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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. 
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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. 
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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.) 
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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 
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az új kabinetbe. Carnot ez által a sokat szidal
mazott szenátusnak kivánt elégtételt adni, mely, 
bármit beszéljenek is felőle, kiállja az összeha
sonlítást akármely más ország felső házaival. 

Tirard Péter Emánuel, a miniszterelnök, 
1827-ben Genfben született, mint egy Isére-
megyei franczia család sarjadéka. Tizenkilencz 
éves korában jutott Parisba, hol a hajóépítési 
hivatalban talált alkalmazást. 1851-ben lemon
dott itteni állásáról s egy nagy ötvös-üzletet ala
pított, melyet ügyességével fölötte jövedelmezővé 
tudott tenni. 1869-ben, mint hü republikánus, 
erélyesen küzdött Parisban Oliviemek, III. Na
póleon miniszterelnökének képviselővé választa
tása ellen. Az 1870 szeptember 4-én alakult első 
köztársasági kormány a párisi második kerület 
inairejének nevezte ki, mely állásában igen nép
szerű lett, ugy, hogy 1871-ben képviselőnek vá
lasztották. Mint ilyen, a Bordeauxban ülésező 
törvényhozásban a hires májusi ülésen a béke
föltételek ellen s a császárság megszüntetése 
mellett szavazott. A commune ideje alatt, mint 
maire, rendkívüli erélyt fejtett ki a központi bi
zottság diktatúrája ellen s általában Paris ostro
mának egész ideje alatt kiváló szerepet játszott. 
A törvényhozó kamarában mindig szabadelvű 
irányban érvényesíté szavazatát s különösen az ) 
ipar tárgyában kifejlett vitákban volt jelentékeny j 
része, mely téren mint szakértőt szívesen hall
gatták. 1872-ben Aubert-tel, a «Gaulois» czimü 
lap szerkesztőjével párbaja volt, mely alkalom
mal megsebesült. 1876-ban Hauszmann báró, 
bonapartista jelölt ellen, a ki Napóleon alatt 
Paris polgármestere volt, képviselővé választot
ták, a mikor is a Vatikán melletti franczia nagy
követi állás megszüntetésére szavazott s mint a 
a pénzügyi bizottság tagja a szépmüvészetek 
költségvetésének kidolgozásával bízatott meg. 
Ö is aláüia a Mac Mahon elnöki üzenete elleni 
tiltakozást s a Broglie-kabinet ellen szavazott. 
Utóbb szenátor lett. Duclerc kabinetjében pénz
ügyminiszter, a Freycinet-ében (1882-ben) keres
kedelmi miniszter volt, 1887 deczember havától 
kezdve pedig 1888 áprilisig a minisztertanács 
elnöke és pénzügyminiszter. Mint pénzügyi iró 
is nevezetessé tette magát az arany és ezüst ér-
tékczimleteknek az ötvösség és ékszerészet fej
lődéseié való befolyásáról irott munkájával. 

Az uj kabinetben a miniszterelnöki után most 
a legfontosabb külügyminiszteri tárczát Spuller 
tölti be, a ki a kormányzat terén ép oly kevéssé 
ujoncz, mint a Tirard-kabinet többi tagjai. A 
politikában Gambetta mellett szerezte meg lo
vagsarkantyúit, kinek benső barátja s hü köve
tője volt s ma is legerélyesebb és legszellemesebb 
tanítványának mondható. Mint a közoktatás s a 
szépművészetek minisztere, mely állásban Lock-
roynak volt az elődje, sikerrel hatott a népne
velés emelésére abban az irányban, melyet egy
kori mestere kijelölt. Öt is azok közé számítják, 
a kik biztosítani fogják az uj kabinet békeszerető 
törekvéseit s azt a békés irányt, mely a február 
23-ikán a kamarában előterjesztett miniszteri 
programmot átlengi. 

Spuller Jenő 1835-ben, Cöte d'Or megye 
Seurre nevű városában kereskedő családból szü
letett, Dijonban végezte a jogi tanulmányokat s 
mint fiatal ügyvéd szoros barátságot kötött a 
vele egykorú s egyforma gondolkozású Gambet-
tával. A hatvanas évek elején az akkor Frank
furtban megjelenő «Europe» nevű lap munka
társa lett, majd a «Journal de Paris*, az «En-
cyclopédie Generálén és különösen, Challemel-
Lacour, Gambetta, Allain-Targé, Jules Ferry, 
Brisson és mások társaságában, a «Bevue Poli-
ti<iue»-be dolgozott. III. Napóleon utolsó plebis-
cituma (a nép általános megszavaztatása) alkal
mával egy röpiratot adott ki «A második császár
ság kis története* czimmel, mely annak idejében 
óriási feltűnést keltett. A szeptemberi kormány
ban Gambettának alteregója lett s az ostromolt 
Parisból is vele együtt menekült az általuk ne
vezetessé vált léghajón. 

Spuller annyira szerény és önzetlen ember, 
hogy minden czimet és díjazást visszautasított s 
neve a hivatalos lap kitüntetettjei és jutalma-
zottjai között soha sem volt olvasható. Midőn 
1871-ben a «République Francaise* czimü poli
tikai nagy napilap megalakult, Gambetta veze
tése alatt Spuller volt annak a főszerkesztője. 
1876 január 16-án Hugó Viktor helyére a párisi 

tanács tagjává választották, 1877 máreziusában 
pedig mint egy párisi kerület képviselője Lépett 
a törvényhozó testületbe. A parlamenti állam
csíny alkalmából 1877 május 16-án a nemzethez 
intézett s 363 képviselő aláírásával ellátott hires 
kiáltványnak ő volt a szerkesztője. Utóbb a sze
nátusnak lett tagja Gambetta kabinetjében a 
külügyminisztériumban államtitkár volt. Mint 
írónak jelentékeny neve van, művei közül ne
vezetesebbek a Loyola Ignáczról s az általa 
alapított Jézus-társaságról 1876-ban, Miche-
letről és müveiről ugyanazon évben s a «Jézus
társaságról a történet megvilágításánál" czimü, 
egy évvel később irott munkája. 

A FÜZESBEN. 
Bég volt igaz ! rajongtam mint gyermek — 
Tüzes ajk, szem, súlyos lánczra vertek : 
Olthatatlan szerelem fulánkja 
Örülésig mardosott utána. 

Unott volt a világ és kiotlen, 
Ég, föld sivár alattam, felettem ; 
• Fuss, menekülj !» igy susogtak hozzám 
Es én mentem ébren álmodozván. 

Kis Zagyvának fövenyes partjánál, 
Hol a füzes borongva némán áll, 
Sűrűjében egyszer fönnakadtam, 
Gerle-bugás hallszott a magasban. 

Körülöttem vadvirágok kelyhe 
Döngicsélő mébekkel megtelve, 
Legpompásabb ünnepi ruhában 
Voltak talán mély imádkozásban. 

És ez alatt feljött az arany nap, 
Pirult a hab, csillogott a harmat 
És milliom sugárszálon mintha 
Ugyanannyi tündér ülne ringna. 

De csak perczig enyhített a látvány, 
Saját éltem pusztaságát látván : 
Vérem megállt, tévedezett elmém, 
Hátha tovább kínom nem viselném ? 

Égő vágyak, hallgatag remények, 
Napról-napra koklusabb a lélek : 
Nem élet ez, félig haldokolva, 
El veletek, el — bár a pokolba ! 

A sűrűnek vadul neki vágtam, 
Keresni egy ágat e világban, 
Melynek elég erős lenne karja, 
Hogy mit én nem birok meg: ő tartsa. 

Ámde alig hogy előre törtem, 
Egy pár holló repült föl előttem, 
S ottan függött mozdulatlan szemmel, 
A lombok közt: egy váz, egy volt ember . . . 

A teremtés remeke ez volna ? 
Ki az eget büszkén ostromolja '? 
És egy hitvány földi fájdalomtul 
Összetörik s maga ellen fordul ? 

Megdöbbenve néztem föl reája. 
De érintett hűs szellőnek szárnya, 
S mig arczomra üde harmat perdült, 
A szörnyű kép nagy hirtelen eltűnt. 

Azóta is sokszor járok itt el, 
Uj reménynyel és új erős hittel, 
És nem látok egyebet virágnál 
S ágról-ágra csicsergő madár száll! 

PÁSZTÓI. 

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. 
1849. 

Jentiuloi- I. után. 
V. 

Paskievics herczeg sorsa a magyar hadjárat 
után. 

Midőn arról volt szó, kit tiszteljenek meg a 
hivatalos bűnbak czimével a sziliaztriai kudarcz 
után, melyet tulajdonkepen Paskievics herczeg-
nek köszönhetünk, Szent-Pétervárott nagyon 
szétágaztak e részben a vélemények.«Hogyan,— 
mondák az ultra pánszláv eszme képviselői, kik 
a varsói herczegben látták a nagy ige megteste

sülését, — hát mit tehet arról a tábornagy, hogy 
török egyenruhába öltözött angol, franczia kato
nákra ós magyar emigránsokra bizta Abdul 
Medzsid a vár védelmét? majd másképen intézi 
dolgait, ha ezt tudta volna. Ö, a ki a magyar 
lázadókat néhány hét alatt megsemmisítette, 
bizonyára a török csöcselékkel is végez. Az egész 
baj csak onnan ered, hogy idegenek: németek 
jutottak a vezérkarba. Ezek a hibásak, ezeket 
kell haditörvényszék elé állítani.» 

Miklós czár, ki, a miként tudjuk, az 1849-iki 
beavatkozás lefolyását, annak eredményétől elte • 
kintve, katonai kudarcznak tartotta, nem volt 
hajlandó a parádés tábornokok eme furcsa okos
kodását elfogadni, hanem a véletlenül a nélkül 
is sebbe esett tábornagyot oda utasította, hogy 
az orosz hadak főparancsnokságát vezérkari fő
nökének, Gorcsakov herczegnek tüstént átadva, 
személyesen tegyen jelentést a történtekről. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy 1849-ben Gor-
csakov herczeg szerepe Magyarországban legin
kább a kényesebb természetű politikai ügyek 
elsimítására és lebonyolítására szorítkozott, míg 
a vezérkari főnökséget a varsói herczeg főhadi
szállásán többnyire alárendelt tisztek képviselték. 
Midőn Varsóban a beavatkozás megállapodása
kor Miklós czár az operáló hadsereg vezetését 
egyenesen magának tartotta fenn, Paskievics 
herczeg volt vezérkari főnöknek kiszemelve, és 
Garcsakov-nsik olyan tárczanélküli miniszterség
féle állást szántak. 

A varsói herczeg halála órájáig ki nem áll
hatta az orosz főnemességet, és kézzel-lábbal vé
dekezett, ha valamely fiatal arisztokratát akar
tak környezetébe tolni. 

— ((Minek nekem az a durák? — kiálta fel 
szokott nyers modorával a herczeg, midőn Mi
hály herczeg tudtára adta, hogy Gorcsakov szin
tén a Magyarország ellen induló hadsereghez 
lett beosztva, — hát nem elég herczeg és efféle 
isten katonája van már nyakamon? még csak az 
hibázik, hogy valamely szopós nagyherczeggel 
tiszteljen meg a czár!» 

Midőn aztán oda lyukadt ki a bécsi, berlini és 
londoni intrigák eredménye, hogy a czárt az 
utolsó órában lerántották lábáról, és nem enged
ték meg neki, hogy hü katonáit személyesen 
vezethesse a lázadók ellen, Gorcsakov herczeg 
az operáló hadsereg vezérkari főnökévé lön ki
nevezve. Ez idő óta aztán oly antagonizmus 
fejlődött ki a varsói herczeg és Gorcsakov 
közt, hogy minden nap attól lehetett tartani, 
hogy egy szép reggelen kardot rántanak egy
más ellen. Gorcsakov előbb Simonics gróf had
seregi rendőrfőnökkel tűzött össze, ki mint afféle 
kétszínű örmény, Paskievicsnak pletykákat hor
dott, de miután kitűnt, hogy Gorcsakov háta 
mögött nagyon hatalmas emberek állanak, vele 
együtt intrigált a varsói herczeg ellen. 

Az első komoly összezörrenésre Paskievics 
azon tette adott alkalmat, midőn a czár tudta s 
hire nélkül, Berg gróf unszolása folytán a Pani-
utine-féle hadosztályt Magyarországba indította. 
A czár utólagosan helybenhagyta ugyan a nagy
fontosságú lépést, de soha sem tudta elfelejteni 
Paskievicsnek, hogy őt oly kényszerhelyzetbe 
hozta, mely minden további politikai akczió 
szabad választását lehetetlenné tette. — Gorcsa
kov rögtön avval állt elő Varsóban, hogy a maga ré
széről minden felelőséget visszautasít, a mennyi
ben Paniutine-t a diplomácziai tárgyalások vég
befejezése nélkül soha sem küldte volna a harcz-
térre, és ha a bécsi kabinet minden követ meg 
nem mozdít, hogy Paskievics rendeletét a czár 
ne desavouálja, tán már ez alkalommal ke
nyértörésre kerül a dolog a két kormány között. 

Az akkori mozgalmas időkben kiváló szerepet 
viselő egyénektől tudom, hogy Paskievics her
czeg mint kegyvesztett ember tért vissza Ma
gyarországból. Miklós czár, vele született ide
gességével, nyíltan kijelenté, hogy ő Magyar
ország paczifikáczióját másképen akarta ke
resztülvinni. Nem nagy dicsőségnek tartotta a 
két tüz közé szorult magyarok leveretését, kü
lönösen pedig oly kudarczok után, a milyeneket 
Paskievics herczeg a harcztéren több izben val
lott. Azért utasította szmigrodi napi parancsában 
az egész működő sereg tisztjeit arra, hogy min
den durva fellépést kerülve, a nép rokonszenvére 
hassanak. Mig ellenben a varsói herczeg, kit a 
magyar fegyverek éle hiúságában vérig sértett, 
ridegen visszautasította a békés kiegyenlítés 
ajánlatait. 

Hogy mi okozta e nézeteltérést, az talán 
örökké titok fog maradni, valószínű azonban 
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az a feltevés, hogy Paskievics Gorcsakov elleni 
gyűlöletében mindent ellenzett, mit ez czéls zeni
nek tartott. 

De térjünk vissza azon érdekes jelenet ecsete-
teleséhez, midőn Paskievics herczeg Szilisztriá
ból Szent-Pétervárra érkezett. 

A herczeg különben is beteges, epés ember 
lévén, csak nehezen nélkülözte azon kényelmet, 
melyet hajlott kora igényelt. Szilisztria előtt he
tekig utazó kocsijában kellett hálnia, s habár 
nyári idő volt, a gyakori esőzések és erős szelek 
a szabadban való hálást kellemetlenné tették. 
Június 24-én Paskievics herczeg egy eléggé fö
dött 60 fontos üteg árkából távcsővel nézte a 
török sánczokat, midőn egy Armstrong-féle ágyú
ból kilőtt gránát közvetlenül az üteg mellvédé 
előtt szétpattanván, kilencz tüzért darabokra 
tépett. Vájjon valamely lövegrész vagy ágyutalpf a 
szilánkja volt-e, mely a tábornagy nyakcsigolyá
ját felhasította, nem bizonyos, de az erős vérzést 
alig lehetett megállítani. Paskievics káromkodva 
feküdt a hordágyon, melyen kocsijához vissza
szállították és még akkor is egyre lármázott, mi
dőn Schilder tábornok megsebesülését jelentet
ték. Délutáni 2 órakor hírül hozták neki Lüders 
— a volt erdélyi főparancsnok — halálát, kinek 
egy hatfontos ágyúgolyó állkapczáját elvitte. 
«Azonnal el kell temetni» — volt egyedüli vá
lasza, melylyel a szomorú hírt fogadta. 

A herczeg tehát nem valami rózsás kedvben 
ért Szent-Pétervárra, és nem tulajdon házában a 
Morszkáján, hanem özvegy Buturlin grófné palo
tájában szállt meg. Bariatinsky herczeg szárny
segédje jelentést tett a téli palotában a tábornagy 
megérkezéséről, és már egy fél óra múlva Adler-
berg gróf főhadsegéd a czár nevében megláto
gatta Paskievicset. 

— "Nos Alexej Pavlovics — kezdé Paskievics 
a belépő mindenható főhadsegédet megszó
lítva, — hát itt vagyok, bár jobb szerettem volna, 
ha Lüderssel együtt mint valami lódögöt Szi
lisztria alatt elástak volna. Mikor jelenhetek meg 
ő felsége előtt?» 

— «Ö felsége most mindjárt is elfogadna, ha 
állapotod engedi.» 

— «A mi azt illeti, ama érvágást kivéve, melyet 
ezelőtt két héttel ki kellett állnom, nagyon jól 
érzem magamat és sietek ő felsége parancsára.» 

Paskievics egy álló óráig maradt a czár dol
gozó-szobájában. Mi történt ott, azt természete
sen senki sem hallotta vagy látta, de annyi bi
zonyos, hogy a herczeg mint lelkileg megtört 
ember tért vissza a Buturlin-féle palotába. •— 
Szerepét mint hadvezér és államférfiú, kinek az 
uralkodóház sokat köszönhet, Szilisztria alatt 
befejezte ugyan, de csak a legutolsó kihallgatás 
alkalmával éreztette vele valószínűleg Miklós 
czár mindazt, mi 1849 óta lelkén feküdt. Két
ségtelenül e korszak eseményeinek kellett a 
két férfiú közt szóban forognia, mert alig hogy 
Paskievics a téli palotát elhagyta, a czár dol
gozó-szobájából különféle tárgyak eltávolíttattak, 
melyek 1849 óta mindig ott voltak. A magyar 
hadjárat emlékére vert érmeket a czár nem vi
selte többé, s midőn egy alkalommal a peterhofi 
istállókban azt a sötétpej paripát meglátta, melyen 
a bevonuló sereggel Szmigrodig lovagolt, megpa
rancsolta, hogy az tüstént Yaltába küldessék. 

Ez idő óta a czár lelki állapota nagyon 
megváltozott. Feltünöleg kerülte Paskievics tár
saságát, ki minden alkalommal megjelent a téli 
palota termeiben, csakhogy ellenségeit jelenlété
vel boszanthassa. 

Egy alkalommal valami vidékről a fővárosba 
érkezett nyugalmazott arisztokrata tábornok, ki 
a gyakorló-téren kívül másutt puskaport nem 
igen szagolt, és Paskievics kegy vesztésének hirét 
falusi magányában egészen elferdítve hallotta, 
gúnyos mosolylyal azt kérdezte a herczegtől: 
vájjon nem örulnek-e a törökök, hogy ő — a 
herczeg — nincs többé a hadseregnél? Paskievics, 
ki aznap már néhány udvaroneznak vélemé
nyét katonásan megmondotta volt, azt felelte: 
hogy tudtával a törökök igenis örülnek távozá
sán, de még nagyobb örömmel néznék, ha oly 
szamarak, mint exczellencziád, foglalnák el he
lyemet. Tableau! 

Midőn az orosz csapatok Kis-Ázsiában meg
lehetős sikerrel harczoltak a törökök ellen, mint 
villám a tiszta égből, ama váratlan hir érkezett 
Szent-Pétervárra, hogy a török csapatok vezény
letét egy magyar tábornok vette át, 'inek a vilá
gosi fegyverletétel után sikerült külföldre me

nekülnie. A név sokáig elferdítve lőn közölve, 
végre kiderült, hogy az angol eredetű Gugoii, 
jelenleg Kursid pasa okozta a lármát. Azon kér
désre , vájjon mikép szökhetett meg Guyon, 
azt felelte Paskievics, hogy ő most is jobban 
szeretné, bár valamennyi fogoly igy tett volna. 
Ezekkel bizonyára sakkban tarthatná annak 
idején a kétszínű szomszédokat. Azt mindenki 
tudja, hogy valamely kétes kimenetelű hadjá
ratban csak a siker teszi nagygyá a vezért; 
azzal senki sem törődik, ha tízszeres túlerő vagy 
egyéb legyőzhetlen akadályok állnak utjában. 
Paskievics nem fogta fel helyzetét, midőn a czár 
teljhatalmával ellátva, a számban sokkal erő-
sebb, de ki nem próbált sereg ólén oly feladat 
megoldására indult, mely legjobb esetben is 
Oroszországra nézve káros következményeket 
vonhatott maga után. Paczifikálni, haiczolni, 
sziveket és várakat, embereket es erős seregeket 
meghódítani: mily végtelen ellentétek, mily ne
héz feladat egy ember kezében. Alig hiszszük, 
hogy akár Szent-Pétervárott, akár pedig Bécs
ben, Berlinben vagy Londonban valaki a kérdé
ses ügy ily kimenetelére gondolt volna. Előt
tünk állott a lengjél forradalom kétségbeesett 
harczaival és Sass tábornok, nemkülönben Frey-
tag altábornagy is határozottan azt állították, 
hogy a magyarok nem követik ugyan a cserke
szek és csecsenczek harezmódját, de szívósság 
tekintetében amazokat bizonyára túlhaladják. 
Es íme, mily más vége lett a dolognak! Néhány 
elkeseredett véres harcz után, melyben az ellen
ség megmutatta, hogy ereje nincsen megtörve, 
sem pedig velünk megmérkőzni nem vonakodik, 
egyszerre csak leteszik a fegyvert, mintha azt 
akarták volna mondani: Hiszen ti nem vagytok 
lovagias ellenfelek; húszan egy ellen ! Szégyen, 
gyalázat! 

