
A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható: 

„OLCSÓ KÖNYVTÁR" 
Szerkeszti GYULAI PÁL. 

1. Csokonai Vitéz Min. Dorottya. 20 kr. 
2. Bret Harte kaliforniai beszélyei. 40 kr. 
3. Kölcsey Ferencz elbeszélései. 20 kr. 
4. Macaulay T. B. Machiavelli. Angolból forditotta B. P. 20 kr. 
5. Kerényi Frigyes összes költeményei. 1840—1851. 60 kr. 
6. Sandeau Gyula. A montsabreyi kastély. Beszély. Fran

cziából forditotta. B. S. 20 kr. 
7. Kármán József. Fanni hagyományai. Beszély. 20 kr. 
8. Sollohub gróf. Előkelő világ. Orosz beszély. 30 kr. 
9. Szigligeti Ede. Liliomfi. Eredeti vígjáték, népdalokkal, 

zenével, három felvonásban. 20 kr. 
10. Dickens Károly. Karácsonyi ének 30 kr. 
11. Gogol Miklós. Beszélyek az orosz életből. 20 kr. 
12. Chateaubriand. Atala. Francziából ford. Osiky K. 20 kr. 
13. Tennyson Alfréd. Király-idyllek I. Helén. — Ginevra. 

Angolból ford. Szász Karoly 
14. Macaulay T. B. Lord Bacon. Angolból ford. B. P. 
15. Kemény Zsigmond. Szerelem és hiúság. Beszély. 
16. Hugó Vidor. Hemani. Szomorújáték. 
17. Kölcsey Ferencz válogatott szónoki művei. 
18. Jósika Miklós b. Egy igaz ember. Beszély. 
19. Conscience H. A szegény nemes. Flamand beszély. 

Popé S. A műbirálatról. Tanköltemény. 
21. Pálffy Albert Egy kastély az erdőben. Beszély. 

Bolssier Gaston. Virgil. Forditotta Végh Arth. 

20 kr. 
40 kr. 
30 kr. 
30 kr. 
60 kr. 
20 kr. 
40 kr. 
20 kr. 
20 kr. 
30 kr. 
20 kr. 

kr. 

30 kr. 

22. 
23. Sollohub gróf. A 
M. Macaulay T. B. Milton. Angolból forditotta B. F, 
25. Goethe. Iphigenia Tanrisban. Dráma öt felvonásban. 

Forditotta Kis János. 
26. Beaumarchais. Figaro házassága vagy egy napi bolond 

ság. Vigjáték öt felv. Ford. Paulay Ede 50 kr. 
27. Gyulai Pál. A vén színész. Beszély. 20 kr. 
28. Sufter Adalb. Brigitta. Beszély. 20 kr. 
29. Qauthier Th. A lélekcsere. Begény. Francziából ford. 

Szekula Gyula. 30 kr. 
30. Macaulay T. Byron. Angolból fordította B. P. 20 kr. 
31. Jerrold Douglas. Zsák Mór. Beszély. 30 kr. 
32. Eynaud A. Ferizade dala. Beszély. 20 kr. 
33. Czuczor Gergely népies költeményei. 30 kr. 
34. Prescott H. t. Schaffer Magdaléna. Beszély. 40 kr. 
35. Sayous E. A mongolok betörése Magyarországba. 1241— 

1242. Francziából ford. Takács István 20 kr. 
36. Zichy Antal elbeszélései. 30 kr. 
37. Quintus Horatius Flaccus. A költészetről. Levél a Pi-

sókhoz. Ford. Czuczor Gergely 20 kr. 
38. Flegler S. A magyar történetírás történelme. Sayous £. 

A magyar történelem kútforrásai. 60 kr. 
39. Sand György. Az ördög-mocsár. Beszély. Francziából 

ford. Csukass! József 30 kr. 
40. Leasing G. E. Laokoón. 50 kr. 
41. Kovács Pál. Farsangi kalandok. Beszély. 20 kr. 
42. Csokonai Vitéz M. Lilla. 30 kr. 
43. Merimée Prosper. Carmen. Beszély. 20 kr. 
44. Nagy Ignácz. Tisztújítás. Vígjáték négy felvonásban. 

1842-ben akadémiai pályadíjt nyert mű. 40 kr. 
45. Murray E. C. Grenville. A franczia politikai életből. 60 kr. 
46. Fraknől Vilmos. H. Lajos és udvara. Történeti rajz. 20 kr. 
47. Sand György. Leoni Leó. Beszély. 50 kr. 
48. Mlchelet Gyula. Lengyel- és Oroszország. 30 kr. 
49. Flegler Sándor. Kölcsey Ferencz. 20 kr. 
50. Gvadányi József. Egy falusi nótáriusnak budai utazása. 40 kr. 
51. Plouvier Ed. Beszélyek. 30 kr. 
52. Feulllet Octav. Trécoeur Júlia. Elbeszélés. 30 kr. 
53. Kazinczy Ferencz. Magyarországi utak. 20 kr. 
54. Tolltol L H. gróf. Családi boldogság. Beszély. 40 kr. 
55. Kisfaludy Károly. Tihamér. Beszély. 30 kr. 
56. Flegler Sándor. Szalay László és munkái. 50 kr. 
57. Szigligeti Ede. Magyar színészek életrajzai. 40 kr. 
58. Vasllladis Sz. N. Gálatea. Dráma. 20 kr. 
59. Dayka Gábor. Költeményei. 20 fa. 
60. Kazinczy Ferencz. Bácsmegyeinek gyötrelmei. 30 fa. 
61. Gogol Miklós. Bulyba Tárász. Beszély. 30 fa. 
62. Kisfaludy Károly. Irene. Szomorújáték 5 felvonásban. 30 fa. 
63. Zsilinszky Mihály. Kupeczky János. 20 fa. 
64. Korner Tiv. Zrínyi. Szomorújáték. Ford. Szemere Pál. 

