általá
ban oly munkásságot fejtett ki, mely a leg-
osztatlanabb elismerést szerezte meg neki. Na
gyobb munkái a iiGyőri történelmi és régészeti 
füzetek", 4 kötet (Pest 1865.); «Mürógészeti ka
lauz, különös tekintettel Magyarországra* (Pest 
1866.); «Árpás és mórichidai, szent Jakabról 

< czimzett prépostság története" (Pest 1869.);«Ma
gyarország földirati tekintetben a középkor
ban,* stb. 

Az ő gondolata volt, hogy 1876 őszére Buda- ' 
pestre hívják a nemzetközi ősrégészeti kongresz-
szust, mely megnyílván, általános elismerést 
szerzett hazánk buzgó tudósainak s az itt kiállí 
tott régészeti gyűjtemények, valamint a hazai 
lelőhelyek érdekes és gazdag voltának. A Ma
gyarországról készített ősrégészeti térkép, mely 
az ö müve volt, valóban meglepte a külföldi tu
dósókat; de nem kevésbbé az a fáradhatatlan 
tevékenység, melyet a már akkor nem fiatal 
korú főtitkár ugy a kongresszus létrejötte, mint 
annak rendezése és méltó megtartása körül ki-

1 fejtett. 
Hogy rendkívüli érdemeit nem csak a hazá-

; ban, de a külföldön is méltányolták, annak 
• legjobb bizonyságául szolgálhatnak a követke

zők: A magyar tudmányos akadémia 1860-ban 
levelező és 1871-ben rendes taggá választotta. 
Tagja volt a krakói tud. akadémiának, továbbá 
a vasmegyei régészeti, a délmagyarországi tör- : 

ténelmi és régészeti, a békésmegyei régész és i 
művelődés-történeti, a felső-magyarországi mu- \ 
zeum-egylet tiszteleti, a történelmi társulat 
választmányi, a magyarországi műemlékek bi
zottsági, a m. k. természettudományi, a földtani, 
az erdélyi szász történelmi, a svéd régé- I 

• szeti, a bécsi ós berlini archeológiai és an-
thropologiai, természeti és geológiai társula
tok rendes, a kopenhágai régészeti társulat
nak tiszteleti, a nürnbergi germán múzeum 
tudományos igazgató tanácsának, a hannoverai 

i pecsóttani, a karinthiai és palermói törté-
; nelmi, kurlandi irodalmi és szépművészeti, 

valamint a déloroszországi természettani és gaz
dasági társulat kül, a bécsi cs. kir. mű- és ipar
muzeumok és az építészeti és történelmi műem
lékek fenntartására ügyelő bizottság, az Instituto 

I di Correspondenza Archaeol. — továbbá a római, 
valamint a párisi archaelogiai és anthropologiai 

i társulatok levelező tagja volt. 
Fölfedezvén Gömörmegye Jánosi községében j 

az ottani Árpád-kori templomot s azt tudományos 
leírásban is ismertetvén, nemsokára a Jánosi 

| czimzetes apát czimet nyerte. 1878-ban, mikor 
i a nagyváradi káptalannál az irodalmi stallum 

megürült, nem találhattak volna méltóbbat 
annak betöltésére Rómer Flórisnál. Itt új tér 
nyüott meg előtte, hol a végtelen kedves modorú, 
nagy műveltségű főpap hosszas működése új 
életre keltette, föllendítette a közéletet. 

A derék öreg tudós egész utolsó betegsége 
idejéig élénken érdeklődött a közélet minden 
mozzanata, különösen a kulturális haladás iránt. 
De á betegség, mely meglepte, már hónapok 
előtt ágyba fekteté. Sokan érdeklődtek hogyléte 
iránt, de talán senki sem melegebben, senki ben
sőbb részvéttel, mint egykori tanítványa, József 
főherczeg, a ki elválásuk óta mindig élénk leve
lezést folytatott vele, őt atyja gyanánt szerété s 
halálakor is a legelsők egyike volt, a ki részvétét 
jelentette ki hozzátartozói iránt s ő, a hálás ta
nítvány küldte egykori jó tanítója koporsójára a 
legszebb koszorút. 

Áldás legyen hamvai fölött, emlékét soká fog
ják megőrizni nem csupán érdemes müvei, s ke
gyelettel fogják emlegetni még soká, a kiket oly 
szeretetreméltó modorban tudott arra kötelezni, 
hogy öt szeressék, becsüljék. —rs. 
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A KÉT SÍK, 
Ooppee után francziából. 

Timur-Leiig, ki Persiát s Indiát legyőzte 
S a népek rémülten futottak előtte, 
Mint az oroszlántól szanaszét szórt birkák, 
Nagy Timur tisztelte a halottak sírját, 
S mikor mongoljai egy várost bevettek, 
S élő embert csak annyiba vettek 
Mint érett kalászt, mely sarló alá sárgul, 
Folyó, forró mészből, véres koponyákbul 
Mig ezek győzelmi kapukat emeltek, 
S diadalünnepet vígan ünnepeltek, 
Pillantást se vetve a gyászalkotmányra, — 
Timur felül arany-csótáros lovára 
S álmodva valamely rémes, sötét álmot, 
A temetőbe ment s lováról leszállott,; 
Ott soká egyedül bolygott a sírhalmok 
Közt, s ha egyre bukkant, mely hírneves dalnok, 
Nagy ős, imám vagy hős hamvait takarta: 
Timur — szivében a halálról gyakorta 
Elmélkedő bölcsek bús áhítatával — 
Leborult, érintvén a sírt homlokával. 

Hossza szőrsüveges lovagok vezére, 
Mikor Thuz városát keríté kezére, 
• Kíméljétek Iakósit» — parancsot ád legott, 

Azért, mert a mig élt falai közt lakott 
Firdúzi, a persák hírneves költője. 
O maga sírjához megy a temetőbe, 
S mivelhogy szivét egy titkos erő vonta, 
Parancsolá : a sírt nyissák fel ott nyomba'; 

A költő sírágya rózsákkal volt tele. 

Mikor majd a sír lesz utolsó nyughelye, 
Mily változás éri testét egy oly hősnek, 
Mint a milyen ő volt ? — Timur-Leng így töpreng. 
S győztes seregével mikor haza szállott, 
Kara-korum tatár városban megállott. 
Fényes érez templomban itt nyugszik Dzsingizkhán 
Letérdel, leborul áhítattal sírján 
A vitéz zarándok ; s mikor fölemelek 
Klüna leverője márvány sírfödelét, 
Timur iszonyodva fejét elfordítja. 

Vérrel tele volt a világverő sírja. 
JÁNOSI GUSZTÁV. 

FELTÁMADT HALOTT. 
Történeti rajz. 

Az 1400-ik évben egész Európa felett kiter
jesztette sötét szárnyát a pestis fekete angyala; 
olyan idők voltak ezek, a milyeneket Boccaccio 
ir le novelláiban 1338-ból. De talán sehol sem 
dühöngött jobban a «fekete halál*, mint Flo-
renezben. 

Mikor már a város rémülete a tetőpontra há
gott, hirtelen a szép Agolanti Ginevra is megbe
tegedett az Almieri-házból. Csak négy éve élt 
még Agolanti Francescóval, s ifjúsága és szép
sége virágában döntötte ágyba az irtózatos be
tegség. De bár Florencz legszebb asszonyának 
volt elismerve, házassága még sem volt boldog, 
mert szigorú atyja akarata ellenére erőltette 
férjéhez. Szivét ellenben rég Rondinelli Anto-
niónak ajándékozta volt, a ki öt szenvedélyesen 
szerette. De a büszke patriczius inkább szánta 
volna halálnak leányát, semhogy ama plebejusok 
egyikének ivadékához adja, a kik 1343-ban a 
népet a nemességre uszították. 

Ginevra nem mert atyja parancsával daczolni, 
s megtört szívvel kisérte férjét az oltárhoz s ifjú
sága szép reményeit lelke mélyébe temette el. 
Azóta csendes lemondás közt élt férje komor 
palotájában négy éven át annak oldala mellett, 
s most, hogy a betegség lesújtotta, lelki gyötrel
mei által is megrongált szervezete nem birt to
vább ellenállni a kórnak s kialudt élete. 

E zavaros időkben természetesen a hátrama
radottak legelső kötelességökül és legfőbb gond
jukul ismerték halottaikat eltemetni; csak a leg-

í múlhatatlanabb egyházi szertartásra hagytak 
| időt, sőt a szegényebbek nem ritkán egyenesen 

az utczára vetették halottjaikat, hol azok addig 
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hevertek, mig a legelső halottas kocsinak idej e 
engedte tovább szállítani. 

Agolanti Francesco nejével sem csináltak sok 
teketóriát, s néhány órával rá, hogy a szép 
Ginevra lehunyta szemét, már el volt temetve az 
Agolantiak ősi kriptájában. 

Pedig a boldogtalan asszony sem nem volt 
pestisben, sem nem volt halott. 

Görcsös ájulás volt csak, a mi önkívületbe 
ejtette, s alig pár órára eltemettetése után isme t 
magához tért. Szerencse, hogy időt sem vettek 
magoknak koporsóba fektetni, hanem fehér 
gyolcsba burkolva, egy nyilason át bocsátották 
le a sírboltba. 

Mikor öntudatát ismét visszanyerte, áthathat -
lan sötétségtől látta magát környezve, s arczát 
megcsapta a nedves, hideg síri levegő. Hangos 
segélyszava tompán visszhangzott a sírbolt mély 
csöndjében s az a kísérteties visszhang sejtenie 
engedte nemsokára a borzasztó valóságot is. 

Mondhatatlan erőfeszítések után sikerült végre 
kibontakoznia a gyolcslepelböl, mely tagjait kö
rülfogta, s teljes erejéből segély után kiáltott. De 
csak a halál örök hallgatása volt a válasz kiáltó -
zására. Gúnyosan nevetett fülébe a visszapattanó 
visszhang, s utána ismét a sír csendje borult rá. 

De most egyszerre fénysugárt vett észre, mely 
mind világosabb-világosabb lett. Lassan, tapoga -
tózó kezekkel közeledett a világossághoz, ekkor 
valamiben megbotlott, a mitől ijedve döbbent 
vissza. Erőt véve magán, félénken nyújtotta ki 
kezét megint a titokzatos tárgy után, s csak
hamar meggyőződött, hogy az száraz, kemény 
fa. Bátrabban kezdett tapogatózni s most észre
vette, hogy egy létra fokait érintették kezei, 
mely közvetlenül a beeső világosság alatt volt. 

Uj reménysugár villant fel agyában. De mit 
használna az, ha a kijáratig el is tudna jutni, 
ha nem lesz ereje a roppant sirkövet, mely azt 
zárja, félremozdítani! Mégis eltökélte magát, 
hogy megkísérti a szabadulást. Lassan, reszketve, 
félénken hágott fokról-fokra, s már elérte a bolt
hajtást és látta, hogy a nyilas közvetlen feje 
fölött van. Egy lépés még és szemét a nyílásra 
illeszthette. 

A derült, felhőtlen égen ezüst fénynyel ragyo
gott a holdvüág. 

Ismét és ismét a nyílásra szegezte szemeit, 
hogy tájékozhassa magát helyzetét illetőleg. 
Maga előtt egy fekete, hosszú vonalat látott. 
Torony volt. 

Ekkor egyszerre minden eszébe jutott Előtte 
a halottak tornya emelkedett: Florencz hulla
háza. Következőleg ő maga a sírboltban kellett 
hogy legyen élve eltemetve, a templom nyugati 
szárnyának lépcsőzete alatt. Tudta, hogy itt volt 
temetkezési helyük Florencz patricziusi család
jainak, mint fiatal lány maga is sokszor szívta 
itt, a lépcsőkön, egykori barátnőivel együtt a 
friss esti levegőt 

Most egy mentőgondolat támadt fel lelkében. 
Emlékezett régi tapasztalataiból, hogy a sír
helyek a templom lépcsőzete alatt nem négy
szögletes nagy kő-koczkákkal, hanem alig két 
láb átmérőjű kerek kövekkel vannak zárva. Ha 
a bejárat az ő sírjához szintén ilyen, s ha a kő 
nincs bevakolva, akkor talán nem lesz lehetet
len kiemelni helyéből. 

Nagy nehezen és sok hiábavaló kísérlet után 
sikerült vállát oly helyzetbe hozni, mely meg
engedte, hogy egész izomerejét a felette levő kő 
ellen fordítsa. A kétségbeesés erőfeszítésével tá
maszkodott neki, s csakugyan sikerült a követ 
helyéből kimozdítani. 

Most nyitva állt előtte az ut a halottak orszá
gából az élők birodalmába. 

Lassan, nehezen kiszabadította magát börtö -
néből, s azután testben, lélekben kimerülve ro
gyott le a régi, jól ismert lépcsőkre. 

A tágas piacz puszta és elhagyatott volt, mint 
a feltárt sír, melyből ép most lépett ki. Mialatt 
azon gondolkozott, hogy mihez fogjon legelőbb 
is, sürü fellegek húzódtak össze az égen és el
fedték előle a hold világát. Nehéz esőcseppek 
követték egymást s pár pillanat alatt a szegény 
Ginevra, vékony síri leplében minden tagjában 
reszketve, csontjáig ázott. 

Töprengő, habozó arczczal tekintett még egy-
szer végig a kihalt piaezon, s azután fáradtságo
sán emelkedett fel, hogy férjét fölkeresse. Nedves 
leplét szorosan tartva átfázott tagjaira, félig 
aléltan ment le a márvány-lépcsőkön, s azután 
mint egy kísértet, szorosan meghúzódva a házak 
árnyékában, végighaladt a néptelen téren az 
Agolanti palotáig. 

Először csak félénken kopogtatott a kapun, 
majd mind hangosabban, mig végre hosszas 
kinos várakozás után Agolanti Francesco meg -
jelent egy emeleti ablaknál, hogy megtudja, ki 
az, a ki oly késő éjjel a ház és a szomszédság 
nyugalmát zavarja. 

— iiÉn vagyok, Francesco, Ginevra ! A te bol
dogtalan nőd. En vagyok, Francesco! Az eg sze
relméért, nyisd ki a kaput.» 

De Francesco azt híve, hogy a magas fehér 
alak, uszályos leplében, elhalt nejének feljáró 
lelke, nem hogy kinyitotta volna a kaput, de ke-

I resztet vetett s néhány imaszót mormolva gyor-
j san becsapta az ablakot is és megborzadva 

feküdt vissza ágyába. 
Most a könyörtelenül kitaszított apja, Ber-

I nardo Almieri házához vonszolta magát. De itt 
\ is irtózat fogadta és babonás félelem. Lesújtva 

tántorgott tovább nagybátyja házához, ez is ir
galom nélkül visszautasította. Attól féltek, hogy 

• a kísértő lélek romlást és kárhozatot hoz hajlé
kukba. Mindenkitől eltaszítva, mindenünnen 
kiutasítva, a szegény asszony utoljára félőrülten 
támolygott vissza a templomba; egyetlen meg
váltójaként a halált sóvárogva, kimerülten ro
gyott le a márvány-lépcsőkre. 

Egyszerre feltűnt emlékében ifjú álmainak 
elsiratott alakja: Antonio Rondinelli, lány
kori imádója. Vájjon ő is visszaborzadna tőle ? 
0, ki egykor oly forrón szerette. Szive hangosan 
dobogott reá gondolva, s borzasztó helyzete le
küzdött minden aggályt, melyet a megfontolás 
a merész lépés elé gördített. Összeszedte min
den erejét, hogy megkísértse Rondinelli házánál 
kérni hajlékot. 

Félénk kopogtatására feltárult egy ablak s a 
szerencsétlen nő esengve emelte fel szavát: 

— ii En vagyok Antonio, Ginevra ! Nem ismersz 
meg? Férjem és atyám visszaűztek küszöbeik
ről. Te is át akarsz-e engedni könyörtelenül a 
nyomornak?* 

Az ifjú alig hallotta meg a drága hangot, lel
kendezve szaladt alá a lépcsőn, hogy maga nyis
son kaput a kedves előtt. Nem tartotta vissza 
babonás félelem; mit bánta ő a halál minden 
borzalmát e hang hallatára? Erős karjaiba fel
kapva vitte házába drága terhét s átadta anyja 

i féltő gondozásának. 
Mikor aztán Ginevra a gondos ápolás után 

i némileg magához tért, elbeszélte csodálatos tör-
1 ténetét Antonio hamar felfogta, hogy mi a teen

dője. Még hajnal előtt a templomhoz sietett. 
hogy a nyilt sírt ismét gondosan elzárja s a bor
zasztó kaland minden nyomát eltüntesse. Ginevra 
rokonai őrizkedtek egy szót is ejteni az eji láto
gatásról, és így mély titok borította Ginevra 
megszabadulását s mig ő lélekben, testben uj 
erőre kapva, a Rondinelli-házban várta ez ese
mények tovább fejlődését, egész Florencz halott
nak hitte őt. 

De mi történjék most mindkettejükkel? Hogyan 
vessenek véget a tarthatatlan helyzetnek, melybe 
a csodás véletlen sodorta őket ? 

Rondinelli arra határozta magát, hogy a ha
tósághoz fordul, hogy engedné meg neki a meg
halt Agolanti Ginevrát nőül vennie. Indokolásá
ban azt is fölemlítette, hogy e név viselője rég 
meghalt és eltemettetett. Felhozta, hogy férje, 
atyja ós nagyatyja mint utasították el a feltá-
madtat küszöbeikről s makacsul holtnak híresz
telték, a mivel minden igényöket eljátszták vele 

i szemben. 
A hatóság akként döntött, hogy Agolanti 

Ginevra jog és törvény szerint csakugyan holt
nak van nyilvánítva, s e szerint a Rondinelli 
által választott nőnek joga van hozzá nőül 
menni, ha akar. A szerelmesek nem is soká ha
boztak s az oltár előtt is megpecsételték frigyö-
ket a nélkül, hogy Ginevra családja tiltakozni 
merészelt volna s mint férj és feleség sokáig 
boldogan éltek együtt. 

» 

A ki pedig nem hiszi az itt elbeszélteket ol
vassa meg az ily csodaszerü módon összekerült 
pár egyik ivadékának, Rondinelli történetiró
nak följegyzéseit; azokban szórói-szóra igy 
találja meg leirva. Sőt Florencz egy szűk ut-
czája, melyben Ginevra feltámadása után elő
ször haladt végig, róla még ma is a holt-uteza 
neve': viseli. m. 

TÖRTÉNELMIEMLÉKEK. 
1849. 

Jermoloc I. után. 
IV. 

Nesselrotk gróf emlékirataiban nagy bölcsen 
elhallgatja az 1849-iki események eredetét, s 

: csak annyit említ fel a maga mentségére, hogy 
a beavatkozás eszméje kizárólag Miklós czár 
akaratának kifolyása volt. Már pedig minden, 
a mit eddigelé a végzetes esemény eredetéről a 
különféle e tárgyról. irt történelmi munkákból 
olvastunk, oda mutat, hogy a czár mindaddig 
nem volt hajlandó a szükséges tárgyalások fel
vételét megengedni, mig az akkoriban túlnyomó 

i számmal intrigáló udvari párt a beavatkozás 
mellett fel nem lépett. 

Adlerbert] gróf, a czár meghitt embere, sokáig 
küzdött a, veszélyes áramlat ellen, de midőn egy 
izben valaki arra figyelmeztette, hogy a felelős-

I ség terhe esetleg mindazokat üléthetné, kik an
nak idején a beavatkozást ellenezték, nemcsak 

j végképen lemondott eddigi nézeteiről, hanem 
i egyenesen az osztrák párthoz csatlakozott, mely 
; természetesen a tűzzel-vassal való fellépést ja

vasolta. 
Ha most azon férfiak egyike, kik éjjel-nappal 

i a czár személye körül forogtak, ugy fogta fel a 
j helyzetet, mintha az ellene inscenált mozgalom 
; nemcsak a czárra, hanem egyátalán Oroszor

szágra nézve veszélyes következményeket von
hatna maga után, nagyon érthető, hogy nemso
kára alig akadt ember, ki a maga szakállára más 

, politikát hozott volna javaslatba. 
Kevéssel Beríj gróf megérkezése után, kit a 

! czár titkos utasításokkal Bécsbe küldött volt, a 
i Varsóban tartózkodó államtanácsosok maguk 

közt megbeszélték, hogy adandó alkalommal tel-
'• jes semlegességben fogják a kérdés tárgyalását 

bevárni. Es ugy is történt. 
A legközelebbi tanácsülésen Nessflrode mi

niszter már eléggé tisztán formulázott feltételek
kel adta elő a beavatkozás tervezetét, mire a czár 
szokás szerint véleményadásra hívta fel a taná
csosokat. Zachariex Leo, kit a szó mint legidősb 
tanácsost megilletett, oda nyilatkozott, hogy 
ő e részben egyenesen csak Ő felségétől kémé 
ki a követendő irány megjelölését. Miklós 
czár, kinek életében senki sem mert ugyan el
lentmondani, még sem szerette, ha az államta
nács tagjai ily módon beszéltek, s szokott indu-
lato8ságáva] dörgő hangon rákiáltott Zacha-
rievre: 

— Azt tudom, Leo Maximovics, hogy náladnál 
több eszem van és nem is azért kérdeztem véle
ményedet, mintha arra valamit adni akarnék, 
de ha már itt ülsz és kérdeztelek, akkor csak 
beszélj! 

— Felséged parancsára tehát kifejezem néze-
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Gróf Zichy Jenő. 

Polonyi Géza. 

Justh Gvula. 

Perczel Miklós. 

Fenyvessy Ferencz. 

Ugrón Ákos. 

Thaly Kálmán-

Gróf Károlyi Gábor. 

Lits Gyula. 

Czirer Ákos. 
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Gromon Dezső. 

Gajári Ödön. 

Jónás Ödön. 
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Tisza László. 

Beöthy Algernon. 

Münnich Aurél. 
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Ivánka Imre. 

Pulszky Ágost. 

Gróf Pongrácz Károly. 

Rohonczy Gedeon. 

A Z 1 8 8 7 — 9 2 - K I O R S Z Á G G Y Ű L É S T A G J A I . — III-ik közlemény. 

EUinger Ede fényképei után metszette PoUák Zsigmond. 



190 VASÁRNAPI (T.TSÁr.. {•2. SZÁM. 1 8 8 9 . XXXVI. ÉVFOLYAM. 

temet, hogy kár minden csepp orosz vérért, me
lyet Ausztria érdekében ontani kellene. 

— Nem arról van itt a szó — veté közbe a 
czár, ki Zachariev szavainak hallatára egészen 
elsápadt, •— hanem mit mondasz Nesselrode elő
adásához '? 

Zachariev, ki a czár haragjának kitörését észre 
vette, némán meghajtotta magát, de nem felelt. 