Bokonszenvről aztán többé minden legyezge-
tés daczára szó sem lehetett. Kit illessen most 
már a felelősség terhe a történtekért, azt vitatni 
többé nem lehet. Két ember akaratán állott a 
rossznak jóra való fordítása és ezek nem értették 
meg egymást. 

A végzet ugy akarta, hogy Miklós czár Pas
kievics herczeg kezébe tegye le Oroszország be
csületét s összes érdekeit. 

Paskievics minden hibáival és gyarlóságaival 
többet ért mindazoknál, kik az orosz nemzet bi
zalmával csúfosan visszaéltek. Nesselrodt, egyet
len egy szavával felderíthette volna a helyzetet, 
melyet Miklós czár állásánál fogva nem ismer
hetett, de az előreláthatólag bekövetkezhető bo
nyodalmak és benső zavarok, melyek természe
tüknél fogva a hatalmas miniszter hatáskörét 
hosszú időre végtelenül kiterjesztették volna, 
nem engedték meg a hideg magatartás és józan 
esz okoskodását. A hiúság megkívánta véres ál
dozatait. 

Guyon nem egyedül csatlakozott Oroszország 
ellenfeleihez; minden lépten-nyomon felismer
tük a reánk mért csapások osztogatóit, és midőn 
végre nem maradt többé titok, hogy most ben
nünket tekintenek a béke és rend ellenségeinek, 
csakugyan igazat kellett adnunk Paskievics her-
czegnek, ki elejétől kezdve a beavatkozás hely- i 
telenségét hangoztatta, melynek csak ugy lett i 
volna értelme, ha ez alkalommal a keleten való 
küldetésünket is befejezzük. 

Az 1853-iki események újból felmelegítették 
a nem régen múlt szomorú időket és ugy lát
szott, mintha az akkori tapasztalások ez egyszer 
hasznunkra fordulnának, de ennek épen ellen
kezője történt, mert ugyanama párt, mely 
Ausztria kedvéért még a legutolsó kópékat is ki
dobta volna, most ismét azt hangoztatta, misze
rint Oroszország katonai becsülete nem engedi I 
meg a hátrálást. A trónörökös ifjú kora daczára 
figyelemmel olvasgatván, mit a külföldi lapok 
Oroszország magatartásáról irtak, egy ízben azt 
találta mondani a czár hallatára, hogy az angolok 
Paskievicsről nem sokat tartanak, ki minden ma
gyar katona ellen húsz kozákot hozott a csata- | 
térre. A czárt e megjegyzés a trónörökös szá
jából oly idegessé tette, hogy az udvari ebéden, 
melyre sok külföldi vendég hivatott meg, részt 
sem akart venni. 

Másnap a kazáni zárda főnöke, ki egykor a czár 
tanítója volt, jött a téli palotába, hol számára 
mindenkor egy lakosztály készen tartatott. Érté
sére esvén a 98 éves tisztes öregnek, hogy a csá
szár idegessége mily nagy mérveket öltött, Olga 
nagyherczegné közbenjárásával a téli palota azon 
részébe bocsájtatott, melynek termeiben Miklós 
czár fel és alá szokott sétálgatni. 

Ugy gondolták tehát, hogy ha véletlenül Ni-
kofor atyát meglátja, szóba is fog vele ereszkedni. 
E helyett azonban a czár, ki valószínűleg a ter
vet megértette, rárivalt az öreg papra. 

— ((Hát te mit akarsz itt, tán azért jöttél, hogy 
jól megleczkézzél ? nem szorultam bölcs taná
csodra. » 

Dolgorucky herczeg hadügyminiszter, kit a 
czár azért küldött a dunai fejedelemségekbe, 
hogy az orosz sereg ottani állásaiul a helyszí
nén biztos tudomást szerezzen, épen akkor ér
kezett vissza útjából. Az oroszok már ekkor tel
jes visszavonulásban voltak a Pruth felé, s igy a 
herczeg rossz hírekkel jött a császárhoz. 

— «Tehát mindenütt csak szégyen és gyalázat 
vár reám! kiálta fel Miklós czár, midőn Dolgo
rucky jelentését befejezé — és ezt azoknak kö
szönhetem, kiket a végveszélytől megmenteni 
elég ügyetlen voltam." 

Mindazon érvek, melyek az 1849-iki beavat
kozás mellett felhozattak, teljesen alapnól-
külieknek ismertettek ugyan, de azért senkinek 
sem volt elég bátorsága a czár figyelmét ideje 
korán a fenyegető veszélyre irányozni, sőt mai 
napig is avval szennyezik be a valóban nagylelkű 
fejedelem emlékét, mintha csakis az ö elhatáro
zása és akarata folytán követtettek volna el ama 
végzetes hibák. Paskievics herczeg attól a pilla
nattól kezdve, midőn az udvari párt áramlatát a 
beavatkozás minden áron kieszközlése mellett 
észrevette, arra volt elhatározva, hogy vég
képen visszavonul nowgorodi birtokára, de az 
illető fondorkodók vajmi hamar kieszközölték, 
hogy a balkáni hősnek mindenesetre tevékeny 
rész jusson. 

A czár parancsának engedelmeskednie kellett. 
Ki tudja, mit tett volna Paskievics, ha határozott 
utasítások helyett egy üres fehér lappal indul 
Magyarországba ? Talán más alakja lenne Euró
pának. Ki tudja ? . . . . 

Minden hibái és gyarlóságai mellett a varsói 
herczeg emlékét minden orosz hazafi tisztelet
ben tartani köteles, s ha valamikor az eddigelé 
még titokban tartott tárgyalások napfényre ke
rülnének, melyekben állítólag a beavatkozás 
eszméjét határozottan ellenezte, másutt is más
képen fognak róla megemlékezni. Annyi bizo
nyos, hogy kíséretében sehol sem lehetett a 
hóhért látni, a hatalmába került hadifoglyokat 
a hadjárat egész tartama alatt pedig azonnal 
szabadon bocsájtotta. 

A TRÓNÖRÖKLÉS ÉS A PRAGMATICA SANCTIO. 
Hl; 

Láttuk Salamon idézeteiből, hogy a Habsburg
háznak nem léteznek III. Károly leányági ivadé-
kain kivül a magyar trónutódlásra igényt tartható 
származékai, miután I. Lipótnak itt szóba jöhető 
két leánya hajadonan halt el, József császár leá
nyai, Maria Amália és Mária Jozefa pedig férjheü-
menetelök alkalmával az örökösödésről önkényt 
lemondtak. De nem áll ugyanez az osztrák örö
kös tartományokra is. Különös, hogy Salamon 
Ferencznek, ki idézett munkája 102-dik lap
ján szintén konstatálja, hogy: "József császár 
idősbik leánya, Mária Jozefa főherczegnő, midőn 
1719-ben Fridiik Auguszttal, a szász fejedelem
mel, később lengyel királylyal egybekelt, az 
egybekelés előtti nap örökre lemondott minden 
jogairól a Károly uralkodása alatti országokhoz, 
még pedig nemcsak a Károlytól származandó 
fiu-, hanem leánymaradékok részére is,s 1722-ben 
József második leánya is férjhez menvén, ha
sonló okmányt irt alá», — kikerülte figyelmét 
mindkét főherczegnő renuncziacziójának az a 
passzusa, melyben világosan és határozottan 
fentartják maradékaiknak mindkét ág kihalása 
esetén az örökösödést. Az említett paszsus igy 
hangzik : 

«Ha pedig, a mitől Isten távol tartson stb. 
stb akkor ez esetre, mely előttünk 
újra megnyitja az utat az apai és nagyapai örök
ség elfogadására, akár magának az elsőszülött
ségnek, de különösen az 1753. ápril 19-diki nyi
latkozatnak alapján, az abban megállapított ági 
örökösödés értelmében — fentartunk maradé
kainknak és utódainknak — úgy fi- mint leány
ágon — minden jogot, minden, a nevezett király
ságokban, fejedelemségekben és tartományokban 
való örökösödésre stb. stb úgy hogy az 
általunk ő felsége (illetőleg szeretett húgunk i 
és mindkét águ leszármazói javára te** lemondás 
ez esetben meg nem történtnek tekintessék, s 
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Szentkirályi Albert. 

Grecsák Károly. 

Olay Lajos. 
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Kovách László. 
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— IV-ik közlemény. 
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intézkedés történjék arról, hogy örököseink és fi-
és leányági leszármazóink elé az örökösödés 
tekintetében semmi akadály ne hárittassék, mely 
fentartásunkat azonban csak azon fi- és leány -
örököseinkre értjük, kik adandó esetben a róni. 
kath. hitre térnek.» 

Ez a családi szerződés, mely különben is 
csak az örökös tartományokra vonatkozik, Ma
gyarországra, természetesen, nem bir érvénynyel. 
Tudjuk, hogy midőn 1722 július 12-én a po
zsonyi országgyűlés előtt a királyi propozicziók 
azon kivánata, hogy az örökösödést Magyaror
szágon is a többi örökös országokkal egyöntetüleg 
szabályozzák, felolvastatván, az alnádor előadta, 
hogy szükséges az ottani örökösödés rendjét tudni: 
az erre vonatkozó okmányok csak hiteles má
solatokban terjesztettek a ház ele. De e rendel
kezéseknek nem lehet az osztrák örökös tarto
mányokra nézve kötelező jellegét megtagadni, 
s ebben áll akkor mindenesetre a legfőbb kü
lönbség a pragmatica sanctiónak magyar és 
osztrák értelmezése közt, a mi különben az erre 
vonatkozó tárgyalások nyilvánosságának hiánya 
miatt még bővebb felvilágosításra szorul. 

E kitérés után, mely a pragmatica sanctióban 
kifejtett örökösödési rend egy nem épen határo
zott pontjának kimutatása érdekében volt szüksé
ges, térjünk vissza az események előadására. 

Tudjuk már, mikép hirdette ki és fogadtatta 
el Károly a pragmatica sanctiót birodalma ösz-
szes rendjei által. De az európai helyzet által 
indokolt aggodalmai még mindig nem voltak 
eloszlatva, s teljes megnyugvást a jövőre nézve 
csak abból vélt meríthetni, ha azt a hatalmak 
garancziája alá helyezheti egyúttal, hogy min
den kívülről jöhető támadásnak is elejét vegye. 
Hogy ezt elérje, ünnepélyesen hivta fel Európa 
összes hatalmait a pragmatica sanctióhoz való 
hozzájárulásra. 

Az első hatalom, mely a pragmatica sanctiót 
már 1725-ben elismerte s annak garancziáját 
elvállalta, Spanyolország volt. A következő év
ben Károly Albert bajor, és testvére, Kelemen 
Ágost kölni választó is csatlakoztak hozzá. 1726 
augusztus 6-án I. Katalin czárnő is elvállalta a 
pragmatica sanctio garancziáját s ugyanazon óv 
okt. 20-án I. Frigyes Vilmos porosz király a 
wusterhauseni egyezménynyel, s két évvel ké
sőbb, 1728 decz. 23-án ismételten a berlini tit
kos szerződéssel. Az angol követ Bécsben, sir 
Thomas Robinson, 1731 márczius 16-án irta 
alá a pragmatica sanctio elismerését Anglia 
nevében. 

Nagyobb nehézségekre talált a pragmatica 
sanctio elfogadtatása a német birodalommal, és 
pedig ugy a bonyolult eljárás következtében, 
mint főleg a bajor, szász és pfalzi választófeje
delemségek magatartása miatt, melyek a Wittels-
bach-család érdekét látták fenyegetve s csak 
habozva járultak elismeréséhez. De végre is sike
rült bebizonyítani, hogy a garanczia ügyében a 
birodalmi rendek szavazattöbbsége teljesen ele
gendő egy általános érvényű határozat hozata
lára, s ehhez képest 1732 január 11-én létrejött 
a pragmatica sanctiónak a német bn-odalom ré
széről való elismerése is, melyet aztán egy csá
szári decretum ratifikált. De azért hamar be
bizonyult, niennyh-e igaza volt Savoyai Jenőnek, 
mikor azt mondta, hogy: «Kétszázezer katona 
többet ér a legjobb pragmatica sanctiónál» — 
mert július 9-én már Bajorország és a szász vá
lasztó Drezdában három évi védszövetségre lép
tek, a mi eléggé mutatja az osztrák örökösödési 
rend iránt már ekkor táplált szándékukat. 

Közbejött azonban LT. Ágost lengyel király ha
lála, 1733 febr. 1-én, s mivel HL Ágost szász 
választófejedelem most a császárhoz fordult a 
lengyel korona elnyerése végett, VI. Károly nem 
hagyta felhasználatlanul az alkalmat, hogy köz
benjárásáért föltételül ki ne kérje hozzájárulását 
a pragmatica sanctióhoz. Nem ugy Károly Albert, 
ki egyátalán nem titkolta a császár előtt czéljait, 
s mikor ez őt az 1725-diki bécsi szerződés 12 
pontjára emlékeztette, melyet ő is elfogadott 
volt, Károly Albert határozottan kijelentette: 
dgaz, hogy ö elfogadta az örökösödési rendet 
nejét, Mária Amáliát illetőleg, de ezáltal teljes
séggel nem foszthatja meg ivadékait egy oly jog
tól, melyet azoknak I. Ferdinánd végrendelete 
biztosított 15é3jun. lén.* Neje ugyan mint 
osztrák főherczegnö lemondott jogairól, de nem 
mondhatott le egyszersmind a bajor ház jogá
ról is. 

Ez a jog, mint említők, I. Ferdinánd végren
deletére volt alapítva, mely a bajor másolat sze

rint igy hangzott: «.Jelen nyilatkozatunkkal 
kijelentjük, hogy abban az esetben, ha minden 
kedvelt fiaink férfi-utódok nélkül halnának ki, 
mindkét említett királyságunk, Magyarország és 
Csehország, a hozzájok tartozó tartományokkal, 
legidősebb leányunkra, a ki akkor életben lesz, 
szálljon és maradjon.» Csakhogy a végrendelet 
Bécsben őrzött eredeti okmányában a férfi-utó
dok (mánnliche Érben) helyett ez állott: törvé
nyes utódok (eheliche Érben), mely különös eltérés 
nem is késett komoly tárgyalásokra adni okot a 
két udvar között, mely czélból, mint bajor meg
hatalmazott, Perusa gróf ment Bécsbe, hogy 
betekintést nyerjen az eredeti okmányba. 

Egy 1740 nov. 19-ikén kiadott udvari jegyzék
ben érdekes leírását olvassuk annak az el
járásnak, melynek tárgya a végrendelet két 
változatának összehasonlítása volt. Ez év nov. 
4-én Sinzendorfgi: udvari kanczellár Stahrem-
berg és Harrach grófok jelenlétében Perusát 
lakására hivatta, hol aztán I. Ferdinánd végren
deletét a kodiczillussal együtt betekintés végett 
előmutatta, s egyszersmind az eredeti oklevelet is 
rendelkezésére bocsátotta, felhatalmazva a kö
vetet, hogy azt szórói-szóra lemásolhassa. 

Perusa erre nov. 6-án Harlfinger és Deling követ
ségi tanácsosokat küldötte Sinzendorf gr. lakására s 
azok által megkezdette a lemásolást, miközben 
Schneller udvari iktató és a titkos kanczellária 
adjunctusa, Fischel, az eredeti okmányt elibök tar
tották. Ez alkalommal Harlfinger és Deling az egyik 
eredetiből tollba mondtak, és a hol a régies írásmód 
és orthografia tekintetében valami kétség merült 
fel, a másolókkal minden pillanatban az eredetibe 
engedtek pillantani. Ellenben a bécsi udvar részéről 
Fischel a második eredetit tartva kezében, ügyelt 
arra, hogy Harlfinger tollba mondása megegyezik-e 
a valóval, mig Schneller egy használatra már előbb 
elkészült másolatot tartott a mellé, hogy azt az ere
deti szószerinti tartalmának pontos figyelemmel 
kisérésével, a mennyire lehet, a régi helyesírás sze
rint is kijavítsa. 

Ez a munkálat nov. 13-ikának délutánjáig tartott 
s ez egész idő alatt az, a mit Deling napközben leirt, 
mindannyiszor, valahányszor a munkát félbeszakí
tották, bepecsételve az eredeti mellé tétetett. 14-én 
és 15-én Perusa gróf a másolatot minden oda ren
delt személyekkel együtt akkép kolláczionálta, hogy 
mindkét bajor kiküldött kezében tartotta az erede
tit, Harlfinger pedig abból az eredeti példányból, 
melyről a másolatot vették, eléolvasott. Perusa gróf 
ellenben a másolatot, melybe Schneller is folytono
san belenézett, maga elé vette és a legnagyobb pon
tosságot ajánlotta. Miután nov. 15-ikén a kolláczio-
nálás megtörtént, Pórusának mindjárt kezei között is 
hagyták a másolatokat, Schneller pedig Sinzendorf 
grófhoz visszaszármaztatta az eredetieket. 

Ámde nov. 17-ikén Perusa Sinzendorfnak újból 
értésére adta, hogy udvarától további parancsot vett, 
még egyszer megtekinteni a végrendeletet és kodi-
czillusát s összehasonlítani azokat a másolattal, a 
mi aztán 18-ikán délelőtt meg is történt. Perusa az 
eredetit, melyből Harlfinger Delingnek diktált, 
maga tartotta kezében. Mikor e szavakhoz ért: 
'törvényes (eheliche) leszármazók* — elől-hátul 
megnézte, egyenesen és ferdén, alul és felül, s a la
pot, melyen e szó állt, gondosan a világosság felé 
tartotta, midőn pedig észrevette hogy a pergamen 
lapon néhány fehér esik vagy folt van, még hossza
sabban is meg akarta vizsgálni, de Schneller kijelen
tette, hogy nem érti, mikép lehet akkora súlyt fektetni 
egy pár fehér foltra, mikor sehol a világon nincs oly 
tiszta pergamen, melyen egy pár fehér, barna vagy 
másféle folt ne lenne. Mire a gróf bosszúsan felelt: 
itt irott törvény forog szóban, ő ahhoz tartja ma
gát, egyébként beismeri, hogy a kérdéses szó épen 
nincs ezen a folton, tehát jelentősége sincs. Hasonló 
pontossággal nézte át a gróf a többi másolatokat is, 
s midőn elvégezte, a melléje rendelt bizalmi férfiak
kal is ugyanazt tétette ; végül pedig Sinzendorf előtt 
meghajolva távozott, 8 nemsokára Bécset is elhagyta. 

Ha Perusa gróf e második fellépését, s ennek 
folyamán tanúsított magatartását tekintjük, nem 
szenved kétséget, hogy ez alkalommal utasítása 
egyenesen ugy kellett hogy hangozzék, hogy az 
eredeti okmányt az annak netaláni meghamisítása 
iránt fölmerült aggályok szempontjából is tegye 
ezúttal vizsgálat tárgyává. 

Kevéssel azután, hogy a német birodalom 
elvállalta a pragmatica sanctio garancziáját, 
ugyanezt az egyesült Németalföld is megtette 
az 1732-ik évi február 20-iki szerződésben, 
nem a nélkül azonban, hogy egy fontos titkos 
czikkelylyel meg ne toldja, melynek értelmében 
azon esetre, ha a császár lányörökösei oly feje
delemhez mennének nőül, ki elég hatalmas volna 
arra, hogy házi uralmának az osztrákkal való 
egyesítéséből komoly aggodalom támadhatna az 
európai egyensúly fenntartására nézve, az eset
ben egy ily fejedelemnek szabadjában áll, saját 

házi hatalmát legközelebbi agnátusa (atyai rész
ről való rokona) javára átengedni, vagy agaran-
cziáról lemondani. Természetesen ez esetben 
Németalföld is, ép ugy mint Angliában, föl lenne 
mentve az átvállalt garanczia alól. 

Ugyanazon év május 27-én sikerült a császár
nak Dániát is rábírni a garanczia átvállalására. 
Csak Francziaország vonakodott következetesen 
egész az 1738-iki végleges béke megkötéséig, 
midőn a császár Lotharíngiát Francziaországnak 
átengedte. Károly, mindkét Sziczilia királya 
(később III. Károly spanyol király) szintén hoz
zájárult a megállapodásokhoz, ugy hogy VI. Ká
roly végre megszilárdultnak és bevégzettnek hi
hette nagy művét. Csak leánya, Mária Terézia 
érhette meg a keserű tapasztalatot, hogy ez a 
reménykedés még korai volt s nemsokára min
denkitől elhagyatva, csak hü népe odaadására 
támaszkodva kellett megoltalmaznia trónját és 
koronáját a minden oldalról felzúdult viha
rok elöl. V.S. 