Korner ZrinyijérőL Bírálat, irta Kölcsey Ferencz. 40 fa. 
65. Csokonai Vitéz M. Odtk. Két könyvben. (1794—1804.) 20 fa. 
66. Andersen. Regék és mesék. Forditotta Milesz Béla. 30 fa. 
67. Kisfaludy Károly víg beszélyei. 40 fa. 
68. Ouida. Egy pár kis faczipő. Beszély. Angolból ford. 

Belényesi'Gábor. 40 fa. 
69. Theuriet A Búzavirágok háza. Beszély. 30 fa. 
70. Schiller. Mózes küldetése. Forditotta Jurany Gusztáv. 20 fa. 
71. Talne H. Az eszmény a művészetben. Francziából ford. 

Harrach József. 30 fa. 
72. Leasing Gotthold Ephraim. Bölcs Náthán. Drámai köl

temény. Németből ford. Zichy Antal. 50 fa. 
73. Beulé Augustus családja és kora. Francziából átdol

gozta Molnár Antal. 30 fa. 
74. Lindau Pál. Moliére. Németből forditotta Bánfi Zs. 30 fa. 
75. Feulllet Octáv. Egy nő naplója. Begény. Ford. Fáy Béla. 40 fa. 
76. Macaulay. Barere Bertrand. Forditotta Angyal Dávid. 30 fa. 
77. Moliere. A bot-osínálta doktor. Vigjáték. 20 fa. 
78. Louis-Lande L Camaron. 20 fa. 
79. Bodenstedt Frigyes. Shakespeare élete és müvei. 30 fa. 
80. Merimée Prosper. Colomba. Beszély. 40 fa. 
81. Berzsenyi Dánlel versei. Hatodik kiadás. 50 fa. 
82. Kisfaludy Károly. Csalódások. Vigjáték 4 felvonásban. 20 fa. 
83. Arago és Vermond. Az ördög napiója. Vigjáték. 20 fa. 
84. D'Haussonville. Sand György. Francziából. 30 fa. 
85. Teleki László gróf. Kegyencz. Szomorújáték. 40 fa. 
86. Heyse Pál. A grófi kastélyban. Beszély. 20 fa. 
87. Musset Alfréd. Ne fogadj fel soha semmit. Vigjáték. 20 fa. 
88. Uthard Mario. Jean csillaga. Beszély. 40 fa. 
89. Bulwer Edvard. A jövő nemzedéke. Begény. 40 kr. 
90 Karr Alfonz. A normandiai Pénelopé. Begény. 50 fa. 
91. Pulszky Ferencz. Eszmék Magyarország története phi-

losophiájához. 30 fa. 
92 Macaulay T. B. A pápaság. Angolból ford. B. P. 20 fa. 
96. Mészáros Ignácz. Éartigám. Begény. Ötödik kiadás. 80 fa. 
94 Amerikai nők. Bajzok és beszélyek. Forditotta György Aladár. 

' ^ 40 fa. 
%. Kölcsey Ferencz versei Ötödik kiadás. 60 fa. 

96. Zschokke Henrik. A szegény viltshirei lelkész naplójá
ból. Beszély. 20 fa. 
Kont Ignácz. Aristophanes. 30 fa. 
Cherbuliez Victor Apépi király. Elbeszélés. 30 kr. 
Hugó Károly. Bankár és báró. Szomorújáték 3 felv. 20 kr. 
Szilágyi Sándor. Történeti rajzok. 60 fa. 
Csengerl Antal. A magyar közoktatás és közművelődés 
némely főbb kérdéseiről. 50 kr. 
Vautler Gy. A keresztanya. Beszély. 30 kr. 
Kisfaludy Károly versei. VH. kiadás. 50 kr. 
Bérczy Károly. A gyógyult seb. Beszély. 30 kr. 
Galus Valerius. Catullus versei. Ford Csengery János. 30 kr. 
Szigligeti Ede. A trónkereső. Szomorújáték 5 felv. 30 kr. 
Theophrastus jellemrajzai. 20 kr. 
Gyulai Pál. Br. Eötvös József. Emlékbeszéd. 20 fa. 
Lamartine. Heloise és Abelard. Forditotta Erhardt. 20 fa. 
Olasz beszélyek. írták Bariili, Ghislanzoni és Sara. 
Olaszból ford. Huszár I. és Mócs Zsigmond 50 kr. 
Augier Emil. A Fourchambault család. Színmű. 40 fa. 
Pálffy Albert A szebeni ház. Beszély. 20 fa. 
Tennyson Alfréd. Arden Enoch. Angolból Jánosi G. 20 kr 
Turgenjev Iván. Tavaszi hullámok. Begény. 40 fa. 
Farina Salvatore. Két szerelem. Begény. 30 fa. 
Goethe F. Hermann és Dorottya. Ford. Hegedűs I. 20 fa. 
Pálffy Albert Az itélőmester leánya. Tört. beszély. 40 fa. 
Macaulay T. B. Nagy Frigyes. 30 kr. 
Theuriet Veronika asszony. Beszély. 30 fa. 
Puskin Sándor. Anyegin Eugén. Begény versekben. 60 kr. 
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Beaumarchais. A sevillai borbély. Vigjáték. 
Szalay László. Mirabeau. 
Gaal József. A peleskei nótárius. Bohózat. 
Csokonai Vitéz Mihály. Békaegérharcz. Irta Homer. 
Kisfaludy Károly. A kérők. Vígjáték három felvonásban. isfa 