— Menjünk tovább, — kiáltá Miklós czár. — 
És az államtanács ülése szokott rendben le

folyván, a czár továbbra is fentartotta magának 
az e részbeni elhatározást. 

Hogy mi hatott későbben a czárra, azt senki 
sem tudja, de annyi bizonyos, hogy minden 
Bécsből érkező futár a lehető legrosszabb híre
ket vihette vissza, mert most már oly magas ár 
lön szabva a beavatkozás elfogadására, hogy a 
feltételek helybenhagyását Varsóban senki sem 
hitte. E közben a magasb rangú tábornokok, kik 
természetes hajlamuknál fogva a háború előké
szítését vették ezélba, folytonosan úgy intézték 
dolgaikat, hogy a Varsóba érkező csapatok mi
nél gyakrabban kerüljenek a czár elébe. 

A csapatok hurrah- kiáltásokkal fogadták az 
uralkodót, mintha ezzel harezvágyukat mutat
ták volna, pedig e rendkívüli lelkesedésnek az 
oka egyedül a kettős pálinka-adagokban rejlett, 
melyeket a legénység között bizonyos körök kiosz
tottak. A kozákokat, kik tulajdonképen nem is 
tudták, hova és merre kellene menniök, avval 
biztatták, hogy mihelyt a határt átlépték, ké-
nyök-kedvük szerint rabolhatnak, mert csakis 
tolvajokkal ós gyujtogatókkal leend dolguk, kik 
nem szoktak fegyverrel bánni. 

Ig}T aztán lassanként az egész táborban, mely 
Varsó vidékén több mint 50,000 embert látott 
egy helyen, bizonyos harczias hangulat fejlő
dött ki. 

Miklós czár hiúságának csak ez utón lehetett 
kedvezni, s ha valaki a csapatok helyes tartását 
ügyesen felemlítette, bizonyos lehetett benne, 
hogy a császár elismerésével fog találkozni. 

Ennek hire hamar elterjedt s minden lépten-
nyomon oly jeleneteket lehetett Varsó utczáin 
látni, melyek még a leghiggadtabb orosz ember 
vérét is gyorsabb mozgásba hozták volna. Ekkor 
jöttek az osztrák katonai megbízottak, kiket rög
tön a táborba vezettek, hogy az általános lelke
sedést tulajdon szemeikkel lássák. Ámde a német 
uraknak nem igen tetszettek a rosszul felszere-
relt csapatok s midőn a híres kozákságot apró, 
sovány ós minden gondozást nélkülöző lovaikkal 
közelebbről szemügyre vették, elég hangosan azt 
beszélték, hogy ezekkel ugyan nem sokra men
nének a magyar lovasság ellen, melynek zöme 
az osztrák sorhad legszebb részeiből lön al
kotva. 

A különféle nézetek és eszmecserék nem mo
zogtak mindenkor a kedélyesség keretén belül, 
s nemsokára oda lyukadt ki a dolog, hogy az 
idegen tisztek mindent ócsároltak. 

Ámde a naponta érkező rosszabbnál rosszabb 
hirek a német hadak állásáról nem valami kü
lönös jó oldalról mutatták be a szövetségesek 
vitézségét, mire aztán a kölcsönös gyanúsítások 
és ócsárlások oly mérvben fejlődtek ki, hogy a 
nyilt ellenségeskedéseket mindenki nagyon is 
valószínűnek tartotta. 

Ez a hangulat mind végig fenmaradt. Ma
gasabb katonai körökben azon ellenkezés csinált 
nagyon rossz vért, melyet Stadion gróf, miniszter-
terelnök, a beavatkozás tárgyában nyíltan mu- . 
tátott, mert azt kellett hinnünk, hogy csakis a 
végszükség vitte rá az osztrák kormányt arra, 
hogy bennünket felkeressen. 

Három vagy négy napig az illető konvenczió 
megkötése előtt mindenki azt hitte, hogy leg
jobb esetben csakis Galiczia biztosításáról leend 
szó, a miként ezt a dolog természete tulajdon
képen megkívánta volna. E mellett szólaltak 
fel annak idején mindazok, kik a bekövetkező 
eseményekből kifejlődő ferde álláspontot előre 
megjósolták, de kiknek közvetlenül a czár sze
mélye körül senkijük sem volt, kire nézeteik 
támogatását bízhatták volna. 

Igaz ugyan, hogy Galiczia megszállása nem 
mozdította volna elő a lázadás elnyomásának 
lehetőségét, de Oroszország mindenesetre jobban 
jár, ha tevékenységét csakis ez irányban fejti ki. 

Paskievics herczeg, kiről eleinte azért nem 
volt szó, mivel a beavatkozás eszméjét már an
nak első felmerülésekor ellenezte, a czár paran
csára Varsóba érkezett, hol megjelenését a len
gyel főnemesség avval fogadta, hogy tüntetőleg 
minden alkalmat került, melyben vele érintkezni 

kellett volna. Ebből aztán ujabb komplikácziók 
támadtak, s a czár, ki minden áron szerette 
volna, ha a lengyelek jobban hozzá simulnak, 
nem Paskievics megérkezésének, hanem a be
avatkozás már elhatározott tényének, tulajdoní
totta az ily módon mutatkozó ellenszenvet. Nes
selrode ügyesen felhasználta az alkalmat, hogy a 
czár utolsó nehézségeit eloszlassa és egyene
sen a lengyelekre mutatott, kik újra a czár aka
rata ellen demonstrálnak. 

A minden oldalról előtérbe tolt órd:kek végre 
rábírták Miklós czárt, hogy tulajdon hite és 
meggyőződése ellenére oly lépésre határozza el 
magát, melynek következményeit tisztán látta a 
közel jövőben. 

Sok részről most is azt állítják, hogy a nyu-
goti hatalmasságok, nevezetesen Anglia, erősen 
ellenezték a beavatkozást. Legyen szabad e he
lyütt megjegyeznem, hogy e feltevés legalább is 
a tényálladék ferde felfogásán alapul. A magyar 
forradalom csak annyiban érintette Oroszország 
érdekeit, a mennyiben attól lehetett tartani, 
hogy azon esetre, ha ideje korán a mozgalomnak 
eleje nem vétetik, tán Galicziára, illetőleg Len
gyelországra is kiterjedve, ott̂  roppant horderejű 
mozgalmakat idézhetne elő. Ámde kevés erővel 
Ausztriát a többi hatalmasságok könnyen rábír
hatták volna, hogy a lázadás okait megszüntetve, 
az egész ügyet minden további külső ingerenczia 
nélkül intézze el. E helyett azonban nem tudunk 
rá esetet, hogy bárki is ily irányban fellépett 
volna, sőt a párisi ós londoni kabinetek tisztán 
Ausztria legbensőbb ügyének nevezték a magyar 
villongást és sem az egyik, sem pedig a másik 
fél dolgába nem keveredtek. Midőn aztán kitűnt, 
hogy Ausztria tulajdon erejének fogytával a ve
szély szélén áll és vagy porosz, vagy pedig orosz 
segítség nélkül fenn nem állhat, mindkét nagy
hatalom az idegen beavatkozás, mint tulajdon 
érdekeit veszélyeztető cselekmény ellen tiltako
zott. De e tiltakozás csak színlelt volt, mivel 
azon esetre, ha Oroszország a visszavonulásra 
hajlandó nem lett volna, Anglia egymaga meg
bénítja minden további lépéseit. — Sokkal való
színűbb azonban, hogy az elágazó érdekek felis
merése vé^re a két tiltakozó hatalmasság közt 
kölcsönös bizalmatlanságot okozott, a miért 
aztán előbb-utóbb egyiküknek engednie vagy 
hátrálnia kellett. 

Aberdecn lord emlékirataiban nevetséges ko
médiának nevezi a londoni jegyzék-záport, me
lyet Szent-Pétervárott figyelembe nem is vettek, 
a mi pedig a franczia köztársaságot illeti, ott 
senkinek sem jutott eszébe Magyarország vagy 
Anglia kedvéért Oroszország barátságáj; kocz-
káztatni. 

Mindezeket csak azért említem fel, hogy azon 
téves feltevés elejét vegyem, mintha Miklós czár 
csakis sértett hiúságból erőszakolta volna a be
avatkozást. 

Az ó-orosz főnemesség, mely I. Sándor finom 
bánásmódjához volt szokva, sehogy sem akarta 
utódja nyers és összetaposó modorát eltűrni. 
Bármely alkalmon szívesen kapott volna, hogy 
a fejedelem megaláztatását kieszközölhesse. Ha 
az orosz hadak Magyarországból re infecta visz-
szatérnek, vagy pedig ha a beavatkozás rögtön 
a nyugoti hatalmasságok ellenségeskedését maga 
után vonja, Miklós czár nem tarthatta volna már 
a trónt és alkalmasint Pál császár sorsára jut. 
Innen magyarázható, hogy a magyar lázadás 
leveretése czéljából Miklós czár oly túlerőt moz
gósított, mely a kitűzött czél meghiúsítását le
hetetlenné tette, de másrészt bármely külső 
eshetőség ellen is készen találja a nemzetet. 

Még egy más értelmezésre is adott alkalmat 
a varsói egyezmény, melyben a szerződő felek 
kölcsönös érdekeikre nézve teljes önállóságot 
biztosítottak egymásnak. Ki tartotta volna fel 
— mondák Oroszország irigyei -— a kozák inváziót 
Konstantinápoly felé vezető útjában, ha Anglia 
készenléte vissza nem riasztja őket ? 

E részben a legrosszabb indulatot kell felis
mernünk, mely különben műiden alkalommal 
fel szokott ellenünk merülni, ha Európa politi
kája másfelé akarja terelni az ébredező közvéle
ményt. 

Meglehet, hogy Miklós czár azon szemrehá
nyása által, melylyel Paskievics herczeg jelenté
sét a forradalam leveretéséről fogadta, gyanússá 
tette magát, de cselekményei azt mutatták, hogy 
szándéka tisztán csakis a beavatkozás eredmé
nyét tartotta szem előtt. 

Dolgorucky hadügyminiszter, ki a nagy czárt 
élte utolsó napjáig úgyszólván egyá ig semór 

hagyta el, a krimiai katasztrófák után azon né
zetének adott kifejezést az angol kabinet bizalmi 
férfiai előtt, hogy a czár soha sem ragaszkodik 
vala a porta által nyújtandó biztosítékokhoz, ha 
a nyugoti hatalmasságok őszinteségét már 
1849-ben kétségbe vonnia nem kellett volna. 
Midőn e kijelentés Miklós czár tudomására 
jutott, a legelső alkalommal egész környezete ha
latára megdicsérte Dolgoruckyt mint az egyedüli 
embert, ki öt helyesen megértette. 

«A gondviselés — monda a czár — nem akarta, 
hogy Oroszország küldetését a keleten befejez
zem, ón megnyugszom benne és azon öntudattal 
válhatok meg az élettől, hogy senki irányában 
kétszínű nem voltam.» 

A mi különösen Magyarországot illeti, Miklós 
czár azon nézetben volt, hogy a forradalmat 
csakis az osztrák kormányférfiak ingadozó poli
tikája idézte elő, a mennyiben a soha békében 
nem maradó főnemességet féken nem tudták 
tartani. E nézetben összpontosult az uralkodó 
benső meggyőződése, s midőn Paskievics herczeg 
azt jelentette Magyarországból, hogy kevés ki
vétellel az egész főnemesség a magas klérussal 
együtt a forradalomhoz csatlakozott s abban 
tényleg részt vesz, még inkább ragaszkodott téves 
informácziókon alapuló véleményéhez. Metter
nich herczeg Bécsben a lehető legrosszabb be
nyomást tette a czárra, ki nagyon természetesnek 
tartotta, hogy a bécsi udvar végképen elejtette 
rossz tanácsadóját. 

Mód nélkül restelte továbbra a czár, hogy 
Paskievicsnek mindjárt eleinte nem sikerült a 
magyarországi alsóbb nemesség bizalmát meg
nyernie, s ha egyik vagy másik tábornok jelen
téseiből kivehette, hogy itt-ott valamely uri ház
nál poharazás közben őtet is éltették, nevezetes 
és nagy horderejű jelt látott a különben egészen 
közönbös dologban. 

Csak midőn már a hadjárat vége felé a mind
inkább szaporodó veszteségi rovatok betegekben 
és eltűntekben figyelmét magukra vonták, látta 
át, hogy egészen másképen állnak a dolgok a 
keresve várt rokonszenvvel. 

Az utóbb napirenden levő kegyetlenségek 
rossz benyomást tettek a czárra, és ez időtájból 
keltezvék legtöbb kegyelmi tényei, melyekkel a 
lengyel politikai foglyok szabadon bocsátását 
elrendelte. Nem akarjuk ugyan állítani, hogy 
erre a szövetséges kormány fennjelzett eljárása 
szolgáltatott volna okot, de oly szeszélyes kedély
nél, a milyennek Miklós czár lelkületét ismertük, 
nem lehetetlen, hogy evvel csakis régóta táplált 
ellenszenvének kivánt kifejezést adni. 

Bariatinszky herczeg, ki a hadifogságba ke
rült magyar fővezérrel több izben érintkezett, 
különös kihallgatásra lön parancsolva, hogy ama 
vezérférfiuról a czárnak jelentést tegyen. 

Paskievics herczeg betegen és egészen meg
törve érkezett vissza Magyarországból. Dühbe 
jött, ha valaki a hadjáratot felemlítette, és már 
Varsóban egész katonai kíséretét a legutolsó ko
zákig szélnek eresztette. 

Sőt holmi apró botlásokért, melyeket az ille
tők a hadjárat alatt elkövettek, Varsóban követ
kezett be a leszámolás, mikor az illetők már 
nem is gondoltak reá és Simonitz gróf tábori 
rendőrfőnök mindenféle csekélyebb büntetések 
elengedését még Nagy-Váradon kihirdette, mire 
állítólag egyszer jókedvében a varsói herczeg 
felhatalmazta. 

Rosszul jártak és reményeikben nagyon csa
lódtak, kik rendjelekre, előléptetésekre, vagy 
épen anyagi kárpótlásokra számítottak. 

Cseodajev tábornok vétsége más körülmények 
között legfeljebb szigorú megdorgálást és az 
okozott kár megtérítését vonta volna maga után, 
de miután a dolog akkor jött napfényre, midőn 
a hadsereg már hazafelé indult és a herczeg 
rossz kedve tetőpontját elérte, nagyon természe
tes, hogy épen Cseodajevnek kellett a hátrama
radt fekete levest meginnia. 

A mint tudjuk, Cseodajev mint rangját vesz
tett tábornok közemberré lett degradálva és 
Varsóban a börtönben, hova valami csekély vét
ség miatt került, felakasztotta magát. Nálánál 
sokkal nagyobb sikkasztok és tolvajok jöttek-
mentek a sereggel, de a szerencsétlen ember, ki 
véletlenül egyizben Paskievicset valami lénye
ges hibára figyelmeztette, a legrosszabb időben 
került elébe. 

Ugyanis Haynau tábornok akkoriban erősza
kolta a hadifoglyok azonnali kiadatását, mit a 
herczeg már csak azért sem volt hajlandó meg
tenni, mivel eddigelé még nem nyilt alkalma 
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arra, hogy Haynau henczegéseit megtorolhassa. 
Egyik futár a másikat érte, gorombábbnál gorom
bább levelek és izenetek váltották fel egymást s 
ha már az aradi vár átadása alkalmával csakis 
Schlicl; gróf finom modora oldotta meg a szemé
lyes kérdéssé fajult viszályt Paskievics herczeg 
és Haynau között, nagyon természetes, hogy az 
utolsó invektivák egészen kivették sodrából a 
tábornagyot. Kin töltötte volna most bosszúját, 
ha nem a szerencsétlen Cseodajeven, ki ment
ségére és védelmére csakis számos, az ellenség 
előtt kapott sebeinek helyét hozhatta fel ? 

A czar nem keveredett katonai dolgokban a 
vezérek fegyelmi ügyeibe, sőt egyenesen meg
kívánta tőlük, hogy e részben függetlenül jár
janak el, de Cseodajev esete nagyon kellemetle
nül hatott reá, mit nemcsak Simonitz gróffal, de 
A n icp hadosztály parancsnokkal is megérezte
tett, kik azere ncsétlen tábornokot feljelentették. 

Még egy áldozata maradt a hadjáratnak Cse-
tyrkin államtanácsosban, a sereg egészségi fel
ügyelőjében, kinek azt vetette szemére a varsói 
lierczeg, hogy ügyetlen intézkedései folytán ve
szett el a sereg 20°/r-a különféle betegségekben. 
A ritka tudományos képzettséggel biró jólelkű 
ember attól tartván, hogy ezért tán Szent-Péter
várott felelősségre fog vonatni, a legutolsó ma
gyarországi állomáson, melyen a főhadiszállás 
pihenőt tartott, megmérgezte magát. 

OROSZ ÉLETKÉPEK. 
A nihilista bizottság halálos ítélete. 

P a t r u S. után. 

Az 1881-ikióv tavaszán kiutasítottak Szent
pétervárról, mert a rettenetes katasztrófa után 
kalapomon nem viseltem fátyolt. Ezt pedig nem 
azért mulasztottam el, mintha a meggyilkolt fe
jedelmet nem sajnáltam volna szivemből; hanem 
az események annyira megleptek, hogy nálam
nál még sokkal higgadtabb emberek is zavarba 
jöttek. 

A rendőr-őrmester eleinte veszedelmes egyént 
látott bennem, és erőnek erejével a czitadellába 
akart küldeni, honnan vajmi bajosan kerültem 
volna ki néhány hónapig; de midőn egyenesen 
A. nagyherczegre hivatkozva, azzal fenyegetőz
tem, hogy az embertelen eljárás ellen annak | 
idején panaszt fogok emelni: beérte azzal a bün
tetéssel, hogy a fővárosból bizonytalan időre ki
utasított. 

Nyakamba vettem tehát a világot azzal a szán-
-dékkal, hogy mindaddig vissza nem jövök, míg 
a rettenetes dráma utójátéka véget nem ért. 
Kisenev-ben annyi katona volt a városban, hogy 
csak nagy nehezen kaphattam szállást egy ör
mény ember Hotel Garni-jában, ki mint afféle 
okos kereskedő, kiaknázta a rendkívüli helyzetet 
és öt ezüst rubelt követelt egy szobáért. Á házi 
szolga különben éltesemre adta, hogy kívülem 
még egy öreg tábornok is rászorult az örmény 
szívességére. 

Kilencz óra után senkinek sem volt szabad az 
utczán járni, s igy a kertbe kellett menekülnöm 
a házigazda örökös kérdezősködései elől, ki azt 
akarta, hogy a véres merénylet részleteit ugy 
mondjam el, mintha csak két lépésnyi távolság
ból néztem volna végig. 

A kertben egy öreg ur sétálgatott fel és alá, 
kiben kellemetlen meglepetésemre a polgári 
-öltöny daczára N. tábornokra, a varsói rendőrség 
egykori hűhedt főnökére ismertem. Az 1862-iki 
lengyel zavargások alkalmával én is körmei közé 
kerültem, a mennyiben valami névtelen jóaka
róm föladása folytán elfogatott. Hiába tiltakoz
tam az alaptalan gyanúsítás ellen, felségárulási 
perem, melyet nyakamba akasztottak, már any-
nyira haladt, hogy életemért egy lyukas kópékat 
sem adtam volna, midőn A. nagyherczeg, ki a 
legújabb akasztófa-kandidátusok közt véletlenül 
észrevette a nevemet, a bajból kisegített. 

— Elpusztulj ám innen, te istenkáromló go
nosztevő! — ordítá a vitéz tábornok, midőn 
minden erőlködés daczára szabadlábra való he
lyezésemet elrendelni kénytelen volt, — egy 
óránál tovább ne lássalak Varaóban, mert . . . . 
stb. stb. 

Meg is fogadtam a szívélyes tanácsot, mert a 
börtönből egyenesen az indóházba hajtattam, és 
Parisig jóformán meg se álltam. 

Most meg, majdnem 19 év után, a lehető leg
rosszabb politikai viszonyok közt kellett e jóaka
rómmal találkoznom. 

De miért jár Kisenevben és polgári öltönyben ? 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

Hogyan került épen ebbe a Hotel Gami-ba, ho
lott bizonyára másutt is kaphatott volna helyet.' 

Mindezen kérdések oly gyorsan fordultak meg 
fejemben, hogy a választ nem is kombinálhat
tam. Legczélszerübbnek tartottam tehát az egye-

i nes utat, annyival is inkább, minthogy a tábor
nok a nélkül is meglátott. 

— Exczellencziád itt Kisenevben'.' — kezdem 
színlelt meglepetés hangján. 

— Igen, itt vagyok, a mint látja, — válaszolá 
a tábornok. 

— Meddig méltóztatik itt maradni-.' 
— Ahhoz önnek semmi köze. 
Ez udvarias felvilágosítás után kalapotemelve 

j a kijárat felé tartottam, midőn egy magas, szikár 
férfi-alak jelent meg a kert ajtajában. 

— Ugyan kérem, — kérdó az idegen kissé 
rekedt hangon, — N. tábornok urat keresem. 

— Nos, itt vagyok, mit akar 1 
— Itt meg nem mondhatom, — feleié az ide

gen, — engedje meg, hogy ezt szobájában te
hessem. 

— Mehetünk — dörmögé a tábornok, és a 
két férfin mellettem elhaladva, bement a házba. 

Most meg nem csekély örömömre a varsói 
titkos rendőrség egyik kémére ismertem rá az 
idegenben, ki egykoron a forradalmi párthoz 
tartozván, árulóvá lön ós volt társait a hóhér 
kezébe szolgáltatta. 

De most mit tegyek ? Nem lenne-e legczélaze-
rübb azonnal kereket oldani, még mielőtt halá
los ellenségem valami bajba keverhetne ? De a 
távírda mindenütt megtalál, hacsak formaszerü 
szökést nem kisértek meg, a mi azonban még 
sokkal veszélyesebbé is lehetne rám nézve. 

Eh! mit ? lelkiismeretem tiszta, s habár útle
velembe vörös tentával beírták, hogy Szent
pétervárról kitiltattam, mit véthet nékem N. tá
bornok, mikor 1862 óta nem látott, s azt sem 
tudhatja, vájjon élek-e vagy halok? — Kisenev
ben maradok tehát, míg kedvem tartja, innen 
aztán Odesszába, s ha lehet, a legelső hajóval 
Eupatoriába. 

Eletemben mindig azt hallottam, hogy nin
csen olyan baj, melynek valami jó oldala ne 
lenne, s habár eddigelé e mondatot csak híré
ből ismertem, ez egyszer helyes voltáról is meg
győződhettem. 