ALLATIMÁDÁS A NIGER TORKOLATÁNÁL. 
Az európaiak hatása a benszülött négerekre 

általában véve igen csekély, a legtöbb helyen 
csak a pálinkát kedvelik meg s néhány öltöny
darabbal többet hordanak testükön, azonban oly 
általánosan átalakító hatású műveltségi válto
zást, mint a mohamedánok vezetése alatt álló 
Szudánoknál, a többi négerek közt nem találunk. 
Hogy a hosszas, tartós érintkezés az európaiak
kal mindamellett egykor állandó nyomokat fog 
hagyni, örvendetesen tapasztalhatjuk a Niger fo
lyó torkolatánál lakó népeknél, kik az azelőtt 
nagyon elterjedt állatimádást ma már csaknem 
teljesen abbanhagyták. 

Bégebben a Niger deltája körül minden egyes 
községnek külön szent állata volt, melyet sért-
hetlennek tekintettek, mivel a közhit szerint az 
ősök lelke, sőt az egész nép szelleme tartózkodik 
benne. így Brass községben az óriás kigyó, 
Bonnyban a nagy monitorgyik voltak a szentelt 
állatok, melyeknek tisztelete oly általános volt, 
hogy még az angol konzulok erélyes fellépte 
sem volt képes megakadályozni valamely euró
pai ember megbüntetését, ki — habár akaratla
nul — ily szent állatot megsértett; nem, sőt 
a misszionáriusok tiltakozása ellenére, egyene
sen rendeletet kellett kiadniok, hogy ezek az 
állatok az európaiak előtt is sértetlenek. Midőn 
tiz évvel ezelőtt egy Hatton et Cookson nevű 
tekintélyes kereskedőczég főnöke saját házában 
megölt egy óriás python-kigyót, a lakosok közt 
valóságos lázadás tört ki, melynek folytán a ke
reskedőt csakugyan megölték s holttestét kicsú
folták. Pedig az ily szent állatok igen gyakran 
nagyon alkalmatlanokká lesznek, igy Bonny
ban a nagy monitorgyikok annyira elszaporod
tak, hogy az európaiaknak absolute lehetetlen 
miattok baromfiakat tartani. Gyakran megtör
ténik, hogy ez a rut, majdnem két méter hosszú 
állat sértetlensége tudatában a falu közepén 
hever s ilyenkor ki kell kerülni ő szentségét. 
Más községekben krokodil, czápa s más vesze
delmes állatok voltak a szentek, de azért ezeket 
sem lehetett bántani. 

Az állatimádásnak most már teljesen vége 
van. A misszionáriusok addig izgattak ellene, 
mig az előbbeni tisztelet valóságos üldözéssé 
változott át. Brass környékén a szent óriás kí
gyókat már csaknem egészen kiirtották. Bonny-

i ban a monitorgyikoknak négy évvel ezelőtt 
\ valóságos vérfürdőjük volt. A missionariusok 

ugyanis gondosan elkészített terv szerint egy nap 
keresztény híveikkel harangzugás között (akár 

; csak mint szent Bertalan éjén) felfegyverkezve 
I vonultak ki a szent állatok ellen s néhány óra alatt 

oly sokat öldöstek le közülök, hogy a holttestek 
bűzétől 5 napon át nem lehetett a községben 
maradni. Brassban is a kereszténynyé lett nége -
rek öldösték le az óriás kígyókat, habár e négerek 
oly nagy tisztelettel viseltettek azelőtt ez áila-

| tokkal szemben, hogy szavahihető egyének állí
tása szerint, midőn egy óriás kigyó, anyja s má
sok szemeláttára egy kisdedet felfalt, nemcsak 
nem gátolták meg abban, de gratuláltak is az 
anyának, hogy a kigyó-istenség mily nagy tisz
tességben részesíti őt. Az állatimádásnak tehát 
most már vége van. A művelődés hosszú foko
zatában kis lépcső ugyan még ez a dolog, de ta
núsítja, hogy a négerek között is történik válto
zás és fejlődés. 
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M A D Á R - T Ö R T É N E T E K . 
Irta B. BÜ'TTNER LINA. 

II. 
A mi fecskéink. 

Más vidék ez itt; a víz kevés, a völgy ki
csiny. A nagyságnak pedig térre van szüksége, 
azért itt a Zsitva partján nincsenek gólyák. Ta-
vaszszal és őszszel a szőllők alatt, ama néhány 
ölnyi csátés, sasos kiöntések még a bamba vizi 
tyúknak is csak rövid állomáshelyül szolgálhat
nak vándorutjában. 

Különben ez a mező a Zsitva két ága közt, 
egészen a futkosó kis fürjeké, kik itt buvócskát 
játszanak. — «Pitypalaty! merre vagy?!» — 
hangzik mindenfelé a bokros lóher alatt, a szá
las kenderben, a buzavirágos rozsok közt. — 
«Pity, pity, pity! itt, itt, itt!» — jön rá a bohó
kás válasz mindenünnen az apróra osztott föl-
decskékről, melyek nem sokkal nagyobbak, mint 
a szétteregetett virágos kendők. 

Igy nappal. Napszállat után pedig a leszálló 
szürkületben e kicsiny völgy egészen a zengő 
egérkéké. S a rózsaszín virágú kakukfü-, illatos 
vadborsó- és szarkaláb-bokrok vagy fehér suga
ras Margit-virágok alá rejtőzve, czimbalmoznak 
és énekelgetnek a sötétbársony zubbonyos mezei 
egér-troubadourok. Vannak köztük kontár czin-
ezogók is, de vannak kiváló tehetségű művészek, 
kik vidáman csiripelnek, mint a csizikék, majd 
meg érzelmesen zengik el panaszos süámaikat. 

A svédek éneklő földi emberkéi ezek, kikről 
azt tartják, hogy jó terméskor vigan dalolgatnak 
a tarlókon, ha pedig rossz volt az aratás, akkor 
szomorún énekelnek. Itt a nép azt hiszi, e föld 
alól jövő hangok a kereszteletlenül meghalt 
gyermekek, a «nyepokrstyenczi» siránkozásai, s 
a tót asszony meghatva vet felé keresztet, hogy 
megváltsa a sn-ó lelkecskét. 

Mégis jó, hogy ide gólyák nem járnak! Hisz 
Hanzi a mily jeles és jóétvágyu vadász volt, ké
pes lett volna e dalos négy lábú földi madarak
ból egy estén egymaga egész zenekart összefog
dosni s elnyeldesni. 

De ha Petőfi (.legkedvesebb madara», a gólya 
el is kerüli: «az isten madárkája*, a fecske, 
annál jobban szereti ezt a vidéket; szereti a 
zsitva-parti füzeket s az ott oszlopokban tánezoló 
könnyüvérü szúnyogokat. A fecskék szeretik a 
mi «Aranyos» kis városunk barátságos házait, 
melyek ereszei védelme alá helyezik fészküket 
és fészkükben apró gyermekeiket. 

De hozzánk nem a fecske hozza el a tavaszt. 
A pacsirták olykor két hónappal is előbb érkez
nek. Mikor a kikelet még félig alszik s csak itt-
ott nyitogatja ki kissé virág-szemeit, akkor az 

első primulákkal egyszerre ébrednek föl a földi 
pókok és hemzsegnek az ismét barnuló földön, 
— ennek a vonzó sejtelme hozza el oly korán a 
pacsirtákat, kik midőn mámorosan dalolva emel
kednek a magasba, a zamatos jwkokért zengnek 
háladalt égnek és földnek. 

Fecske csak április elején jön hozzánk. Előbb 
csak egy-kettő jelenik meg, mintegy körültekin
teni, s azzal ismét távoznak, és csak aztán ápril 
8—10-én érkezik meg az egész csapat. 

Néhány évvel ezelőtt még annyian voltak, 
hogy midőn megjöttek, ellepték a házat, udvart 
és kertet. És ekkor mennyi csevegni valójok 
volt! Órákig ültek a házfedélen vagy a fák egy-
egy puszta ágán, s fejecskéiket kedvesen ide-oda 
hajtogatva, ideges örömmel csicseregtek, beszél
gettek, cseveteltek. Csak mikor már mindent el
mondtak a fák fehér naiv rirágjainak s a komor 
sötét házfedeleknek, csak akkor néztek régi kis 
otthonuk után s fogtak a kitatarozáshoz, vagy új 
építéshez. 

Az öregek elfoglalják régi fészkeiket; de a 
fiatalok, ha otthont akarnak alapítani, az üresen 
álló régi fészkekbe sohasem költöznek, mindig 
egészen újat építenek. Ilyenkor nagy bajt és gon
dot okoz már a helynek megválasztása is. Jár-
nak-kelnek, tanácsot kémek és tartanak s há
romszor is belekezdenek, meg-meg fólbenhagy-
ják az építést, mig végre léghuzam-mentes s az 
északi széltől védett helyet találnak. Oda aztán 
a him szájában hordja össze az építési anyagot, 
mig a nőcske a felügyeletet és rendezést végzi, s 
a belső bebútorozásnál gyakran visszaveti az ér-
desebb fűszálat vagy vastagabb papirdarabkát s 
ilyenkor idegesen czivakodik kis párjával, ki siet 
jóvá tenni az ügyetlenséget s egy csomó selymes 
pitypáng-pehelylyel vagy puha tollacskával en
geszteli ki haragvó nőcskéjét. 

Igy épült nálunk fészek fészek mellett, a kapu 
alatt, a hozszu árnyas folyosón, sőt még egy zárt 
előszobában is fészkelt egy szelíd fecskepár. De 
nem is szelídek a fecskék, hanem inkább bátrak, 
sőt akárhányszor vakmerők is lettek, midőn 
gyermekek csipogtak a fészekben. Mert ilyenkor, 
ha Mirza, az emberséges bernardiner-eb arra 
felé ballagott, nagy sivítással repültek neki s 
midőn felette átszálltak, lecsaptak rá s szár
nyaikkal a szemébe vágtak. A nagy sivalkodásra 
mind több-több fecske gyűlt össze, s valamennyi 
nagy körökben szállva, le-lecsaptak rá és vag
dalták, s a mellett vijjogtak, visítoztak, mintha 

a legnagyobb veszélyben lettek volna. A hatal
mas nagy állat csak nézett, majd megzavarodva 
mély dörgő hangján ugatott feléjök. De az apró
ságok nem ijedtek meg, s' végre is Mirza volt 
kénytelen meghátrálni, s nagy fejét lesütve, szé
gyenkezve kullogott el, mig a fecskék méltatlan
kodva lármáztak még utána is. 

Es igy jártak el a macskával is, kit heves tá
madásaikkal mindig kiűztek az udvarból. Sőt 
igy bántak Boxi-x&l is, pedig ez a mily rendkí
vül okos, ép oly veszedelmes kutya volt s már 
fertelmes külseje is megijeszthette volna őket. 
Főkép olyankor, ha Emil bátyánk — kinek Boxi 
kedvencze volt — tréfából pipát adott a szájába. 
Ezt Boxi nagy kitüntetésnek vette s képes volt 
órákig úgy ülni a dohányzó urak társaságában, 
és a világért sem bocsátotta volna ki szájából az 
ő nemzetiszin bojtos magyar pipáját. S ha aztán 
pipázva kijött az udvarra, mert nagyon szerette 
magát ugy mutogatni, ott is mindenki kaczagott 
rajta, csak a fecskék nem találták se szépnek, se 
komikusnak, és visítozva estek neki s végre is 
kiverték óriási szájából az ő büszkeségét, a réz
kupakos, piros cserép-pipát. 

E parányi madarak senkitől és semmitől sem 
féltek, ha féltették kicsinyeiket. Boxi pedig nagy 
flegmával fölvette leesett makráját, bevitte, s ha 
ismét beigazították szájába, kiült a nyitott ab
lakba s onnan nézett ki pipázva az utczára ós 
fumigálta a világot. 

A fecskék nálunk mindig szerencsésen fölne
velték kicsinyeiket; s némely őszön az új nem
zedékkel együtt ötvennél is többen keltek útra 
csak a mi udvarunkból. De egyszer aztán hasz
talan mondtuk, midőn őszszel eltávoztak: 

Nem búcsúzunk, csak tavaszig 1 
A vidám viszontlátásig! 
Hisz ha újra lesz gyöngyvirág, 
S új lombot hajt a hársfa-ág, 
S meleg sugár ragyog le ránk: 
Ti is visszatértek hozzánk! 

mert évről-évre kevesebben tértek vissza. Nem a 
mi házunkhoz lettek hűtlenek, de mindenütt a 
városban mind több-több fecskefészek maradt 
üresen. 

Végre hozzánk már csak két pár jött haza, s 
mert abban az évben hosszú, meleg ősz volt, 
kétízben költöttek s innen ismét egy kis csapat 
távozott. De azért a következő tavaszszal már 
csak hárman tértek vissza. Az a harmadik, mely 
egyedül volt, a másik kettőhöz akart csatlakozni, 
de azok mindig elűzték öt maguktól, — mig 
végre egyszer hosszas tanácskozás után mind
hárman együtt fogtak hozzá két fészek kijavítá
sához. Hanem a másik fészket mihamar abban 
hagyták, s aztán már Enoch Arden regényes 
történetét ismételte ez a három madárka. Csak
hogy itt a viszony megfordítva volt, s nem is 
távoztak fölváltva tengeri utakra, hanem együtt 
maradtak a megnagyobbított fészekben s szép 
egyetértésben éldegéltek, de csöndes boldogsá
guk meg lett zavarva, mert épen akkor volt kép
viselő-választás, s a mint a választók kimentek 
tőlünk a kapun, az egyik zászló hegyével leütöt
ték a fészket. Talán azért is nem lett szerencsé
jük s bukott meg a párt, mert a «szerencse-
madárkáknak') ilyen bajt okozott! 

De a fészek nem tört össze, oly jól volt az el-
! készítve, mint a jeles kőedény. 

Mi érdekkel néztük meg belső berendezését, s 
! láttuk, hogy a két csepp fecske-nő otthona a szo-
j kottnál sokkal díszesebb. Mert mintha csak virá-
; gokkal lett volna díszítve, ugy tele volt tűzdelve 
> a papagály élénkzöld tollacskáival s a molukk-

kakadu piros pclyheivel, mit azok künn a kert
ben tollázkodva szórtak szét s a fecskék megta-

| balták s haza vitték. De a legérdekesebb volt e 
i fészekben egy kis papirfoszlány, mely a finom 
i fűszálak közé volt illesztve s melyen mi megia-
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mertük idősebb nővérünk, Molli kéziratát. Molli 
leveléből volt az egy letépett kis foszlány, sazon 
e szavak álltak : «Isten áldjon meg, kedvesem !» 
Ez lehetett a házi áldás a kis fecskefészekben, 
mint a hogy a tisztességes német családok szo
bájában szép keretben függ hímzett nagy be
tűkkel a «Haussegen»: 

Wo Glanbe, da Liebe, 
. Wo Liebe, tla Friede, 

Wo Friede, da Segen, 
Wo Segen, da Gott, 
Wo Gott, dórt ist keine Noth! 

Mi aztán a leesett fészket nagy kajmós szö
gekkel ismét visszaerősítettük helyére a kapu 
a l á ; s hogy a megrémült fecskék ez intézkedé
sünkkel teljesen meg voltak elégedve, azt abból 
láttuk, mert rögtön visszamentek megmentett 
kis otthonukba. Az összetört négy tojáskát aztán 
mihamar pótolták s augusztusban e három ma
dár hét gyermeket vitt ki a ház
fedélre az udvarra. „ 

Mi künn ültünk a gesztenyefa 
alatt s néztük, hogy csipegtek-re-
pestek a tömsi kicsinyek, ha szü
léik közeledtek feléjök a minden
napi kenyérkével. Már sokszor 
volt alkalmunk látni, hogy ilyen
kor a fecskék nem tévednek s két
szer egymásután egy gyermek 
sem kap, habár némely erősebb 
s torkosabb előre tolakodott is és 
majd lerázta kis szárnyait testé
ről, ugy esengett. De most azt hit
tük, hogy e három fecske megté
ved ; mert egy külön gunnyasztó 
kisdedet rendesen háromszor töm
tek meg, mig a többi testvért csak 
egyszer. Hanem aztán láttuk, hogy 
ők nem tévedtek, és szándékosan 
táplálták erősebben azt az egyecs-
két, mert az egy elmaradt gyön
ge kis jószág volt, kinek még 
baba-fejkötő, azaz : hamvas pely
hecskék voltak a fején. De a há
rom szüle ez okos eljárásának volt 
is eredménye, mert a kis fészek-
fentő néhány nap alatt utolérte 
a többit s őszre aztán mikor utra-
keltek, csak olyan kifogástalan 
fekete frakkja, fehér mellénye s 
rozsdabarna magas nyakkendője 
volt neki is, mint az egész csa
ládnak. A következő tavaszon is 

többed magával lakott egy kajütben, 500 forinttal 
kevesebbet fizetett. Az utasok közös ügyeik elinté
zése végett négy tagú bizottságot választottak, 
melynek a kapitány volt feje. 

üsző színházat állítottak fel a Volga folyón. 
Az egész hajó amerikai szerkezettel bir, benne lakások 
a színészek számára s nagy színpad. A hajó oly váro
sokban fog megállapodni, a hol állandó színházak 
nincsenek. 

* A vasutak nagyon szaporítják az esőzést és 
áradásokat, legalább az amerikai «Northwestern 
Kailroader* számítása szerint 30,000 itt mozgásban 
levő gőzmozdony minden héten 53 milliárd köb öl 
gőzt bocsát ki, mely teljesen elegendő, hogy minden
nap záport alkosson. Ha az Egyesült-államokban 
működésben levő gőzgépeket együtt vesszük, he-
tenkint 477 milliárd köb-öl víz száll fel belőlök 
gőzalakban a légkörbe. 

:: Hosszú életű állatok. A philadelphiai állatkert
ben él egy kimutathatólag 85 éves kakadu, mely 
még most is nagyon élénk, igen beszédes és mérges. 
Parisban 1887-ben pusztult el egy papagály, melyről 
biztosan tudták, hogy 103 évet töltött be. Ugyanitt 
őriztek 100 évnél idősebb varjut és mintegy 76 éves 
ludat. Legtöbb száz évnél idősebb állatot ismertek 
bizonyosan a pontyok között, két évvel ezelőtt egy 

BOXI 

• Megjött a mi kicsi fecskénk 
Hü párjával szép kettecskén . . . 
Ott repked az eresz alatt, 
Hol fészke állt, épen maradt.» 

A fecskepár ismét itthon volt, de hol maradt 
a harmadik ? És hová lett mind az a sok, sok 
fecske, kik tőlünk utrakeltek és többé nem tér
tek vissza? 

Visszatértek ők szegénykék, de némán, halva, 
mint szomorú divatos pipereczikkek az asszonyok 
es leányok kalapjain B estélyi és báli öltözékein. 
A telhetetlen divatnak nem elég a csipke, gyöngy, 
virág, szalag s ékszer a nők ékítésére, vakmerő 
kézzel belenyúl a madárfészekbe is, s a mit a leg-
vásottabb suhancz se bánt, megöldösi az «isten 
madárkáit" — piperének! 

(Vége köv.) 

EGYVELEG. 
Az első táxsaa utazást a földgömb körül egy 

dán hajó rendezte. A hajó 500 tonnás vitorlás hajó 
volt (az első gőzhajó csak 1838-ban ment át az 
atlanti oczeánon) s 1842-ben október elsején indult 
el Korsörből. Az utazás két évre volt tervezve, az 
utazók a mai pénzérték szerint mintegy 5000 forintot 
tartoztak lefizetni, a miért teljes ellátást kaptak, 

; a szeszes italokért kellett külön fizetni; a ki 

A LEESETT FECSKE-FÉSZKET VISSZAERŐSÍTETTÜK HELYÉRE. 

M A D Á R T Ö R T É N E T E K . 

Németországban fogott pontyon 1618-iki kelettel 
ellátott gyűrűt találtak. 

* Aczéltollakból jelenleg naponkint mintegy 
5 millió darabot fogyasztanak el, melyek súlya 60 
mázsa. 

* A villamos világítást is elhomályosítja állítólag 
a Hannay nevű angol által feltalált luzigen-világítás, 
mely finom porrá tört kőszénkátrányolaj elégetésé
ből származik. 