ollii 

30 fa. 
40 fa. 
40 fa. 
20 fa 
30 fa. 
30 kr. Cotlins Vilmos. Sophokles. Angolból forditotta Kont I 

Daudet Ernő. A férj. Begény. Francziából ford. Luby Gy. 50 fa. 
Spielhagen Frigyes... Az utolsó órában. Elbeszélés. 30 kr. 
Kisfaludy Sándor. Összes regéi. I. 70 kr. 
Kisfaludy Sándor. Összes regéi. II. 50 fa. 
Kochanovszkyné. Szeretett. Orosz beszély. 30 fa. 
Poole János. Pry Pál. Vigjáték. 30 kr. 
Andersen János Keresztély. Képeskönyv képek nélkül. 20 kr. 
Gombos Imre. Az esküvés. Szomorújáték öt felvonásban. 40 fa. 
Szentjóbi Szabó László. Mátyás király vagy a nép szere
tete jámbor fejedelmek jutalma. 30 fa. 

136. Pulszky Ferencz. Martinovics és társai. 20 fa. 
137. Forster-Arnold Fiorenoe. Deák Ferencz. Életrajz. Angol

ból ford. Pulszky Ágost. 60 fa. 
138. Bessenyei György. A philosophus. Vígjáték. 30 kr. 
139. Ebelot Alfréd. Casauz András. Bajz a délamerikai pam-

paszokból. Ford. Kárffy Titusz. 30 fa. 
140. Hugó Viktor. Borgia Lncretia. Dráma. Ford. Szász K. 30 fa. 
141. Tennyson Alfréd. Költői beszélyek. Ford. Csukássi József. 30 fa. 
142. Goldoni Károly. A hazug. Vigjáték. Ford. Radó Antal. 40 fa. 
143. Delpit Albert O&ette házassága. Begény. Ford. Fáy J.Béla. 50 fa. 
144. Taylor Tamás. Barátságból. Vigjáték. Ford. Csíky G. 20 fa. 
145. B. Feuchtersleben Ernő. Adalék a lélek életrendjéhez. 

Ford. Dr. Kleckner Alajos. 
146. Augier E. és Sandeau Gy. Poirier ur veje. Színmű 

Ford. Haraszti Gyula. 
147. Gozlan Leo. Három ara egy koronára. Beszély. 
148. Suonlo. A hold regéi. Finnből ford. Vikár Béla. 
149. Orosz beszélyek. írták Puskin 8., Gogoly M., Krylov I., 

Dosztojevszkij T. és Turgenyev. Ford. Csopey László. 80 fa. 
150. Fáy András. Erzelgés és világ folyása. 30 fa. 
151. Lever Károly. Viharban. Begény. Ford. György Aladár. 60 fa. 
152. Legouvé Ernő. Beatrix. Szinmü. Ford. Feleky József. 40 fa. 
153. Csiky Gergely. Az első és második. Elbeszélés. 
154. Malot Hector.Pompon. Begény. Francziából ford. Sz. E, 
155. Bérezik Árpád. Az igmándi kispap. Népszínmű. 
156. Kisfaludy Károly. A pártütők. Vígjáték 3 felvonásban. 
157. Gyulai Pál. Szilágyi és Hajmási. Költői beszély. 
158. Bernardin de Saint-Plerre. Pál és Virginia. 
159.- Kemény Zsigmond. Elet és irodalom. 
160. Petőfi Sándor beszélyei. 
161. Le Sage. A sánta ördög. Ford. Varga Bálint. 
162. Dugonics András följegyzései. 
163. Greville Henrik. Árulás. Begény. Ford. Huszár I. 
164. Schiller. Wallenstein halála. Ford. Hegedűs I. 
165. Balzac Honoré. Grandét Eugénia. Ford. Toldy László 60 fa. 
166. Kölcsey Ferencz országgyűlési naplója. 1832—1833. 60 kr. 
167. Csiky Gergely. Anna. Dráma egy felvonásban. 20 fa. 
168. Klapp Mihály. Bosenkranz és Güldenstern. Vigj. négy 

felvonásban. Ford. Csiky Gergely. 30 kr. 
169. Goldsmlth Olivér. A wakefieldi pap. Ford. Acs Zsigm. 50 fa. 
170. Petőfi Sándor. A helység kalapácsa. Hősköltemény. 20 fa. 
171. A magyar emlgratlo mozgalmai 1859—1862. Kossuth 

emlékiratai nyomán. 30 fa. 
172. Turgenjew. Költemények prózában. Ford. Csopey L. 30 fa. 
173. Coppée Ferencz. Kisebb színmüvek. Ford. Csiky G. 20 fa. 
174. Fáy András. A külföldiek. Vigjáték két felv. 20 fa. 
175. Roscher Vilmos. A nemzetgazdaság a klasszikái ókorban. 