Másnap korán reggel talpon valók, hogy Kise-
nev nevezetességeit megnézhessem, midőn a házi 
szolga kíséretében két gyanús kinézésű egyén 
lépett szobámba. 

—Drágakő-kereskedők vagyunk Teheránból, s 
miután értésünkre esett, hogy uraságod Szent-
Pétervárról Kiseneven keresztül utazik, tán meg
nézhetné befoglalt és foglalatlan drágaköveinket. 
Különösen szép topázokkal és türkizekkel va
gyunk ez alkalommal ellátva. 

E szavak után kabátja belső zsebéből hosszú 
fekete bőrrel bevont fokot vont ki, és mig társa 
a nyitva maradt ajtót betette, portékáit elembe 
rakta. 

— Gyönyörű kövek, — monda most a keres
kedő, a kinyitott tokban két élesre fent cserkesz 
tőrre mutatva. 

— Egy szót sem, mert ketten vagyunk egy 
ellen. Mi járatban van ön itt ? Nemde azért jöt
tél ide N. tábornokkal, hogy mindketten pokoli i 
mesterségteket folytathassátok? 

Nem szoktam a magam árnyékától megijedni, \ 
de a helyzetet azonnal felismertem. 

A forradalmi végrehajtó bizottság küldötteivel 
volt dolgom, kik egyetlen tőrdöféssel szokták ál- j 
dozataikat elnémítani. Itt tehát minden lárma 
vagy védekezés hasztalan s biztos veszedelmet 
vonna maga után. 

— Önök nagyon tévednek, — kezdem nyu
godt hangon, — mert a miként útlevelem mu
tatja, Szent-Pétervárról kiutasítottak, a miért 
kalapomon véletlenül nem viseltem fátyolt. N. 
tábornokot mái- itt találtam; az ördög tudja 

. miért és miként jött ép ide. Egyébiránt biztosít-
j hatom önöket, hogy nem kevésbbé gyűlölöm és 

utálom, műit önök. Kisenevből Odesszába ké-
i szültem, onnan pedig Eupatorián keresztül a ! 

krimiai félszigetet beutazni volt szándékom. De 
most már egyenesen visszamegyek Szent-Péter-
várra még a tilalom daczára is, mert a börtön- I 
ben legalább életemet nem koczkáztatom. 

— Miért tanácskozott az este N. tábornokkal 
ennek szobájában ? — kérdé a másik egyén. 

— Nem én voltam, hanem ha épen tudni 
akarják, egy varsói detektív kereste fel jelenlé- : 
temben a tábornokot a kertben. Hagyjanak bé- i 
kében, mert rossz helyen kereskednek. 
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Határozott fellépésem használt. 
— Egyelőre hitelt akarunk szavaidnak adni, 

de csak egyelőre; ha pedig kitűnnék, hogy ben
nünket tévútra vezettél, nem hagyod el élve 
Kisenevet, még ha az egész helyőrség rendelke
zésedre állana is. A mit hallottál és láttál, más
nak arról tudnia nem szabad, mert különben... 

A két idegen elhagyta a szobát, és néhány 
perez múlva a kapa előtt álló trojkába ölre, 
gyorsan elhajtatott. 

Egy csepp kedvem sem levén, hogy azok szá-
inat szaporítsam, kik a nihilista végrehajtó bi-

1 zottság által a más világra küldetnek, ugy 
tettem, mintha semmi sem történt volna, 

j és a legközelebbi «c/.ukeraiá»-ban néhány po
hár erős teával lecsillapítottam benső felindu
lásomat. 

\z utczákon osirkáló erős gyalog és lovas őr
járatok után ítélve a azent-pótervári dráma idáig 
is kiterjesztette hatását, s midőn négy lovas 
zsandár kivont karddal ket vasra vert fiatal nőt 
kisért, a katonai parancsnokság épületébe, ugy 
tetszett, mintha csak Szent-Pétervárott lettem 
volna. 

A végtelen reggeli poharazások után fel
hevült katonatisztek fennhangon arról beszél
gettek az utczán, hogy legjobb lenne az egész 
fészket halomra lövetni, sőt az egyik lovag azzal 
illusztrálgatta loyalis érzelmeit, hogy egy kocsi
ján ülő jámbor muzsikot, ki mélabús népdalamk 

I valamelyikét dalolgatta, borzasztóan elvert a 
| nogajkájával. A nagy piaezon dobszó mellett 

felolvasták a katonai parancsnokság rendeletét, 
j mely szerint mától kezdve az egész tartomány 

területére katonai rögtönitélő bíróság lép ér
vénybe. 

És mindezek daczára a város kellő közepén a 
nihilista vógrehajtóbizottság küldöttei fényes 

| nappal végzik dolgukat! 
Eredeti idyll, mely a maga teljes valóságában 

csak a mi szép hazánkban élvezhető! 
Az esti vonattal Odesszába indultam. Az indó

házban minden lépten-nyomon zsandárok, rend
őrök és detektívek, s mig a pénztártól a kocsiba 
értem, épen ötször kívánták elő útlevelemet. 
A csekély számú utasok többnyire katonák, kik 
a különféle kisebb állomásokon elszállásolt csa-
patjaikhoz vonultak be. 

A kocsivezető szívességéből, kinek néhány 
í rubelt nyomtam a kezébe, magam maradtam az 

első osztályú kocsiban egy ezredessel és a nap 
izgalmai által kimerülten, útitársam példáját kö
vetve, azonnal el is aludtam. 

Azt álmodtam, hogy Szent-Pétervárott kiütött 
| a forradalom. A testőrség laktanyáiból egyik ez-
I red a másik után vágtat végig a Nevski-Prosz-

pekten, az admiralitás épülete előtt végtelen 
j számú lovasság sorakozik, és a gyalogság töme-
I gei után gyors lépésben tüzérség nyomul előre. 

A lárma mindinkább fokozódik, s inire felébre
dek, a vonat áll. A perronon emberek szaladtuk 
ide-oda égő fáklyákkal. A zsandárság fényes si
sakjai mindenütt fölös számmal csillognak, s az 
éktelen lármából csak annyit vehetek ki, hogy a 
vonaton meggyilkoltak valakit. Most hordozó 
ágyat hoznak elő, melyet a mellettem lévő kocsi 
alatt letesznek, s vérrel borított testet emelnek 
ki belőle nagy nehezen. 

Szent isten, hiszen ez az N. tábornok teteme! 
Igen» igen, ő az, semmi kétség benne! Csak a tőr 
fekete markolata áll ki a szive tájékán ejtett 
sebből. 

— Már meg is dermedt a test — mondja az 
orvos — ezen senki sem segíthet többé. 

— Mi ez ? — kiáltott föl az orvos újra. 
A halott nyakán kemény papirosdarab, ezen 

pedig nagy betűkkel a következő szavak: 
*A hazaárulón a halálos Ítélet végrehajtatott. 

A központi bizottság küldöttei'». 
Most a rendőrség működése vette kezdetét. 
— Valamennyi utas szálljon ki. Az útlevele

ket készen tartani s háttal a kocsik felé sora
kozni ! 

Útitársam velem egyszerre lépett ki a ko
csiból. 

Az utasok egyenként vettek elő útleveleiket, s 
mire a zsandár-tiszt hozzánk ért, az ezredes 
előre lépve, kijelentette, hogy Kisenevből velem 
egy kocsiban utazott, s miután mindketten mé
lyen aludtunk, a mellettünk levő kocsiban neszt 
vagy lármát nem hallottunk. 

Két órai időzés után a vonat ismét tovább 
robogott, csakis azt a kocsit kapcsolták ki belőle, 
melyben a tábornokot megölték. 

A gyilkosok valószínűleg valamely állomáson 
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hagyhatták el a vonatot, mert a többi utasokhoz 
még a legkisebb gyanú sem férhetett. 

Odesszán innen, az utolsó előtti állomáson úti
társam kézi podgyászát rendbe szedve, szívélyes 
búcsúzás után kiszállt. 

Mintha ón ezt az embert már láttam volna 
valahol! Az éjjel egészen más hangon beszélt 
velem, mint most, mikor elbúcsúzott tőlem. 

Hogy is hívják? Hiszen névjegyeket cseréltünk. 
Hadd l á m : Kuljabin ezredes. 

Nagy isten, mi ez! A névjegy túlsó lapján 
irónnal a következő szavak: «Mig ön aludt, az 
áruló életével lakolt. A teheráni kereskedő. Tü
relem, hallgatás!» 

Odesszában, hova N. tábornok szomorú sorsá
nak hirét a táviró már megérkezésünk előtt 
elvitte, három napig maradtam, de nem mond
hatnám, hogy jól éreztem volna magamat. A 
rendőrségnél háromszor is kihallgattak, de mind
annyiszor Kuljabin ezredesnek ártatlanságom 
mellett szóló tanúsága is fel lön említve, minek 
következtében a legnagyobb udvariasság
gal bántak velem. A rejtélyes névjegyet 
a tengerbe dobtam oly helyen, hol senki 
sem láthatott, tán csak nem kerülnek elő 
mélységéből annak darabjai. 

Naponta sétálgattam a kikötő rakpart^ 
ján. Mily nagy volt örömöm, midőn har
madnapon a megérkező hajók jegyzéké
ben a következőket olvastam : «Holnap, 
pénteken a Bayadére első osztályú an
gol gőzös, en route for Liverpool. Uta
sok felvétele iránt Leaford és társa a Bi-
chelieu téren 26. sz. szolgálnak felvilágo
sítással. » 

Szombaton reggel már a nyilt tenge
ren haladva búcsúztam el szép hazámtól, 
melyet ily körülmények közt most m á r 
örökre el kellett hagynom. Miért nehe
zedik reánk annyira az Ur keze ?! 

Már két évig éltem a száműzetés szo
morú életét, ügy szerettem volna csak 
néhány napra hazamenni, vagy ott meg
halni . De mindenki azt tanácsolta, hogy 
mindaddig ne is gondoljak rá, mig csak 
a politikai helyzet más fordulatot nem 
vészen. Azóta a sötétben működő köz
ponti végrehajtó bizottság sok embert 
itélt halálra. Némelykor kézre kerültek 
a tettesek, de a legtöbb esetben csak 
azt a bizonyos rövid értesítést találták a 
hul lán. 

Kuljabin ezredes nevét sehol sem ta
láltam az orosz hadsereg czimkönyvében. 
Valószínűleg nem is létezett oly nevű tiszt. 

Brightonban a fürdő-évad kellő köze
pén időzvén, három fiatal orosz ur i em
berrel ismerkedtem meg a szállodában, 
kik azelőtt néhány héttel hagyták el 
Oroszországot. Bőven költöttek, és a table 
d'hóte-nál soha sem kaphattak eléggé 
hűs pezsgőt. Csakis asszonyokról, lovak
ról és a monte-carlói roulette-bankról 
beszélgettek, más tárgy iránt nem is ér
deklődtek. Egy izben vig poharazás után 
azt kérdeztem az egyik földimtől, ki 
még félig-meddig józan maradt, vájjon 
hallotta-e valahol Kuljabin ezredes nevét? 

— Nem én, — válaszolá a fiatal em
ber. — Kuljabin, Kuljabin — miféle név 
ez? csakis ó-orosz családból származhatott. Hej, 
fiuk, ki ismer köztetek valami Kuljabin ezredest ? 

— Eh, mit nekünk Kuljabin, ha Isten jobban 
nem ismeri, akkor ugyan pórul jár t szegény — 
válaszolák a vig czimborák. 

Béggel felé kissé mámoros fővel vetődtem haza. 
Mielőtt elváltunk volna, délutánra kirándulást 
terveztünk a szomszéd Blight halász-faluba. 

Négyre jár t az óra, midőn felébredtem. 
— Sir, egy levél érkezett számára — monda 

a kapus, midőn mellette elhaladtam. 
Elegáns boríték, majdnem női írás. Lássuk 

ta r ta lmát : 
«A teheráni kereskedő arra inti, hogy róla 

soha többé ne beszéljen idegenek előtt.» 
Mintha fejbe ütöttek volna ! 
Az ebédlőben víg társaim rendes helyén unal

mas képű miss-ek ültek. 
Később megtudtam, hogy a három víg orosz 

czimbora a reggeli 5 órai londoni futár-vonattal 
elutazott. 

Soha sem láttam őket többé, de ezentúl Kul
jabin nevét sem ejtettem ki ajkaimon. 

28 EMELETES VASHÁZ AMERIKÁBAN. 
A budapesti hatvani utczában most épülő 

vasház nem kis feltűnés tárgya az ilyenekhez 
még nem szokott közönség előtt. De mi ez ahhoz 
az óriási alkotmányhoz képest, melyet most 
emelnek Amerika Minneapolis városában, s mely 
nem kevesebb mint 28 emeletre van tervezve, 
szintén vasból. Amerika a képtelen és csodával 
határos tervek hazája, a modern tekhnika rend
kívüli vállalkozásai ott már lehetővé tették, 
hogy a helyükből eltolható házak nem is jön
nek már ritkaság számba. De a most fölvetett 
eszme, a huszonnyolca emeletes ház, csupa kő
ből és vasból építve, egyenesen a mesék légvá
rait látszik megvalósítani, melynek eddig csak 
a párisi Eiffel-toronyban akadunk méltó párjára. 

A merész vállalkozás megteremtője s végrehaj
tója Buffingson mérnök, s az épület magassága 
350 angol láb lesz, alapja pedig homlokzat
ban 80 láb. Mint mondottuk, merő vas és kő 
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; lesz az egész, csak az ajtók és ablakok készülnek 
fából. Lépcsőt csak kettőt terveznek, s ezeket is 

l' egészen vasból. Bendes használatra azonban 
] ezek sem szánvák, mert 10—12 legjobb szerke

zetű elevátor szállítja fel a lakókat az eme
letre. A kajüt-formára feldíszített, három fallal 
és egy ajtóval ellátott vasketreczekben való tar
tózkodás csak pillanatokig tart, azután a magas, 
szellős regiókba ju t az ember a lépcsőhágás ne
hézségei és kellemetlenségei nélkül. 

Mint képünkön látjuk, a ház nagy négyszög
letű torony formában emelkedik, számtalan 
ablakkal. A födél csúcsban végződik, s a négy 
alsó szöglet mindenikén egy kis torony emel
kedik. Nem kevesebb mint 728 helyiség lesz az 
épületben, melyek természetesen ezer meg ezer 
embernek adhatnak lakást, ugy hogy ezeknek na
ponkénti le s felhúzása egy óriási méhkashoz fogja 
hasonlóvá tenni az épületben a közlekedést. 

EGYVELEG. 
A csillagvizsgáló intézetek száma jelenleg 

1 IS s ebből 84 jut Európára. A legrégibb mais fen-
álló csillagvizsgáló intézetet Leydenben 1032-ben 

alapították, Amerikában az első Bio de tTaneiróban 
épült 1780-ban, azután jött a chicagói 1882-ben. 

;: A legnagyobb kigyót, mely eddig ismeretes, 
dr. Gardner ölte meg Mexikóban, Anaconda faj volt 
s 12*50 méter hosszúságú. Holttestében egy ló csont
vázát találták oly módon, melyből látható volt, hogy 
a lovat egészben nyelte el. 

* A legelterjedtebb eledel a rizs, mely sok száz 
millió embernek, az emberiség egy harmadrészének, 
mindennapi eledele különösen Kelet-Ázsiában, s 
Afrikában. A malay munkás 26, a birmai vagy szi
ámi 30 kilogramm rizst fogyaszt el havonkint. Bizs-
ből a keletiek igen sok italt is készítenek. Japánban 
a saki (rizs-sör) fogyasztását már 680 millió literre 
becsülik. 

* A pénzszámlálással foglalkozó nők a washing
toni kincstári hivatalban rövid idei foglalkozás után 
fejükön és kezeiken fekélyeket kapnak s elbetege-
sednek. A legnagyobb óvatosság sem menti meg 
őket a mérgezéstől, mely onnan ered, hogy a bank
jegyeket arzenikkal készítik. A legkissebb bőrrepe-
dés vagy seb elterjeszti a bajt. Minden nő előtt ned
ves szivacs áll az ujjak megnedvesítésére, de bármily 

tiszta is ez a szivacs, este egészen fekete 
lesz a bankjegyek piszkától és zöld arzenikot 
tartalmazó színétől. A megmérgezett nők 
soká nem állják ki ezt a foglalkozást. 

* Az elfogott angolokért csaknem min
denütt mesés összegeket követelnek a rablók. 
1864-ben egy Florencz mellett elfogott Beale 
nevű angol váltságdija 12,000 skudi (mint
egy 50,000 forint) volt. 1869-ben Mexicóban 
egy mesteremberért 5000 dollár váltságot 
kértek.Az 1770-ben Gibraltarmellett elfogott 
Bonell testvérekért az angol kormány 60,000 
forintot fizetett, mely összeget azonban a 
spanyol kormány volt kénvtelen visszafizetni. 
Ugyanebben az évben Athén közelében 7 
angolt fogtak el s fél millió forint váltságdijat 
kértek ; egy a rablók által megölt Lloyd nevű 
angol családjának a görög kormány 100,000 
forint kárpótlást fizetett. 

* A legrégibb ál latkertet okiratok szerint 
mintegy 3000 évvel ezelőtt létesítették Khi-
nában. A görög és római gazdag emberek is 
tartottak élő állatokat s Cortez tudósítása 
szerint Mexikó régi fővárosában volt egy 
nagy állatkert vízi madarak számára, mely
nél 300 őr volt alkalmazva s a hol a mada
rak etetésére naponként 170 kilogramm ha
lat használtak fel. Európában a legrégibb 
állatkertek a német császáréi voltak Ebers-
dorfban, Neugeben és Belvedere kastélyok 
mellett, melyekről már 1552-ben van emlí
tés. A versaillesi állatokat 1794-ben hozták 
Parisba. A mai állatkertek mintaképe, a lon
doni, már e század elején igen virágzó volt. 
1828-ban 2000-nél több állat volt benne, a 
látogatók száma némely napokon 30,000-re 
ment s az évi bevétel 300,000 forintnál 
több volt. 

* Puskázó hal. Dél- és Kelet-Ázsia ten
gereiben nagy számmal él egy Chactodon 
nemhez tartozó kis hal, melynek hosszú 
orra a gyermekek puskacsövéhez hasonló s a 
kis állat oly erővel képes a vizet e csövön 
át lökni, hogy legyeket s apró rovarokat el
szédít vele. Eendesen így is keresi élelmét. 
Lopva közeledik a parti füvön ülő légyhez, 
ügyesen czéloz, s a leesett legyet felfalja. 

* Nagy a kínálat . Egy berlini lapban 
közzétett házassági ajánlatra nem kevesebb 
mint 297 írásbeli válasz érkezett. Ezek közt 
volt 87 özvegy 25—51 év között, 42 közülök 
gyermektelen, 121-nek 3—20,000 márka va
gyona is volt. A jelentkezők közt volt to
vábbá 4 elvált asszony, 8 186 leány, kik 
közül csak kettő vallotta magát 30 évnél 
idősebbnek, 18 pedig «csak épen most» töl

tötte be 16-ik évét. A hirdető 71 fényképet is ka
pott s ezek közül állítása szerint 31 valóban csinos 
arcz volt. 

* Híres férfiak kedvencz eledelei. Nagy Károly 
igen szerette a vadpecsenyéket, Torquato Tasso az 
édességeket, mézes kalácsot és befőzötteket, még a 
salátát is czukrozva ette. Melanchton az árpalevesért 
hajlandó volt a húst is elfeledni. IV. Henrik osztri-
gából s dinnyéből roppant sokat fogyasztott el. VH. 
Károly svéd király mindennél többre becsülte a va
jas kenyeret. Nagy Frigyes, Napóleon s Voltaire tö
mérdek kávét ittak, az előbbi a pirított árpából ké
szült kalácsot is nagyon szerette. Lessing lencsét, 
Klopstock szőlőt evett legszívesebben, Kant lencse
pépet, borsó-puddingot disznólábbal s aszalt gyü
mölcsöt. Schiller nagyon szerette a sonkát, Wieland 
a kalácsot és süteményt. Matthison kedvencz ételei 
voltak borsó, bab és ürühús. 

* Villamos folyót fedeztek fel Georgia állam
ban Hillmann község mellett, hol a sziklákon és ta
lajban is érezhető a villamos erő. A ki egy ott folyó 
patakba tartja kezét, erős villamos ütést kap, de ez 
az erő a nap különböző szakaszaiban változik, ha
sonlóan az apályhoz és dagályhoz. Az érdekes tüne
ményt mindeddig nem képesek a tudósok kellőkép 
megmagyarázni. 
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BATTENBERG SÁNDOR HERCZEG HÁZASSÁGA. 
Addig-addig házasították Battenberg Sándor 

herczeget, Bulgária egykori fejedelmét, hogy 
csakugyan megházasodott. Csakhogy nem a 
német császár nővérét, Viktória herczegnőt vette 
nőül, a ki iránti szerelméről oly sok regényes 
dolgot tudott beszélni a világ, hanem elvett 
egy egyszerű polgári származású leányt, Loisin-
<jer Johannát, a hesseni nagyherczegi dalműszin-
ház egy énekesnőjét. S miután e házasság az 
úgynevezett rangon alóli házasságok közé tarto
zik és sem a nő, sem a házasságból származó 
gyermekek nem öröklik atyjok rangját és társa
dalmi állását: a szlivniczai hős maga is letette 
a herczegi czimét s Hartenau gróf név alatt, 
mint magán ember fog élni ez után. 

Miután Sándor fejedelem 1886 őszén végleg 
odahagyta Bulgáriát, atyjánál, Sándor hesszeni 
berezegnél és anyjánál, Battenberg herczegnőnél 
Darmstadtban telepedett le, a szép hegyi ut 
mellett fekvő Ingenheim közelében is gyakran 
tartózkodván szüleinek heiligenkreuzi nyaralójá
ban. Nagyobb utakat is tett, hogy fölüdüljön az 
izgató és idegbontó események hatá
sától, melyeket Bulgáriában át kellett 
élnie. Sikerült is kigyógyulnia minden 
bolgár bajból s mi sem áll tőle távo
labb, mint az a vágy, hogy még egy
szer Bulgária trónusára jusson. 

Időközben fölmerült házassági terve 
III. Frigyes császár leányával, Viktó
riával, mely ugy látszik, ugy az el
hunyt császárnak, mint nejének ked
vencz gondolata volt. Ugy is volt, hogy 
1888. húsvétján a berlini udvarhoz 
utazik a herczeg leánynézőbe, de az 
utolsó perezben a tervet megmásítot
ták. Bismarck bele veté a magas po
litika nevében a gyöngéd viszonyba 
az ő hatalmas vétóját s a császári pár 
alárendelte szülői érzelmeit annak, a 
mit uralkodói kötelességüknek mon
dottak. Bismarck állítólag attól félt, 
hogy e házasság után Bulgária s a 
keleti kérdés sokkal közelebbről fogná 
érinteni a német politikát, mint az 
szerinte kívánatos, — daczára annak, 
hogy Sándor véglegesen és visszavon-
hatlanul lemondott a bolgár trónról. 