* A napsugarak á tvál tozta tása mozgó erővé 
már íégóta foglalkoztatja a physikusokat. Mily nagy 
fontosságú találmány volna ez, látható abból, hogy 
a nap melegének egy kis töredéke is képes volna 
egy pillanat alatt 2000 millió tonna vizet 312 mórt
föld magasra emelni, a melyhez hasonló munkára 
2 billió lóerő volna szükséges. Ujabb hirek szerint 
Crova, Pfiffere és Mouchot franczia technikusoknak 
sikerült ennek a feladatnak némi megoldása thermo-
electricus telepek segítségével, azaz a melyekben a 
galvanikus áramot nem vegyi utón, hanem melegség 
által idézik elő. Az igy nyert áramot accumulatorok-
ban gyűjtik össze s gépek hajtására, világításra és 
más effélékre használják fel. Ha ezt a találmányt a 
mindennapi élet czéljaira is értékesítik, a nap ereje 
fogja végezni a legfontosabb teendőket, s az iparban 
az eddigieknél lényegesebb forradalom jő létre. 

* A kölcsönkönyvtárak ragály-terjesztő hatása 
folytán több angol városban szabályrendeletet alkot
tak, melynek következtében az egészségügyi tanács 

a ragályos betegségek eseteiről szóló jegyzéket meg
küldi a kölcsönkönyvtár-tulajdonosoknak s ezek 
kötelezvék az illető bérlőket azonnal értesíteni, 
hogy a könyvet ne küldjék vissza, mig a ragályos 
betegség náluk meg nem szűnik s a visszaküldött 
könyveket azután külön tartoznak desinfíciálni. 

;: Az ördög színe még az európai népek képzele
tében sem mindig fekete. A francziák kéknek, a 
spanyolok zöldnek s az olaszok szürkének tartják. 
Legelterjedtebb azonban az a hit, hogy az ördög fe
hér. Ilyennek hiszik legalább a khinaiak s a négerek 
azon törzsei, kiknek az ördögről fogalmuk van. 

* Ravasz madár. Mexikóban él egy barna és ara
nyos tollú madár, mely méhekkel táplálkozik és 
pedig oly módon, hogy tarka fejtollait szép virág 
alakúvá borzolja fel s igy a méhet maga közelébe 
csalván, könnyen elcsípi. 

* Az emberi haj sűrűségére nézve egy angol 
azt a tapasztalatot tette, hogy egy négyszög-centi
méternyi fejbőrön átlag 60 szál haj nő, de ez átlag 
a haj színe szerint igen különböző. A szőkéken mint
egy 140,000 hajszál van, a barnákon 109,000, a fe
ketéken 102,000, a vereshajuak hajszála ellenben 
csak 88,000. A nők fején átlag 65—80 centiméter 
hosszúságú haj nő, de vannak olyanok is, kiknek 110 
és több centiméter hosszúságú hajat kell fésülniök. 

* Nevezetes kalandor volt a múlt 
században Eipperda nevű hollandi 
ember. Előkelő, de szegény családból 
származott, s hogy jobban boldogul
jon, a katholikus hitet elhagyva pro
testánssá lett és ezredességig vitte fel. 
Az utrechti béke után (1713) mad
ridi követté nevezték ki, hol a király
nő pártjához szegődött, mely csak
hamar uralomra jutván, Eipperda 
gazdag feleséget kapott s ismét katho-
likussá levén a királynő által Bécsbe 
küldetett, hogy fia számára Toskanát 
és Parmát eszközölje ki. Sikerrel jár
ván el működésében, miniszterel
nökké neveztetett ki, de dicsősége 
rövid ideig tartott, mert fenhéjázása 
miatt lázadás tört ki és Eipperda 
kénytelen volt az angol követ palotá
jába menekülni. A királynő tartva 
attól, hogy Eipperda elárulja a bécsi 
titkos alkudozásokat, erőszakkal ki
vonszoltatta a palotából és Segoviá-
ban börtönbe vettette. De Eipperda 
már ekkor elárulta a titkokat s e 
mellett börtönében elkoboztak egy 
általa készített tervet: miként lehetne 
az összes európai hatalmakat Spa
nyolország ellen szövetkezetre birni. 
Szerencséjére egy szép hölgy segítsé
gével sikerült megszöknie s Oporto-
ból ezzel a hölgygyei Londonba hajó
zott. Ott izgatni kezdett Spanyolor
szág ellen s mivel sikere nem volt, 
Marokkóba ment, hogy a szultánt 
nyerje meg bosszúja eszközének E 
végett izlam hitre tért. A marokkóiak
nak még nagyon fájt Ceuta elvesztése 
s 6zért Eipperdát fővezérré nevezték 
ki s megbízták az erőd elfoglalásával. 
Szerencsétlenségére az ostrom nem 
sikerült s a fővezért rögtön letették. 
Eipperda, hogy megélhessen, virág
tenyésztéshez fogott s lassanként 
annyüa elszegényedett, hogy virágait 
s gyümölcseit minden nap reggel 
maga vitte Tetuanba s mint kofa 
halt el. 

* Burgonya-rendjelt alkotott az 
orosz czár 1842-ben a burgonya 

meghonosítása érdekében. A kik e téren kitüntették 
magokat, arany vagy ezüst érmet kaptak. 

* Gutenberg első nyomta to t t bibliájából ta
láltak egy példányt Hopetoun gróf várkastélyában. 
Ez a legelső mű, melyet a könyvnyomtatás feltalá
lója mozgó betűkkel nyomatott, két kötetből áll, erős 
borjubőrbe kötve, igen nagy betűi vannak és a la
pok nincsenek számozva. A papir erős, a szedés 
tiszta és egyenletes, ugy hogy valóban csodálkozni 
lehet, hogyan állítottak elő már akkor ily szép 
nyomtatványt. A művet Quarisch hires angol an-
tiquar vette meg 20,000 forinton, a mi nagyon ol
csó ár, mivel e ritka műből egyért 28,000-et és egy 
másikért 39,000 forintot fizettek. 

* Nagybecsű régi képeket szerzett meg a bajor 
nemzeti múzeum egy Artelshofen nevű kis község . 
oltárképeiben. Az alig ismert művek restaurálása 
után kitűnt, hogy azok Dürer kortársától, Traut Far
kastól valók és az ó-német festészeti iskola legjelesebb 
termékei közé tartoznak. Traut eddig csak névleg 
volt ismeretes, ez a hót kép, mely mind tőle való, ne
vét a hires festők sorába emeli. 

••' Az ördögimádó jezidek törzse Kis-Azsiában ma 
már alig 2000 főből áll, mivel csaknem mindannyian 
rablásból és lopásból élnek, ők maguk zsidó erede-
detüeknek tartják magukat, és azt hiszik, hogy két 
isten van : jó és rósz, s mivel a jó isten kérés nélkül 
is csak jót tesz, czélszerü folytonosan a rossz istenhez 
imádkozni. 
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A KÉPVISELŐHÁZ ELŐCSARNOKÁBÓL. 

H Á Z 
IV. közlemény. 

A Hippokrene forrásából minden Teleki ivott. 
Némelyik csak egy félpohárkával. 

TELEKI GÉZA gróf is poéta-féle ember, a ki 
fiatalabb korában novellákat irt, nem rég pedig 
egy színművet csupa ismeretes magyar népda
lokból, ugy hordozván össze azokat, hogy mese 
és drámai cselekmény képződött. A darab mint 
speczialitás ritka a maga nemében, mindenkinek 
tetszet t ; csak egy bökkenője volt — hogy az 
anyatermészet még nem alkotott olyan tüdőt, a 
mivel az egyes szerepeket el lehetett volna éne
kelni. 

A somkuti gróf a Ház összes mágnásai közt 
a legnépszerűbb ember, semmit sem kicsinyel 
és semmit sem tart nagyra. Senkit se néz le, de 
viszont bálványt sem csinál senkiből. 

A Ház egyhangúlag választotta meg «ház
nagy »-nak. Épen neki való hivatal. Eddig is 
örökké ott szeretett ülni a háznagyi irodában, 
adomázgatva, élczelgetve. Mintha valami nagy 
templombuvó pietistát sekrestyésnek választa
nának meg. 

Derült areza olyan szinü mint a vérbélü ba-
raczk. S jóságos, vékony veres erekkel keresztül -
kasul szeldelt kék szemei szinte azt látszanak 
mondan i : «Kinek kell karzatjegy?') 

A volt háznagy, visontai KOVÁCH LÁSZLÓ, 
szép olajbarna arczszinü daliás férfi, mintegy ne
gyedszázadig viselte a major domus tisztet. 

Kedves embere volt Deáknak, kitől sok «borra
valót)) kapott. 

Az öreg urnák ugyanis mindig Kovách László 
hozta el a napidijait s akkor a kedélyes nagy 
ember rendesen egy hatost csúsztatott a háznagy 
tenyerébe : «Te is gazdagodj mellettem.» 

Kovách László Gyöngyös városát képviseli. 
Valaha honvéd-kapitány volt. Nagy patrónusa az 
öreg honvédeknek. 

Ha az ember azt akarja tudni, merre van leg
közelebb a tenger, nem szükség az egész geográfiát 
ösmerni, legczélszerübb lemenni a völgybe és az 
első patakot megnézni, mely irányba folyik, 
arra kell a tengernek lennie. 

A politikában sem kell járatosnak lenned, 
hogy megtudd, melyik a legszabadelvübb párt . 
Nézd meg a zsidókat, hogy mennek ? Mert mint a 
folyó szükségképen a tenger felé veszi útját, 
ngy a zsidó sem lehet egyéb, mint szabadelvű. 

CHORIN FERENCZ ugyan már kanyargott ide-

oda, de azért végre is csak oda tért, a hol a 
többiek vannak: a Tisza táborába. 

Ügyes ember, európailag müveit fő; mint jogász 
elsőrangú a parlamentben, kinek megvan az 
érzéke a subtilitások iránt, s a tertium compa-
rationis is rendelkezésére áll. 

— Ugy fan ! — süvít végig a termen némely
kor, ha Tisza beszól, egy idegenszerű hang. 

Az emberek hátra fordulnak s látják, hogy 
FLUGER KÁROLY kiáltoz a lelkesedéstol kivörö
södve. A szomszédok kíváncsian hajolnak hozzá 
megkérdezni: 

— Mit mondott a miniszterelnök ? 
— Nem tudom, — feleli Fluger ártatlanul. 
A hű szász mameluk ugy néz ki sárgás-fehér 

hajával és szakállával, mint egy vén kanári. Fent 
ül a kormánypárti hegyen, elszigetelve a szászok
tól, a magyarok háta mögött. Voltakópeni szerep
lése azonban nem a Házban, de a klubban van. 

0 billiardozik esténkint a párt hatal
masaival : Tisza gróffal, Csernátonyval 
stb. a mikor is hazafiúi kötelességből 
meg hagyja magát veretni. 

E tekintetben rátartó Fluger; apró-
cseprő néppel, holmi Gyulai Andrások
kal nem áll szóba. Ezért mondják aztán, 
hogy a kormánypárti szerencse három
féle. 

Nagy sikerek után vagy a pénzügyi 
bizottságba jut az ember, vagy a dele-
gáczióba, vagy pedig a Fluger partne
révé lesz. 

A marosujvári kerületet KEMÉNY 
ENDRE képviseli. Alaptulajdonságai el
lentmondanak egymásnak. 

Báró és okos ember •— okos ember és poéta 
— poéta és kormánypárti. 

Hasonlít azokhoz a durva külsejű rézgarasok
hoz (a melyekkel hajdan a barátok kártyáztak 
a klastromokban), a melyekben arany volt el
rejtve. 

* 

A székely ész inkarnacziója TIBÁD ANTAL. Azt 
mondják, hogy a székelynek két esze van, Tibád-
nak csak egy van, de elég volna négy embernek. 

A házban mint közigazgatási kapaczitás sze
repel, mert másnemű ügyekhez nem szól hozzá, 
legfeljebb a folyosón dörmög, mormog. 

Egyenes, szókimondó ember, — tehát rossz 
modora van ; azért is nem lett még eddig állam
titkár. Na meg azért, mert az okos emberekre 
rossz idők jártak. 

Már huszonhat éves korában alkirálybirónak 
választották Udvarhely-megyében, melynek egyik 
kerületét képviseli most, és amelle t t a Ház jegy
zője. Külsejét illetőleg ugy néz ki, mint egy na
gyobb fajta székely üst. 

* 

A battonyai kerületnek WASMER ADOLF báró 
a képviselője. Még a régi szeretetreméltó bárók
ból való, a kik már fogytán vannak; az egész 
Ház «Adolf bácsi »-nak nevezi, kivévén a nálánál 
öregebbeket. 

Valaha vitéz katona volt, most hü mameluk. 
Egyszer se beszélt még a Házban, pedig okos, 

gyakorlati ember, de annyira mély tisztelője a 
magyar közélet két nagy alakjának, Tiszának és 
a «skiz»-nek, hogy mást a szájábul már szinte 
nem is vár az ember, ha megszólalna, mint a 
mit a tarokknál szokott mondani : 

— Jöhet, mehet ! 
* 

KÖRÖSI SÁNDOR Kecskeméten született hat
vanöt esztendővel ezelőtt. Már az is különös (te
kintve Kőrös és Kecskemét viszonyát), hogy 
kecskeméti ember Körösi név alatt annyi ideig 
tudjon existálni. 

Jóizű, kellemes öreg ur. Sok mindenféle hiva
tal t viselt. 

Mielőtt Debreczen képviselőjének választotta 
volna, jogtanár volt, azelőtt ügyvéd, azelőtt Ko
márom város főjegyzője, és azelőtt politikai rab 
Josefstadtban. 

E legutolsó állásában (ha ugyan nem inkább 
nevezhető ülésnek) volt a legkiválóbb. 

Mint a szabadelvű párt tagja többnyire jogi 
kérdésekben szólal fel, de beszédjeinél neveze
tesebbek rettentő «halljuk» és «ugy van»-jai, ; 
melyek megrázzák a tanácsterem falazatát. 
Hangját, mint hajdan a jó Besze, kieresztheti 

tetszés szerint ezer — usque húsz ezer fül 
erejéig. 

A legutóbbi időkben, midőn vékony hangjai
kon «abczug»-ot kiáltottak utána a jogászok, 
megfordult mosolyogva a kedélyes honatya s 
igy szólt: 

— Nem ugy kell azt fiuk! Hanem ide hallgas
satok rám. 

S ezzel olyan orkánszerü «abczug»-ot kiáltott, 
hogy az utczabeli borbély-boltokon a tányérok 
kezdtek tánczolni az iszonyú hangrezgéstől. 

* 

Talán az egyetlen demokrata a parlamentben 
HORVÁT BOLDIZSÁR; csakhogy az ő nemes-le
vele is hol elvész, hol előkerül. 

Gyönyörű ezüst csöngésü hangja van, minden 
moduláczióra képes. Nem korbácsol fel ádáz szen
vedélyeket, de elandalít édes, lágy szavaival, a 
régi klasszikus iskola oratora, a ki még a ((cserge
dező patakok»-kai dolgozik. 

Horváth Boldizsár szereti a franczia kony
hát, a bock szivarokat, a pezsgőt és az éljeneket. 
Nem is rossz négy dolog az. 

Mint igazságügyi miniszterről azt mondta róla 
Lónyay: 

— Ha Bódi sokáig miniszterkedik, az utczán 
elejtett zsebkendőnk fölemeléséhez is két próká
torra és egy biróra lesz szükségünk. 

Azelőtt Vasmegyét képviselte és nagy elősze
retettel szokta mondani a választók előtt tartott 
beszédeiben: «Én vasmegyei ember vagyokf» 
Most másodízben képviseli Temesvárt és most 
már azt mondja a beszédei végén: «Én temes
vári polgár vagyok!» 

SZENTKIRÁLYI ALBERT egyike a legképzettebb 
legtehetségesebb politikusainknak (fia a hires 
Szentkirályi Mórnak). 

1884-ben lett először képviselő s három álló 
évig ült habozva a szélsőbal és a habarék-párt 
közt. Mint az óra-inga lengett ide-oda: «tik-tak, 
tik-tak», de nem állapodott meg sehol. 

A mostani országgyűlés elején kimaradt s nagy 
nyavalyájából, a habozásból, kigyógyult. 
m~ A d ? l o g v i l á g ° 8 — gondolta magában. — 
Odamegyek, a hol az első üresedés lesz. 

S ugy tett, a miként gondolta. Most a szélső
balon ul, a hol sok derekas talentum került össze 
az első öt éves országgyűlésre. 

GRECSÁK KÁROLY sok jó czikket irt, okos be
szédeket is mondott, s még lapot is szerkesztett, 
de azért a neve ismeretlen maradt. 

Egyszer aztán «per tu» találta szólítani gróf 
Károlyi Pistát s egyszerre hires ember lett belőle. 

Soh' se lehet tudni, mitől hizikmeg az ember. 
* 

KOMJÁTHY BÉLÁT például a pisztolyai tették 
nevezetessé; pedig ügyes szónok, pezsgő kedély, 
eleven humor van benne. De ez mind nem any-
nyira attikai só, mint inkább attikai paprika. 

Hosszú évek előtt e sorok írója arra fogadott 
vele, hogy kölcsönösen leírják az egymás biogra-
phiáját s egy napon jelentetik meg a lapokban; 
a gorombább lesz a nyertes. A finomabb fizet 
tiz személyre való vacsorát. 

Komjáthy igy okoskodott: 
— Mért nyomorítsam meg ezt a vékony er-

szényü újságírót? Én fizetem inkább a vacsorát. 
Finom leszek és sima. 

En pedig így okoskodtam: 
— De már ez egyszer erőt veszek a természe

temen. Olyan goromba leszek mint a pokrócz. 
Következő vasárnap megjelent a két tárcza, 

az övé a «Szegedi Hiradó»-ban, az enyim a 
• Szegedi Napló »-ban — s ime az volt az ered
mény, hogy még igy is Komjáthy volt a go
rombább. 

Ötletei ugy hatnak néha, mint a maró lug, 
— de mint igazi gentleman mindig tudja, hogy 
meddig mehet velők. 

Érdekes kurucz feje van, simán borotválva, 
kifent bajusz, kurta lábak, nagy táblabírói has. 

* 
Horváth Lajos és Hodossy Imre annyira ko

moly emberek, hogy nehéz róluk humorizálni; 
ellenben Olay és Almássy Sándor olyan jó thema, 
hogy érdemes lesz visszatérni alkalmilag a róluk 
elmondandókra. 

-th. — n . 
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ALMÁSSY SÁNDOR Hevesmegyében született. 
Az 1848/9-iki szabadságharczban mint kormány
biztos működött. A képviselőháznak egyik leg
régibb tagja; már az 1861-iki országgyűlésen 
jelen volt s azóta állandóan tagja a háznak 
mint a fügedi kerület képviselője. Egyike volt a 
függetlenségi párt szervezőinek. 

Bi SBACH P É T E R 1827-ben Gyönkön, Tolna-
megyében született. Az 1848-iki szabadságharcz
ban mint honvéd-százados számos csatában 
vett részt. Majd elvégezvén a jogot, mint ügyvéd 
Budapesteu telepedett meg s itt egyik vezér
egyénisége a fővárosi képviseletnek. 1884 óta a 
főváros hatodik kerületének képviselője. Irodalmi 
munkásságot is fejtett ki politikai napilapokban 
és jogirodalmi szaklapokban. A képviselőház 
pénzügyi bizottságának tagja s az első biráló 
bizottság elnöke. A szabadelvű párt soraiban 
foglal helyet. 

CHORIN FERENCZ 1842-ben Aradon született, 
hol atyja szabadelvüségéröl hires rabbinus volt, 
kinek tanácsát a zsidó kérdés rendezésében a 
48-iki kormány is meghallgatta. Jogtudor és 
ügyvéd, s mint ilyen jó ideig Aradon működött. 
Mint a balközép hivejött a házba, 1872-ben ugyan 
kisebbségben maradt, de 1875-ben újból Arad 
képviselőjévé választatott szabadelvüpárti pro
grammal ; 1876-ban a kiegyezési kérdések folytán 
több társával kilépett a partból. 1878-ban egy
hangúlag választotta meg Arad, de már 1881-ben 
a közjogi ellenzék jelöltjével szemben kisebbség
ben maradt s csak néhány hó múlva juthatot t 
be a házba, mint a baksai kerület képviselője. 
A mérsékelt ellenzék kebeléből kilépve, 1884 óta 
Szatmánnegye aranyos-niedgyesi kerületét kép
viseli szabadelvű párti programmal. Az igazság
ügyi bizottság tagja, s elnöke a mentelmi bizott
ságnak. 

FLUGER KÁROLY 1833-ban Erdélyben, Beszter-
czén született szász szülőktől. Tanulmányai vé
geztével szülővárosa és vidéke hatóságánál mű
ködött. 1865—66-ban részt vett, mint a város 
követe, az erdélyi országgyűlésen. 1869-ben, 5 
mint a beszterczei kerület képviselője jelent ! 
meg a törvényhozásban, s a Deák-párt tagja 
volt. A bíróságok szervezésekor beszterczei tör
vényszéki biró lett. 1884 óta ismét ő képviseli a 
beszterczei kerületet. 