Ford. M. G. 20 fa. 
176. Theuriet A hableány. Beszély. Ford. Sz. E. 30 kr. 
177. Gaskellné. Cranford. Begény. Ford. Belényesi Gábor. 60 fa. 
178. Ebers György. Egy szó. Begény. Ford. Kacziány Géza. 80 fa. 
179. Malot Hector. A szépség vonzereje. Ford. Sz. E. 80 kr. 
180. Wieland. Abderiták. Ford. Farkas Albert. 1 frt. 
181. Gyöngyösi I. Ének Thököly és Zrínyi Ilona házasságáról. 30 fa. 
182. About Edmond. A csonka-fülű ember. Begény. Ford. 

Fáy 3. Béla. 50 fa. 
183. Heményi Ambrus. A franczia forradalom hírlapjai és 

hírlapírói. 30 fa. 
184. Boileau. A költészetről. Tanköltemény 4 énekben. Ford. 

Erdélyi János. 30 fa. 
185. Két házaspár. Vigjáték Picard után francziából ford. 

Csiky Gergely. 20 fa. 
186. Dugonics András. Kon László. Szomorú történet. Beveze

téssel Dr. Heinrlch Gusztávtól 40 fa. 
187. Turgenyev Sz. Iván. Egy vadász iratai. Ford. Csopey L. 1 frt 20 kr. 
188. Theuriet A. Aurélia néni. Begény francziából. 60 fa. 
189. Wlisloczkl Henrik, dr. Az erdélyi czigány népköltészet. 20 fa. 
190. Longfellow Henrik. Hiavata. Ford. Tamásfl Gyula. 40 fa 
191. Kazinczy Gábor. Emlékbeszéd Szemere Pál felett 20 fa 

80 fa. 
30 fa. 
20 fa. 
20 fa. 

30 fa. 
80 kr. 
30 fa. 
20 kr 
20 fa. 
30 fa. 
30 fa. 
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211. 

Moncrieff. A szégyenlős. Vigjáték. Ford. Csiky Gergely 20 kr 
Eliot György. A raveloei takács (Silas Marner). Begény. 
Ford. Kacziány Géza 60 kr. 
Bérezik Árpad Nézd meg az anyját. Vigjáték. 30 fa* 
Concha Győző. A kilenozvenes evek reformeszméi és 
előzményeik. Irodalomtörténeti vázlat. 
Augier. A bürök. Vigjáték. Ford. Perényi István. 
Gervinus. Bevezetés a XIX. század történetébe. 
Olasz költőkből. Ford. Radó Antal. 
Cicero. Laelius a barátságról. Ford. Némethy 6. 
Goethe. Berlichingeni Gottfried. Ford. Ballá M 
Pellico Sylvio. Börtöneim. Ford. Erdélyi Károly. 
Talne H. az olasz művészet bölcselete. Ford. Kádár B. 

40 kr. 
30 kr. 
50 kr. 
50 kr. 
20 kr. 
50 kr. 
50 kr. 
20 kr. 
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Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Egyetem-utcza i. szám.) 