Sándor herczeg az utóbbi hónapok 
alatt igen visszavonultan élt Darm
stadtban. Ép ugy, mint most már meg
boldogult atyja, ő is szerette a zenét s 
a színházat. Még Szófiában is volt ud
vari zenekara. A darmstadti színház
nak évek óta jó híre van s ugy (ba
rnája, mint operája kitűnő. Az operánál 
mint koloraturénekesnő volt szerződ
tetve Loisinger kisasszony, egy bájos 
jelenség, a ki az egész közönségnek 
kedvencze volt s a kit Sándor herczeg 
is annyira megszeretett, hogy nejévé 
tette. 

Loisinger Johanna Mária 1865ápril 
18-án Pozsonyban született, születé
sére tehát magyar leány. Kereszt
atyja az 1859-iki hadjáratból isme
retes Signori altábornagy volt, kinél az éne
kesnő atyja, Loisinger János mint komornyik 
volt alkalmazva. Anyja, a ki ma is él, tiroli nő, 
családi neve Meier. Johanna már kis leány korá
ban feltűnő zenei tehetséget mutatott, a miért 
is a pozsonyi székesegyház karnagyához, Mayer-
berger tanárhoz adták kiképzés végett. Legelő
ször 1880-ban lépett föl nyilvánosan a dalegylet 
egy hangversenyén s már akkor nagy tetszést 
aratott énekével. Nem sokára Prágába utazott 
s ott Stolz kai-mesternél folytatta énektanulmá
nyait. 1884-ben föllépett Branbachnak «Vellada» 
czimü operája czimszerepében s szerencséje, 
mint énekesnőé, meg lön alapítva. 

Szép magas szoprán hangja van, mely minden 
regiszterében egyenletesen ki van képződve, ko-
loraturája könnyed, intonácziója biztos és hang
jában valami rendkívüli melegség van. Igen 
kedves, megnyerő jelenség a színpadon, szabá
lyos arczvonásokkal, aranyszőke hajjal s lelkes 
kék szemekkel. 

Miután Troppauban és Linczben is föllépett, 
1885-ben nyert állandó szerződést a darmstadti 
színházhoz s az itt töltött három év alatt nagy 
mértékben tudta magát megszerettetni a közön
séggel. Egyaránt megállja helyét a drámai ének
ben, mint a koloraturában s annyira képzett 

énekesnő, hogy a legnehezebb konczert-darabo-
kat első látásra énekli le. A drámai énekből még 
nem rég is leczkéket vett és pedig a híres Ártót 
Desirée-töl s mindenki a legszebb jövőt jósolta 
neki. 

A véletlen más pályát szánt neki. Sándor her
czeg komoly szerelemre gyuladt iránta s hogy 
nejévé tehesse, lemondott nemcsak a kalandos 
tervekről, melyeket neki joggal vagy a nélkül tu
lajdonítottak, hanem a német hadseregben el
foglalt tiszti rangjáról is s e hó 7-én Mentoneban 
oltárhoz vezette szive választottját. 

A TRÓNÖRÖKLÉS ÉS A PRAGMATICA SANCTIO. 

Előadtuk volt egy megelőző czikkben a nöági 
örökösödés létrejöttének és megállapításának 
főbb okait, melyek VI. Károlyt uralkodói trón
jának minden bekövetkezhető esetlegesség ellen 
családja számára való biztosítására ösztönöz
ték; most lássuk tüzetesebben a pragmatica 
sanctio Magyarország által történt elfogadásának 
körülményeit. 

LOISINGER JOHANNA. 
Baekofen darmstadti fényképe után rajz. Cterna Károly. 

1720-ban hivatta össze VI. Károly Pálffy által 
a magyar országgyűlést, hogy a pragmatica sanc-
tiót Magyarország rendjei részéről is elfogad
tassa. De az ügy gyors lebonyolítása elé váratlan 
akadály hárult a protestánsok magatartásában, 
kik mindenekelőtt a vallásügyi kérdések tisztába 
hozatalát sürgették, csak annak megtörténte után 
voltak hajlandók a pragmatica sanctio tárgyalá
sába belebocsátkozni. Ezek a huzavonák odázták 
el még két évig a dolgot, mig végre, mint mondtuk, 
1722 június 30-án a rendek is magokévá tették 
elvben az uj házi törvényt. 

1722 július 2-án Csáky bibornok, mint Ma
gyarország követe 60 tagból álló nemesi depu-
táczióval érkezett Bécsbe, s még aznap este tit
kos kihallgatáson fogadta a császár. Másnap a 
bibornok küldöttsége élén nagy pompával hajtott 
végig a városon a Favoritába, hol most már 
nyilvános kihallgatáson fogadtatott, melynek ren
dén előadta, hogy a rendek június 30-án elfo
gadták elvben a pragmatica sanctiót s egyszers
mind meghívta a császárt, hogy az országgyűlésen 
személyesen jelenjék meg. 

Csáky bibornok beszéde, melyet a magyar or
szággyűlésnek a pragmatica sanctio elismerésé-

* Az első közlemény a «V. U» ez évi 8-ik számában 
jelent meg. 

nel szemei előtt lebegett intencziók megértése er
dekeben érdekesnek tartunk egész terjedelmében 
adni, így hangzott: 

• Miután tetszett császári felségednek legkegyel
mesebb királyi levelével Magyarország rendjeit a le
folyt június hóra általános országgyűlésre Pozsony 
szabad királyi városába összehívni s a rendek, felsé
ged iránti kötelességükből kifolyólag, ott e végre 
számosabban mint valaha meg is jelentek, az isteni 
kegyelem és segítség kikérése után megkezdették a 
hagyományos és szokásos módon tárgyalásaikat s 
munkálataikat, s múlt hó 27-én, mint Szent László 
néhai magyar király napján (kinek kegyelméből és 
áldozatából alakult ugy váradi püspökségem, mint 
székesegyháza is) Szent Márton püspök templomá
ban, ugyanott, hol a felséged uralkodó házából való 
legtöbb elődei és dicső emlékű atyái, felségeddel és 
felséges hitvesével, a császárnővel egyetemben a ki
rályság koronájával megkoronáztattak, és pedig 
mindjárt az első ülésen az ország rendjei senki által 
nem kényszerítve, sem rábeszélve, egy értelemmel, 
egy sziwel és szájjal, önként, szabadon, előre meg
fontolva beleegyeztek a következőkbe, melyekhez 
felséged hozzájárulását hódolattal kérni jónak talál
ták, nevezetesen: 

• Hogy császári felségednek afiágon örökölt ma
gyar királyságot minden hozzá tartozó 
részeivel és országaival, melyeket részint 
visszahódított, részint még a jövőben visz-
szahódltni fog, a fiájj; kihaltával, a mit Is
ten távol tartson, viűait ét akkortól örök 
időkre a adagra is kiterjeszteni kegyesked
jék-— még pedig ugy, hogy aprimogeni-
tura vagy elsőszülöttség rendben és sor
ban minden időkön megtartassák. A mire 
bennünket Felséged nagy és dicső elei és 
ősei nagy érdemei és gondoskodása indí
tottak, a melyet arra fordítottak, hogy 

I ez apostoli királyságot a barbárok igája 
alól felszabadítsák, kiterjesztik és felse
gítsék. Követelte azt részint az a külön
böző időben tanúsított kiváló atyai gond 
is, melyet az ország a királyi iratból meg 
elégedéssel értett, részint a józan ész is 
ugy a belső, mint a külső béke és nyu
galom megóvása érdekében. Követelte 
ezt a felettébb káros, ártalmas és szo
morú interregnumok elhárítása; ösztönöz 
erre a megfontolás és a múlt, jelen és jö 
vendő idők számbavétele, hogy milyen 
állapotban volt, illetőleg most is van és 
a jövő változásoknál ezután is lehetend 
ez az I. István király idejétől már annyi 
riszontagságtól és csapástól zaklatott or
szág ; ösztönzött erre a Felséged kegyel
mébe és jóindulatába vetett erős bizalom 
és remény; ösztönzött erre minden, mi
után nincs semmi, a mi a józan ész sze
rint ebbe ütköznék. És valósággal, ha 
mindent jól meggondolunk, és fontolóra 
veszünk, kinek ajánlhatná a magyar nem
zet magát és szent koronáját inkább és 
nagyobb örömmel, mint Felséged uralko
dóházának, annyi dicsőséges császár és ki
rály termékeny szülőanyjának ? Ezért 
minden részről egyetértőleg elhatározta
tott, hogy ez a Felséged dicső eleitől és 
Felségedtől magától is annyi változások és 
veszélyek közt megvédett, megoltalmazott 
és fenntartott, s a felséges osztrák ház 
fölkent fején oly sok századokon át ren
dületlenül álló szent korona senki más, 
mint Felséged és maradékai nemzetségé
ben maradjon az idők végéiglen. Mert 
kire nézhetne az ország nagyobb meg

nyugvással ? Kire számíthatna biztosabban ? Kit 
szerethetne jobban ? Kit kereshetne fel méltób
ban ? Hol erősíthetné meg magát és az övéit job
ban ? Vagy kire építhetne szilárdabban, mint 
Felséged magas házára ? A hol nincs mit tartani 
attól, hogy Szűz Mária apostoli királyságának szent 
koronája más, mint római katholikus főre szálljon, 
mint a hogy kezdettől fogva volt és van ma is. Mi
nélfogva Magyarország bizton hiszi és reméli is, 
hogy ugy saját, mint Felséged más örökös fejede
lemségeinek és tartományainak boldogsága, miután 
Felséged és mindkét águ ivadékai dicső kormánya 
alá helyheztettek, a többi országokkal egyességben 
fog fenntartatni. Hiszi és reméli, mondom, kétely 
nélkül ősi szabadságai és kiváltságai fenntartását, 
nemcsak, hanem a Felséged és mindkét águ utódai 
kegyelme megnyilatkozásából háramló jótettek és 
adományok bő forrását is. Ennélfogva mi, itt e 
végre összegyűlt követek, ha Felséged óhajtásainkat 
elfogadni méltóztatik, boldogoknak fogjuk vallani 
magunkat, ha hirdethetjük ez örömet és vigasztalást 
azoknak, kiknek egyértelmű választásából itt va-

| gyünk. Hadd dühöngjön, zavarogjon a Kelet; ma-
| gyarázzdk és Ítéljék bár a Felséges ház boldogságá

nak irigyei e lépésünket ugy a mint nekik tetszik, mi 
; nem bánjuk. Nekünk egyszer mindenkorra elegendő, 
I hogy a mi Isten és Felséged közbejöttével elvégeate-
í tett, és továbbra is elvégeztetni fog, tántoríthatat

lanul és híven elfogadjuk. Fogadja tehát Felséged 
alázatos kérésünket atyailag, azon hálatelt nemzet 
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óhajtását és kérését, mely sem erőszak, sem félelem, 
sem fegyver, sem fenyegetés, sem rábeszélés, tanács 
vagy bárminemű másokról vett példa által, hanem 
önként és szabadon, a Felséged iránti ragaszkodás
ból kifolyólag határozta, hogy Felséged és mindkét 
águ leszármazóinak magát örök időkre alávesse* stb. 

1 l . Károly a beszédet asztalánál állva hallgatta 
végig, latinul válaszolt iá, s biztosította a magyar 
rendeket változhatlan jóakaratáról, mire a kül
döttség tagjai rendre kézcsókra járultak. Majd a 
császárnéhoz vonultak testületileg s a szokásos 
tisztelgés után az uralkodó-pár Mária Terézia 
főherczegnőt is előhivatta, kit a küldöttség szin
tén röviden üdvözölt, s az után a szokásos kéz-
csókkal távoztak, hogy a városban fényes lako

mára gy üljenek. 
Július 4-dikén tért vissza a küldöttség Ma

gyarországba, s két nap múlva a császár és 
császárné is összes minisztereikkel Pozsonyba 
rándultak, hová 7-dikén magyar gálában ünne
pélyesen tartották bevonulásukat. 8-án az ország
gyűlés megnyílt s a kanczellár magyar nyelvű be
szédetintézett a fejedelemhez, mire ez szívélyesen 
felelt. Néhány napig időzött még Pozsonyban a 
fejedelmi pár, részint vadászattal töltve az időt 
s azután visszatért Bécsbe, mig az országgyűlés 
tovább folytatta üléseit egész 1723 júliusáig. 

Arra a különbségre nézve, mely a pragmatica 
sanctiónak egyfelől Magyarország által elfogadott, 
másfelől az örökös tartományokra nézve kötelező 
formája közt fennáll, kissé bővebben is ki kell itt 
terjeszkednünk s e tekintetben nem hivatkozha
tunk meggyőzőbb tekintélyre, mint magára Deák 
Ferenezre, kinek Lustkandl munkájára a "Buda
pesti Szemlé»-ben irt s később önállólag is meg
jelent tanulmánya («Adalék a magyar közjoghoz») 
közjogunk legalaposabb tudásával, hatalmas logi
kával öleli fel a kérdés minden ágát. A fő és leg
lényegesebb különbség mindenesetre az, hogy a 
magyar pragmatica sanctio egész szabatosan kö-
rülirja a szabad királyválasztási jog visszaszállásá
nak eshetőségétl. Lipót mindkét águ származékai
nak kihaltával, holott az örökös tartományokban 
kihirdetett határozatok, jelesen az osztrák ren
dek 1720. ápril 22-én kelt végzése a leányági 
örökösödésnek Magyarország által is elfogadott 
három izén (t. i. VI. Károly, I. József és Lipót 
leányain) túl egy negyedik esetét állapítja meg, 
melynek rendelkezései mind e felsorolt ágak 
származékai kihalása után utolsó sorban az 
osztrák ház minden egyéb legközelebbi örököseire 
és rokonaira is kiterjesztik a trónigényt. 

A történetírás, úgy látszik, eddig feleslegesnek 
tartotta a két alapszerződés eme lényeges eltéré
sének nagyobb figyelmet szentelni, maga Deák 
megelégszik azzal, hogy egész általánosságban 
kifejtse azt a közjogi álláspontot, mely az 
1723. t^rvényczikk I. és II. pontjából folyik s 
rámutasson arra a lehetőségre, midőn a perso
na. ! eunio Magyarország ós Ausztria között a 
Habsburg-házi örökösödés egyenlőtlen hatálya 
következtében megszűnvén, a szabadválasztási 
jog ismét visszaszáll a nemzetre. Szerintünk 
azonban'ez az eltérés sokkal fontosabb, semhogy 
egyoldalulag tul szabadna tenni magunkat rajta, 
kulönö^gn ha nemcsak egy alkotmány-kérdés 

... formai tisztázásáról, hanem az annál 
.ó összes tényezők és okok összhangba 

sáról van szó, a történeti igazság szempont
jából. Belátja ezt a pragmatica sanctio legkiválóbb 
magyar történetirója, Salamon Ferencz is, és a 
o Magyar királyi szék betöltéséről» irott nagy ér
dekű tanulmánya 190. lapján egyenesen fölveti 
a kérdést: «kikf>ől állott ez az ág?» melyről az 
1713-diki családi szerződés záradékában, illetőleg 
az osztrák rendek 1720-diki végzésében negyedik 
helyen van említés téve. Hiszen — úgymond — 
sa Habsburgi ház fiú-ágából származott leány 
sem volt több életben 1712-ben ötnél: Lipót és j 
József leányai. Ezek örökösödését elismerek mind 
a Lajthántuliak, mind Magyarország. De kik vol
tak azon nem egyenes ágon leszármazottak, kik
ről az 1713-diki okmány szól?» Azután hozzá-

: fEventuahs esetben egész sereg prseten-
dens áll vala elő valódi és koholt genealógiai 
táblákkal, s a koholtak ép oly érvényt követelnek 
vala, mini az eredetiek". Tovább pedig: «Az | 
1713-diki szabályzat idézett záradéka nagy 
mértékben inpraktikus, s ha a sor a múlt szá
zadban rákerül, legbizonyosabb háborúba dönti 
elfogadóit". 

Salamon felfogása igen érdekes e tekintetben. 
Szerinte az osztrák pragmatica sanctio említett 
kibővítése — épen azért, mivel ily távoli ágak 
voltakép nem is léteztek, ha csak a Bourbon-

VASÁKNAPI ÚJSÁG. 
házat nem veszszük annak —• nem is annyira 
mint egy foganatosítandó szabályzat volt oda 
állítva, hanem tán inkább csak egy fontos államjogi 

| különbség elvi kifejezése akart lenni, a mennyiben 
Ausztria, mint patrimonialis ország, nem tarth atott 
igényt arra a fenntartásra, a mely Mngyarorszá-

| got, mint szabad választó királyságot illette, s így 
| épen csakis az örökre szóló szerződés formája ki-
I vánta meg, hogy egy nagyon távoli esetről is szó 

legyen benne. 
Ha ez így van, akkor önként elesik a pragma

tica sanctio Magyarország részéről történt ugy-
| nevezett korlátolt elfogadásának elmélete s feles

legesekké válnak Deáknak a nőági öröklés Ma
gyarországot illető megszorított terjedelmét tá
mogató hatalmas érvei, a mennyiben itt csupán 

; egy minden lényeg nélküli körülirásról van szó, 
mely nem érinti a personalis unió tartamát 

i Magyarország és Ausztria között. De vájjon igy 
i van-e? y o 
| — — ~=z — - = 

AZ IFJÚSÁGI KARZAT A KÉPVISELŐHÁZBAN. 

A <HÁZ.» 
— III-ik közlemény. — 

Már a ('Vasárnapi Ujság» 18SS-iki ÍS-ik szá
mában megkezdettük az 1887-ben öt évre megvá
lasztott képviselőház tagjainak bemutatását, s 
azóta mostanig a következő képviselők arczképét 
közöltük : 

Apponyi Albert gr., Abbóth Jfínos, Ábrányi Kor
nél, Baross Gábor, Bartha Miklós, Bánffy Béla gr., 
Beksics Gusztáv, Bolgár Ferencz, Bujanovics Sán
dor, Csáky László gr., Csávolszky Lajos, Csematony 
Lajos, Darányi Ignácz, Eötvös Károly, Falk Miksa, 
Grümvald Béla, György Endre, Hegedűs Sándor, 
Helfy Ignácz, Hoitsy Pál, Horánszky Nándor, Hor
váth Gyula, Irányi Dániel, Kaas Ivor br., Kemény 
János br., Királyi Pál, Madarász József, Mikszáth 
Kálmán, Móricz Pál, Orbán Balázs, Pázmándy Dé
nes, Péchy Tamás, Podmaniczky Frigyes br., Sze
derkényi Nándor, Tisza Kálmán, Tors Kálmán, Ug
rón Gábor, Vadnai Károly, Visi Imre, Vizsolyi 
Gusztáv. 

Képviselői arczkepcsarnokunk kiegészítéséül 
ezúttal ismét húsz képviselőnek arczképét közöl
jük, leginkább azokat válogatván ki, kik a véd-
erőröl szóló törvényjavaslat fölött most folyó 
vitában szerepeltek. A közönség figyelme most 
fokozottabb mérvben lévén a képviselőházra és 
ennek tagjaira fordítva, ez érdeklődésnek vélünk 
eleget tenni, ha az utóbbiak közül minél többet 
mutatunk be olvasóinknak. Az illető képviselők 
szereplése ez idő szerint annyira előtérben áll, 
hogy elegendőnek véljük arczképük mellett élet
pályájuknak csak legfőbb adatait említeni, leg
inkább az országgyűlési almanach nyomán, annál 
inkább, mivel közülök sokan már egyszer régeb
ben be voltak mutatva e lapok hasábjain. 

# 
BEÖTHY ALGERNON 1839-ben született Nagy-

Marján, Biharmegyében. A jogot Budapesten 
végezte. 1861-ben megválasztotta Biharmegye 
közönsége szolgabírónak,de az alkotmány felfüg
gesztése után állásáról lemondott. 1868-ban Bi
harmegye főjegyzője volt, 1875-ben a hosszu-
pályi-i kerület, majd a verseczi, szászsebesi ke
rület képviselője volt 1884- óta pedig Bihar
megye ugrai kerületét képviseli az országgyűlé
sen szabadelvű párti programmal. Időközben 
4 évig volt a Körös-szabályozó társulat ideiglenes 
igazgatója. A képviselőház jegyzői karának egyik 
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legrégibb tagja. Kivált humoros ötleteiről álta
lánosan ismeretes a házban és a házon kívül. 

* 

CZIRER ÁKOS 1851-ben Pécsett született, ügy
véd ós jogtudor, részt vett Bosznia okkupácziójá-
ban, mint az 52-ik gyalogezred tartalékos had
nagya. Több jogi és hadügyi kérdésről irt tanul
mányt. 1881—84-ben Pécs város képviselője 
volt függetlenségi programmal, az 1884-iki vá
lasztás alkalmával kisebbségben maradt, mig 
1887-ben ugyancsak függetlenségi programmal 
képviselővé választotta Baranyamegye sásdi ke
rülete. Tagja a véderő-bizottságnak. 

* 

FENYVESSY FERENCZ 1855-ben született Eger
ben. Egyetemi tanulmányai befejeztével a jog- ós 
államtudományokból tudori, majd ügyvédi vizs
gát tett. 1879 óta a «Pápai Lapok»-at adja ki és 
szerkeszti, több fővárosi hírlapnak is munka
társa, s Veszprém megye törvényhatósági bizott
ságának tagja. Képviselővé 1881-ben választatott 
meg először az ugodi kerületben, melyet mérsé
kelt ellenzéki programmal máig is képvisel. 
1882—83-ban a ház jegyzője volt. 

* 

GAJÁRI ÖDÖN 1852-ben Kévkomáromban szü
letett. A jogi tanfolyamot Budapesten végezte. 
1874-ben Kalocsán főjegyző lett, 1876-ban Pest
megye alsó részének, az úgynevezett Sárköznek 
ármentesítésére szervezett árvédelmi társulat tit
kára. A dunapataji kerület ugy 1884-ben, mint 
a jelenlegi országgyűlésre képviselővé választotta. 
A szabadelvű párt soraiban foglal helyet. Előadója 
a kérvényi bizottságnak. A véderőről szóló tör
vényjavaslat 25 §-ához a szabadelvű párt részé
ről ő terjesztette be a magyar nyelvnek a tarta
lékos tiszti vizsgánál föltételes érvényesíthetése 
érdekében a határozati javaslatot. 