GRECSÁKKÁROLY 1854-ben Yerseczen született. 
A jogot Budapesten hal lgat ta; mint ügyvéd szü- j 
lövárosában telepedett meg, s élénk részt vett S 
az ottani közéletben. 1881-ben képviselővé vá- | 
lasztotta a verseczi kerület, mérsékelt ellenzéki j 
programmal. 1884-ben megalapította a «Buda- ! 
pester Tagblatt» czimü politikai napi lapot, mely • 
a mérsékelt ellenzék közlönye. Az 1884-iki vá- I 
lasztások alkalmából a délvidéken szervezte az ! 
ellenzéket, maga azonban mandátumhoz nem j 
juthatott . 1887-ben újból megválasztotta a ver- j 
seczi kerület. Tagja az első biráló bizottságnak, j 

GYŐRY E L E K 1841-ben Győrött született. Már | 
mint ifjú számos szépirodalmi lapba dolgozott. 
Budapesten elvégezvén a jogot, itt mint ügyvéd j 
telepedett le. 1873-ban az igazságügyminiszter ! 

a magánjogi törvénykönyv általános részének 
kidolgozásával bizta meg. Ez időtől kezdve több j 
hasonló természetű megbízatásnak tett eleget. 1 
1881 óta tagja a háznak függetlenségi program-
mai. Jelenleg Komálom városát képviseli. Az 
igazságügyi bizottság tagja. Egyetemes főjegy- 1 
zője az ágostai hitvallású evangélikus egyház 
mind a négy kerületének, s ügyésze a budapesti 
ügyvédi kamarának. 

HORVÁT BOLDIZSÁR 1822-ben született. Már ! 

1848-ban képviselő volt, s ujabb alkotmányos ' 
korszakunknak ő volt az első igazságügyminísz-
tere 1867-töl 1871-ig. A legkiválóbb jogászok és 
klasszikus zamatu szónokok egyike. Közéleti pá
lyája és működése sokkal ismeretesebb, s lapunk
ban is többször volt méltatva, semhogy itt rósz-
te temünk kellene. Jelenleg pártonkívüli állást 
foglal el a házban. 

HODOSSY IMRE 1840-ben született Sárosnie-
gyóben. Mint ügyvéd Budapesten telepedett le. 
1869-ben lett képviselő, s azóta mint Sáros
megye kis-szebeni kerületének képviselője, tagja 
a parlamentnek. Az egykori Deák-pártnak sza-
badelvü árnyalatához tartozott. Az 1878-diki 
bosnyák okkupáczió óta a mérsékelt ellenzéken 
foglal helyet. A budapesti ügyvédi kamara el- j 
nöke ; a legutóbbi jogászgyülésnek is ő volt az 1 
elnöke. A jogügyi bizottság tárgyalásaiban vesz 
kiváló részt s a házban igazságügyi kérdéseknél ! 
szólal föl. 

HORVÁTH LAJOS Alsó-Zsolczán, Borsodmegyé- ' 

ben született. Jogi tanulmányai befejeztével 
ügyvédi h-odát nyitott Miskolezon. Az 1865-iki 
országgyűlésen foglalt helyet először a parla
mentben s egyúttal a képviselőháznak jegyzője 
volt. A koronázás utáni nagy törvényhozási mű
vekben élénk részt vett, mint a Deák-párt tagja. 
Az 1869-iki országgyűlésen nem vállalt mandá
tumot, 1872 óta azonban ismét állandóan tagja 
a háznak, mint a miskolczi II. kerület képvise-

• lője. Másfél évig támogatta a Tisza-kabinetet, a 
| boszniai politika miatt azonban kilépett a sza-
; badelvü pártból és most a mérsékelt ellenzékhez 

tartozik. Az igazságügyi bizottság egyik vezér-
j férfia, tagja a regnikoláris bizottságnak. 

BÁRÓ KEMÉNY ENDRE 1845-ben Kolozsvárott 
született. A jogi tanulmányokat Budapesten vé
gezte, s itt kezdődött szépirodalmi pályája, me
lyen szép sikerrel működött ; irt költeményeket, 
költői beszélyt, társadalmi ós politikai czikkeket. 
A kolozsvári nemzeti színházban több tragédiáját 
adták elő. Tagja Alsó-Fehórmegye közigazgatási 
bizottságának, 1883-ban lett képviselő s most is 
a rnarosujvári kerületet képviseli. A közokta
tási bizottság tagja. 

KOMJÁTHY BÉLA 1847-ben született Karászon, 
Szabolcsmegyében. Elvégezvén a jogot, szülő-
megyéjében közigazgatási pályára lépett. Majd 
Budapesten lett ügyvéd, s mint ilyen, főleg 
esküdtszéki tárgyalásoknál szerepel. A képviselő
háznak 1875-ben lett először tagja függetlenségi 
programmal. 1887-ben ugy a karczagi, mint a 
czeglédi kerületben megválasztatott, az utóbbi
ban nagy harcz u tán Verhovay Gyulát győzte 
le. E mandátumot tartotta meg. 

KOVÁCH LÁSZLÓ 1827-ben Gyöngyösön szüle
tett, a szabadságharczban honvéd-százados volt, 
azután Hevesmegye közéletében vitt szerepet. 
1861 óta képviselő s az 1865-iki országgyűlésen 
választatott háznagygyá, s még azután 8 ország
gyűlésen, mignem most betegeskedése miatt 
lemondott a háznagyi hivatalról. Életrajzát már 
régebben ismertette a «Vasárnapi Újság». 

KÖRÖSI SÁNDOR 1824-ben Kecskeméten szüle
tett. 1848-ban az ügyvédi vizsgát Budapesten 
le te t te ; részt vett a szabadságharczban mint 
hadbn-ó és vésztörvényszéki katonai elnök. A 
világosi fegyverletétel u tán az osztrák császári 
hadi törvényszék által kötél általi halálra, kegye
lem utján ha t évi várfogságra ítéltetett, ruely 
időből öt évet Csehországban a josefstadti várban 
szenvedett ki. 1861-ben Komárom város főjegy
zője volt, azután mint ügyvéd működött, később 
pedig mint a pápai, majd a debreczeni főtanoda 
jogtanára. Több jogi művet irt. 1881 óta Debre-
czen város Hl . választó kerületét képviseli sza
badelvüpárti programmal. Az igazságügyi bi
zottság tagja és az állandó igazoló bizottság 
elnöke. 

OLAY LAJOS 1844-ben Magyar-Szent-Márton
ban, Torontálmegyében született. A jogi pályára 
lépve, mint ügyvéd Baján telepedett meg. A me
gye közügyeiben élénk részt vett. Képviselővé elő
ször 1881-ben választotta meg a siklósi kerület, 
melyet az 1884—87-iki cyklusban is képviselt 
most pedig Bács-Bodrogmegye bács-almási kerü-
rületének képviselője s a függetlenségi párt tagja. 

RAKOVSZKY ISTVÁN 1847-ben Koesóczon, Tren-
csénmegyében született. Jogi tanulmányai t Bu
dapesten végezte; közben jogi szaklapoknál s 
politikai és szépirodalmi lapoknál dolgozott. 
Majd Pestmegye aljegyzője, utóbb tiszteletbeli 
főjegyzője lett. 1877—78-ban mint a párisi nem
zetközi kiállítás magyar országos bizottságának 
igazgatója szerepelt. Az 1878-iki választások 
alkalmával a ráczkevei kerület választá meg 
képviselőjének; azóta állandóan tagja a háznak, 
melynek éveken át jegyzője is volt. 1881 óta a 
szucsáni kerületet képviseli. A magyarországi 
szabadkőműves nagypáholy nagymestere. A de-
legácziónak egyik jegyzője és a hadügyi költ
ségvetés előadója volt ; elnöke a zárszáma
dási bizottságnak, s tagja a regnikoláris bizott
ságnak. 

SZALAY IMRE 1846-ban Déghen, Veszprémme
gyeben született. Iskoláit végezve, gazdasági pá- i 
lyára lépett, s már fiatal korában kiváló gazdá
nak bizonyult atyjának ősi birtokán, Lellón. 
Készt vett Soniogymegye pártmozgalmaiban. 
1875-ben a lengyeltóti kerület választotta kép- j 
viselővé; e kerületet képviseli most is független
ségi párti programmal. A szőlő- és borkezelést 
tüzetesen tanulmányozta s a házban e tárgygyal 
és a vele összefüggő kérdésekkel gyakran foglal
kozott. 

SZENTKIRÁLYI ALBERT 1838-ban Budapesten 

született; Szentkirályi Mórnak, Pestmegye egy
kori hires követének, utóbb Budapest polgár
mesterének fia. Ö is, mint atyja, orvosi tanul 
mányokat végzett, de orvosi gyakorlatot nem 

I folytatott. Majd politikai és jogi tanulmányokra 
adta magát s külföldön sokat utazott. Hazatérve 
1884-ben a váczi kerület képviselőjévé választotta 
s mint ilyen a mérsékelt ellenzék soraiban fog
lalt helyet, de az önálló magyar hadsereg hive 
v o l t . — 1887-ben a mezőtúri kerületben függet
lenségi programmal választatott meg. Tagja a 
zárszámadási bizottságnak. Irodalommal is fog
lalkozott ; csaknem valamennyi európai nyelvből 
vannak fordításai s önálló dolgozatai a nem
zetgazdasági és politikai téren. 

GRÓF TELEKI GÉZA 1844-ben Deésen született. 
A hohenheimi gazdasági akadémiát, majd pedig 
a jogot végezve, Kövárvidékén közigazgatási pá
lyára lépett, majd Szatmánnegye közügyeiben 
vett részt, mint e megye közigazgatási bizottsá
gának tagja. A szépirodalom terén is működött. 
1875-ben választatott meg képviselővé a kisnyir-
jesi kerületben. Azóta negyedízben képviseli az 
ugyanazon kerületből alakított nagysomkuti ke
rületet. A szabadelvű párt hive és tagja a közle
kedési bizottságnak. 

TIBÁD ANTAL 1843-ban Kadicsfalván, Udvar
helymegyében született. Jogi tanulmányai befe
jeztével 1877-ben megyéje által alügyészszó, majd 
főjegyzővé, 1869-ben pedig alkirálybiróvá (al
ispánná) választatott. 1875-ben Udvarhely-me-
gye székely-udvarhelyi kerülete választotta meg 
képviselőjének s azóta állandó tagja, 1881 óta 
pedig mindig jegyzője a háznak. Mint a köz
igazgatási bizottság előadója, számos törvény
javaslatot referált s most is a közigazgatási bíró
ságokról szóló törvényjavaslat kidolgozásával bizta 
meg az igazságügyi miniszter. 

Báró WASMER ADOLF 1822-ben Pécskán szüle
tett, hol atyja mint nyugdíjazott huszárszázados 
letelepedett. Tizenhét éves korában mint hadap
ród a 8. huszárezredbe lépett; a szabadságharcz
ban mint főhadnagy átjött a magyar hadsereghez, 
a mi miat t fogságra is Ítéltetett, a melyből 
1850-ben szabadult ki, s ezután dombegyházi 
birtokán gazdálkodott. A képviselőháznak 1881 

I óta tagja; a szabadelvű párt híve s kezdettől 
fogva Csanádmegye battonyai kerületét képviseli. 
Tagja a véderő- bizottságnak. 

A DIVATRÓL. 
Budapest, márczius vége. 

A kalapdivat rendesen később nyer megállapítást, 
mint a divat egyéb ágai, ugy hogy mi ebben a 
szempontban nem ritkán egy-két évvel is hátrább va
gyunk a párisiaknái. De ránk nézve inkább is a bécsi 
divat szabja meg az irányt arra nézve, hogy mit 
viseljünk — legalább a kalapban. Alább közölt ké
peink azonban a párisi divat legutóbbi újdonságai
val számolnak be azoknak a modelleknek nyomán, 
melyeket a világhírű Virot-czég hozott legújabban 
forgalomba. 

Akár kalap, akár capote, a legújabb styl megköve
teli, hogy szorosan simuljon a főhöz, s ha itt-ott 
mégis meglehetős magassági arányokkal találkozunk, 
ennek oka inkább a disz, mint maga a kalap. Külö
nösen a kalapdiszül szolgáló tűk, az aigrette-ek 
hova-tovább mind nagyobbakká válnak, ellenben a 
szalagkötők terjedelme csökken. A felálló peremet 
nagyon viselik a az a legtöbb arcznak jól is áll. 
Igen Ízlésest láttunk ilyet legközelebb fekete bár
sonyból, nagy fekete bársony esillagalaku csokorral 
és mögötte tollal, mig hátul egészen elkeskenyedve 
a felfelé fésült hajat egészben mutatja. 

Érdekes járulék még a directoire-fátyol is, mely
ről már múlt alkalommal tettünk említést, s a mely 
iránt nálunk még most, ugy látszik, tartózkodással 
viseltetnek a nők. E fátyol széles és bő, pontozott 
vagy pettyezett fekete s szalag van rajta keresztül 
húzva, ugy hogy szorosra vonható össze, akként, 
hogy rásimul a kalapra, elfödi a nyakat az áll 
alatt, s az egész arcz mintegy zsákba bújtatottnak 
látszik. E fátyol viselete nagy gondot igényel és 
gondos elrendezést, azért oly nőknek, kiknek nincs 
elegendő idejök a mit öltözésre szenteljenek, nem 
ajánlható. 

Inkább sipkának mondható egy másik fővárosi 
divatüzletben látott kalap, mely puha szürke gyapjú, 
toldiezszel körítve, elől fekete madár és szalagcso
kor. Csak épen hogy a fejtetőt borítja, s ugy a hom-
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lokfürtöket mint a hátsó hajmüvet egészen látni 
engedi. 

Igaz, hogy mig egyfelől a női kalapok mindinkább 
megszűnnek mozgó zöldség- és virágkiállítások lenni, 
másfelől a madár, mint disz, egyáltalán nem akar le
tűnni napirendről, daczára a számos jogosult táma
dásnak, melyet a humanismus és a gazdasági érde
kek szempontjából intéztek már e felettébb kárté
kony divathóbort ellen. Mert hogy a divat ily extra-
vagáncziája már a közérdekbe vág s a barbársággal 
határos, az mindenki előtt nyilvánvaló lehet. Egy 
ideig a tropikus égövek alól szerezték be a holt ma
darakat a női kalapok díszítésére, de ez a forrás, 
ugy látszik, hovatovább elapad s most már a hasz
nos és gazdaságilag fontos madarakra is sor kerül, 
minők a pacsirták, vigók, csizek, fülemilék, vörösbe
gyek, sármányok, stb. 

Minthogy az állatvédelmi intézkedések, nálunk 
ugy mint másutt, tiltják az ily madarak fogását és 
eladását, valóban meglepő lehet, hogy mikép kerül
nek mégis piaczra. Tény, hogy Berlinben, London
ban egész gyárak léteznek ily czikkek feldolgozására 
s női pipere-tárgyakként való közvetítésére. Az an
gol gyárak állítólag Francziaországból látják el ma
gokat. De bárhol legyen a forrás, magán a tényen 
az semmit sem változtat, mivel itt oly madarakról 
van szó, melyek nagy részben a vándormadarakhoz 
tartoznak, melyeknek száma évről-évre fogy, a mi
nek rendkívül káros következményeit mutatja, hogy 
már évek előtt az Egyesült-államokban ily módon 
előidézett kárt nem kevesebb, mint 4 millió dollárra 
tették. 

Az osztrák-magyar és olasz kormány közt ezelőtt 
tizenkét évvel már tárgyalások tétettek folyamatba 
a madárvédelem nemzetközi szabályozása ügyében, 
de a madarak tömeges legyilkolása a divat-Moloch 
érdekében csak egy időre látszott szünetelni, most 
megint egész rettenetességével kezd fenyegetni. 

Egyéb tekintetben a kalapviselet nem sok válto
zást szenvedett, kivéve, hogy Londonban, kivált dél
előtt, a negyven éven jóval túljáró hölgyek is előnyt 
adnak a kalapnak a capote felett. 

Az itt bemutatott három Virot-féle kalapminta kö
zül egyik Admiral nevet visel, zöld és rózsaszín tó
nusokból van összeállítva, fekete tollal s leomló fe
kete chantilly-csipkével, a mi ellensúlyozza a fé
nyes színeket. — A kuruku-kalap erről a madárról 
veszi elnevezését, mely fődiszeűl szolgál; különben 
smaragdzöld bársony s nagy fekete satin-csokor kö
zött foglal helyet az exotikus nevű madár. A Lam-
balle-kalap narancsszínű bársony, elől fekete tolleso-
korral, hátul aláhajló két hosszú fekete tollal. 

F. 

eczetéről» czimü tréfás versezet. Négyessy életrajzzal 
és méltatással látta el a könyvet, melynek ára 40 
kr. — Deák Ferencz mért nem ment el az 1843-iki 
országgyűlésre? közli Kónyi Manó. (DeákF. beszédei
nek első kötetéből.) Ára 30 kr. — Tisza Domokos 

IRODALOM ES MŰVÉSZET. 
Olcsó könyvtár. A Franklin-társulat kiadásában 

és Gyulai Pál szerkesztésében megjelenő népszerű 
Olcsó könyvtárból ismét tekintélyes csomag, vas-
tng kötetek, kisebb füzetek hagyták el a sajtót, s a 
közÖDség különböző igény szerint válogathat ezút
tal is a legújabb kötetekből. E vállalatnak immár 
260 kötete és füzete forog közkézen. 

A most megjelent kötetek ezek: A protekczió, ere
deti vígjáték 3 felvonásban, Bérezik Árpádtól, slra 
30 kr. A társadalmi szerződés, Bousseau műve, fran-
cziából fordította és bevezetéssel ellátta König Fe
rencz ; ara 50 kr. Aesthetikai törekvések Magyaror
szágon, irodalomtörténeti tanulmány az 1772— 
1817-iki korszakról, irta Badnai Bezső ; ára 60 kr. 
— Hiúság vására, regény hős nélkül, irta Thacke-
ray M. Vilmos, angolból fordította Bécsi Emil. A 
nagy angol iró egyik legnevezetesebb regénye, a vi
lágirodalom egvik jelessége. E század elejének angol 
társadalmi életét festi mesterileg Thackeray a re
gényben, melyet Bécsi Emil a néhai "Külföldi regény
tár* számára fordított magyarra még az ötvenes évek
ben, mikor Thackeray neve az egész világirodalom
ban hangzott. Az uj kiadást Haraszti Gyvda rendezte 
sajtó alá és sokat javított Bécsi fordításán s a kiha
gyásokat is visszavette kellő helyökre. A «Hiúság 
vására» két nagy testes kötet (első magyar kiadása 
hat kötet \olt) s ára 3 frt. — Hajnal titán két hét
tel, kisebb regény, irta Karr Alfonz. A szellemes 
franczia iró müvét W. A. fordította le s ára 20 kr. 
— hadai Ráday Pál munkái, összegyűjtötte s élet
rajzzal bevezette Négyessv László. Az 1677—1733 
közt élt Bádaynak összes niagyar nyelvű verses és 
prózai munkáit felöleli a kötet, kivéve «Lelki Hódo-
lás» czimü tizenhat imádságát. A vallásos költőtől e 
gyűjteményben jelenik meg először a «Darvas János 

ADMIRÁL-KALAP. 

LAMBALLE-KALAP. 

KURUKU-KALAP. 

hátrahagyott versei, kiadta édes anyja. Második ki
adás. Az első kiadás 1857-ben jelent meg, a fiatal 
költő halála után a Garay-árvák javára. Arany János 
irt akkor hozzá előszót s ezzel veszi az olvasó most 
is az uj kiadást. Tisza Domokos a jelenlegi minisz
terelnök öcscse volt, kinek költői hajlamait a szülők 
fölismervén, azok fejlesztését Arany Jánosra bizták. 
Sokat ígérően fejlődött Tisza Domokos, de tört re-
ménynye vált. Olaszország, Egyiptom éghajlata nem 
tudta meggyógyítani, s 1856-ban meghalt Geszten. 
Az ifjú költői lélek irodalmi hagyatékai 124 oldalnyi 
füzetet foglalnak el. Ára 30 kr. — Cid, tragédia 
Corneille-től, a nemzeti színház megbízásából for
dította Badó Antal gondos versekben ; ára 20 kr. — 
Barnhelmi Minna, vagy a katonaszerencse, Lessing 
vígjátéka, Kazinczy Ferencz fordításában. Ára 40 kr. 

János főherczeg mint iró. Az «Osztrák-magyar 
monarchia Írásban és képben» czimü vállalat számára 
a Dalmácziára vonatkozó részt, melyet eredetileg a 
trónörökösnek kellett volna megírni, János főher
czeg irja meg. Bővebben fogja ösmertetni János fő
herczeg a trónörökös birtokát, Lacromát, mely a 
dalmát szigetek legérdekesebbje. János főherczeg, ki 
tudvalevőleg Fiúméban lakik, külön yachton járja 
be a dalmát partokat s vele megy Schindler bécsi 
tájképfestő is, hogy a ízöveghez szükséges rajzok 
vázlatait elkészítse. 