Ilosvai Selymes Péter. Az hírneves Tholdi Miklósnak 
históriája. Kiadja Szilády Áron. 20 kr. 
Gregorovius. Pápák síremlékei. Ford. Hegedűs I. 30 kr* 
Longfellow W. Henrik. Az arany legenda. Ford. Jánosi G. 40 kr'. 
Chateaubriand. Bené. Francziából ford. Bogdánfy Laj. 20 tav 
Czuczor Gergely. Hőskölteménye! és meséi. H. kiadás. 30 kr* 
Fáy András. A mátrai vadászat. Vigj. 3 felvonásban. 20 fa" 
Augier és Foussier. A szegény arszlánnők. Dráma öt 
felvonásban. Francziából forditotta R. J. 30 kr. 
Shakspeare. Sok zaj semmiért. Vigjáték 5 felvonásban. 
Angolból ford. ÁCS Zsigmond. 30 fa. 
Constant Benjámin. Adolf. Egy ismeretlen iratai közt 
talált történet. Francziából ford. és bevezetéssel ellátta 
Dr. Béri Moravcsik Gyula 30 kr. 
Lévay József. Bozzai Pál hagyományai. 30 fa. 
Greguss Ágost A balladáról. A Kisfaludy-Társaság által 
1864-ben jutalmazott pályamű. 3. jav. és bőv. kiadás. 40 kr. 
Planche Gusztáv. Művészek csarnoka. (Báfael, Michel An-
gelo, Leonardo da Vinci.) Francziából ford. Szász K. 30 kr. 
Tibullus Elégiái. Forditotta, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta Csengeri János 30 fa. 
Petrarca összes szerelmi szonettjei. Forditotta és ma
gyarázatokkal ellátta Ráció Antal. 80 kr. 
Szász Károly. Schiller. Elet- és jellemrajz. 30 fa. 
Storm Tivadar. A kastélyban. Beszély. Ford. Ballá M. 20 kr. 
Corneille Péter. Cinna vagy Augustus kegyelme. Tra
gédia öt felvonásban. Francziából ford. Pajor István. 20 kr. 
Czuczor Lyrai Költeményei. 40 fa. 
Racine. Athalia. Tragédia öt felvonásban. Francziából 
forditotta Csiky Gergely. 20 fa. 
//. Fülöp. Prescott nyomán Szász Károly. 30 fa 
Schiller kisebb prózai irataiból. Aesthetikai értekezések. 
Németből fordította Zollner Béla. 30 kr. 
William Brough. Flipper és Nobler. Vigjáték egy fel
vonásban. Angolból forditotta Csiky Gergely. 20 kr. 
Dahn Félix. Odhin vigasza. Ford. gr. Csáky Albinné. 80 kr. 
Horris W. E. Vidal Adrián. Regény. 1 frt 20 fa. 
Csengeri Antal. Deák Ferencz emlékezete. 30 fa. 
Ecksiein Ernő. Aphrodité. Ford. Sasváry Ármin. 40 kr. 
Szerb népdalok és hösregék. Ford. Székács J. 50 fa. 
Dugonics András. Báthory Mária. 60 kr 
Gr. Hoffmannsegg utazása Magyarországon 1793—94-ben. 
Forditotta és bevezette Berkeszi I. 30 kr. 
Coppée F. Severo Torelli. Dráma 5 felv. Ford. Csiky G. 30 kr. 
Sribe és Vander-Burch. Clermont vagy a művész neje. 
Szinmü 2 felvonásban. Ford. Csiky G. 30 fa. 
Pulszky Ágost Pázmány Péter. 20 fa. 
Szigligeti Ede. Fenn az ernyő, nincsen kas. Vigjáték. 30 kr. 
Chateaubriand F. A vértanuk. Franczia eredetiből forditotta 
Dr. Rada István. 1 frt 20 fa. 
Ouida. Egy orgonaág. Elbeszélés. Angolból forditotta Ha
raszti Gyula. 30 kr. 
Simái Kristóf. Igazházi, egy kegyes jó atya. Mulatságos játék 
öt felvonásban: Második kiadás. Bevezetéssel Erdélyi Ká
rolytól. 30 kr. 
Heyse Pál. Két rab. Beszély, németből forditotta R. M. 30 kr. 
Pálffy Albert. A báróné levelei. Beszély. 30 kr. 
Szohráb. Költői elbeszélés. Abúl Kászim Manszúr Firdúszi 
«Sah-Náme» czimü müvéből. Perzsából forditotta Fiók 
Károly. 30 kr. 
Grillparzer Ferencz. Medea. Szomorújáték öt felvonásban. 
Németből forditotta Hegedűs István. 30 kr. 
Erdélyi János. Aesthetikai előtanulmányok. 20 kr. 
Talne Hippolit Ad. A görög művészet bölcselete. (Nyilvános 
előadások a nL'école des Beaux Artsi-ban.) Francziából for
ditotta Dr. Ferenczi Zoltán. 30 kr. 

A németalföldi művészet bölcselete. Francziából for
ditotta Dr. Szántó Kálmán. 30 kr. 
Eliot György. Bedé .adám. Regény, angolból forditotta Sala
mon Ferencz. H. kiadás. 1 frt 50 kr. 
Bayle Bemard. Az esernyő. Vigjáték egy felvonásban. Angol
ból forditotta Csiky Gergely. 20 fa. 
Ballagi Aladár. I. Frigyes Vilmos porosz király. 30 kr. 
Björnstjerne Björnson. Leonarda. Szinmü négv felvonásban. 
Forditotta Kárffy Titusz. 30 fa. 
Bérezik Árpád. A protectió. Eredeti vigjáték 3 felv. 30 kr. 
Rousseau J. J. A társadalmi szerződés vagy az államjog alap
elvei. (Du contrat social). Francziából ford. König Ferencz. 
„ . . „ „ 50 fa. 
Hadnai Rezső. Aesthetikai törekvések Magyarországon 1772— 
1817- 60 fa. 

-254. Thackeray M. Vilmos. Hiúság vására. Begény hős nél
kül. Angolból forditotta Bécsi Emil. Két kötet. 

Első kötet 1 frt 40 kr-
Második kötet 1 frt 60 kr. 

Karr Alfonz. Hajnal után két héttel. Regény. Francziából 
fordította W. M. 20 kr. 
Rádal Ráday Pál munkái. Összegyűjtötte s életrajzzal beve
zette Negyessy László. 40 fa. 
íeák,FÍr?nc2 m i é r t n e m m e n * e' az 1843-iki országgyűlésre? 
Kozu Konyi Manó. Deák F. beszédei. I. kötetéből. 30 fa, 
lisza Domokos hátrahagyott versel. Kiadta édes anyja. Máso
dik kiadás. " 30 fa. 
Corneille. Cid. Tragédia öt felvonásban. A budapesti nem
zeti színház megbízásából francziából forditotta Badó Antal. 