* 

GROMON DEZSŐ 1838-ban született Vajszkán, 
Bácsmegyében. Nyilvános szereplését a megyénél 
kezdte meg. 1869-ben a hódsági kerület által 

i orsz. képviselővé választatott balközépi program
mal. 1875-ben Bácsmegye főispánjává nevez
tetett ki, s egyszersmind Zombor és Szabadka 
főispánja lett. Mint kormánybiztos több izben 
működött árvízveszélyeknél és telepítéseknél. 
1880-ban visszalépvén a főispánságtól, a követ
kező évben Bács-Bodrogmegye tovarisovai kerü
lete képviselővé választotta, s azóta folyvást e 
kerületet képviseli szabadelvű párti programmal. 
Fehérváry báró honvédelmi miniszterré történt 
kineveztetése után 1887-ben honvédelmi állam
titkárrá lett. 

* 

IVÁNKA IMRE 1818-ban, Felső-Szemeréden, 
Hontmegyében született. Ifjú korában a katonai 
pályára készült. Mint honvéd-ezredes résztvett 
az 1848-iki szabadságharczban. 1861-ben pest
megyei főjegyző, majd dunapataji képviselő lett, 
s ez időtől fogva folyton tagja a képviselőháznak. 
Tisza Kálmának személyes híve, s a «Hon» 
czimü balközépi lapnak közgazdasági munka
társa volt. 1878-ban vezér-igazgatója lett az 
éjszak-keleti vasútnak. A vörös-kereszt-egyletnek 
hazánkban meghonosítása körül nagy tevékeny
séget fejtett ki. 1884 óta Szabadka város I. ke
rületét képviseli. A közlekedési bizottság tagja. 

* 
JÓNÁS ÖDÖN 1851-ben Kassán született. 

1872-ben mérnöki oklevelet nyert, később a jog-
és államtudományokat hallgatta, majd tanár-
képesítő vizsgálatot tett, s öt éven át egyik buda
pesti reáliskolában tanárkodott. Ezután a mű
egyetemen előbb segéd-, majd rendes tanárrá 
lett. 1881-ben Máramarosmegye vizsói kerületé
ben szabadelvű programmal képviselővé válasz
tatott. 1884-ben nem nyert mandátumot. 1887-
ben régi kerülete választotta meg. A közoktatás
ügyi bizottság tagja. 

# 

JUSTH GYULA 1850-ben született Turóczmegye 
Neczpál községében. 1874-ben Békésmegye al
jegyzője, 1876-ban a békésgyulai járás főszolga-
birája lett. Később Csanádmegyébe tornyai bű-
tokára költözött, s az 1881-iki képviselő-válasz
táskor a függetlenségi párt a battonyai választó
kerületben képviselőjelöltül léptette föl, de ki-

12. SZÁM. 1889. XXXVI. ÉVFOLYAM. 

sebbségben maradt; az 1884-iki képviselőválasz
tások alkalmával Makó város képviselője gyanánt 
jutott be a házba. E kerületet képviseli jelenleg 
is. Tagja a közigazgatási bizottságnak. 

* 

KÁROLYI GÁBOR GRÓF 1841-ben Budapesten 
született. Már fiatal korában külföldre ment, 
Svájczban, Olaszországban és Parisban tartózko
dott s nagyobb utazásokat tett Ázsiában és Afri
kában is. Áz 1866-iki Klapka-féle magyar légió
nak egyik tisztje volt, később is külföldön maradt, 
s gyakran volt Garibaldi és Kossuth közelében. 
1884-ben tért haza, s az 1887-iki választásoknál 
függetlenségi programmal Székes-Fehérvár kép
viselőjévé választatott. A naplóbiráló bizottság 
tagja. A közelebbi heves viták alatt gyakori köz
beszólásai tették nevét emlegetette. 

* 

LITS GYULA 1846-ban Somogy-megyében, So-
mogyváron született. Földbirtokos és okleveles 
ügyvéd. Egyideig a budapesti kir. táblánál fogal
mazó, majd tanácsjegyző volt. Ez időben tett 
eleget katona-kötelezettségének; a hadkötelék bői 
mint szabadságolt állománya honvéd-huszár fő
hadnagy lépett ki. 1876-tól 1881-ig Fehérmegye 
vaáli kerületében szolgabíró volt. 1881 óta Fehér
megye vaáli kerületének képviselője független
ségi párti programmal. Tagja a közoktatási bizott
ságnak. 

* 

MÜNNICH AURÉL 1856-ban Iglón született. 
1880-ban a budapesti egyetemen jogtudor lett, 
utóbb letévén az ügyvédi vizsgát, működését az 
első hazai takarékpénztár ügyészi hivatalában 
kezdette. Tartalékos nonvéd-föhadnagy. 1884-
ben, valamint a jelen országgyűlésre is a szepes-
iglói kerület képviselővé választotta szabadelvű- | 
párti programmal. A kérvényi bizottságnak több j 
izben volt előadója, majd a véderö-bizottság 
tagja és előadója lett, s a jelenleg tárgyalás 
alatt levő véderő-törvényjavaslatnak is ő az elő -
adója. 

* 
PERCZEL MIKLÓS született 1812-ben Bonyhá

don. Már 1848 márcziusában követ volt, s a sza-
badságharczban testvérbátyjával, Perczel Mór tá- ! 
homokkal együtt tevékeny szerepet játszott mint ' 
ezredes, s azután külföldre menekült. Az észak
amerikai szabadságharczban mint dandárparancs
nok vett részt. 1887-ben tért vissza hazájába, s 
1868-ban Baranyamegye és Pécs város főispán
jává neveztetett ki. A főrendiház reformja után 
1886-ban annak egyik kinevezett tagja lett. 
1887-ben a főispánságról lemondván, Pécs városa 
megválasztotta képviselőjévé. A házban párton
kívüli állást foglal el; a véderő-törvényjavaslat 
feletti vitában az ellenzék álláspontja mellett 
beszélt és szavazott. 

POLONYI GÉZA 1848-ban Köröskényben, Nyitra-
megyében született. A fővárosban mint ügyvéd 
és a fővárosi bizottságnak egyik leginkább sze
replő tagja tűnt fel. 1881-ben Szolnokon válasz
tatott meg függetlenségi párti programmal, 1884-
ben ugyanott kisebbségben maradt, 1886-ban 
mint a nómetujvári kerület képviselője jutott 
a parlamentbe, s jelenleg Hajdumegye szoboszlói 
kerületét képviseli, függetlenségi párti program
mal. A véderő-törvényjavaslat ellen a főváros
ban megindult tüntető mozgalmakban, jelesen a 
február 18-iki körmenet rendezésében fő része 
volt. 

* 
PONGRÁCZ KÁROLY GRÓF 1831-ben született. 

A katonai pályára lépve a császári hadseregben 
szolgált, mig a magyar kir. honvédség szerve
zésekor átlépett ennek keretébe, s ezredesi rang
gal vált meg a tényleges szolgálattól. Mint fő
rendiházi tag, e ház üléseinek szorgalmas 
látogatója volt, s azokon több izben felszólalt, 
s különösen feltűnt éles beszéde által, melyet a 
háznak reformja czéljából benyújtott törvény
javaslat ellen tartott. A reform után a háznak 
választás folytán tagja maradt, s az ellenzékhez 
tartozott. Az 1887-iki választások alkalmával 
Nyitramegye verbói kerületében képviselővé vá
lasztatott 1888-ban tábornoki czimet nyert. 
Párton kívüli; a véderőről szóló törvényjavaslat 
tárgyalásánál a törvényjavaslat elfogadása mel
lett szavazott. 

» 

^VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
PULSZKY ÁGOST 1810-ban Bécsben született, j 

Atyjával, Pulszky Ferenczczel, az emigráczióban I 
töltötte gyermek-éveit, 8 Angliában és Turinban 
végezte középiskoláit, majd Budapesten a jogot 
s 1868-ban itt jogtudorrá avattatott. Ez évben 
Nógrádmegye aljegyzője, 1871-ben pedig a 
füleki kerület képviselője lett, e ezóta folyvást 
tagja a háznak. 1882—87-ig a szécsényi kerü
letet képviselte. 1872-ben magán tanár, pár 
évvel később pedig a jogbölcselet rendes tanára 
lett a budapesti egyetemen. Részt vett a boszniai 
hadjáratban, mint Szapáry László gróf hadtest
parancsnok segédtisztje, s a hadjárat után íő-
hadnagygyá lépett elő. Az irodalmi téren kivált 
a jog- és államtudományi szakban fejtett ki te
vékenységet, s 1887-ben a tudományos akadémia 
levelező-tagja lett. A jelen országgyűlésre Bács-
Bodrogmegye verbászi kerülete választotta kép
viselővé szabadelvű-párti programmal. 1873 óta 
tagja volt a delegácziónak, s több izben a had
ügyi költségvetés előadója. Jelenleg a véderőbi-
zottság tagja. 

* 

ROHONCZY GEDEON 1852-ben Budapesten szü
letett. Tanulmányai befejeztével Torontálme-
gyében török-becsei birtokán gazdálkodott, s már 
1878-ban képviselővé választotta a török-becsei 
kerület, melyet azóta állandóan képvisel. Az 
1879-iki árvíz alkalmával mint helyettes kor
mánybiztos működött s részt vett a mentési 
munkálatokban. A szabadelvű párthoz tartozik. 
A képviselőház előcsarnokában általa tett lövés 
ügye foglalkoztatja most a ház mentelmi bizott
ságát. 

* 
THALY KÁLMÁN született 1839-ben, Csépen, 

Esztergommegyében. Az irodalom terén előbb 
költeményeivel és más szépirodalmi dolgozataival 
tűnt fel, majd mint történet-tudós, különösen 
mint a Rákóczy-korszak alapos és fáradhatatlan 
búvára. A magyar tud. akadémia rendes tagja 
és több külföldi tudományos társaságok levelező 
tagja, s legújabban a magyar történelmi társaság 
alelnöke lett. 1878-ban a főváros LX. kerülete 
választotta meg függetlenségi programmal, a 
következő országgyűlésre pedig a debreczeni 
I. kerület mandátumát nyerte el, és azóta e 
kerületet képviseli. Tagja a képviselőház véderő-
bizottságának. 

* 
TISZA LÁSZLÓ 1829-ben Geszten született, a 

miniszterelnök testvérbátyja. 1848 elején már 
kir. táblai felesküdt jurátus volt. Márczius lő-ike 
után a pesti nemzetőrség soraiba lépett, később 
a Nádor-huszárokhoz, majd a Miklós nevet viselő 
huszárezredhez állott, s főhadnagyi ranggal dan
dárparancsnoki segéddé lön előléptetve. 1848 
végén Moórnál súlyosan megsebesült, felgyógyu
lása után mint kapitány a hadügyminiszter mellé 
titoknoknak neveztetett ki. A szabadságharcz 
után külföldi tanulmányútra ment, a honnan 
1852-ben Erdélybe visszatért s az ottani közélet 
tevékeny tényezője lett. 1866-ban Biharmegye 
tenkei kerülete által képviselővé választatott s 
azóta a háznak folyvást tagja. Képviselte a tor-
dai, lugosi kerületeket, 1884 óta pedig Krassó-
Szörénymegye bogsáni kerületének képviselője. 
Elnöke a véderő-bizottságnak. 

* 

UGRÓN ÁKOS 1849-ben született, testvéröcscse 
Ugrón Gábornak. Jogi tanulmányait Budapesten 
befejezve, törvényszéki jegyző lett, mig 1878-ban 
Oláhfaluban képviselővé választatott. A múlt or
szággyűlésen a kézdi-vásárhelyi kerületet kép
viselte, jelenleg pedig Vasmegye kis-czelli kerü
letének képviselője függetlenségi programmal. 
A kérvényi bizottság tagja. 

* 
ZICHY JENŐ GEÓF született 1837-ben. Először 

1861-ben — 24 éves korában — lett, s azóta 
rövid megszakítással mindig tagja a képviselő
háznak. Az élesdi választó kerületet képviselte 
1872-ig. Sokat utazott külföldön, s közben az 
ügyvédi vizsgát is letette. Az 1876-iki székes
fehérvári kiállitás létrehozója és elnöke, s az 
1885-iki országos kiállításnak másodelnöke 
volt. Az országos iparegyesület elnöke. 1884 óta 
valóságos belső titkos tanácsos. 1881-ben Székes-
Fehérvár. 1884-ben Budapest-Belváros, 1887-ben 
a bobrói kerület választá képviselőjének aza-
badelvüpárti programmal. Jelenleg is Arvamegye 
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bobrói kerületet képviseli, mint pártonkívüli. 
A véderő-törvényjavaslat feletti vitában az ellen
zék álláspontja mellett beszélt és szavazott. 

EGY KARZATI HALLGATÓ. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A tud. akadémia köny vkiadó-vállú latából meg

jelent az uj sorozat, mely kötetenként is megszerez
hető a Révai testvéreknél, mint a vállalat kiadóinál. 

Az irodalmi csoportban két fordított mű jelent 
meg. »Arczképek az ujabb franczia társadalomból', 
Sainte-Beuve híres essayiből fordította Wohl Janka. 
Tizenöt franczia hölgy (La Valliére, Scudéry, Se-
vigné, Lecouvreur Adrienne, D'Epinay, Recamier 
asszony stb.) jellemzése van a kötetben, melynek ára 
2 forint 50 kr. A Göthe «Faust *-jóhoz nyer becses 
magyarázatot a másik kötetben a közönség. Ez Bo-
yesen Hjalmar Hjorth newyorki tanár tanulmányát 
adja «Faust »-ról, melyet Csiky Gergely fordított 
magyarra. Függelékül pedig Heinrich Gusztáv csa
tolta hozzá a Faust-mondáról, annak irodalomtörté
netéről irt több tanulmányát, s ezek egészítik ki 
Boyesen művét. Ara 1 Irt 80 kr. A történelmi művek 
közül: egy ujabb kötet Tltierry Amadé vonzó elbeszé
léseiből a római császárság történelméből: «Szent 
Jeromos, a keresztény társadalom nyugaton,» forditá 
Öreg János. Ára 3 forint 50 kr. Ezután következik a 
franczia forradalom eszméit és azoknak Európára 
való hatását oly mély megfigyeléssel tárgyaló műve 
Sorel Albertnek: Európa és a franczia forradalom, 
melyet Szathmáry György fordított magyarra. A 
most megjelent első része a «Politikai erkölcsök és 
hagyományok" rajzát adja Enrópaszerte. Ára 4 frt. 
A társadalmi tudományok köréből valók az «Újkori 
alkotmányok,* Concha Győző kolozsvári egyetemi 
tanár műve, melynek most megjelent második köpe
tében az angol alkotmány ismertetését vesszük. Ára 

! 3 forint. Befejezi a sort *Az uj szoczializmus és an-
I nak bírálata, • Leroy-Beaulieu után forditá Sasvári 
j Annin, bevezette Kautz Gyula. Ára szintén 3 forint. 

Deák levelei. «Deák Ferencz emlékezete" czim-
; mel Ráth Mórnál három kötetre tervezett nagy 
; vállalat jelenik meg, mely a haza bölcsének van szen

telve. Az első kötet már közkézen forog s egyer on-
dolatokat tartalmaz Deák beszédeiből. Most megin
dult a második kötet is s Deák leveleit fogja öseze-

i gyűjtve adni. A levelek, melyek eddig könyvekben, 
! hírlapokban, folyóiratokban szétszórva jelentek meg, 
[ most e kötetben lesznek csoportosítva. A kötet tíz 

füzetből fog állani s szép kiállításban jelen'1: meg. 
Az első füzet a harminczas évekből származó leT J-
ket adja. Megnyitja a füzetet ama szép levél, me1 c 
Deák 1840. aug. 15-én intézett egyik barátja fiához. 
A füzet ára 40 kr. 

Ujabb elbeszélők czimmel Szana Tamás az 
utolsó évtized alatt irodalmunkban feltűnt novellis
tákról irt egy kötetet, s abban tízenhárom írót mu-

j tat be, mindenikről írói jellemzést írván és művei
ket taglalván, hol hosszasabban, hol rövidebben. 

: Szana egyszersmind szól a régibb elbeszélt) iroda
lomról is, és nem osztozik abban a vádban, hogy az 

] ujabb novella-irodalom hanyatlott volna. De a meee-
| szövésben gyöngébbnek tartja az ujabb írókat; 

viszont azonban azt látja, hogy mig a régibb elbe
szélésekben gondosabban szőtt, érdekesebb mesék-

! kel találkoztunk, az ujabb elbeszélőknél nagyobb a 
i jellemzés igazsága, az előadás művészete és bája s 

nem azt tekintik feladatuknak, hogy a fantázia 
I álomképeivel szórakoztassanak, hanem hogy az 

érező és gondolkozó ember természetrajzát adják 
1 költői feldolgozásban. 

Az ujabb irók közt találjuk Baksay Sándort 
is, a ki pedig már régibb jelese elbeszélő irodai-

'•• munknak ; összegyűjtött novellái azonban («Gyalog 
, ösvények*) csak két év előtt jelentek meg. Á könyv-
i ben jellemzett irók ezek : Mikszáth Kálmán, Baksay 

Sándor, Bodon József, Petelei István, Jakab Ödön, 
| Sebők Zsigmond, Gozsdu Elek, Prém József, Tóth 
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Sándor, Tóth József, Justh Zsigmond, Bródy Sán
dor, Palotás Fausztin. Előnyeiket, árnyoldalaikat 
Szana Tamás egyformán kiemeli a csinos képekben, 
melyekben irodalmi működésüket tükrözteti vissza. 
A diszszel kiállított kötet Hornyánszky Viktor aka
démiai könyvkereskedő kiadása. 

Dr. Kovács Pál élete és működése, irta dr. 
Koltai Virgil. Irodalmunk egyik hosszú életpályára 
ós sokféle működésű alakjának, a csak pár év előtt 
elhunyt dr. Kovács Pál humoristának életét kiséri 
végig e kötet, s ezzel együtt irodalmunkból félszá
zadra terjedő időt von be az életrajz keretébe. Győr 
város kultúrai mozgalmaihoz is, melyeknek egyik él
tetője volt a népszerű férfiú, érdekei adatokat je
gyez föl, így a színészetről. Győrben jelent meg a 
kötet, s ott rendelhető meg a szerzőnél 1 írtért. 

Egy kis város krónikája, apró történetek, irta 
Molnár László. Tiz kisebb elbeszélést, rajzot talá
lunk a kötetben, sz alföldi kisvárosi életből, vidá
mabb, vagy szontimalisabb apró történetet. Néme
lyikben a jellemző vonások is eléggé kiemelkednek. 
Ára 1 írt 20 kr. 

A franczia pairkamra vitái az elsőszülöttségi 
jogról és helyettesítésről 1836-ban. A franczia 
parlament hivatalos irataiból fordította és beveze
téssel ellátta dr. Neumann Károly. Budapest, Eévai 
testvérek kiadása. A földbirtok feldarabolásának 
kérdésével foglalkozik e nagy terjedelmű kötet. A 
franczia kormány 1826-ban tett kísérleteket arra 
nézve, hogy az örökösödést a földbirtokra az első 
szülöttségi joghoz kösse, de a pairek kamarája nagy 
és tanulságos vita után visszautasította e kísérletet. 
A vitában Francziaország legjelesebb szónokai, jo
gászai és politikusai vettek részt, s e beszédeket közli 
Neumann magyar fordításban 536 oldalt elfoglaló 
kötetben. Terjedelmes bevezetésben adja meg a vi
tákhoz szükséges tájékoztatást is. 

A csecsemő táplál tatásáról , s azon káros hatá
sok, melyek a nőre háromolhatnak, ha az nem szop
tat, habár egészsége azt megengedhetné ; irta dr. 
Berger Ignácz orvos és nőgyógyász. A sok megfi
gyelni valót tartalmazó füzetet a Lampelféle könyv
kereskedés adta ki s ára 40 kr. 

A nemzeti színházban márczius lti-ikán Szigli
getinek «Béldi Pál» történeti- drámáját adták elő 
hosszú pihentetés után, uj szereposztással. 

Közönség közepes számmal volt jelen, mely he-
lyenkint zajos tetszéssel fogadta a darab hatásosabb 
jeleneteit s költői szépségekben gazdag nyelvezetét. 
A már alig ismert mű iránt, mely Erdély történel
mének költők által leggyakrabban feldolgozott rész
letét jeleníti meg, mindvégig nem lankadt az érdek
lődés s vajmi kevesen lehettek jelen olyanok, kikre 
az előadás nem az újdonság ingerével hatott volna. 
Béldi Pál féltékenysége, s az ennek következtében 
támadt konfliktus, melynek Bánfi áldozatul esik, 
Béldi további harcza az ármánykodó fejedelmi udva-
ronczok ellen, rabsága és bukása lebilincselik a né
zőket. A legtöbb taps Jászai Marinak jutott. E 
szerepet egykor Jókainé adta. Sok tapsot kapott a 
fejedelemné ábrázolója, Hegyest Mari is. Tőle is az a 
jelenet tetszett leginkább, midőn a fejedelemtől ke
gyelmet esd Bánfi számára. Bánfit Nagy Imre adta 
művészi sikerrel. Érdekes megemlíteni, hogy Apafi 
fejedelem szerepét, melyben az első előadás alkal
mával 1857-ben Egressy Gábor lépett fel, ma annak 
fia, Egrtssy Ákos játszotta. Az est sikeréhez járultak 
Szacsrai/ mint Béldi Pál, Béresén i/i mint Teleki 
Mihály.' 

A Teleki-pályázat eredménye az akadémián. 
Az 18.-vS-iki gr. Teleki-pályázat eredményéről Szász 
Károly a márcz. 1 9-iki ülésben tett jelentést. A fel
olvasott bírálat terjedelmes, és behatóan foglalko
zik a figyelmet érdemlő művekkel, előnyeikkel és 
hátrányaikkal. A 100 arany jutalmat azonban ki le
hetett adni ama megszorító paragrafus alkalmazása 
nélkül, mely szerint a szerzőnek magának kell nyi
latkozni, ha a rosszaló bírálat mellett is fel akarja-e 
venni az aranyakat. 