Török népmesék, eredetijét gyűjtötte és ma
gyarra fordította dr. Kunos Ignáez ; kiadta a Kisfa-
ludy-társaság. Kunos több év óta nyelvi tanulmá
nyokat tesz keleten és a török nép ajkáról sok mesét 
gyűjtött össze. Ezek egy részét az eredeti török né
pies nyelven a magyar tud. akadémia bocsátotta 
közre, azoknak magyar fordítását pedig a Kisfaludy-
társaság adta ki most. Amaz a nyelvészeket érdekel
heti, emez — a fordítás — pedig a népköltés bará
tait, s átalában azokat, kik a mesékben a nép gon
dolkozását, fantáziáját, elmésségét és életbölcsességét 
szeretik figyelemmel kisémi. A kötetben tizenkilencz 
mese van. Vámbéry Annin irt a könyv elé előszót. 

Szerb nyelvtan, tekintettel a horvát nyelvre. Ma
gyar állami közép- és polgári iskolák, valamint a 
hazai közönség számára irta liomanecz Mihály, a 
pancsovai állami gymnázium tanára. A magyar tan
nyelvnek szabatos érvényesítéséhez rég szükség volt 
a délvidék középiskoláiban ily könyvre, s a nagy kö
zönség is érezhette hiányát egy magyarul irt szerb 
grammatikának. Bomanecz, a könyv szerzője jó 
munkák után indult a nyelvtan beosztásánál. Pan-
csován rendelhető meg a szerzőnél 1 frt 20 krjával. 

Imakönyv. Dr. Walter Gyula megrendelési fölhí
vást adott ki "Üdvözlégy Mária» czimü imakönyvé
nek második és ujonan átdolgozott kiadására. Esz
tergomban a szerzőnél rendelhető meg angol vászon
kötésben 70 krjával, díszesebb kiadásban pedig 1 frt 
20 kr. vagy 2 fr jávai. 

Folyóiratok. A <• Turult, a genealógiai társaság 
közlönye uj füzetében Széli Farkas kir. táblai biró 
érdekesen és adatokban gazdagon értekezik a nagy
besenyői Bessenyey családról, melynek egyik tagja, 
György, mint költő bölcsész szerzett hű-nevet iro
dalmunkban, s kinek életrajzához Széli Farkas több 
pótló adatot közöl. Csorna József a kassai székesegy
házon levő czimerekről ir, rajzban is bemutatván a 
czimereket. Dr. Schönherr Gyula a gr. Berényi csa
lád 1431-ből való czimeres levelét ismerteti színes 
czímképpel. Bunyitay Vincze a Miczbán, Bocskay, 
Soós családok származásához nyújt adalékokat. 
Csergheő Géza a magyar sírkövek közül Telegdy 
István sírkövével foglalkozik. Dr. Krecsányi János 
vizsgálja, hogyan kell kiejteni az utolsó magyar feje
delem (Gejza, Géza) nevét, s arra a megállapodásra 
jut, hogy «Gecse» a helyes. Thaly Kálmán czikke 
gr. Bercsényi francziaországi ivadékairól szól. — A 
Művészi ipar uj folyamának első füzetében Petrik 
Lajos a magyar agyagipar történetéhez szolgáltat 
adatokat: Herz Miksa az arab díszitményekről érteke
zik, Jakabffy Ferencz a jó patina kérdését fejtegeti s 
a többi közlemények is jól beillenék a műipar üuyét 
támogató lapba. — A «Századok'm&cezivuá füzetében 
dr. Szabó Károly a székelyek egyik régi szokását 
eleveníti föl, «Á zöld ág mint a székely főtisz
tek jelvénye • czimen leírván, hogy a régibb száza
dokban a főtisztek lakása előtt zöld ágat ástak le, 
jeléül, hogy megválasztották. Schmidt Vilmos az 
olmüczi városi levéltár magyar vonatkozású okira
tait ismerteti, Thnry Etele egy XVI. századbeli 
korrajzot közöl Dragoni Gáspárról és a körmendi 
főiskoláról; továbbá Erdély régibb főispánjai élet
rajzának összeállítását olvassuk gr. Lázár Miklóstól 
s ezen kivül kisebb közleményeket. — A Figyelő 
irodalom-történeti közlöny uj füzetében ifj. Mitro-
viis Gyula Tompa Mihály irodalmi zsengéiből ismer
tet meg több költeményt; Paszlavszky Sándor foly
tatja Szemere Miklós, Boruth Elemér és Darmay 
Viktor (három zempléni költő) méltatását. Vachott 
Sándorné visszaemlékezéseit, Szaák Lujza pedig b. 
Jósika Miklós életéről és munkáiról közöl nagvobb 
dolgozatot, stb. 

U J N Ő I KALAPOK VIROT PÁRISI DIVAT-TERMÉBÖL. 
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Uj zenemüvek. Rózsavölgyi és társánál ujabban 
több magyar zenemű jelent meg zongorára alkal
mazva. Ezek közt van a Eudolf trónörökös kedvelt 
dala, melyet Blaháné most felelevenített a nép
színházban, az «Erdők, mezők, vadligetek» — egy 
másik magyar dal társaságában. Ara 50 kr. «Négy 
eredeti magyar népdal* Murka Mudustól. Ara 80 kr. 
• Az én nótáim* csárdás Berényi Lajostól, ára 1 frt. 
«Ez is csárdás* népdalokból összeszedte Nagy Zoltán. 

A népszínházban márczins 22-ikén eredeti bo
hózat bemutatója volt. A színműirodalom e faja ná

lunk vajmi ritka, s még kísérlet sem igen történik 
vele. Bartók Lajos, ki mint költő, színműíró és élcz-
lapszerkesztő bír jó névvel, most e genreban tett 
kísérletet. Féligmeddig alkalmi a darab, a mennyi
ben a napi politikára vonatkozó czélzások, ismert 
képviselők ismert maszkjai, diák-kalpag stb. fordul
nak elő e bohózatban, mely sehogysem akart állandó 
becsű alkotás lenni, csak tarkítása a színpadi játék-
rendnek. Czime * Haluska Benedek* s a közönség, 
mely a «Bolond Istók* élczlapot olvassa, ismeri is ezt 
a nevet, mert a lapnak állandó alakja. I t t is mint kor
tes szerepel uri családjával, felvidékiesen beszél, s na
gyon rajta van, hogy az ő képviselője busásan meg
vegye azokat a jó szolgálatokat, melyeket ő, Ha-
luska uram, a választások alatt tett. A bohózat 
meséje egyébiránt kicsiny, és sokféle epizódból van 
összeállítva, s többször élesztett derültséget. 

A képviselőház buffetjében ismerkedünk meg 
Haluska Benedek urammal, több képviselővel, *s 
a buffet egyik eleven hölgyével, kit Pálmay Hka 
nagy vidámsággal ábrázolt.Haluska Benedek (Németh 
József) feljön felserdült fiával a fővárosba s az or
szágház buffetjében fölkeresi kerületjének képvise- j 
lőjét, Klopiczkyt (Szirmai Imre), a ki — az uj válasz- I 
tások küszöbön lévén — természetesen szívesen fo- I 
gadja. Haluska belekapaszkodik a képviselőbe, bár j 
ennek szerelmi találkára kellene mennie s ráruház I 
egy csomó komiszsziót, magának rendjelet és fiának 
(Xenofon : Vidor Pál) miniszteri titkárságot kér. A 
képviselő hirtelenében be is mutatja egy ad hoc mi
niszternek, a ki különben gyorsíró s egy kézszorí
tással boldoggá teszi Haluskát. A darab többi részét 
Haluska fiának szerelmi története és házassága egy 
budapesti háziúr leányával (Helén : Hegyi Aranka) 
tölti ki, a melyet szintén a képviselő és barátai bo
nyolítanak le és ütnek nyélbe. A képviselőház mellett 
el nem maradhatott az Orfeum sem, melynek a buffet-
hölgy egyik csillaga esténként. Nagy derültséggel fo
gadta a közönség, mikor a két primadonna, Pálmai 
Hka és Hegyi Aranka egymás színpadi szokásait utá
nozták. riZ előadás elég jó volt, s a Konti által irt 
dalok tetszettek. A szerzőt a felvonások végén ki
tapsolták. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A Kisfaludy-társaság márczius 27-ikén tartotta 

havi ülését, s az elnöklő Gyulai Pál részvéttel jelen
tette be Széher Mihály fővárosi ügyvéd elhunytát, 
ki fia halálakor 5000 forint alapítványt tett a társu
latnál pályadijakra. 

Várady Antal székfoglalójával kezdődtek a felol
vasások. Egy-felvonásos drámai költeményt muta
tott be : «Krisztus az alvilágban.* A költészettel irt 
műnek tárgya Péter apostol I. levelének azon pasz-
szusán alapszik, mely Krisztusnak a pokolra leszál
lását érinti. A költeményt a nagy és diszes közön
ség hosszantartó éljenzéssel fogadta. Utána gr. 
Zichy Géza «Három hét Pétervárott* cziniü útiraj
zát olvasta fel. Leirta útját Pétervárig. Érdekesen 
vázolta Zichy Mihály festőművésznél tett látogatá
sát, a ki elbeszélt neki egyes részleteket a borkii 
katasztrófáról, kiemelve különösen a czári pár önfel
áldozó magatartását, melylyel teljes 5 órán keresztül 
sárban, hidegben ápolta a sebesülteket, és addig nem 
távozott a katasztrófa színhelyéről, míg a sebesülte
ket mind el nem szállították. Mikor a felolvasó Pé- I 
tervárott megtudta Eudolf trónörökös halálának 
hírét, első gondolata az volt, hogy abba hagy min
den hangversenyt és haza utazik; a követségnél 
azonban arról értesítették, hogy hirteleni elutazása 
nagyon kellemetlen hatást tenne, inkább kérjen ' 
halasztást a czárnétól a hangverseny megtartására. 
Mikor a ezárné Zichyt kihallgatáson fogadta, az 
maga kérte őt, hogy tartsa meg a hangversenyt 
majd két hét múlva. A ezárné fájdalmas, részvéttel
jes hangon beszólt a társalgás közben Eudolf trón
örökös elhunytáról, és halálának okát találgatta. 
Zichy azt jegyezte meg, hogy nem tartja valószínű
nek, hogy a trónörökös merényletnek esett áldozatul, 
mert Ausztriai-Magyarországban nem akadna ember, 
a ki ilyet elkövessen. Később társalgásuk folyamán 
a ezárné megkérte őt, hogy majd azt a zenemüvét 
adja elő, a melyet a gróf az ő anyjának ajánlott. 
Áttért ezután a pétervári nevezetességekre, az orosz 
főváros zenei és képzőművészeti viszonyaínak bírá
lására, majd a hangversenyre. Ugy a czár, mint neje 
nagyon szívélyes magaviseletet tanúsítottak vele 
szemben. Az érdebes részletekben gazdag felolva
sást a közönség megéljenezte. 

A természettudományi társula t márcz. 28-iki 
ülésén dr. Klupáthy Jenő a léghajózásról értekezett 
s fejtegette a kérdést, hogy vájjon kormányozható-e 
a léghajó. Számos kísérlet kapcsán, az eddigi ered
mények alapján, kimutatja, hogy a léghajó kormá-
nyozása a csavar segélyével meg van oldva és a to
vábbi haladás csak a technika haladásától függ, de 
itt valószínül eg határ van szabva, a repülésről ne 
álmodozzunk. Bemutatott kormányozható léghajót, 
repülő pillangókat, és végül kimutatja, hogy eddig 
csak egy repülő gép volt képes 10 perezre mintegy 
25 méter magasba emelkedni. Könnyű gőzgépek szer
kesztése : ez a föladat; mig ez elérve nincs, repülni 
nem lehet. S hogy ezt elérjük, arra egyelőre nincs 
kiliitás. 

A földrajzi társaság márcz. 28-iki ülésén Xán-
tus János bejelentette, hogy Vadona János kolozs
vári gyógyszerész, ki körülutazta a földet, nemso
kára haza érkezik közel négy évig tartott útjából és 
számos jegyzetet, gyűjteményeket hoz magával. 
Reményi Antal vendég nyugatafrikai utazásáról 
olvasott föl, ifj. Jankó János pedig Tóth Ferencz 
báró 1771-iki egyiptomi időzéséről elevenített föl 
érdekes adatokat. Tóth «Emlékiratai* hat nyelven 
jelentek meg, s most magyarra is lefordította Jankó. 

Tóth mint geográfus és hadmérnök ir Egyiptom
ról, s adatai fölötte érdekesek és becsesek. O volt az 
első, a ki azt állította, hogy Egyiptomban állott 
egykor a Pompejus oszlopa, s a rajta levő feliratok 
az oszlop történetét mondják el. Tóth volt a Szuezi 
csatorna első tervezője is. A tervet Musztafa szultán 
elfogadta, de végrehajtását az orosz-török béke lét
rejötte után egyre halasztotta. Musztafa elhunyt, az 
eszme, mely elvitathatatlanul Tóth Ferencz bárótól 
ered, fenmaradt, de csak a jelen században valósí
totta meg Lesseps. 

Az orsz. régészeti tá rsu la t márcz. 26-iki ülésén 
dr. Hampel József a népvándorlás egy érdekes em
lékéről tartott előadást, a csornai arany diadémot 
mutatván be, melyet dr. Kuncz Adolf csornai pré
post küldött a társaságnak. Egyike ez a népvándor
lási korszak legérdekesebb és legritkább emlékeinek. 
Diszes aranypánt, gazdagon kirakva keleti gránáttal, 
s valószínűleg Olaszországból való. A csornai ásatá
sok alkalmával találták, melyeket Lakner Ambrus 
premontrei tanár vezetett. Ezzel kapcsolatban 
dr. Török Aurél azt a csornai koponyát ismertette, 
melyen a diadémot találták. Azután dr. Szombathelyi 
Ignácz értekezett Magyarország területének benépe
sítéséről, az őstörténeti adatok kombinácziója utján 
mutatva, hogy hazánk területét az alpok oldalán 
lakó atlantivák ágai: a japodok és ős illyrek, to
vábbá a kelták, dákok, germánok és jászok lakták 
régebben. Az ülés elején Pulszky Ferencz elnök 
Eómer Flóri.s elhunytát jelentette be. 

A protestáns irodalmi tá rsaság megalakult. A 
szervezkedő közgyűlésre márcz. 24-ikén sokan gyűl
tek össze a budapesti ref. iskola-épület dísztermében. 
Az unitárius kérdés, mely a megalakulást késleltette, 
elnyugodott, a közgyűlésen szóba sem hozták. Az 
alakuló közgyűlés b. Vay Miklós és b. Prónai Dezső 
elnöklete alatt folyt le. 

B. Vay Miklós rövid és meleg megnyitó beszéde 
után Zsilinszky Mihály, mint a végrehajtó bizottság 
titkára vázolta az uj irodalmi társaság történetét. A 
kezdet nehézségein — a mi az anyagiakat illeti — 
máris túlesett, a mennyiben pártoló, alapító, rendes 
és segélyző tagjainak száma máig 562 van s az ezek
től esedékes összeg mintegy 4000 frtra rug, B. Pró-
nay Dezső szólt ezután. A társulat létrejöttével némi 
aggályok merültek fel, — úgymond — ma azonban 
a társulat ügyei kedvezően állanak, mert meggyőző
déssé lett az az elv, hogy a protestáns hitfelekezetek
nek azt kell keresniök, a mi egyesít, s nem azt a mi 
széthúz. Az egyesítő kapocs az a legmélyebb tiszte
let is, a mely b. Vay elnök iránt átalános. A gyűlés 
minden jelenlevő tagjának óhajtását fejezi ki, midőn 
fölkéri, fogadná el az örökös tiszteleti elnöki tisztet, 
(Hosszantartó zajos éljenzés.) Vay Miklós br. legna
gyobb örömének adott kifejezést, hogy az a két ro
kon hitfelekezet, a mely eddig mégis elválasztva élt 
egymástól, most egyesülve fog működni, a fölaján
lott tisztet elfogadja (Zajos éljenzés.) Balogh Fe
rencz debreczeni tanár, szép beszéd kíséretében, a 
társulat megalakulását létesítő végrehajtó bizottság
nak mondott általános helyeslés közben köszönetet. 
Végül Kiss Albert amaz indítványát, hogy a választ
mány tagjai a vidékiekkel 50-re egészíttessenek ki, a 
legközelebbi közgyűlés teendői közé sorozták. A vá
lasztás eredménye a következő : Szász Károly elnök, 
Eadvánszky Béla b. másodelnök, Zsilinszky Mihály 
titkár és pénztárnok, Darányi Ignácz dr. ügyész. 
Ezután a választmányt alakították meg, melynek a 
fővárosból 20, vidékről 30 tagja van. 

MI ÚJSÁG. 
Az udvar Budapesten. A királyi család meghosz-

szabbította budapesti időzését, s még f ápril havának 
első részét is itt tölti. A királyi család folyvást a 
legnagyobb visszavonultságban él. Erzsébet ki
rályasszony sokat szenved a legutóbbi nagy csapás 

súlya alatt s ez káros visszahatással van egészségére. 
A királyasszony idegrendszerét az időjárás is be 
folyásolja s e mellett az a hir, hogy anyja, Ludovica 
bajor herczegnő súlyosan megbetegedett, kedélyén 
mély nyomokat hagyott. Mária Valéria főherczegnő 
márcz. 25-ikón vőlegényével, Kornis Mária grófné 
társaságában, a zugligetbe ment, hol a kirándulók 
két órát töltöttek a szabadban. Ferencz Salvator fő-
herczeg, harmadfél napi itt időzés után, este vissza
utazott Bécsbe. A királyné naponkint több óráig ta
nul görög nyelven, s öt hónap alatt oly előmenetelt 
tett, hogy nehézség nélkül beszél uj-görögül. A 
legújabb megállapodások szerint a királyi család 
Budapestről Ischlbe utazik s itt a legcsendesebb 
visszavonultságban tölti a nagyhetet. Bécsben ez 
idén elmarad a nagycsütörtöki lábmosás szertartása. 
Ischlböl a királyasszony húsvét után Wiesbadenbe 
utazik, hol az udvari hivatalnokok fáradozásának si
került olyan villát találni, mely teljesen megfelel a 
czélnak s meg van óva a külvilág zajától, mely káros 
hatással lehetne a királyasszony egészségére. Wies-
badenben a királyné Metzger tanár utasításai szerint 
a massage-gyógymódot fogja használni. 

A belga királyi család. Ápril elején Henriette 
királyné s leánya : Klementina herczegnő Stefánia 
fó'herczegaszszonynyal fogják tölteni a nagyhetet s a 
húsvéti ünnepeket Miramareban. Ápril 8-án indul
nak és Strassburgon, Münchenen és Salzburgon át 
mennek. Csak ápril végén térnek vissza Brüsszelbe s 
látogatást tesznek majd Turinban is Aosta herczeg-
nél és nejénél, hol találkoznak a fiatal olasz trónörö
kössel. Lipót belga királyról azt irják Brüsszelből, 
hogy a meyerlingi katasztrófa nagyon mélyen meg-
rendíté ; mikor Bécsből a temetésről haza érkezett, 
komolyan megbetegedett s állapotában lassú a javu
lás. Feltűnően sápadt s szenvedőnek látszik még 
most is. 

Franczia vélemény Rudolf trónörökösről. A 
franczia nRevue géographique» márcziusi füzetében 
Louis Drapeyron földrajzi író bemutatja Eudolf 
trónörökösnek «Az osztrák-magyar monarchia írás
ban és képben* czimü müvét. A bevezető sorokban 
ekként emlékezik meg az elhunyt trónörökösről : 

•Egy kiterjedt birodalom örököse talán először 
indult oly szellemi irányban, mint Eudolf. A múlt 
század filozóf császárjai után Európának kilátása 
volt egy császári geográfusra. Egyébként ez nem lep
hetett meg bennünket; hiszen Eudolf veje volt II . 
Lipótnak, a geográfus királynak s fia egy oly ural
kodónak, a ki a munkát megbecsüli.* Drapeyron 
aztán röviden megemlékezik Eudolf korábbi müvei
ről s igy folytatja: ((Ausztria-Magyarország kötötte 
volna le nemsokára teljes figyelmét. Ez országok 
alapos tanulmánya nem a legjobb előkészület volt-e 
egy fejedelmi sarj számára, a ki arra volt hivatva, 
hogy egykor egy kiterjedt birodalom s különféle nép 
fölött uralkodjék?* Drapeyron előadja továbbá a 
trónörökös munkájának tervezetét, részletezi a már 
megjelent füzeteket, megemlítvén, hogy a király a 
mű befejezését, Stefánia trónörökösaé védnöksége 
alatt, elrendelte. Ismertetését e szavakkal végzi: 
«Ez lesz az a méltó emlék, melyet az özvegy emel
kedett szellemű, fenséges férjének állíthat.* 

A trónörökös levelei. Eudolf trónörökösnek 
egyesekhez intézett leveleiből sok jellemző részletet 
közölnek. A megboldogult trónörökös számos leve
let intézett Brehm Alfrédhez, az elhunyt természet
tudóshoz, ki az állatvilágnak volt alapos ismerője. 
Most e levelekből is közölnek egyes részleteket. 