Lessjng. Barnhelmi Minna vagy a katonaszerencse. Vigjáték 
ot felvonásban. Németből ford. Kazinczy Ferencz 40 kr. 
Andrassy Gyula gr. beszéde a véderő-törvényjavaslat tárgyá
ban. Elmondatott: 1889 ánril 30 fa Elmondatott: 1889 ápril 5. 
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Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

GHÁZI OZMÁN PASA. 

A
TÖRTÉNET azon fenkölt alakjai közt, kiket a 

magyar néptudat a legendaság varázsával 
. övez, kiknek nevét dalaiba fonja s tetteik 

emlékezetét a késő utódoknak is kegyeletes örö
kül adja át, kevés van olyan, ki nem a haza 
földjén szerezte volna népszerűsége nimbuszát, 
kevés, a kit idegenből fogadott be kedvencz hő
sei Walhallájába. Garibaldi nevét azonban meg
aranyozta lelkesültsóge sugaraival a magyar 
népszeretet s meg a lengyel hősökét, kik az 
éjszak hósikjain ontották mártir-véröket az el
nyomott szabadságért s legújabban, 
— még nincs másfél évtizede, — 
Plevna hőse is azok közé sorakozott, 
kiket fantáziája szeretetteljes szár
nyain emel magasba. 

E hódoló lelkesedésnek erkölcsi 
forrása népünknél nem csupán 
hideg kultusza a nagyoknak és jele
seknek: van abban bizonyos ösz
tönszerű sugallat is, mely a szel
lemi rokonság természetes viszonyá
ból foly. 

Ez az ösztöne vezette Ozmán 
pasa, a hires orosz-verő török hős 
ünneplésére is, kinek a magyarok 
iránti sympathiája nem kisebb, mint 
a magyarság kegyelete ő iránta, 
mint ezt nyiltan is vallja, s tanúsá
gát is adja mindannyiszor, vala
hányszor honfitársainkkal nyilik 
alkalma érintkeznie. 

Mikor nem rég egy magyar tu-. 
dósokból álló csoport, köztük a ku-
ruczvilág történetirója, Thaly Kál
mán, tett hazai történelmünk érde
kében fontos kutatásokkal egybe
kötött kirándulást Konstantiná -
polyba és a Márvány-tenger kör
nyékére, Ozmán pasa világért sem 
engedte magától elvitatni azt a vélt 
kötelességét, hogy már fia által 
eleve is üdvözöltesse az érkező ma
gyarokat, a ki pedig tudvalevőleg a 
szultán egyik leányát birja nőül, s 
'gy atyja dicsőségét nem tekintve 
is, igen kiváló állású egyéniség. 
Mikor pedig a magyarok a Jildiz-

: E közlemény ujabb adatait Thaly 
Kálmán adta át lapunk részére. 

palotában küldöttségileg tisztelegvén Plevna 
hősénél, Thaly Kálmán mint szónok előállt, 
hogy a harezok oroszlánját ünnepélyes szó
noklattal üdvözölje: Gházi Ozmán pasa a maga 
jóságos, szelid tekintetével, megnyerő, nyá
jas modorával, csak megszólalt: «Hagyjátok 
el barátim a czeremóniát, ne ünnepélyeskedjünk 
mi egymás közt, — hisz ti magyarok, tehát test
véreink vagytok, •— üljetek le, gyújtsatok rá szi
varra, kávézzatok, s ugy beszélgessünk, ugy 
mondjuk el egymásnak érzelmeinket!" Ezzel 
aztán vége szakadt minden ünnepélyes forma
ságnak s a legfesztelenebb hangulat vette át az 
uralmat. 

O Z M Á N P A S A (1888.) 
Az általa Thaly Kálmánnak adott fénykép után. 

Majd később az ősz, de még mindig java ere
jében levő vezér a legbüszkébb örömmel emle
gette vendégeinek mindazon emlékeket, koszo
rúkat és üdvözlő táviratokat, melyeket plevnai 
fényes diadalai alkalmával Magyarországból ka
pott, s köztük a temesváriak nagy babérkoszorú
ját. S mikor Thaly erre elmondá, hogy mint vált 
ő nálunk a népdalok hősévé, hogy szeretettel 
őrzik még máig is emlékét, s honvédeink lelke
sedve dalolják a táborokban: 

• Ozmán pasa fúvatja a trombitát, 
Plevna alatt megkergette a muszkát» 

a vitéz férfiú arczán az öröm és megelégedés 
sugara villant át, mely nyilván mutatta, meny

nyirejói esik neki a magyar nemzet 
nem múló rokonszenve. 

Csak röviden soroljuk itt most fel 
nemzetünk e hősi barátja életének 
és pályájának főbb mozzanatait, a 
kinek átalános népszerűsége föl
ment az alól, hogy viselt dolgait 
bővebben kelljen részleteznünk. 