A Teleki-díjra beérkezett 22 tragédiát Zichy An
tal elnöklete alatt Szász Károly és Arany László bí
rálták az akadémia részéről; a nemzeti színház pe
dig Ujházy Edét és Nagy Imrét bízta meg a bírálat
tal. A pályaművek nagyobb része most is vagy 
szárnypróbálgatásból, vagy olyan irók művéből ke
rült ki, kik már sokat próbáltak, de nem kellő te
hetséggel. A 22 darab közül tizenötről alig van 
mit mondani. Átmenetül szolgál az érdemetlen da
rabokból a jobbakhoz «Hilderik:», mely kiforratlan 
tehetség müve. Van talentuma a vérfagylaló jelene
tek kigondolására, egy képzelt kor vad és sötét szi-

í:öbb tehetséggel és tanulmánynyal készült 
-Julián u-s Apostata* (van egy másik «Ápostata Ju
lián" is, de ez rossz). Az egész műhöz egy nagy 
épület anyagszerei összehordvák, de az épités meg 
sein kezdődött. Ha a szerző még fiatal, remélni le
het tehetségétől. *A trónért*, Mária királyné és Kiss 
Károly vitája a trónért szebben van irva amannál, 
de csekély drámai erővel. Valamivel magasabb 
színvonalon áll ennél a «Végrendelet', melynek 
színhelye Sziczilia s hőse Silvio király. Jól kigon
dolt mese, jól megindítva, de a jellemek fogyatéko-

i sak s a dráma fejlődése érdekét veszti. « Vera grófné* 
j modern tárgy. Azt a kérdést veti föl: melyik a dere-
I kabb nő : ki nyíltan szakit férjével, mikor nem sze

reti s kiteszi magát a világ megszólásának, vagy 
pedig az, ki titokban kaczérkodik és megőrzi a világ 
becsülését. Az előbbi Vera grófnő. A probléma ér
dekes, fejtegetése azonban zavaros, befejezése pedig 
nincs, vagyis érthetetlen a vége. Nagy és lényeges 
hibája meilett is egyéb irodalmi tulajdonaiért egyik 
bíráló «Vera grófnő*-re szavazott. *A nagyság sú
lya* czimű történeti drámával foglalkozik ezután a 
bírálat. Hőse Temistokles, s e név volt a tragédia 
czime is mikor egyszer pályázott. Emlékeztet Shaks-
peare «Coriolánus»-ára, kivált az első felvonásban 
sok a Shakspeare-reminisczenczia. Ez a darab is jól 
indul, de süppedékes talajra téved, fárasztó dikczióba 
fid. A két utolsó felvonás a leggyöngébb része. Jelen 
alakjában alig volna szinrehozható. 

Ezután áttér a bírálat »A nagyravágyó* tragédia 
ismertetésére. Ez sem először jelenik meg az aka
démia előtt. Már egyszer pályázott «Sirius» czimen. 
Hőse, Martius, római lantos, Nero korában, minden 
inkább, mint nagyravágyó. Á vékony mese gyönge 
és ingatag cselekvényével, melyben a hősnek magá
nak van legkevesebb s legkevésbbé tettleges része, 
mert úgynevezett «nagyravágyását» egyetlen tettel, 
sőt egy erős elhatározással sem igazolja — e vékony 
mese mindamellett oly csinosan van szőve s cserge
dező patakként eló'bb-előbb hajtva, hogy a darabot — 
talán erőteljesebb s izmosb tehetségre valló, de 
durvábban s esetlenebbül faragott versenytársaival 
szemben határozott előnyre emelik amazokat felül
múló jobb tulajdonai: a túlzásoktól és szertelensé-
gektől ment, bár szintén nem valami erős és biztos 
jellemzés, ugy a személyekben, mint a meglehetősen 
halvány, de legalább nem hamis korrajzban : a nyelv 
tisztasága, a verselésnek valamennyi társa fölött ki
magasló csinja s szabatossága s végre az, a Teleki
pályázatnál különösen figyelembe veendő szempont, 
hogy az összes pályaművek közt ez az egyetlen, a 
melyet aránylag csekély igazítással (melyek közé a 
hős versenydalának mással, kevésbbé dagályos, ke-
vésbbé kihivó, de erőteljesebb, hazafias, vagy Bóma 
romlását sirató dallal felcserélését is számithatni) — 
színpadra lehet vinni, mig a többieket — még a 
jobbakat is — csak teljes átdolgozással lehetne. 

A biráló bizottság elnöke fölvetette a kérdést: 
kivánja-e a bizottság a megszorító paragrafust al
kalmazni a iutalom kiadására nézve. A bizottság 
azonban abban a véleményben volt, hogy miután 
ama §, melynek eredeti czélja a netalán túlérzékeny 
irók önérzetének kímélése volt, a hozzá fűződött 
balmagyarázatok miatt czélját merőben eltévesztette 
s gyakorlatilag sem bizonyult életrevalónak, mert 
nem volt eset, hogy a § alkalmazása mellett pálya-
dijt nyert, köztük elismert drámaírók közül, egyik 
is a jutalmat fel ne vette volna, csak az esetben al
kalmaztassák, az akadémia tekintélyének megóvására, 
ha a társai közt legjobb mű is irodalmi színvonalon 
alul állana s azért a § eme kifejezésének : «a bírálók 
a jutalomra egy művet sem találtak érdemesnek" — 
legenyhébb értelmezés adassék. A bizottság a jelen 
esetben a jutalomnak a XXI. számú «Nagyravágyó" 
czimű és Phaeton jeligéjű pályamű részére feltétlen 
kiadását hozza javaslatba. 

A jeligés levélke felbontatván, a megjutalmazott 
«Nagyravágyó* szerzőjéül Soutló Sándor neve tűnt 
ki. Somló vidéki színész, ki az «Első szerelem» és 
«Ovid» czimű vígjátékával és az • Apród» czimű köl
tői beszélyével már pályadijakat nyert. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia, márcz. 18-iki ülésén 

szakszerű előadások voltak napirenden. 
Inkey Béla levelező tag «Az erdélyi havasok geo-

tektonikai vázlatán czimmel tartotta székfoglalóját, 
mely az erdélyi havasok földtani alkatát tárgyalta. 
Szily Kálmán «Adalék a pontmozgás tárgyalásához* 
czimű értekezésében a mozgást a rendes szokástól 
eltérőleg nem egy mozdulatlan tengelyrendszerre, 
hanem olyan forgó tengelyrendszerre vonatkoztatja, 
melyben az alapsíkot a mindenkori vezérsugár és 
a mindenkori sebesség iránya szabja meg. Ugyanő 
bemutatta Korda Dezső dolgozatát «a fény hatásá
ról a seleniumra» Korda vizsgálatai szerint, melye
ket a Collége de Franceon, Moscat tanár laborató
riumában végzett. Ballo Mátyás «a növény-végy tan 
egy uj feladatáról", a növényi organizmus titkainak 
kiderítéséről értekezett, majd felolvasta Neumann 
Zsigmond tanulmányát «a chininum bannicum elem
zéséről", mire az ülés véget ért. 

A márczius l!)-iki összes, ülésben megállapították 
a nagygyűlés sorrendjét. Április 30-án az osztályok 
értekezlete, melyen a pályázatokat döntik el, az uj pá
lyakérdéseket meghatározzák s az uj tagokat ajánl-
ák. Május 1-én nagygyűlés, melyen az osztályok 

terjesztik elő megállapodásaikat, a jutalmat nvert l 
pályamunkák jeligés levelét bontják fel. Május 3-ikán 
elegyes ülés, s az elnök és másodelnök megválasz- ! 

falsa: továbbá az nj tagok megválasztása. Május 
5-ikén, vasárnap, ünnepélyes közgyűlés. 

A természettud. társulatban márcz. 20-ikán 
dr. Schafarzik Fereucz a Cserhát eruptív kőzeteiről 

értekezett. Kimutatta, hogy a Cserhát vulkánjai a 
hajdani felső mediterrán tenger partján, tangenczi-
ális és radiális hasadékokon nyomultak föl. Utána 
Tausz Ferencz tanár mutatott be egy elmés készü
léket a folyadékok fenéknyomásának megmutatá
sára. Dr. Szabó József az ujabb hazai opál-leletekről 
tett jelentést s be is mutatta a Vörös-vágáson leg
újabban talált igen nagy példányú nemes opálokat. 
Az előadásokat választmányi ülés követte, a melyen 
a bírálók jelentése alapján kiadásra elfogadtáü Da
dog Jenő munkáját, Magyarország myriapoda-fau-
nájáról. A társulat kezébe vette a természettudo-

; mányi magyar műszavak tisztázását s az állat- és 
j növénytan műszavai ügyében fontos lépéseket tett. 
{ Elhatározták, hogy mihelyt a fizető tagok száma 
j eléri a 8000-et, a "Természettudományi Közlöny"-t 
| két heteukiut megjelenő folyóirattá alakítják át. 

A Petőfi-társaság márcz 17-iki havi ülésén 
dr. Prém József egy erdélyi költőnőről, Újfalvi 
Krisztináról tartott előadást, ismertetve az irónő 
életét s műveit. Újfalvi Krisztina korának legszebb 
nője volt, de rendkívül bizarr életet folytatott. Még 
a ravatalon sem volt nyugta, mert szolgája meg
őrült, s a halottat kiragadta a koporsóból. Utána 
Ábrányi Emil két vendégtől, Dengi Jánostól és Pa-
lágyi Lajostól olvasott fel egy-egy verset, melyek 
tetszettek. Végül Margittal Dezső olvasta föl «Az 
igazgató nr» czimű rövid elbeszélését. A felolvasá
sok után zárt ülés következett, a melyen Bydberg 
Viktor svéd írót tiszteleti taggá választották! Ryd-
berg már régebb idő óta nagy érdeklődéssel viselte
tik a magyar irodalom iránt s igen szép tanulmányt 
irt Petőfiről a Schöldeström-féle svéd nyelvű Petőfi-
életrajz elé. 

Az országos képzőművészeti tánsulat e hó 17-
ikén tartotta évi közgyűlését gr Károlyi Tibor el
nöklete alatt. A tagok nagy számmal jelentek meg, 
s a művészek is nagy érdeklődést tanúsítottak. 

Gr. Károlyi Tibor elnöki megnyitó beszédében 
meleg szavakat szentelt Budolf trónörökös emléké
nek. Főleg ugy emlékezett a megboldogult trónörö
kösről, mint a társulat védnökéről s a művészet, iro
dalom és tudomány pártolójáról. A társulat koszorút 
helyezett a trónörökös ravatalára s részvét-föliratot 
intézett a gyászoló felséges szülőkhöz és özvegyhez. 
A közgyűlés pedig jegyzőkönyvében adott kifejezést 
a fájdalom érzelmének. 

Ezután Keleti Gusztáv társulati igazgató olvasta 
föl emlékbeszódét Trefort Ágost fölött, mely nyom
tatásban is megjelent. Főleg azokat a bokros érde
meket vázolta s emelte ki, melyeket az elhunyt mi
niszter a hazai művészet és műipar föllendítése kö
rül szerzett, részint a műpártolással, részint a buz
dítással, nagy részben pedig a szakoktatás megte
remtésével s a fiatal tehetségek fölkarolásával. Keleti 
emlékbeszéde Trefortnak sok oldalú működéséből 
főkép azt emelte ki, melylyel a művészeti nevelést 
megteremtette, alapított művészeti iskolát, iparmű
vészeti társulatot technológiai muzeumot, állami 
közép-ipariskolát, s lelkesedéssel ápolta a hazai mű
vészet érdekeit. Kiemeli az emlékbeszéd, hogy Tre
fort tekintélyének egész súlyával hirdette és hangoz
tatta sokszor azt a nagyfontosságú, bár nem uj elvet, 
egyúttal meggyőződést, hogy hazai művészetünk, 
jelen fejlettségének folytán immár joggal számíthat 
azon három rendbeli hatalom erélyesebb támogatá
sára, a mely a saját érdeke által is a művészet ápo
lására van utalva. E három nagy hatalom, mint a 
hazai művészet fölvirágoztatásának leghivatottabb 
tényezője : a magyar állam, a magyar egyház és a 
magyar társadalom. — Az emlékbeszédet megélje
nezték s az elnök a társulat nevében köszönetet 
mondott Keletinek. 

Dr. Szmrecsányi Miklós titkár terjesztette elő ez
után a gondosan szerkesztett titkári jelentést mely 
bevezetőleg művészetünk fejlődését konstatálja az 
elmúlt évről is. A műcsarnok kiállításai azonban 
nem részesülnek a megérdemlett látogatásban, a 
minek oka alkalmasint az, hogy a kiállítások a bo
rús és rövid napokból álló őszre esnek. A gyermek
menhely javára rendezett régi képek kiállítása sem 
hozta meg a várt eredményt. De a művásárlás na
gyobb volt, mint előző évben. A társulat közvetíté
sével 1888-ban összesen 151 műtárgy kelt el 42,335 
írtért, melynek kétharmadrészét magyar művészek 
kapták. A király ő felsége, — ki húsz rendes tagsági 
dijat váltat a társulatnál, — tizenegy magyar mű
vésztől !)000 írtért vásárolt müveket s megvett né
hányat a nemzeti múzeum is. A társulat maga tizen
két év alatt 77,468 frtot fordított művásárlásra. A 
jelentés aztán melegen emlékezik a társulat halott
jairól : Trefort Ágostról, Henszlmann Imréről, Fuchs 
Gusztávról, Weber Ferenczről és Halui Antalról. 
Végül pedig a számadások főbb tételeit mutatja be. 
Ev végén a rendes tagok száma 1761 volt s azóta 
42 uj tag jelentkezett. A kiállítások 324 frt deficzit-
tel (10,895 frt bevétel ellenében 11,130 frt. kiadás) 
végződtek ugyan, de az évi mérleg azért nem ked
vezőtlen. A kiadás 51,856 frt volt; de még maradt 
3,042 frt. Az idei költségvetésben a bevételek 52,390 
frtra irányozvák elő, a kiadások 51,733 frtra. Majd a 
választások megejtésére került a sor. Első alelnök 
lett: Harkányi Frigyes, másod-alelnök: Barabás 
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Miklós. Választmányi tagok a művészek közül; Agg-
házy Gyula. Benczúr Gyula, Czigler Győző, Hausz-
mann Alajos, Keleti Gusztáv és báró Mednyánszky 
László ; a műpártolók közül: Fenyvessy Ferencz, 
Forster Gyula, Gerlóczy Károly, gr.' Károlyi Tibor, 
Lipthay Koméi és Takács Lajos. a választás kihir
detése után a közgyűlés véget ért. 

A «Jó-szív» egyesület igazgató választmánya 
márcz 19-ikén, Tisza Kálmánná elnöklete alatt a 
miniszterelnöki palotában ülést tartott. Elnöklő 
grófnő mindenekelőtt kijelenté, hogy ő felségökhez 
és az özvegy trónörökösnéhez gróf Károlyi Istvánná 
kezdeményezésére a budapesti jótékony egyesületek 
sorában a «Jó-sziv» is részvétiratot intézett. 

Az évi közgyűlés megtartását május első felére 
határozták. Lukács Antalnak, ki 1888. végeiga pénz
tárnoki tisztet teljesítette, köszönetet szavaztak. 
A csongrádmegyei árvízkárosultaknak 11,660 frt 
kölcsönt szavazták meg. Vasmegye Magyar-Gencs 
községének elemi csapások által sújtott lakosai ré
szére pedig 4875 frtot. Továbbá Ungmegye Csecseko 
községének 100 frtot s a vidéki bizottság vélemé
nye alapján Szabolcsmegye Dögbe községének 300 
frt, Balsa községének 190 frt segélyt, Tisza-Lök köz
ségének 2000 frt kölcsönt adtak. Tekintettel az ujabb 
árviz-katasztrófa hírekre, a további kölcsönzéseket 
egyelőre megszüntették. 

A Szent-István társulat közgyűlésén, mely e hó 
21-ikén ment végbe, Simor János bibornokprimás 
elnökölt, s jelen volt Samassa egri érsek, Zalka 
győri, Császka szepesi, Schuszter váczi, Schopper 
rozsnyói, Bende beszterczebányai, br. Hornig vesz
prémi s Pável nagyváradi g. k. püspök, az egyházi 
rend számos tagja, világi előkelőségek. 

Simor János herczegprimás megnyitó beszédében 
azt fejtegette, hogy korunk nagy baja a katholikus 
hittől való elpártolása. Sajnálattal vette tudomásul 
a közgyűlés, hogy gr. Károlyi Sándor elnöki állásáról 
lemondott és szerzett érdemeiért köszönetet nyilvá
nítottak. A primás ajánlatára gr. Zichy Nándor-t 
választották elnökül. Füssy lamds, a társulatnak 
huszonöt év óta igazgatója, szintén lemondott. Ér
demeit jegyzőkönyvbe igtatták s helyébe Simor her
czegprimás ajánlatára dr. Kiss János temesvári theo-
logiai tanár választatott meg. 

MI ÚJSÁG. 
Az izgalmak napjai. A nyugalom nem tud ál

landó lenni, se a képviselőházban, se azon kivül. A 
katonai törvényjavaslat tárgyalásait sajnálatos ese
mények zavarják meg, oly események, melyek a rég
óta ingerült állapotokból, a szenvedélyek forrongá
sából keletkeznek. Bent a ház üléstermében és a 
társalgó folyosókon, kivül a házon, utcza-szerte 
fölkavarodták a szenvedélyek. 

Rohonczy Gedeon képviselő, ki e hó 19-én a kép
viselőházi előcsarnokban reá lőtt Samorszil Kál
mán 19 éves tanulóra, elutazott, s levelet intézett a 
képviselőház elnökéhez, melyben azt mondja, hogy 
a folyosón bántalmaztatott, kéri tehát ügyét a men
telmi bizottsághoz utasítani. A márcz. 20-iki ülés
ben foglalkozott ezzel az ügygyei a ház. Az ülés 
előtt a folyósokon már nagy hévvel és nyugtalan
ság közt csoportokban beszélték meg az előbbi nap 
eseményeit. Egy ily csoporthoz, mely függetlenségi 
képviselőkből állt, közeledett Krajcsik Ferencz is. 
Polimyi Géza azt mondta neki: «ne jöjjetek most 
közénk, mert nagyon ingerültek vagyunk.» Krajcsik 
ezt sértőnek találta. Hevesen és oly erős szavakkal 
válaszolt, melyek a folyosó úgyis ideges hangulatát 
egész fölzaklatták. Húsz ellenzéki képviselő azonnal 
zárt ülést kért az elnöknél. Pidszky Károly és egy 
hirlapiró közt a folyosó másik részén történt szó
váltás. Az ülés tehát nagy nyugtalanság közt nyilt 
meg, s azzal kezdődött, hogy felolvasták Bohonczy 
levelét, melyet az elnökhöz intézett, s kéri, hogy 
képviselői mentelmi jogát függesszék föl. Irányi 
Dániel szólalt föl azután, s indítványozta, hogy a 
tegnapi esemény következtében mondja ki a ház, 
hogy elvárja » bíróságtól törvény és igazság 
szerinti kötelességének teljesítését, továbbá küld
jön ki kilencz tagú bizottságot az ügy megvizs
gálására. Tisza Kálmán miniszterelnök szintén kí
vánta, hogy az ügy a mentelmi bizottsághoz utasít
tassák, de azt nem fogadhatja el, hogy a bíróság 
kötelessége teljesítésére figyelmeztessék. Orbán Ba-
lázs a képviselőház előcsarnokában történt esetet 
mondta el; az ülés után — monda — a ház előcsar
nokában Ivánka Imre rendőrrel vonszoltatott egy 
ifjút, Boncza Miklós bottal, Beöthy Algemon boxer-
rel ütötték. Aztán jött Rohonczy s rálőtt a fiatal 
emberre, s a füstölgő revolverrel Vecsey Endre 
képviselőt is megfenyegette. Orbán előadását ellen
mondó közbekiáltásokkal hallgatta a jobboldal. 
Beöthy Algemon kijelentette, hogy nem bán
talmazta az ifjút. Vécsey Endre elmondta, hogy 
mikor ő kifakadt a jelenet láttára, Rohonczy ezzel a 
szavakkal fordult felé: «Ha inzultál, önt is agyon 
lövöm. • Polónyi Géza szerint a fiatal embert agyba-

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
J főbe verték s mikor már meglőtték, egy képviselő j 
I még kétszer fejbe ütötte. Gr. Apponyi Albert a 

mentelmi bizottságnak azt az utasítást kívánta adni, ! 
; hogy mindenkit hallgasson ki, a kijelentkezik. Thaly 

Kálmán oly intézkedésre kérte az elnököt, hogy 
képviselők ne jöhessenek fegyverrel a házba. Az 
elnök megjegyezte, hogy ily kérést maga is intézni 
akart a ház tagjaihoz. Szóltak még többen, s végül elfo
gadták, hogy az ügy a mentelmi bizottságnak adas
sék át, mely azóta már össze is ült, s megkezdte a ki- j 
hallgatásokat. A nyilt ülést zárt ülés követte, melybon 
a Krajcsik-Polónyi eset jött szóba, s fölemlítették 
Pulszky Károly esetét is a hirlapiróval. Krajcsik 
Ferencz kijelentette, hogy Polónyi sértő hangon 
szólt hozzá. Szavai azonban nem Polónyi becsületére, 
hanem modorára vonatkoztak. Ugrón Gábor ugy 
találta, hogy Krajcsik nyilatkozata után az ügyet 
befejezettnek lehet tekinteni. Egyszersmind a 
pártok egymásiránti becsülésének szükségét han
goztatta. Az elvi küzdelmet ne vigyék a személyes
kedés terére, a politikai harczot ne folytassák fegy
verrel. Szavait a jobboldal is megéljenezte. A zárt 
ülés azonban még sem hárította el a párbajt. Poló
nyi Géza és Krajcsik Ferencz e hó 21-ikén délelőtt 
fegyveresen álltak szemközt. Golyót váltották, de 
egyik sem talált. A márcz. 21-iki ülés már nyugod
tabb hangulatban folyt le s a katonai törvényjavas
lat 25-ik pontját tárgyalták. 

A képviselőház előcsarnokában történt lövés 
következtében az utczai tüntetések ismét kitörtek, 
és nagy mérveket öltöttek. A lövés hire gyorsan el
terjedt, s a képviselőház előtt nagy csoportosulás 
támadt. A meglőtt fiatal embert czombján érte a 
golyó, de nem hatolt be, mert vagy föltartotta zse
bében valami, vagy gyönge volt a lövés. Súlyosabbak 
fején az ütések nyomai, de pár nap alatt felgyógyul. 
A képviselőház előtt összegyűlt tömeget a rend
őrök oszlatták szét. Később az ifjúság gyűlést tar
tott a muzeumkertben kemény kifakadásokkal Ro
honczy ellen. Este pedig tüntetés volt. A függet
lenségi párt klubja előtt éljeneztek. Majd Rohonczy 
reáltanoda-utczai lakása előtt zajongtak. Innen a 
kormánypárt klubja elé mentek, de itt már kato
naság és rendőrség volt. Egy rendőrtiszt felszólí 
totta a tömeget a szétoszlásra, s a trombitát is meg
fúvatta. A tömeg aztán eloszlott, de az utczákon 
még soká hangzott a zsivaj. Ez márcz. 19-ikén tör
tént. Másnap ismétlődött a tüntetés, a legsajnálat-
raniéltóbb eseményekkel. Az egyetemi ifjúság és a 
néptömeg már kora reggel gyülekezett a képviselő
ház előtt és környékén. Gyalog és lovas-rendőrök 
azonban visszanyomták a tömeget. A muzeum-kör-
uton gyülekezett tehát újra atömeg. A miniszterelnök 
kocsiját fölismerték. Ököllel, bottal fenyegették. 
A rendőrség csinált utat a képviselőházhoz. A mű
egyetem udvarán is sok fiatal ember gyűlt össze, s 
bezárták a rácsos kaput. Türelmetlenül várták, mit 
határoznak a képviselőházban. Hermán Ottó nyu
galomra intette a fiatalságot. A tömeg az utczáu 
egyre nagyobb lett. Végre az ülést befejezték. A ház
ból kijövő ellenzéki képviselőket éljenozték, a kor
mánypártiakat lezugták. Mikor a aninisztereluök 
kocsijába szállt fiával együtt, a muzeum-kert keríté
sén belül fölharsogott az «abczug*. A kocsi kifor
dult a Sándor-utczából a muzeum-körutra. Kődara
bokkal dobálták, s a tömeg egy része a kocsi után 
rohant. A kocsis a lovak közé vágott. A tömeg egy 
része versenyt futott a kocsival. Vágtató rendőrök 
nyomultak előre és körülvették a kocsit, melyet 
végre is a tömeg nem birt követni. A kerepesi-ut 
nyilasától a miniszterelnök kocsija akadály nélkül 
haladt tovább. 