Ezekben a trónörökös többször megemlékezik 
egész szerényen a maga irodalmi munkásságáról s 
nemes idealizmussal a tudományról. Fölvilágosult s 
férfias gondolkozását legjobban jellemzi az a levél, 
melyet 1878 évi május 26-án irt Brehmnek. Eudolf 
trónörökös ugyanis gyakran küldözgetett a lapok
nak kisebb czikkeket is, névtelenül. Egy ilyen czikk-
ről igy nyilatkozik levelében : • Szántszándékkal ugy 
irtam meg a czikket, hogy ne juthasson eszébe sen
kinek, hogy én irtam. Ellenkező esetben az a lap, 
mely soha sem mulasztja el az alkalmat, hogy a leg-
hizelgőbb frázisokkal halmozzon el, most sem 
hagyta volna el az effélét.» 

A Széchényi-lakoma. A nemzeti kaszinó Széché
nyi-lakomája az idén az országos gyász miatt csak e 
hó 24-ikén ment végbe, Széchényi-serlegével Szilágyi 
Dezső képviselőnek kellett volna áldomást mondani, 
de Szilágyi gyengélkedése miatt nem vehetett részt 
a lakomán, s gr. Károlyi István, a kaszinó igazgatója 
mondott rövid felköszöntőt a serleggel kezében, és 
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a meghalt trónörökös emlékének adózott kegyeletes 
szavakban. Igy szólt: 

«Ugy vélem, nem vétek a kegyelet érzete ellen, ha 
e nap, mely boldogult Széchényi István emlékezeté
nek szokott kizárólag szentelve lenni, leróva a kegye
let adóját szemben ő vele, arra kérem fel önöket, 
hogy elbúcsúzva a legnagyobb magyar sírjától, egy 
második, alig benőtt sirhalomhoz zarándokoljanak 
velem, melyben az pihen, ki Magyarország nagy re
ményét, szép jövőjét személyesítette. Bármint bo
rong is a képzelet e sírhalom felett, nálunk, magya
roknál emléke örökre összeforrva marad azon végső 
kívánságával, melyben Isten áldását kérte le imá
dott hazánkra. Az érzést, melyből e kívánság fakadt, 
ismerte föl benne a nemzet, és mert felismerte, vi
szonozta szemben ő vele, határt nem ismerve! A 
legnagyobb magyar és az, ki a magyarnak ma legna
gyobb vesztesége, egy érzésben egyesültek és váltak 
feledhetetlenekké a nemzet előtt: s ezért legyen [e 
nap mindkettőjük emlékének szentelve; egyesítsük 
őket örök hálánk érzete kifejezésében, kik e nemzet 
iránti szeretetben ugy is velünk egyek valának! 
Fűzzük a legnagyobb magyar emlékéhez a királyfi 
emlékét!» Meghatva koczintottak az egybegyűltek. 
A lakomán ott volt Tisza Kálmán miniszterelnök, 
Apponyi Albert gróf, Andrássy Gyula gróf, Szápáry 
Gyula gróf, és még sokan a kaszinó urai közül. 

A képviselőház zajos ülései véget értek. A márcz. 
26-iki nagy szavazáskor volt az utolsó mozgalmas 
ülés. A hires 25-ik pont elfogadása óta a képviselő
ház padjaiban sok a hézag. A képviselőház körül 
nincsenek többé rendőrök, nincs csoportosulás, üre
sek a karzatok. A tárgyalás gyorsan megy. A márcz. 
28-iki ülésben már az 50-ik pontra került a sor. A 
véderő-törvényjavaslat helyett a lapok a miniszteri 
változásokkal foglalkoznak. A közelebbi napokra, a 
mint a véderő-törvényjavaslat be lesz fejezve, három 
uj miniszter kinevezését várják. Biztosnak mondott 
hirek szerint Wekerle Sándor államtitkár pénzügy
miniszter, Szilágyi Dezső igazságügyminiszter lesz, 
s gr. Szapóry Gyula kereskedelmi miniszter gr. 
Széchenyi Pál helyett. 

Arany szobrát is itthon fogják önteni, mint 
Deákét. Turbain és fiai bécsi hires érczöntök Újpes
ten állítottak érczöntő gyárat, s az Arany-szobor bi
zottság velők kötötte meg a szerződést, mely szerint 
a szobornak 1892 őszére készen kell lenni. Talapza
tul is hazai márványkövet ajánlottak a bizottságnak, 
mely Haraszti, pestmegyei községből került ki, to
vábbá egy külföldit, a melyet Salzburgban, Unters-
berg mellett bányásznak. A bizottság, a meghívott 
Krenner József szakértővel együtt, beható vizsgálat 
alá vette a két márványfajt s bár a nézetek eltérők 
voltak, sokan pártolták a harasztii márványt. Ez ha 
talán nem is oly melegszinü, mint a másik, művészi 
szempontból még alkalmasabb amannál. Minthogy 
"Ybl Miklós az ülésen nem volt jelen s a bizottság az 
ő, mindenesetre illetékes véleményét nem akarja 
mellőzni, véglegesen csak Ybl meghallgatása után 
döntenek e kérdésben. 

Rökk Szilárd ujabb alapítványai. Eökk Szilárd 
halála után ama csomagok közül, a melyeket ő a 
polgármester kezébe még életében letett, kettő fel
bontatlanul maradt, mert e csomagokon az örökha
gyónak az a rendelkezése állott, hogy azok csak 
halála után félévvel bontandók fel. E félév most le
telt, minélfogva a két csomag felbontása megtörtént. 
A felbontásnál jelen voltak : Kammermayer Károly 
polgármester, a tanács két tagja, a tiszti főügyész s 
az örökhagyó testvére, Eökk Pál. Az egyik csomag
ban tiz darab pesti hazai első takarékpénztári köny
vecske volt mindössze 57.155 forint betéti összeggel. 
E betéti könyvek az időkőzben felszaporodott kama
tokkal ma legalább 90,000 frt értéket képviselnek. 
Ez összegből az örökhagyó két alapítványt tett. és 
pedig olyképen, hogy 40,000 írtból s annak időköz
ben felszaporodott kamataiból a községi szeretetház \ 
részére alakítandó egy alapítvány; 20,000forintból és ! 
ennek kamataiból pedig elemi iskolai ösztöndíj-alap \ 
alakítandó, melyből egy-egy öfztöndij összege 40 | 
írtnál csekélyebb ne legyen. A második csomagban 
nyolca darab pesti hazai első takarékpénztári köny
vecske volt 30,700 frt betéttel és egy 1575 írtról 
szóló zálogházi kölcsönkötvény. Ezen mindössze 
32,275 frtra rugó tőkeösszegből a fővárosi tisztviselők 
és szolgák özvegyei és árvái javára alkotandó ala
pítvány ; mig a tőkeösszeg kamataiból, a melyek. 
minthogy e takarékpénztári betétek még a 70-es ' 
évek elejéről származnak, a tőkeösszeget jóval felül 
fogják haladni, a jó magaviseletű, hűséges cselédek 
jutalmazására lesz egy külön alapítvány alkotandó. | 
Az alapítványok kezelését Eökk Szilárd a tanácsra 
bízta. 

Százezer forint adomány. Soós Gábor hajdúná
nási ügyvédnek és volt országos képviselőnek, a ki 
a debreczeni ref. főiskola számára 50 ezer frt, a haj

dúnánási ref. gimnázium számára pedig 30,000 
frt, majd ismét 20,000 frt alapítványt tett, a magyar 
tanügy érdekében tanúsított ezen több rendbeli 
nagyszabású jótékonyságáért most köszönetét nyil
vánítja a közoktatási miniszter. 

Magyarok Skócziában. Edinburgból irják: A 
magyar születésű «hegedükirály», Joac/mre időz most 
a skót fővárosban, ki évenként hangversenyt szokott 
ott tartani a filozófiai intézetben. Az idén a művész 

| barátai és tisztelői szép ünnepélylyel ülték meg a 
Joachim ötven éves jubileumát. Á lakomán az inté
zet nevében Lichtenstein György, a ki szintén ma
gyar ember, köszöntötte fel a művészt, kiemelve, 
hogy büszkén vallja magát azon ország fiának, mely 
egy Lisztet s egy Joachimot adott a világnak. Joa
chim meghatottan válaszolt s beszédében szeretettel 
emlékezett meg magyar hazájáról. Tán sehol sem 
uralkodik oly szeretet a népzene iránt — monda — 
mint Magyarországon és Skócziában. Ez minden
esetre a magyar és skót népdalok édes harmóniáiból 
magyarázható. Beethoven nagyrabecsülte a skót 
zenét, Brahms rajong a magyar népdal pompás 
hangjaiért. Joachim a zenekedvelők edinburghi tár
sulatának éltetésével fejezte be beszédét, mely után 
Lichtenstein magyar költeményt, Vörösmarty «Fóti 
dalát* szavalta el. Lichtensteinnak a vers dallamát-
is elő kellett adnia, melynek refrainjét az egész tár
saság vele énekelte. 

Károli Gáspár emléke. Az első magyar biblia
fordító, Károli Gáspár sírja jeltelenül áll az abauj-
megyei gönczi temetőben. Eeformátus egyházi kö
rökben mozgalom indult meg, hogy a sír fölé diszes 
emléket állítsanak. A gönczi presbitérium 100 frtot 
ajánlott fel a kegyeletes czélra. Sárospatakon Füzy 
János buzgólkodik az eszme érdekében, mig Buda
pesten Szőts Farkas, a «Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap» szerkesztője indított gyűjtést az emlékalapra. 

A szent-Istvánnapi nagy lóverseny-dij. A jövő 
évben, 1890-ben lesz az első lófuttatás Budapesten a 
40,000 frtos nagy díjra, melynek sorsa mindig Szent-
István ünnepén dől el. A versenyző paripák bejelen
tésének határideje most múlt el. Németországból 12, 
Olaszországból két nevezés érkezett. Angolországból 
és Francziaországból senki sem jelentkezett. 

Igazítás. Thaly Kálmánról a «V. U.» múlt heti 
számában közölt egyik adatunk némi helyreigazítást 
igényel, a mennyiben igaz ugyan, hogy Csépen szü
letett, de ez akkor nem Esztergom, hanem Komá
rommegyéhez tartozott. 

A kalotaszegi varot tas meleg és megérdemelt 
pártfogásra talált. Legújabban Csáky Albin gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a Pentsy József 
és Szentgyöigyi Lajos szerkesztésében megjelenő 
((Kalotaszegi Varottas-Album» (Eégi magyar hím

zés, minták gyűjteménye) vállalatseg élyezésére 500 
frtot engedélyezett, egyúttal pedig kilátásba helyezte, 
hogy ezt a munkát, mint a nőiparoktatás előmozdí
tására s főleg az ipartanitónők képzésénél haszná
landó eszközt, a II. füzet megjelenése alkalmával 
ajánlani fogja az érdekelt iskoláknak. Az album 
füzetenkint 60 krral megrendelhető a szerkesztőknél 
B.-Hunyadon. 

Előfizetési fölhívás. 
Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek előfizetése már

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

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEINK. 
Negyedévre (april—június) 

i Politikai Újdonságok i frt 50 kr. 
A Politikai UJdOIlSigOk a ,, V i lágkrón iká

val együtt 2 « — i 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 3 « — • 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

a Vi lágkrónika -val együt t . • 3 • 50 » 

Félévre (april—szeptember) 
A Politikai Újdonságok 3 fit — kr 
A Politikai Újdonságok a Világkróniká

val együtt 4 frt — • 
A Vas árnapi Újság és Politikai Újdonságok 6 frt — « 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

a • Világkrónika -val együtt • • • • T f t t — « 
A «Politikai Újdonságok*-hoz «Magyar Gazda* 

czim alatt két hetenként megjelenő gazdasági lap 
van csatolva, s ezenfelül rendkívüli mellékletek
kel bővítve a lapnak eddig is hetenként másfél s 
minden második héten két nagy ivre terjedő tar
talma, mely a Politikai Újdonságokat ez ideig 
is a legnagyobb és legtartalmasabb politikai heti
lappá tette. 

A «Vasárnapi Újság* ujabban «Női munka és 
divat» czimű uj rovattel s jelentékenyen bővített 
tartalommal jelen meg. 

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

* 
Lapunk kiadó hivatala a «Pesti Hírlap» czi

mü, pártszinezet nélküli politikai napilap kiadó
hivatalával oly egyezségre lépett, hogy az ápri

lis hóval kezdődő évnegyedtől fogva azok, a kik 
e két lapot együtt rendelik meg, kedvezményes 
áron fizethetnek elő, és pedig: 

A Vasárnapi Újság a «Pesti Hírlappal: 
Egész évre 21 frt — kr. 
Félévre 10 » 50 » 
Kegyedévre . . . . . . 5 • 25 » 
Egy hóra 1 » 80 » 

T. előfizetőink szíveskedjenek az előfizetés megújításá
nál, vagy a t Világkrónika* megrendelésénél ezimszalag]okból 
egy példányt a posta-utalványra ragasztva beküldeni, s min
den reklamáeziot és egyéb a szétküldésre vonatkozó közle
ményeket a kiadó-hivatalhoz küldeni. 

A Vasárnapi Ujiir és Ftlitiksi l'jitniigok 
kiadó-hivatala. Budapest, egyetem-uteza 4. sz. 

A mai mellékletünkre különösen felhívjuk t. 
előfizetőink figyelmét. A koritniczai nagy hírnévnek 
örvendő ásványvíz fényes eredménnyel alkalmaztatik 
a gyomor bél- és aranyeres bántalmak ellen. Kiváló 
orvosaink, úgymint: dr. Korányi, dr. Kétli, dr. 
Lumnitzer és dr. Stiller egyetemi tanár és számos 
tekintélyes orvos a legjobban ajánlják. Borral is él
vezve rendkívül üditő ital. Maga a gyógyhely hazánk 
legelőkelőbb fürdői közé tartozik, évről évre látoga-
tottabb lesz, és csín, valamint a berendezés tekinte
tében a külföldi fürdőkkel bátran kiállja a versenyt. 

HALÁLOZÁSOK. 
BBIOHT, az angol politikai élet egyik kitűnősége, 

a szabadelvüség harezosa, önzetlen hazafi és szilárd 
jellem, meghalt, 78 éves korában. John Bright 
atyja gyáros volt s tizenöt éves korában ő is atyja 
irodájába lépett, de azért magánúton folytatta tanul
mányait s még fiatalon egészen a politikának szen
telte magát. Sokáig bizalmas barátságban állott 
Gladstonenal s vele együtt többször is jelentékeny 
része jutott a kormánybuktatásban. 1868-ban a 
Gladstone-kabinetben kereskedelmi miniszterré lett, 
de betegeskedvén, két év múlva lemondott. 1880-
ban pedig, a második Gladstone-miniszteriumban a 
Lancaster herczegség kanczellárja lett, de 1882-ben, 
Alexandria bombáztatása után, ismét csak lemon
dott, mert nem helyeselte a kormány egyiptomi 
politikáját. Később különben egészen megszakadt 
John Bright és Gladstone barátsága. Az ir kérdés 
választá el őket. Gladstone az írek pártjára állott, 
John Bright pedig ellenezte Gladstone politikáját. 
A kiváló férfi halála Angliában méltán kelt általá
nos részvétet. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Szalóki 
SZÉHEB MIHÁLY, a fővárosi ügyvédi kar egyik leg-
jelesb régi tagja, ki mint a városi törvényhatóság 
tagja is sokat fáradozott, 76 éves korában. Már 
évek óta visszavonultan élt, mióta egyik fia, az iro
dalomban is szép reményeket keltő Árpád még fiatal 
korában meghalt, kinek emlékére a bánatos atya 
alapítványt tett a Kisfaludy-társaságnál. — RADO-
CSAY FERENCZ, a budapesti Józsefváros volt kerületi 
elöljárója, a kerület népszerű embere, 76 éves. — 
ORBÁN JÁNOS, földbirtokos és városi főkapitány, 1848. 
49-diki honvédfőhadnagy, a hatvanas években orsz. 
képviselő, élete 64-dik évében, Csík Szeredán. — TIL-
LER FERENCZ kanonok, czimzetes apát, aranymisés 
pap, 79 éves, Beszterczebányán ; u. o. STBAKONYICZKY 
KAROLY birtokos 62 éves. — KEBAUCH DÁNIEL, köztisz
teletben élt ev. lelkész ós esperes, 76 éves, Sándorfal
ván. — BADOS VINCZE, egri kir. törvényszéki iroda
igazgató, 53 éves, — NAGY ALAJOS, a budapesti 
piarista rendház tagja, 40 éves, Budapesten. — 
ANDRÁSSY JENŐ, nagy-kállói áll. főreáliskolai rendes 
tanár Nagy-Kállón. — BORNEMISSZA GYULA földbirto
kos, Bornemissza István országgyűlési képviselő és 
neje, Bagályi Gizella legidó'sb fia, 24 éves Berzé-
tén. — HUMMEB SÁNDOB, nyűg. alezredes, ki a solfe-
rinoi csatában tanúsított vitézségéért a vaskorona
rendet kapta, 75 éves, Szepes-Váralján, — HEILLER 
FERENCZ, czimzetes püspök és pozsonyi plébános, 
78 éves korában. Sokoldalú miveltségű ember volt, 
de a hazafias tevékenységtől mindig távol tartotta 
magát, s következetes maradt azokhoz az érzelmek
hez, melyekkel a szabadságharczleveretését mint győ
zelmet, s "Haynaut, Windischgraeczet és Jellasicsot 
mint három csillagot* üdvözölte a templomi szó
székről ; a pozsonyi plébániát és kanonokságot Hay-
nautól kapta, a német szellemet egyházi körében 
haláláig ápolta Pozsonyban. — URZSINYI GDSZTÁV, 
nyűg. postatiszt Békés-Csabán. — Dr. SZÉCSI EMIL, 
debreczeni fogorvos, Monte-Carlóban, hol gyógyu
lást keresett. — HARAGOS SÁNDOB, plébános, 68 éves, 
Fehértón. — SCHMIDT ENDBE, városi tanító, 58 éves 
Érsek-Ujvártt. — Dr. DÉGEN IGNÁCZ, nyűg. katonai 
főtörzsorvos, 70 éves, N.-Váradon. — FARKAS JÓ
ZSEF, pozsonyi könyvnyomdász, ki a forradalomban 
a pénzjegynyomdában volt alkalmazva, Pozsony
ban. — JEKELIUS KÁROLY, nagykereskedő, 68 éves, 
N.-Szebenben. — VARGA ISTVÁN, taápi plébános és 
kerületi esperes, 52 éves, Taápon, — BBÜNHÜBEB 
SÁNDOB, előkelő aradi iparos, régi honvéd, Aradon. 

Keszi HAJDÚ LAJOSNÉ, szül. Sima Mező Lidia, 
Kisújszállás érdemes tanárjának, s lapunk régi leve
lezőjének neje, élete 78-ik s boldog házassága 33-ik 
évében, kit széleskörű rokonság is gyászol. 
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BATIZFALVT ISTVÁNNÉ, szül. Tóth Jozefa, a buda
pesti evang. főgimnázium tanárának neje, 62 éves. — 
HAOGENMACHER HENEIKNÉ, szül. Liechti Mária, a fő
városban ismert nagy gőzmalom tulajdonosának 
neje, 55 éves. — Oz. SZILVÁSSY MIKLÓSNÉ, szül. Gedő 
Anna, a kolozsvári társaskörök egyik tisztelt hölgye, 
73 éves, s nagy kiterjedésű rokonság, a gr. Wass, 
b. Kemény, és Petrichevich-Horváth családok gyá
szolják. — PAULÁT MÓBNÉ, szül. Festetich Luiza 
grófnő, 44 éves, Ungvárott. — Özv. BKNCZUB TERÉZ, 
Sopron városának egyik jótékonyságáról általánosan 
ismert matrónája, 89 éves, ki Árvamegyében Alsó-
Kubin mellett saját költségére egy protestáns tem
plomot is építtetett és több protestáns iskolában tett 
ösztöndijakat. — Özv. OTTRUBAY KAROLYNÉ, szül. 
Hruby Jozefa bárónő, Ottrubay Károly aradi tör
vényszéki elnök édes anyja, élete 73-ik évében, 
Aradon. — MAGYAR GÁBORNÉ, szül. Kegyes Julianna 
asszony, Magyar Gábor földbirtokos és városi kép
viselő neje, 54 éves, Debreczenben. — BOTXKA BÉ-
LÁNÉ, szül. Klinczay Francziska, 66 éves, Aranyos-
Maróton. — KERNER PÁLNÉ. szül. Kelemen Malvin, 
honvédszázados és zászlóaljparancsnok neje Debre
czenben, élete 23-ik évében. — CSEKEY FLÓRISNÉ, SZ. 
Szilassy Gabriella Léván, életének 4.6 ik évében. — 
Özv. POLGÁR BOBBÁLA, a tiszavidéki hitelintézet és 
takarékpénztár igazgatójának édes anyja, Bécsben. — 
FARKAS ANTALNÉ, szül. Nuridsán Janka, reáliskolai 
tanár neje, Szegeden. — Özv. FÁBIÁN HERMANNÉ szül. 
Brill Sarolta, 45 éves, Budapesten. 