Ozmán pasa 1836-ban Tokatban, 
Kis Ázsiában született, s már korán 
a hadseregbe lépett, s a konstanti
nápolyi hadi iskolában nyerte első 
kiképeztetését. Első ízben a krimi 
háborúban tüntette ki magát, majd 
részt vett a krétai lázadás elnyo
másában, azután Kis-Azsiában pa
rancsnokolt, s 1874-ben dandár- s 
két évvel utóbb hadosztály-parancs
nok lett. 

Az 1876-iki szerb-török háború 
idejében a widdini hadtestet vezé
nyelte s azzal a szerbek felett jú
lius 18-án és augusztus 7-én Yeliki 
Izvornálés Zajcsárnál fényes dia lalt 
aratott. Már ez év novemberében 
musirrá léptették elő s mint ilyen 
állott az orosz török háború kitöré
sekor 1877-ben 3ö,000 ember élén 
Viddinnél. Ez év júliusában, mi
alatt az oroszok a Balkán felé nyo
multak, hirtelen megtámadta bal-
szárnyuknt, megszállotta Plevnát, 
s július :í()-án győzelmesen verte 
vissza az oroszok támadását Schil-
der Schuldern alatt, s egy héttel 
később, július 27-én Lovatzot is 
bevéve, Krudener és Sakhovszki 
orosz tábornokok egyesült támadá
sát állotta ki diadallal. 

Ezek után állodását kitűnően 
tudta megerősíteni s hatalmas 
erőddé változtatni; csapatjai lét
számát 60 ezerre egészítette ki, a 
mivel az oroszokat visszavonulás
ra kónyszerítette mindaddig, mig 
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ujabb csapaterősítéseket nyerve, ezek összes fő-
erejüket Plevna ellen csoportosították, a hol 
több hónapon át a hadviselés főszinhelye volt. 

Tudjuk, hogy Lováczot szeptember 3-án az 
oroszok kezükre kerítették, ellenben a plevnai 
sánczokra több napi bombázás után az orosz fő-
haderővel intézett ostromnak szept. 11-én nem 
lett más eredménye, mint hogy néhány sáncz az 
oroszok és románok birtokába került, de már 
másnap erélyes küzdelem után ismét visszavi-
vatott a Grivicza-sáncz kivételével. A románok 
okt. 19-iki támadását szintén hősiesen verte 
vissza Ozmán, ki e napokban a török hadsereg 
legünnepeltebb hősévé emelkedett, s a szultán 
maga «Gházi» — győzelmes czimmel ru
házta föl. 

Szeptember végén Ozmán még erősítéseket, 
élelmi- és lőszereket kapott Orkhanieból, de a 
következő hónapok alatt Todtleben czernirozási 
vonalait mind jobban körülzárta. Végre élelmi 
szerei elfogyván, Ozmán pasa decz. 10-én kiro
hanást intézett, hogy utat vágjon magának Vid-
dinbe. Kemény ellenállásra talált, s ez alatt a 
már előre értesült oroszok Skobelev alatt meg
szállták Plevnának Ozmán által odahagyott sán-
czait, s maga Ozmán megsebesülve, seregével 
meg kellett hogy adja magát. 

A hős vezért az oroszok is kiváló tiszteletben 
részesítették fogságában s Karkhovba vitték, a 
honnan már 1878 februárban, a drinápolyi fegy
verszünet értelmében szabadon lön bocsátva. 

Ozmán pasát, midőn Konstantinápolyba visz-
szatért, rendkívüli ovácziókkal fogadták, a szul
tán az összes hadak főparancsnokságával bizta 
meg, s máskülönben is elhalmozta kegyelme 
minden jeleivel. Jelenleg udvari palota-marsai, 
a mely rang Törökországban a fő udvari méltó
sággal együtt a katonai főméltóságot is egybe
köti. A szultán ünnepélyes kivonulások alkal
mával Ozmán pasát — és csak is őt — saját 
hintójába ülteti, így tüntetvén ki a nép előtt 
nemzetének nagy hősét. 

A jeles hadvezér érdemeit királyunk is a leg
nagyobb kitüntetések egyikével: a Szent István 
magyar lovagrend nagykeresztjének 1884-ben 
történt adományozásával ismerte el. 

Ozmán pasa a tavaly öszszel keleten járt ma
gyar társaságból Thaly Kálmánt és b. Nyáry Je
nőt távozásuk előtt még egy izben óhajtván 
látni: ezek újra tisztelegtek nála bucsu-fogad-
tatáson. Plevna hőse ekkor még nyájasabb, még 
szeretetteljesebb volt hozzájok s vendégszerete
tét, magyar barátságát sokféleképen kifejezve, 
nagy érdekeltséggel kérdezősködött tőlük török
országi élményeikről. Egyszersmind maradandó 
emlékkel kívánván őket megtisztelni, sajátkezű 
aláirásu kabinet-fényképét nyújtotta át nekik. 
(Ez arczképek egyikéről közöljük jelen metsze
tünket.) 

Thaly felől — úgy irodalmi, mint parlamenti 
tevékenységéről — azóta is több izben tudako
zódott honfitársainktól, egyebek közt dr. Kunos 
Ignácztól a plevnai hős; igy tehát őt, a most 
Váinbéry és Fraknói társaságában tudományos 
kutatások czéljából ujabban odaérkezőt, valamint 
a magyar tud. akadémia egész küldöttségét két
ségkívül a legszívesebb készséggel fogja a szul
tánnál bírt nagy befolyásával támogatni köz-
czélu munkálkodásukban. S így Ozmán pasa, a 
török nemzet s magyar népdalok hőse, a magyar 
tudományosságot is hálára kötelezendi valódi 
testvéri érzülettel párosult nemes érdeklődése 
által. 