A műegyetem udvaráról dobálni kezdték a rend
őrséget, mely az ajtót föl akarta nyittatni, de az 
egyetemi rektor a kulcs átadását megtagadta. A 
rendőrség lakatossal nyittatta ki, s katonasággal 
nyomult be. Tizenegyet letartóztatott, a többiek a 
Kossuth-nótát énekelve az egyetemhez vonultak, de 
a szerb-utczai kaput zárva találták, s eloszlottak. 

Ezalatt a muzeum-köruton és a nemzeti színház 
bérháza előtt (hol a függetlenségi párt klubja van) 
a legingerültebb jelenetek folytak le, habár ide vonta 
össze egész erejét a rendőrség és katonaság is érke
zett. A képviselőház üléséről jövő Pulszky Károlyt a 
műegyetem előtt a tömeg felismerte, és rákiabáltak. 
A színházi bérház előtt fenyegetni kezdték. Vécsey 
Endre függetlenpégi képviselő szónokolni kezdett, s 
fel is szólította a tömeget, hogy oszoljanak ezét. Ek
kor történt, hogy Tora Kálmán képviselő oda állt 
Pulszky elé, saPulszkynak szánt ütés őt érte. Kalap
ját leverték és fején oly ütést szenvedett, hogy a vér 
azonnal elborította. Pnlszkyt egy fiatal ember hirte
len betuszkolta a kapu alá. Torst fölvitték a függet
lenségi párt klubjába, hol sebét bekötözték. Szeren
csére nem volt veszedelmes. Most az ingerültség az 
ellen fordult, a ki Törsre ütött. Ez egy Kasztl József 
nevű napdijas. Véresre verték, sőt lábszárán egy szú
rást is kapott, A rendőrség végre szétüzte a bőszült 
tömeget. 

Az esti órákban több század katonaság állta el az 
utczákat, és őrjáratok czirkáltak. A niagyar-utezában 
Krajcsik lakása előtt macskazenét rendeztek. De a 

' rendőrség a csoportosulásokat nem sokára mindenütt 
i feloszlatta és esti 11 órakor a csend helyreállt. 

Márczius 21-ikén a muzeum-köruton és a képvi-
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selőház előtt már reggel föl volt állítva a rend
őrség, s nem engedtek megállni senkit. Tiz órakor 
már sürü tömegek sétáltak föl s alá. Nagyobb rend
zavarás nem történt. Ellenszegülésért a rendőrség 
ismét többeket letartóztatott. 

Az esti órákban a kerepesi út torkolatánál ismét 
nagyra nőtt a tömeg. Ekkor a rendőrság minden 
irányból neki ment a tömegnek, szerteszét űzte. 
Ekkor történt a legtöbb elfogatás, mert a rendőrség 
egész csoportokat bekerített, és tömegesen kísérte 
be. Este hetven embert fogtak be, az egész nap folya
mán pedig kilenczvennegyet. 

Márcz. 22-ikéu az egyetem táblájára kifüggesztet
ték a közoktatásügyi miniszter rendeletét, mely a 
tüntetések vezetői ellen a legnagyobb szigorra uta
sítja az egyetemi tanácsot; s a rendelet kijelenti, 
hogy ha pedig az egyetemi ifjúság még ezentiü i» 
nagyobb számmal venne részt az utczai tüntetések
ben, az egyetem a folyó tanévre be fog záratni. A 
miniszter egyszersmind intézkedett, hogy a niűegye 
tem és élettani intézet közti kert, mely sok tüntetés
nek volt színhelye, rendőri felügyelet alá helyez
tessék. 

A minisztertanács is foglalkozott e hó 21-én a 
rendzavarásokkal, s elhatározta, hogy a legszigorúbb 
eszközökkel és erélylyel kell föllépni a rend érde
kében. 

Márczius 22-ikén szakadó eső hűtötte le a tünte
tési kedvet. Márczius 22-ikéu az utczákon csend 
volt, de a képviselőházban újra heves felszólalások 
történtek. Orbán Balázs és b. Kaas Ivor a rendőrség 
eljárása és az elfogatások miatt szólalt fel, Ahnássy 
Sándor pedig azt említette fel, hogy előtte való este 
egy rendőr a függetlenségi pártkörből kitekintő kép
viselőkhöz fölkiáltott, hogy ha az ablakokat be nem 
csukják, oda lövet. Az elnök, mivel a házszabályok 
szerint Almássynak nem volt joga szólani, megvonta 
tőle a szót. Az ülés másik felét a katonai törvény
javaslat vette igénybe. Még öt szónok maradt föl
jegyezve másnapi ülésre. Tehát a 25-ik pont vitája 
a végéhez közeledik. 

Az udvar csak pár napig marad még Budapesten. 
A királyné, a ki gyöngélkedik, szombaton volt eluta
zandó Wiesbadenbe, hol dr. Metzger tanár fogja 
gyógyítani. Mária Valéria főherczegnő a királyné
val együtt hagyja el Budapestet. A király is eluta
zik a jövő héten. 0 felsége márcz. 21-ikén átalános 
kihallgatást adott. Ezt megelőzőleg fogadta a király 
Tisza Kálmán miniszterelnököt hosszabb kihallga
táson ; továbbá 2 örök János rendőrfőkapitányt. 
A király száz forintot küldetett Kádár nevű lovas 
rendőrnek, ki a tüntetések alatt lováról leesett és 
lábán megsérült. — O felsége a királynét és Mária 
Valéria főherczegnőt elkíséri Bécsbe, de hétfőn visz-
szajön, s még e hó 28-ikán nyilvános kihallgatást á<l. 

A király ő Felsége e hó 20-ikán, a fővárosban 
való tartózkodása óta először, hosszabb sétalovag
lást tett. Délután egy órakor a városligetbe kocsi
zott. Az István-uton lóra ült és Rákosmezőre lova
golt. Két órakor ő felsége kocsin ismét visszatért a 
várlakba. 

Az osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben szerkesztősége Bécsben márczius 19-ikén ülést 
tartott Wilczek gróf elnöklete alatt. A vállalat 
munkatársainak Rudolf trónörökös halála óta ez 
volt az első összejövetele. Az elnök megható sza
vakkal tolmácsolta a gyászt, mely Rudolf trónörö
kös halálával a monarchiát érte s ezzel együtt ezt a 
nagyfontosságú vállalatot is, melynek az elhunyt 
megteremtője és lelke volt. Weilen udvari tanácsod-
tudattá azután, hogy ő felsége a mű folytatását ha
tározta el és pedig az özvegy trónörökösné, Stefánia 
ő fensége védnöksége alatt, a kinek rendelkezésére 
fog állani Szögyény külügyminiszteri osztálytaná
csos. Ezután a napirendre tértek, melynek tárgya
lása közben Weilen udvari tanácsos a következő 
táviratot vette Miramaréból: «Azon legbensőbb óhaj
tásom mellett, hogy nagy vállalatunk virágozzék to
vábbra is, kérem, fejezze ki nevemben a munkatárs 
uraknak legszívélyesebb üdvözletemet. Stefánia.* 

Tors Kálmán orsz. képviselő, lapunk egyik fő
munkatársa, a márczius 20-iki zavargás alkalmával 
szenvedett sérülés utón a körülményekhez képest, 
elég jól érzi magát, bár néhány napig a szobát kény
telen őrizni. A megsebesült képviselő iránt, pártkü
lönbség nélkül, általános részvét nyilatkozik a ház
ban és a házon kivül. 

Számos képviselő látogatta meg Törsöt, köztük 
Iránvi Dániel, Jókai Mór, Ugrón Gábor, Begfdus 

Sándor. Helfy Ignácz, báró Rosner Ervm, T--
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Karoly, Eötvös Károly, b . Nikolics Fedor , s tb . A ház 
elnökének és a háznagyi h ivata lnak részvétét gr. Te
leki háznagy tolmácsolta. A szabadelvű pár t részvétét 
b. Podmaniczky elnök megbízásából Visi I m r e fejezte j 
ki. Az egyetemi ifjúság 8 tagú küldöttsége részvé- j 
tűket , sajnálatukat fejezték ki. Szentesről, Tors ke- j 
rületéből pár tkülönbség nélkül sokan sürgönyileg i 
tudakozódtak képviselőjük hogyléte i rán t 

Az idei o r s z á g o s d a l ü n n e p Szegeden lesz aug. 
15-én és a következő napokon. A szegedi dalegyesü- ! 
let meleg hangú körlevelet intézet t a tagegyesületek
hez, melyben valódi magyar alföldi vendégszere te t - j 
tel hivja meg az énekeseket. Edd ig m á r ha t külön- | 
féle értékes dij van megállapítva. 

Az e lső o. á l t a l á n o s b a l e s e t e k e l l en i b i z t o s í t ó 
t á r s a s á g , melyet hazánkban a cs. k. szab. «Assicn- j 
razioni Generál i" magyarországi vezérügynöksége 
képvisel, e hó 9-én ta r to t t a Bécsben rendes közgyű
lését. Az előterjesztett 1888-ik évi számadási jelen
tésből kitetszik, hogy a baleset-biztosítás a lefolyt 
évben je lentékeny haladást te t t , ugy a biztosí tot tak 
számát, m i n t az ál taluk teljesített dijakat illetőleg, 
min thogy a díjbevétel 756.160 frt 02 krnyi összeget 
ért el, az egyénenkint i biztosításnak a jövő években 
esedékes dijkötelezvényei pedig 2,847.843 frtot tesz
nek ki . Az egyénenkint i biztosítást 34.121 személy : 
vette igénybe, mig az együttes biztosítás által , 
155.576 munkás 40,115.831 frtnyi évi munkabérre l ! 
részesült a baleset-biztosítás jó té teményeiben. Az 
1888-iki üzletévben 6243 káresetet 360.076 frt 91 > 
kínai fizettek ki, az intézet fennállása ó ta 19.343 kár- \ 
eset egyenlí t tetet t ki összesen 1.274-403 frt 35 krral . 
Az üzletszámla 97.230 frt 43 krny i nyereséggel 
zára to t t le, m iu t án az értékpapírok 24.779 frt 93 
krnyi ér téktöbblete az árfolyam-ingadozásokra ala
k í to t t tar ta lékba és a tőketar talékhoz a szabályszerű 
i l le tményen kivül még 8584 frt 56 k r csatol ta tot t . 
Az igazgatótanács ajánlatára a közgyűlés elhatározta , 
hogy 80.000 frtot, azaz rószvényenkint 16 frtot j 
(= 8%) fordít az osztalékszelvény beváltására. Az j 
egy milliónyi teljesen befizetett részvénytőkén kivül I 
a társaság még 533.653 frt 48 krnyi drj és kár ta r ta - í 
lék felett rendelkezik, mig a különféle nyereségtar
talékok 148.127 frt 53 k r t tesznek ki . Mindez össze
gek, min t ez a mérlegből lá tha tó , elsőrendű érté- j 
kékben vannak elhelyezve és pedig felerészben • 
magyar záloglevelekben és elsőbbségekben. 

Előfizetési fölhívás. 
Lapunk azon t. előfizetőit, k iknek előfizetése már -

czius végével lejár, fölkérjük az előfizetés mielőbbi 
megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás 
álljon be. 

E L Ő F I Z E T É S I F Ö L T É T E L E I N K . 

Negyedévre (april—június) 
A Vasárnapi Újság 2 frt — kr. 
A Vasárnapi Újság a t Világkrónikával * együtt 2 • 5 0 i 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 3 • — • 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok a 

• Világkrónikával* együtt 3 • 50 i 

F é l é v r e (apri l—szeptember) 
A Vasárnapi Újság 4 frt — kr. ' 
A Vasárnapi Újság a • Világkrónikával* együtt 5 • — • 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok . . . 6 • — • 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok a 

tVilágkrónikával* együtt . . . . . . 7 — t 

A fPo l i t i ka i Ú jdonságok»-hoz « M a g y a r Gazda* 
czim alat t ké t he tenkén t megjelenő g a z d a s á g i l a p j 
T a n c s a t o l v a s ezenfelül r e n d k í v ü l i m e l l é k l e t e k - j 
k e l b ő v í t v e a lapnak eddig is he t enkén t másfél s 
minden második hé ten két nagy ivre terjedő ta r 
talma, mely a Politikai Újdonságokat ez ideig 
is a legnagyobb és legtar talmasabb polit ikai het i 
lappá te t te . 

A - V a s á r n a p i Új ság* ujabban «Női munka és 
divat* czimű uj rovattal s je lentékenyen bőví te t t 
t a r t a lommal je len meg. 

Mind a ké t lapnak kiegészítőjéül szolgál a «Világ
krónika* czímtí képes he t i közlöny, mely he t enkén t 
egy íven s számos képpel il lusztrálva jelen meg . 

T. előfizetőink szíveskedjenek az előfizetés megújításá
nál, vagya • Világkrónika* megrendelésénél ezimszalagjukból 
egy példányt a posta-utalványra ragasztva beküldeni, s min
den reklamácziot és egyéb a szétküldésre vonatkozó közle
ményeket a kiadó-hivatalhoz küldeni. 

A Tuánupi Újság és ftlitikti Gjf«uág*k 
kiadó-hivatala Budapest, egyetem-utcza 4. sz. 

HALÁLOZÁSOK. 
Dr. RÓMER FLÓEIS halálának h í re a főváros tudo

mányos köreiben a legmélyebb részvétet kel tet te , s 
az intézetek külön képviseltették magokat Nagy
v á r a d o n az e h ó 20-án végbement temetésen. A bu
dapest i egyetemnek is t aná ra volt egykor a derék 
tudós s mos t ez is képviselőt k ü l d ö t t Dr . H a m p e l 

József egyetemi t aná r képviselte az egyetemet és 
nemzet i m u z e u m o t ; a tud. akadémiát F raknó i 
Vilmos főtitkár, a műemlékek orsz. bizottságát Czo-
bor Béla. A tör ténelmi társulatot Szadeczki Lajos 
másodt i tkár s a régészeti társulatot dr. Szendrei Já
nos titkai-. Az akadémia a ravatalra gyönyörű 
babérkoszorút is helyezett, mely széles, nemzet i 
színű szalagján ezt a felírást visel i : «Eómer Flóris 
rendes tagnak — a magyar tud. akadémia.» A tör
ténelmi társulat is t e t t a ravatalra babérkoszorút. 
József főherczeg távira tban nyi lvání to t ta fájdalmát 
volt nevelője halála fölött s díszes koszorút kü ldö t t 
ily fö l i ra t ta l : «Hálás taní tványától , József főher-
czegtől.* A távirat pedig igy hangzik : «Legbensőbb 
és legmélyebb fájdalommal ve t tem a gyászhírt , szív
ből siratva annyira szeretet t kedves tan í tómat . 
I s ten nyugtassa !» A pannonha lmi főapátság is képvi
seltet te magát Borbély K o m é i vikárius által. A te
metés alkalmával jelen volt Nagy-várad város és a 
törvényhatóság t isztikara, az összes egyesületek, 
társulatok, iskolák képviselői; Kut t ig a l tábornagy, 
Petrovics tábornok, s a teljes t isztikar. A ravata l t 
az e lhunyt lakásán ál l í tot ták föl. Schlauch püspök 
koszorúja is o t t volt a koporsón, s a temetés i szer
tar tás t szintén a püspök teljesítő. A halot tas házból 
a székesegyházba vit ték a koporsót s onnan indul t 
a temetőbe a gyászmenet, a nép belá that lan sora 
kíséretében. Az e lhunyta t néhai Lipovniczky püspök 
sírja mellé helyezték örök nyugalomra. 

HKANILOVICS I L L É S körösi gör. kathol ikus püspök 
meghal t és székhelyén, Kőrösön temet ték el. A túlzó 
horvátok táborába tar tozot t , és Strossmayer püspök
nek is egyik híve volt. 

E lhuny tak még a közelebbi napok a l a t t : Dr . J Ü -
H Í S Z NORBERT, k i . tanácsos, az oktatásügy terén so
kat fáradozott férfiú, t ankerü le t i nyűg . főigazgató, 
élete 71-ik, s papsága 48-ik évében, Egerben . — 
Gr. ZICHV SÁNDOR nyűg. honvédőrnagy, ki a Zichyek 
darufalvi ágából származot t s visszavonultan élt 
Sopronban, szélhűdés következtében Bécsben. — 
D O M J Í N P Á L . nyűg. kir. törvényszéki biró, 67 éves, 
Balassa-Gyarmaton. — JURKOVICS JANKÓ ho rvá t 
osztályfőnök, a délszláv akadémia tagja, a «Matika 
hrvatska* czimű i rodalmi vál la latnak helyet tes el
nöke, i smert horvá t iró, 62 éves korában, Zágráb
ban. — KORÓDA P Á L garam-ujfalusi földbirtokos és 
ügyvéd.Barsmegye törvényhatóságának tagja, Koróda 
Pá l i smer t iró édes atyja, 70 éves — Dr. DÉVÁN 
KÁROLY, az orsz. közegészségügyi tanács tagja, kiváló 
é rdemű orvos, 83 éves, Pozsonyban. — V É G H MIHÁLY 
földbirtokos, 70 éves, Magyar-Nádason. — MEISZNER 
E D B közgyám, 58 éves, Váczon. — H E G Y I JÓZSEF , 
Jászberény városi ügyésze, ki önkezűleg vete t t véget 
életének. — MOLNÁR JÁNOS, a szegedi belvárosi egy
ház segédlelkésze. — MESZLÉNYI BÉLA adóhivatalnok, 
Meszlényi Gyula sza tmár i püspök unokaöcscse, 29 
éves, Csabán. — NÁKÓ JÁNOS nagy-szent-miklósi 
földbirtokos Bécsben. — BAYER FERENCZ, Lúgos vá
ros volt birája Lúgoson, — TRAYTLER ANTAL fake-
reskedő, tekintélyes polgár, 55 éves, Aradon. — 
BACSINSZKY ÁGOSTON Újpesten, életének 21-ik évé
ben. — BUGYI P Á L , jászberényi városi békebiró. — 
BAÁN GÉZA végzett gazdász Zala Szaboron, életének 
25-ik évében — SCHRANZ ANDOR, a budapest i evang. 
néme t egyház lelkészének, Schranz Jánosnak 18 
éves fia, Budapesten. 

ENDRÖDY SÁNDORNÉ, SZ. Ecsy Antónia , a jeles költő 
s nagyváradi főreáliskolai t aná r fiatal hitvese, k i t 
mélyen sújtot t férje mel le t t még két árvája is gyászol. 
— Ifj. LEDBNYIFERENCZNÉ, szül, Vajdafi Gizella asz-
szony, Vajdafi Gusztáv fővárosi igazgató-tani tó és 
városi képviselő leánya. — Ozv. KÁLLAI RUDOLFNÉ 
szül. Csuha Mária élete 81-ik évében Kis-Kállón. — 
BOTKA BÉLÁNÉ, szül. Kéler Szidónia életének 20-ik 
évében, De t t án . — SZILÁBDI BÉLÁNÉ, szül. Rad-
vánszky Hona, Bécsben, s h ű l t t e temei a lenkei 
családi sírboltban helyeztet tek örök nyugalomra. — 
Gr. SZIBMAINÉ, szül. Mercy d 'Argenteau Mati ld , al
ezredes özvegye, 78 éves, Kassán. — ULMA V E N -
CZELNÉ szül. Barczikay Johanna , elemi iskolai igaz
gató neje, 66 éves, Miskolczon. — RLATT JÁNOSNÉ, 
szül.Vokaun Mária asszony, pénzügyi t i tkár özvegye, 
66 éves, Pozsonyban. — Pákai KÖLBER FERENCZNÉ, 
szül. Nováky Katalin, 28 éves, H o m r o d o n . 

Külföldön elhunyt: ULBAOH LAJOS, i smert fran-
czia iró, k i nagy barát ja volt a magyaroknak s az 
országos kiállítás alkalmával ő is eljött Budapest re . 

1 Regényei közt is van n é h á n y magyar tárgyú, s ezen 
I kivül Jóka i t is i smer te t te a franczia i rodalomban. 
! Az utóbbi időkben a «Gil Blas»-nak volt á l landó 

munka tá r sa . Tárczáit és bírála ta i t Par isban nagyon 
olvasták. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
Pár ia . B. S. Magánlevélben válaszoltunk. 
M . J . A kedves gyermek emlékezete egy mély gon

dolatot s két szép sort (az utolsó versszakot) sugallt a 
kesergő apának. Kár, hogy az egész nincs a gondolat
hoz s a végsorokhoz méltóan kidolgozva. A viharos éj 
leírása, a halál leírása, maga a sír megnyílása s a 
gyermek felszólalása is — nagyon gyakorlatlan kézre 
vallanak; a verselés is sok kifogás alá esik. Kár érte 
igazán. 

G. D . M . A mutatóba küldött két költemény, egy 
eszmekörből s egy hangulatból, tartalmilag elég jók, 

de formájuk, a rhytmus és költői nyelv szempontja 
ból, sok kifogás alá esik. 

I . I I . Nem emlékszünk, hogy valamely küldeményét 
válasz nélkül hagytuk volna. Ha tévedünk, bocsánat. — 
Az I . II-ben, a kihez írva vannak, bizonyosan örö
mét találja s méltán; a nyomtatásban olvasónak sok 
kifogása lenne ellene. Először is, hogy nagyon alanyiak, 
személyesek, átalános érdekű eszme nincs bennök. Az
tán a külfbrma is nagyon fogyatékos. Ily rímeket, 
m i n t : susogtak — nyárnak, jelezte — vagy te, beszó
lított — mondott : Írónők megengedhetnek magoknak, 
de a múzsa még nekik sem bocsátja meg, hát még a 
kri t ika! 