KÉPTALÁNY. 

kellőleg be nem olvasztott vonás. Megérdemelné, hogy 
a Bzerző ebből a szempontból átdolgozza. 

Sz.-Keresztur . 0. A. Nem. 

S A K K J Á T É K . 
1539. számú feladvány. Schuster Zs.-tól. 

SÖTÉT. 
I X5^5S 1 

8 

d e í g h 
VILÁGOS. 

V i l á g o s i n d u l s a h a r m a d i k l épésre m a t o t m o n d . 

1540. számú feladvány. Fuss 0.-tól. 

A « Vasárnapi Ujság» 11. számában közölt képtalány 
megfejtése: «-3 milyen a mosdó, olyan a törülköző.* 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
A. B. A kijavítottakat köszönettel vettük s közlen

dőink közé soroztuk. Az újnak eszméje szép — de két 
első versszaka nagyon is elüt czéljától. Ismeri bizonyo
san Arany Jánosnak a modem természettani eszmék 
s elméletek verebe foglalását szatirizáló versét ? 

R. Qy.-hox. Imádkozni ne felejti el. . . Méltány
lást érdemlő kísérletek; de annál még nem többek. 

A felebarát . Szatírái genreképnek mondható s alap
eszméje, a tettekben nem nyilatkozó nagyszájuság, ha 
nem is uj, de jó. Kivitele azonban kissé nehézkes s 
a rajzban sok a részint felesleges, részint az ef 

$ ik.' A $s S # 
g7 ; h 2 ; g 8 ; eö ; a4 , c5 , e-2. — d4 . 

V ü á g o s i n d u l s a h a r m a d i k l é p é s r e m a t o t m o n d . 

HETI-NAPTAE, márczius—április hó. 
Nap KatholUcus es protestáns Qörőg-Orosz Jraelita 

81V. FUaetare ;FAmosz 
IH.Hugópk. | Teodóra 
2 K. Paul. Perencz j Teodoziai 
3|S. Eichárd pk. Tt. .Krisztián 
»C. jlzidorpk-e. a. Ambrus 
5 P. Perr. Vincze 1 Maxim 
6,8. ;Cölestin pp jlreneusz 

'• 19 A Böjt 4 v. 
20 Szabb. rtk. 
21 Jakab az ifj 
22 Vazul Tt 
|23 Nikon 
24 Zakariás hT. 
25 fiy. o. B. A. 

28 
29 

1 Sisan 
2 
3 
4 
")S Mez 

HoldváltDzásai: $> Első negyed 8-án 3 ora 3 pk. d. u. 

Felelős szerkesztő : Nagy Miklós. 
(L. egyetem-tér fi. szám.) 

A gyógyszerekkel való visszaélés oly általá
nosan elismert tény, mely az ember természetéből s 
életfön tartási törekvéseiből könnyen kimagyaráz
ható. Csak is az e téren való túlkapások ellen irá
nyulnak jogosan az orvosok támadásai. Mindig meg 
kell különböztetni, hogy mely gyógyszerről van szó. 
A már évek óta fölmerült szerek közt bizonyára még 
megközelítőleg sem dicsekedhetik bármelyik oly si
kerrel s ajánlatokkal, mint a Brandt Bich. gyógysze
rész féle svájczi labdacsok. Első rangú orvosi tekin
télyek, magas állású személyek, gazdag és szegény 
egyaránt kiállították azt ' a j bizonyítványt, hogy a 

É R T E S Í T É S 
húsvéti kiállításról. 

A legdíszesebb húsvéti 

tojások 
egész uj kiállitásuak 1 0 U r l ó l 3 0 írttfg rendkí
vül nagy választékban. Hasonló húsvéti tojAft-

t ö l t e l t * l t e l l hölgyek és gyermekek számára. 
l * o u i | i ; t s m e t r l e p e t é h t á r j g y a k a z a n n y i r a 
s z o b á s b a JÖft h ú s v é t i Ö n t ö z é s h e z részint 

ko.töi gyengéd, vagy kedvderítő természetűek. 

TOJÁS 
TOJÁS 

színei SO, 40, M, 1.—, 1.30, i-
táefestéssel *0,T5, 1.—, 1.50, S 50. 
színes fonalú 60, 90, 1.59. 
peluche, atlasz vagy selyem 50 l~r. 

1 —, 1.50, 2.-, Í.75. 
pelucheből kis csibécs-
kével 2 frttól 12 fiiig. 
csinos porcellán figu
rákkal 1 Írttól l i írtig. 
színes üvegből, bronz 
állványnyal 1-től 7 írtig 
tlaeonnal, a egfin. kivi
telben 3 tói 12 írtig, 
fantasztikus alakt aa, 
u. m. taliga, kocsi, fé

szek, szán, kosár, bölcső stb. 25 frtig. 

dominóval 50 krtó 1 írtig", koczkával 35 kr. földgömbbel 1 írt, gyüszüvel 35. 
varró- vaty Írókészlettel 1.60. 2 5", 3 50, takarékperzseiyiyel IS kr. 
csodakieyóval 35 kr.. zsebórával 1.60, hímzés mintával 80 kr. 
babával 1 20-tól 2.50-ig, gyerm kjátekkal 1 40, 2.75. 5 írtig. 
M W t t és festett selyem 1.75, 2 50, 3.75, 5 — . 10 frtig. porczellán 30—1.50. 

Tartalék-illatszer fecskendőkhöz ~ Í $ , \ Z 
Eccnkivül még sokfele h n s v é t i h ü l ö u l e x e s s é g e k , mcly.k használatával csak a vevő ismeitetik 

m tr, ka. ha ók 

Tojás 
Tojás 
Tojás 
Tojás 
Tojás 

A z o r o s z c z á r , a t ö r ö k s z u l t á n , 
a n é m e t a l f ö l d i k i r , ö f e l s é g e i k , 
a z o l d e n b u r g i n a g y h e r e z t g ő 

f e n s . s t b . s z á l l í t ó j a 

Cásar és Minka 
Zahna (Szászországban) 

legnagyobb európai ebtenyésztő-inté
zet, arany és ezüst érmek áltál kitün
tetve. Ajáni: f é n y ű z é s i , h a s z n á 
l a t i és ő r - e t e k e t a nagy u l x n i 
dog-g-e- és ö e r n h a r d h e g f y i ebtől 
kezdve, a iegk. s z a l o n - e b e c s k é i g * , 
szintúgy v a d á s z e b e k e t , v i z s l á k a t 
és a g a r a k a t . — Állandó kiállítás 
Wittenbergben azE . m. 'Pályaudvar*. 
Képes árjegyzék kívánatra ingyen és 
bérmentesen {30 ebfajt tartalmaz). — 
«A vadász- és fajeb ápolása, nevelése 
s idomítása* ezímü mű, mely 50 ábrát 
tartalmaz, német és franczia nyelven 
10 márkáért = 6 írt, kapható. — 
Szétküldés az intézet veszé lyére . — 
K £ Kivitel minden világrészbe. 

valódi, Brandt Bich.-íele svájczi labdacsok kellemes, 
biztos ártalmatlan és olcsó házi szer, a mely jogosan 
megérdemli a legjobb ajánlást. Egyes irigykedők 
által tehát ne engedjük magunkat visszatartani attól 
hogy kísérletet tegyünk velők. Brandt Bich. gyógy
szerész svájczi labdacsai dobozonkint 70 kr. kapha
tók a gyógyszertárakban, mindig figyelembe veendő 
a «Eich.» (Brandt) keresztnév. 

PARIS Egyik Nevezetessége 

ORAN&S MA.OA.SINS r>u 

Printemps 
NOUYEAUTÉS 

Kérjük 
a nyári évad 5 9 1 legújabb mintarajzot 
tartalmazó nagy illusztrált Catalogusát. 
Szétküldése ingyen és b é r m e n t v e kik bér
mentesített levelekben kérik az alanti czégtöl 

JULES JALUZOT S C " 
PARIS 

Ugyancsak bérmentve küldetnek a Prin
temps óriási raktárán levő szövetek mintái, 
árat és fajt lehetőleg meghatározni kéretik. 

Expeditio a világ minden országába. 
Áruküldeményre nézve a feltételek a Cata-

logusban találhatók. 
Tolmács minden nyelven 

látogató közönségünk rendelkezésére. 

Kwizda ktevényfolyadékja 
évek óta kipróbált háziszer 

csúz, köszvény és idegbajok ellen, 
Valódilag csak az itt mellékelt védjegy
gyei. — Kapható Ausztria-Magyarország 
minden gyógyszertárában. 

Egy üveggel 1 frt o. é. 
C^^ Naponkinti postai szétküldés a fő-letét által: 

KWIZDA PERENCZ JÁNOS, 
osztrák cs. kir. és román kir. udv. szállító kerületi 

gyógyszertára Korneuburgban, Bécs mellett. 

Lengyel módra készített 

narancs-pálinka. 
Fackh Gedöné gyártmánya Badacsonyban 

0.2 literes üvegje 40 kr. 
Főraktár Brázay Kálmánnál Budapest, Muzeum-körut 23. 

Polák wegier áwa bratanki 
Jak do szabii tak do szklanki 

Tojás 
Mind nyiló. 

K É R T E S Z T Ó D O R " " .«™2. J!27w 
írásbeli megrendelések idején v»ló beküldését kertm K é p e * Á r j e g y z é k m e l l é k e l t e t i k . 

leiéi-tüskés- I kerítés-sodrony 
FELTENésGUILLEAUME 

szabadalma. 

K i t ű n ő é s o l c s ó b e k e r í t é s ! 
a n y a ? : l e g e l ő k , g a z d a s á g i 
t e l e p e k , k e r t e k , v a d a s k e r 
t e k , v a s u t a k , s t b . s z á m á r a . 

fő rak tá r KoHwioh F i i él I l i 
tt. és kir. udv. szállítóknál BUDAPESTEN IV., Ferencz Jözsef-rakpart 21. 

Árjegyzék és minták ingyen és bérm. küldetnek. 
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MAUTHNER ÓDON 
JÓZSEF FÖHERCZEG Ö CS. ÉS KIR. FENSÉGE ÜDV. SZÁLLÍTÓJA. 

Budapest, koronaherczeg-utcza 18. szám. 

. 

Margitszigeti parkrészlet, Maiithner-féle margitszigeti fűmaggal begyepesitve. 

MAUTHNER-FÉLE 

MARGITSZIGETI FÜMAGKEVERÉK. 
Már az évek bosszú során át kizárólag csak én szállitom a margitszigeti parkírozások számára való összes fűmagvakat és bátran 
ajánlhatom ezen a legalacsonyabb, legfinomabb levelű és legtartósabb fűmagvakból álló keveréket mint létező legkitűnőbbet. 

100 kiló 70 forint — 1 kiló 00 kr., azaz 10 kilón alóli mennyiségűéi 90 krért, 10 kilón felülinél 70 krért számíttatik kilója. 

Siptoéie gyOgyborok! 
Ezen közkedveltségnek örvendő és az orvosok által is a leg
nagyobb elismerésben részesült gyógyboraim, melyek hason 
készitményű külföldiekkel a versenyt bátran kiállják, a leg
jobb minőségű anyagokból készítem ezen borok étvágy
gerjesztő, idegerősitő, a vérképződést elősegitő diátetikus 
készítmények ; 

Peps in bor 
kitűnő hatású mindennemű gyermekbajoknál, vérszegény és 
tuberkulozus gyermekeknél, megszünteti a gyomorégést a 
bor v. sörnek túlságos élvezete után. 1 palaczk ára 1 frt bO. 

Coca bor 
az idegrendszer élénkítésére, erősítésére és tevékenységének g 
fokozására orvosilag sokszorosan ajánlott becses szer, rögtőn 
megszüntet mindennemű ideges fájdalmat, migrént, fog- és 

arozfájdalmat. 1 palaczk ára 1 frt 50 kr. 

China és China vasbor 
sápadtság, vérszegénység, étvágytalanságnál, átalános gyen
geségnél hosszú és nehéz betegségek után a legjobb sikerrel 
lesz használva és végre kitűnő erősítő szernek bizonyalt az 

aggkorban. 1 palaczk ára 1 frt 50. 
10 üveg egyszerre rendelve 12 frt osztt. ert. 

SIPŐCZ I S T V Á N 
gyógyszerész . 

3766 MfivegyéMeti laboratórium* Pécsett . 

Franciaország és a K ü l f ö l d 
i l latszerész é nél és F o -
L a d r a s z a n M ^ n 

M i n d e n ^ ^^S 

Különleges Rizspor 
B1SMUTTAL VEGYÍTVE 

F A Y , ILLATSZERÉSZ, 
PARIS — 9 , rne de la Paix , 9 — PARIS. 

VÉGHLESI 

Hazánk 
legtisztább, leg

olcsóbb és legjobb szén-
savdus, égvényes s a v a n y ú v í z e. 

YÉGHLESSZALATM-o (Zólyom-m.) 
Budapesti főraktár 

Erzsébet-körút 38-ik szám alatt. 
J I Telephon-összeköttetés.^ 

j r S z á m o s r a k t á r a v i d é k e n . ~ M 

A Ch. FAT-fé le pár is i czég 

. *IiA Tl i t l l l l l^ 
különleges rizspora eredeti minőségben kapható és utánvéttel 

is megrendelhető 
V É R T E S S I S Á N D O R i l latszertárában 

Budapes t en , Klgy6- tér 8. gzaxa. 

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

a Spitzer-féle szeplő és máj folt elleni 

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

Salvátor - gyógyszertárban, 
Eszéken, felsüváros, Dienes J. C-nél kapható. 

1 tégely Spitzer-kenőcs 50 és 35 kr. 1 drb Salvátor-saap-
pan 50 kr. Hatása előmozdittatik a Spitzer-féle salakos mosdó-
viz használata által. 1 üveg 50 kr. Ajánlom makacsabb bőr
tisztátalanságoknál a iMille arczkenőcsöt* 1 tégely 60 kr. 
Kitűnő Lyoni rizspor 1 doboz 1 frt, kis doboz 50 kr. 
t0~ Mintán többféle utánzások léteznek, a Spitzer- és Milic-
kenőcshez használandó szappanba saját czégem be van nyomva 
és csak ezen czégemmel ellátott Salvátor-szappan tekinthető 
valódinak; a Spitzer-kenőcs födelén pedig a Salvátorfej dom
bom nyomásban van feltüntetve. ~1k| Raktár Budapesten 
Török József gyógyszertárában, király-utcza 12. Pottai 
megrendelések utánvétel mellett azonnal pontosan eszközöltetnek. 

14. SZÁM. 1889. BUDAPEST. ÁPRILIS 7. XXXVI. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltetelek : VASÁRNAPI ÚJSÁG és | egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: I (él évre _ 6 « Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG 
| egész éyre 8 frt 
I féléTre 4 • CBupin a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : ) egész éyre 6 frt 

ifélérre _ 3 • 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott Yiteldij is csatolandó 

J O H N B R I G H T . 
1811—1889. 

ANGLIÁBAN egy valóban nagynak nevezhető 
államférfiunak érdemekben és sikerekben 

. gazdag élete pályája ért véget márczius 
26 -án. John Bright, a puritán jellemű quaker, 
a népszabadságnak fennkölt lelkű apostola, ha
zájának az osztályuralom bilincseiből egyik föl-
szabadítója s a szabadelvű reform-mozgalmak 
vezére életének 78-ik évében elhunyt, megsiratva 
nemzetétől, tisztelettel kisérve sírjába még ellen
feleitől is s megérdemelve, hogy a szabadság 
igaz barátai, bármily nemzethez tartozzanak, 
áldással emlegessék nevét. 

John Bright életét és nyilvános pályáját hi
vatott tollból ismertette a Vasárnapi Újság 
1872-iki évfolyamában, ugy, hogy ez úttal elég 
a kiemelkedőbb részletekre szorítkozva s azokat 
az ujabb adatokkal kiegészítve áldoznunk emlé
kének. 

John Bright 1811-ben Lancashireban szüle
tett, hol atyja jómódú gyapjuszövő gyáros vala, 
ki világos észszel s nagy élettapasztalattal vezette 
be fiát már kis korában a legfontosabb politikai 
kérdések ismeretébe. A gyermek John Yorkshire-
ban végzé iskoláit s atyja üzletébe lépve, közvet
len tapasztalásból kezdé ismerni az 1816-ban 
behozott gabnatörvénynek (Corn-Law) végtelenül 
káros hatásait, különösen a kevésbbé vagyonos 
osztályokra, melyeknek a gabonára vetett be
hozatali vám nem csak kenyerét drágítá meg, 
de tisztes megélhetésüket is alig tette lehetővé. 
Miután Bright 1833—35-ben Európában, Egyip
tomban és Palaestinában tett tanulmányújából 
visszatért, megismerkedett Cobden Kikhárddal, 
egy manchesteri kereskedővel, kit utóbb szülő
városa aldermannak választott. Ekkor szövődött 
a két nagy szellem között az a hatalmas szövet
ség, mely hadat üzenve az avult állapotok, az 
osztályuralom akkor még hatalmas, mondhatni 
mindenható rendszerének, végre is győzedel
mesen kelt ki a nehéz küzdelemből. Bright, ki 
korán nősült, 1841-ben elveszte első nejét, Priest 
monk Erzsébetet, ki szintén buzgó quaker nő 
vala, s fájdalmára abban keresett enyhülést, hogy 
Cobdennel kezet fogva, egész lélekkel belemerült 
a gabonatörvények ellen indított ama nagy 
harczba, mely mindkettöjöknek örök dicsőséget 
szerzett. 

Kezdetben igen ügyetlen szónoknak mutatta 
be magát; de azt monda, hogy ő meg fog ta
nulni szónokolni is, s akaraterejével kivívta azt. 

hogy utóbb ugy emlegették, mint «az egész vi
lág)) legünnepeltebb szónokát. Heten: Cobden, 
Bright, Brotherton, Buckingham, Duncombe, 
Evart, Pioebuck 1836-ban megalakították a gab-
natörvények elleni ligát (Anti-Corn-Law-Associa-
tion) Manchesterben, kimondván, hogy el fognak 
törülni minden monopóliumot s zavar, vérontás 
nélkül, csak a meggyőződés által vezetett szó és 
toll hatalmával keresztül visznek egy oly, vagy 
tán még nagyobb forradalmat, a minőt atyáik 
vittek keresztül 1789-ben. 

S megindult az a hatalmas izgatás, melyhez 
hasonlóra alig akadni valahol. A liga tagjai hat 
kerületre osztották föl az országot magok között 
s Brightnak Alsó-Skóczia jutott. Egyszerre lázba 
esett egész Anglia. A nők imádkozva körmene
teket, estélyeket rendeztek a kereskedés szabad
sága érdekében; a nép százezrenként hordta 
filléreit az apostolok lábaihoz az agitáczió czél-
jaira; tüntetések voltak napirenden az ország 
minden városában. A manchesteri csarnok meg

nyitásakor 560 ezer forint gyűlt össze az ügyre 
két óra alatt. De a tory-kormány makacs ma
radt. Irlandban éhhalálnak kellett kitömi, Nagy-
Britannia többi részein is a nyomor és vés/, fu-
riáinak kellett végig száguldani, lázongásnak, 
pénzzavaroknak bekövetkezni, mig végre Peel, a 
minisztérium feje 1845-ben tartott hires budget-
beszédében maga is rá állt arra az alapra, mely 
a manchesteri programúiban foglaltatott. 

Bright 1843-ban jutott be először a parla
mentbe s azóta folyvást itt szolgálta hazája s az 
összes emberiség ügyét. A gabnatörvény elleni 
liga 1846. jul. 2-án teljes diadalt aratván, föl
oszlott. Bright, mint quaker, ellensége leven 
minden háborúnak, ő is helyeselte barátjának, 
Cobdennek azt a nemes törekvését, melylyel meg 
akarta hiúsítani a szabadságáért vérző Magyar
ország leverésére szánt orosz és osztrák kölcsönt 
s noha megbuktatni nem tudták, annyit elértek, 
hogy az aláírás nem volt kielégítőnek mondható. 

Sőt a magyar ügyben különösen a Kossuth 

J O H N B R I G H T . 