N y á r i é j . (Hugó Viktor) Badó Antal ezt sokkal 
szebben lefordította. 

A b o l d o g s á g . Hányszor volt már ez a théma, épen 
igy, sorban, kifejtve! Pedig (kevés kifogással) jól, szé
pen van megírva; s egy költői beszély végén, resumé-
nek vagy epilognak — ugy képzeljük — jó is lehet; de 
mint önálló közleményt, alapeszméje s felfogása nem 
levén u j—még kissé terjedelmes és terjengő is a ki
dolgozása — jobb nem adni közre. 

N e m k ö z ö l h e t ő k . Jaj be nagyon sötét Három 
hang. — Szívről. Szivemhez. — Márczius 15. — Egy 
kis leány halálára. = Népdalok. 1. 2. 3. (Őszi 
szellő stb.) — A legszebb kép. 

KÉPTALÁNY. 

A «Vasárnapi Újság* 10-ik számában közölt képta
lány megfejtése: Törvényjavaslat. 

S A K K J Á T É K . 
1538. számú feladvány. Kohtz és Kockelkorntól. 

SÖTÉT. | 

s ^nii ami inm ÜHI 

Um' m • 
VILÁGOS. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

A z 1 5 3 0 . s z á m ú f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 

Bull C. A. L.-töl 

Megfej tés . 
Világot. Sötét. Világos. a. Sötété 

1. f4-f5 e3—e2 (a) 1. Ha8—b6(b 
2. Ve8-e2 ._. t. sz. 2. Bo6—c5 \ t. sz. 
3. Ffl—g2 v. Veá—b5 mat. 3. Ve8—b5—e6 mat. 

VUágoM. b. Sötét. Világot. C. Sötét. 
1. . . Fc7—b6 (c) 1. - _ Hb2—d3 
2. Bc6—c5 f ._ . Fb6—c5 : 2. Bc6—c4 . . . t. sz. 
3. Ve8—a8 mat. 3. Ve8—c6 mat. 

H e l y e s e n f e j t e t t e k m e g : Budapesten: K. J. és F. H. — 
Andorfi S. — Kovács J. — Ai Erkel-sakktársatág nevében: 
Exuer Károly. — M.-Fülpösön: Szász Gvula. — A bereeztelki 
sakk-társaság nevében: Nagy András. — Miskolczon: Bud-

nyánszky Géza. — A pesti sakk-kör. 

HETI-NAPTÁE, márczius hó. 
Kap Katholikus es protestáns Görőff-OroSM Iraelita 

24 V. F 3 Okali PGábor 13 A Böjt 3. T. 21 Joram 
25 H. Ctüm.«. B. i . Qyüm. o. B. A. 13 Niczefor 22 
26 K. Manó vt. Manó 14 Benedek 23 
27 S. Rupert pk. hv. Rupert 15 Agáp vt. 24 
28 c. Szixtns p. Maikasz 16 Szabinusz v. 25 
29 p. Cyril v t Easztáz 17 Elek 26 
30 s. Qnirin vt. Guido 18 Czirill pk. 87 8. I I . 

HoldTálUiúai ® Újhold 31-én 53 pk. d. n. 

Rohseidene Bastkleider fl. 10.50 per Robe und 
bessere Qualitaten versendet portó- und zollfrei das 
Fabrik-Dépőt O . H e n n e b e r g (K. n. E. Hoflieferant), 
Z ü r i c h . Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. Portó. 

Sehwarze, weisse und farbige Seiden-Damaste 
VOn fl. 1.40 bis fl. 7.75 p . Méter (18 Qual.) — 
versendet roben- und stüokweise portó- und zollfrei das 
Fabrik-Dépőt O. H e n n e b e r g (K. n. E. Hoflieferant) 
Z ü r i c h . Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. Portó. 
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YÉDJSGy Csín, kösztfpy, csuzos fej-, fog- és ffllszakgatásofcuál, t tom és fltési daganatoknál reodkivttli hatása gyógyszer a 
a azt. Rókus kórházi statisztika szerint e szerrel való kezelés folytán 136 
beteg közül 129 gyógyulva és 7 javulva bocsáttatott ki. Csakis védjegyem
mel ellátott készítmény fogadható el. — Kapható az ország minden gyógy

szertárában, valamint posta utján gyógyszertáramból. 
, Egy nagy üveg ára 1 forint, kicsiny 50 krajezár. 

Kriegner György gyógyszertára a „Magyar koronához" Budapest, CalviD-tér. 
REPÁMTOR 

Budapesti közúti vaspálya-társaság. 

H I R D E T M É N Y . 
A Budapesti közúti vaspálya-társaság 

XXIV-ik RENDES KÖZGYŰLÉSE 
f. év i ápr i l h ó g-én délelőt t i 10 ó r a k o r az evang. iskola-épület díszter
mében (Sütő-utcza i. sz.) fog megtartatni. 

N A P I R E N D : 
i. Igazgatósági évi jelentés. — Előterjesztése az 1888. évi zárszámadás

nak, mérlegnek és a felügyelő-bizottság ide vonatkozó jelentésének. Határo
zat a felmentvény érdemében. 

2. Az osztalék megállapítása. 
3. Az 1889. évi építési költségvetés megállapítása. 
4. Az alapszabály 5., 24. és 53. §§-nak megváltoztatása. 
5. Netaláni indítványok a t. részvényesek köréből, a mennyiben ilyenek 

alapszabályszerűen (8 nappal a közgyűlés előtt írásban) az igazgatóságnál 
bemutattatni fognának. 

9 f Szavazati joggal birnak a társaság közgyűlésein (alapsz. 15. és 20. §§.) 
mindazon részvényesek, kiknek részvényei a részvénykönyvben 45 nap óta 
vannak saját nevükre irva ha részvényeiket legalább 4 nappal a közgyűlés 
előtt az igazgatóságnál letéteményezik. Felkéretnek ehhez képest a t. rész
vényes urak, kik a jelen közgyűlésben résztvenni óhajtanak, miszerint rész
vényeiket, a szelvényekkel együtt, bezá ró lag f. évi ápr i l 5-ig, a délelőtti 
hivatalos órák alatt az igazgatóságnál (VI. ker, Andrássy-ut 9. sz.) téritvény 
mellett letenni méltóztassanak, hol a szavazási igazolványokkal egyidejűleg, 
az előterjesztendő zárszámla és mérleg, valamint a felügyelő-bizottság jelen
tése is átvehető lesz. 

wp.'fv-iief 

Budapest, ií márczius 14-en. 
Az igazgatóság. 

m F A B R I Q U E D E COBSETS. 

•* „AU BON MARCHÉ" 
B u d a p e s t e n : V a r s ó : 

Erzsébet-tér 7, a bécsi oteza sarkán. Míodowa 6- szám 
ajánl mellfiizőket pontosan, mérték szerint, franczia mintákban, minden 
színben. A tavaszra: a t l a s i a> j o n r és b a t i s i t * i ö v é « f i f ű z ő k e t leg
finomabb T7\'ilfynlorrűac!árr • hygieníkus fűzők, csak ezen g y á r 
kivitelben XÍ.lUUUltJgt!öbt3g . a í t a l k í „ i t v e , g u m i n i és l ó . i ő r -
bő l , valamint f ű z ő k f o r d e d e r e k a k r a . M T Vidéki megbízásoknál 
kérjük a mértéket mellékelt ábra után a ruha fölött 1, 2, 3, szám szerint 
venni. Jó gyártmány és szilárd A T T T l / V l t t H/T A T I iTTTTH 
kiszolgálásért kezeskedik a gyár. A U - B U D I M A x í U l l J i l . 

Hazánk 
l e g t i s z t á b b , leg

o lcsóbb és l e g j o b b szén-
savdus, égvényes s a v a n y u v i z e . 

VÉGBLES-SZALATM-u ( Z ó l y o m - m . ) 
B u d a p e s t i f ő r a k t á r 

Erzsébet-körút 38-ik szám alatt. 
Telephon-összeköttetés. 

wrSzámos r a k t á r a vidéken. "•» 

Franc iaország ; és a K ü l f ö l d M i n d e n ~Z *f^ 
i l l a t szerész é né l és F o - ^ "\^K Vi 
TT j - v d rá száná l 

Ní 
| a araszánál ^ « 

V* ^ CH. FA\ 
PARIS — 9. rue de la 

KülbnlBgto Riispor 
r S M U T T A L V E G Y Í T V E 

F A Y , ILLATSZERÉSZ, 
9 rue de la Paix, 9 -

KGLLBRICHPÁLésFIA 
cs. és kir . udv. szállítók 

első magyar sodronyszövet-, t'onat- és szitaáru-gyára, 
budapesten, IV., ferencz József-rakpart 21 . sz. 

Gép - sodrony - f onatok 
kertek, erdők, vadaskertek, tynkodvarok, gaz
dasági telepek, ménesek, stb. stb. bekerítésére. 

Ablak- éa üvegtető-rostélyzatok. 
Kavics és homok áthányó rosták. 

ttf Képes árjegyzékek és költségelőirányzatok i n g y e n 
es b é r m e n t v e küldetnek. 

Gyors és biztos segély gyomorbántalmak és követkéz-
lllPlIVPiiíTpf Az egé s z s é# fenntartására, a nedvek, valamint a vér 
IIICIlJCIIUCs tisztítása és tisztántartására és jó emésztés elősegítésére 
a legjobb és hathatósb szer, mindenhol i smerve már és kedvelves: 

Dr. ROSA „ÉLETBALZSAMA" 
Ez, a legjobb és legnagyobb erejű gyógynövények bfil a leggondosabban 
készítve, mindennemű emésztés i bajok, g-yomorfrörcsök, étváfiry-
talanságr, savanyu felböfőg*és, vértolulás , aranyér stb. ese
teiben teljes biztossággal állja meg helyét. Ero<- kilíinó hatásánál fogva 
az most már a népnek biztos és megpróbált hazis erévé vált. Nagy 
üveg ára X frt, kicsié 50 kr. Elismerő levelek ezrével állnak megtekintésre. 

/ l i V / < * ' Csalódások elhárítása érdekeben 
\^€/Urf>* figyelmeztetek mindenkit, hogy 
az eredeti szabály szer nt egyedül tőlem ké
szített dr. Kosa é letbalzsam kék kartonba 
van göngyölve, mely hosszoldalán e felírást: 
•Dr. Rosa életbalzsama a "Fekete sas* gyógy
szertárból, B. Fragner, Prága 205—3* német, 
cseh, magyar és franczia nyelven viseli, s a 
melynek homlokoldalai a törvényes letétben 
álló mellékelt védjegygyei vannak ellátva. — 
Val. Dr. Rosa életbalzsam csak készítőjénél 

B V**n tfMAti „ram schwarzen Adler" gyóg-yszer-
. I r d g X i e i tarban Prága, 205-3, kapható. — 

Budapesten kapható Török József és Budai Emilnél. 
Az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb gyógyszer
tárában van ez életbalzsamnak raktára. Ugyanott kapható 

Prágai egyetemes házikenőcs 
a köszönő iratok ezrével elismert biztos gyógyszer min 

den gyuladás, seb és daganat ellen. 
Biitos sikerrel alkalmazható a női mell gyoladása, tejrekedése és ke-
mén védésénél, a gyermek elialasztásánil, genyedéí, vérdaganat, geny-
fakadás, pokolrarnál; kSrömdagauatníl, a kéz- és lábujjakon támadó 
úgynevezett körflminéregné], keményedések, duzzadások, mirigydaga-
natoknil; szalonnadagnál, holttetemnél. — Minden gyuladást, dagana
tot, keményedést, duzzadást, a legrövidebb idfi alatt gyógyít meg; hol 
azonban már genyképzJdés következett be, a fekélyt a legrövidebb id* 
alatt felhúzza és meggyógyítja. S ie lenoiékben 35 és 36 krajezár. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Á j y í o ' Mivel a prágai egyetemes 

V » * * » * bázikenócsöt igen gyak
ran utánozzák, figyelmeztetek min
denkit, hogy azt, eredeti szabályában, 
csak én egyedül készítem. Csak akkor 
az valódi, ha a sárga érczszelenczék, 
melyekbe töltve van, vörös használati 
utasításokba (9 nyelvű nyomtatványban) 
s kék kartonokba — melyek a fennebbi 
védjegyet viselik — vannak göngyölve. 

TDUm 1 V i o 1 7 C 1 ! ) 1*1 A legkipróbiltabb s azámos kísérlet után is-
X U i . " U d i X s S a c b l U . mereteslegmegbizhatóbbszeranehézhallás 
gyógyulására • a teljesen elvesztett hallás visszaszerzésére. 1 palsezk 1 frt. 

A Ch. FAY-féle párisi czég 

[k ülönleges rizspora eredeti minőségben kapható és utánvéttel 
is megrendelhető' 

VÉRTESSI SÁNDOR illatszertárában 
Bndapeeten, Kigyö-tér 8. gzAm. ^ _ _ 

Kwizda tavényfolyadékja 
évek óta kipróbált háziszer 

csúz, köszvény és idegbajok ellen. 
Viilórfilag' c s a k a z i t t m e l l é k e l t v é d j e g y -

jj> g y e i . — K a p h a t ó A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g 
» m i n d e n g y ó g y s z e r t á r á b a n . I 

E g y ü v e g g e l 1 frt o. é. 
C~f~ N a p o n k i n t i p o s t a i s z é t k ü l d é s a fő- le té t á l t a l 

KWIZDA FERENCZ JÁNOS, 
o s z t r á k cs. k i r . é s r o m á n ki r . u d v . szá l l í tó k e r ü l e t i 

g y ó g y s z e r t á r a K o r n e u b u r g b a n , B é c s m e l l e t t . 

50 év óta sikerrel használtatik! 
Szeplő és máj foltokat, valamint az összes bőr
tisztátalanságokat eltávolít jótállás mellett 

a Spitzer-féle szeplő és májfolt elleni 

arczkenőcs és Salvátor-szappan. 
Valódi minőségben egyedül csak a 115 év óta fennálló 

S a l v á t o r - g y ó g y s z e r t á r b a n , 
Esztiken, felsiiváros. Dienes J. C-nél kapható. 

1 tégely Spítzer-kenőcs 50 és 35 kr. 1 drb Salvátor-szap
pan 50 kr. Hatása előmozdittatik a Spitzer-féle salakos mosdó-
viz használata által. 1 üveg 50 kr. Ajánlom makacsabb bőr
tisztátalanságoknál a .Milic arczkenőcsöt. 1 tégely 60 kr. 
Kitűnő Lyoni rizspor 1 doboz 1 frt, kis doboz 50 kr. 
t0~ Miután többféle utánzások léteznek, a Spitzer- és Miliő- I 
kenőcsbez használandó szappanba saját czégem be van nyomva I 
és csak ezen czégemmel ellátott Salvátor-szappan tekinthető I 
valódinak; a Spitzer-kenőcs födelén pedig a Salvátorfcj dum- I 
bora nyomásban van feltüntetve. ' • • Raktár Budapes ten I 
Török" Józse f gyógyszer tárában , kirafy-uie.: 
megrendelések utánvétel mellett azonnalpontamn 
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MAUTHNER ÓDON 
MAGKERESKEDÉSE 

József főherczeg Ő cs. és k. fensége udv. szállitója. 
Budapest, koronaherczeg-utcza 18-ik szám alatt. 

ítt 
1874. 

Mauthner-féle kiállítási fűmag-keverék. 
Vetőmag: holdankint (1600 Uöl)_ 90—150 kilo. 

Ugyanazon fűfajtákból van összeállítva, melyekkel az orsz. kiállítás összes begyepesitései általam léte
síttettek. Ezen keverék egy finom, alacsony, szép és tartós gyepszőnyeg gyors létesítésére a lehető legjobb. 

100 kilo 70 frt, 1 kilo 90 kr. 
10 kilón alóli mennyiségeknél 90 kr.-ért 10 kilón felülinél 70 kr.-ért számíttatik kilója. 

A czég főárjegyzéke , me ly 1 6 4 Oldalra terjed és melyben 6 0 0 ábra könnyebbíti meg az egyes czikkek megválasztását, 
a magárjegyzékek közt határozottan a legnagyobb és legrészletesebb, k í v á n a t r a i n g y e n é s bérmentve küldet ik meg. 

E ^ 
1 

KERTÉSZET KÉZIKÖNYVE. 
A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható — az ü 
osztr. tartom, számára Szelinski György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben, I. Stefanspiatz Nr. 6. [| 

1 Tüzetes utasítás a konyhakertészet, virágmivelés g 
m és gyümölcsfatenyésztés körében. 

A legnjabb kmiök után irt» Átnézte és jegyzetekkel bővítette [j 

1 G A L G O C Z Y K Á R O L Y . Dr. F A R K A S M I H Á L Y . B 

I Negyedik kiadás. — Ara fűzve 80 kr. 
f ^ p i 

A faiskola-kezelés Oktatás a 
és a gyümölcsfa-tenyésztés gyümölcs- és eperfatenyész 

kézikönyve. I tésben. 
A magyar kisbirtokosok szamára.; 

Dr. Nyary Ferencz. 
Számos, a szőfeg közé Bjomott íametsz. ábráial. 

.4r» ffcnre •© br. 

Útmutatásul a nép és népoktatási inté
zetek számára. 

"a ea. kir. föl* 
terium ihn líyamonka. 

Göziczy P á l . 
-10 dik bővített kiadd 8. 

Ára fUive 3 0 kr . 

M E Z E I GAZDA 
NÉPSZERŰ VEZÉRKÖNYVE. 

A MOSTANI VISZONYOKHOZ ALKALMAZVA. 

FÖLDBIRTOKOSOK, GAZDATISZTEK ÉS FÖLDMTVESEK HASZNALATARA 
DE KTVÁLTKÉPEN 

A MAGYAR FÖLDMTVELŐNÉP SZÁMARA 
KÜLÖNÖS FIGYELEMBEVÉTELÉVEL ANNAK, 

MIKÉPEN LEHET ÉS KELL A GAZDÁSZATOT CZÉLSZERÜEN RENDEZNI 
LEHETŐ LEGJÖVEDELMEZŐBB FOKRA EMELNI ÉS CSINOSÍTANI. 

IRTA 

GALGOCZY KÁROLY. 
ÖTÖDIK KIADÁSBAN ÁTNÉZTE ÉS BŐVÍTETTE 

Dí FARKAS MIHÁLY. 
ELSŐ KÖTET: FÖLDMIVELÉS. Ára fűzve 1 frt 20 kr. 

MÁSODIK KÖTET: ÁLLATTENYÉSZTÉS. Ara fűzve 80 kr. 

A két rész együtt vászonba kötve 2 frt 50 kr. 
Franklin-Tarsalat nyomdája. (Budapest, egyetem-utcza &. szám.) 

13. SZÁM. 1889. B U D A P E S T . MARCZIUS 31. XXXVI. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési felte'telek : VA8ÁBNAPI DJSÁG és { egész évre 1 2 'rt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: í fél évre _ 6 • Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG egész érre 8 frt P 0 L ITIKAI ÚJDONSÁGOK: { f í " *"* ® * 
| félévre ... 4 • ( fílevre „ 3 « 

Külföldi elölizetéaelchez a poHi&ilag 
meghatározott viteldíj is cutolandó 

TIRARD ÉS SPULLER 
UJ FRANCZIA MINISZTEREK. 

K ORMÁNYFOKMA talán még soha és sehol nem 
emésztett el annyi államférfit, mint Fran-
cziaországban a harmadik köztársaság. 

Nem egész két évtizedes fönállása óta légió 
már azok száma, a kik a franczia köztársaság 
minisztériumában több-kevesebb időt töltöttek, 
némelyik három, négy, sőt öt kabinetben is, s 
maholnap alig lesz már Franeziaországban szám
bavehető politikus, a ki látogató-jegyére a többi 
czimek élére oda ne jegyeztethetné azt is : "vég
zett miniszter.» 

E nem igen épületes jelenség oka a parla
menti pártok örökös torzsalkodásaiban, féltékeny-
kedésében keresendő, melyek nem engedik a 
helyzetet tartósságot igérő megállapodásra jutni 
s minduntalan hányják-vetik a köztársaság ha

jóját, ugy hogy valóban csodálni lehet, hogy az 
ármányok, személyes gyűlölködések és egyéb 
gonosz szenvedélyek viharában még el nem 
merült. 

A köztársaság hivei nem látszanak észrevenni, 
hogy a királyság, a császárság s legújabban a 
katonai diktatúra mily mohón leselkednek az 
állami legfőbb hatalom után, — magok között 
is örökösen viszálykodnak s mondhatni, jobban 
gyűlölik egymást, mint a hogy szeretik közös 
eszményképüket, sőt talán jobban, mint a hogy 
annak ellenségeit gyűlölik. 

Floquet radikális köztársasági minisztériuma 
tiz hónapig tartó keserves küzködés után február 
14-én megbukott. A miniszterelnök, a ki több 
mint húsz évvel ezelőtt a Palais de Justice lép
csőin oda kiáltott a LTI. Napóleonnál látogatóban 
levő II. Sándor czárnak : «Éljen Lengyelország, 
uram !», az a Floquet, a ki Boulangert, a hatal
mas agitátort s egykor hadügyminisztert párbaj

ban földre terítette, — elhagyta a souverain nép 
törvényhozó-termét. Uj minisztérium foglalta el, 
a lelépő kabinet helyét, de nem azért, hogy állan
dóságra juttassa, végleg rendezve a köztársaság 
ügyeit, hanem csupán azért, hogy az ez idén 
megnyitandó kiállítás tartamára biztosítsa a 
rendet. 

Az uj kormány tagjai csaknem mindnyá
jan voltak már miniszterek, Tirard miniszter
elnök ugyanezt az állást töltötte be Grévy 
köztársasági elnök s a Kouvier-kormány le
mondása után, Carnot az uj köztársasági elnök 
alatt. 

Carnot most, midőn Floquet minisztériumának 
visszalépése után Méline-nek, a képviselőház el
nökének kormányalakítási terve három izben 
meghiúsult, ismét az ő első miniszterelnökét, 
Tirardot állította a kabinet élére. Öt sze
nátor, Tirard, Freycinet, az időközben elhunyt 
Jaurés altengernagy, Spuller ós Faye jutottak 

^ ^ 

\ 
V T 

\ \ 

• :-*o .-

WJwffl 

TIRARD PÉTER, 
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TIRARD PÉTER, FRANCZIA MINISZTERELNÖK S P U L L E R J E N Ő , F R A N C Z I A K Ü L Ü G Y M I N I S Z T E R . 