ERDŐ SZÉLÉN. 
Szép sudaras erdő szélén heverészek, 

Zöld ág legyezője borúi le fölém : 
A lengeteg ágon karcsú kicsi fészek, 
S madárka piheg benn a fészek ölén. 

A nap ragyogása elömlik az erdőn, 
És áttör a sugár a lomb közein, 
Oh, mintha az égből mindenfele rezgőn 
Megannyi arany szál ömölne le im ! 

Sugár ömölésin, szellő zizegésin 
Súg-búg a levélke és titka pazér, 
Pajkos-kötekedve a hegy szakadék in 
A nagy susogásba becsattog az ér! 

Elhallgatom édes, boldog feledéssel, 
S imbolygva szemem föl az ágra vetem: 
• Kis czimbora, mondd, a dallal mire késel, 
Nem csendül-e ajkad, nem zengsz-e nekem ? 

És zeng a madárka, de éneke verdes, 
Búsan panaszolja hű szíve baját: 
Hiiiba kesergi, nem jó' meg a kedves, 
Hiván hívogatja, — nem hallja szavát! 

Oh, árva szegényke, szánlak bizony Isten, 
Kietlen a fészked, mint volt az enyém : 
Ég-föld mosolyogjon, borús neked itlen, 
Nem hajt ki szivedben többé a romény ! 

Dalt zengek im én is, epedve sováron, 
S felcsattog a kobzon a hő szerelem : 
Én boldogabb, mint te, nézd, ott jön a párom, 
A föld mosolyog rá a mosolyg az egem ! 

Elnézek a réten : oh, mennyi virág int, 
Bejárjuk azonnal karöltve vígan : 
Utunkon a rózsa, a szegfű, a jázmint 
Illatja eláraszt fris bokraiban ! 

Mi e viruló rét ? A hitvesi élet! 
Oly egyszerű, oly szép, oly tiszta, igaz ! . . . 
Kis czimbora társam, a béke tevéled, 
Takarjon a lomb el, az enyhe vigasz ! 

SZÉCHY KÁROLY. 

A GALIBA JÁNOS SZERENCSÉJE. 
— ELBESZÉLÉS. — 

Irta: BIHARI KÁLMÁN. 
III. (Vége.) 

Galiba János, a mint egy hatalmas zászlóval 
kezében a tömeg elején állott, az elnök szavaira 
ugy érezte, mintha a mennykő csapott volna le 
lábai előtt. Alig tudott magához térni kábulatá
ból. Olyan hihetetlen, érthetetlen valami volt ez. 
Hiszen tegnap még együtt koczczintgatták a re
ménység aranypoharát. . . . 

— Hol van Bápolti ? menjünk lakására! or
dított az elkeseredett ember. A körülállók zajo
san helyeslék indítványát s csakhamar nagy 
tömeg hömpölygött a Rápolti háza felé. A lakás 
zárva volt, a nép a kaput kezdte betörni, az 
ablakokat hamarosan beverték, mig az elősiető 
katonaság szetzavarta őket. Bizony szerencséje 
volt Rápoltinak, hogy kézre nem kapták, mert 
a hátán tördelték volna szét a nevét hordozó 
zászlók nyeleit. 

A dolog magyarázata egyszerű. A Eápolti 
ellen intézett támadás vezetői oly feltétellel 
egyeztek bele, hogy ama bizonyos feljelentést ' 
visszavonják, ha Rápolti a szavazás folyama 
alatt fog visszalépni. így akarták a félelmes em
bert nemcsak megbuktatni, hanem egyszer s j 
mindenkorra erkölcsileg tönkre tenni. Példája 
mutatja, hogy bár a kétes jellemeknek sike
rül is sokszor fölemelkedni, de csak az igaz ! 
ember állhatja meg helyét minden körülmények 
között rendületlenül. 

A ki látta az utczán Galiba Jánost hazafelé 
tántorogni, szentül azt hihette, hogy tökéletes I 
részeg. Szemei vörösek voltak, arczán kék foltok 
támadtak az indulatrohamoktól, ökölre szorított 
kezeivel fenyegetőzve, szitkozódott, átkozódott. 

A mint belépett házába, a cselédek ijedt arcz-
czal bámultak rá, de egyik sem merte megszó
lítani. Sárika kisirt szemekkel sietett eléje, 
kezeit tördelve. 

— Oh apám, édes apám 
— Hagyj békét, ne szólj hozzám. Nem akarok 

ma senkit látni. Beteg vagyok, nagyon beteg. 
Oh a nyomorult, — a nyomorult gazember. 

Sárika elámulva nézett rá. Az ő utczájokban 
még nem tudták a főtéren történteket. 

— Hát tudja már, édes apám ? ? 
— Hogy ne tudnám. Szerencséje, hogy rá 

nem akadtam, mert megfojtottam volna. 
— Csak én tudtam volna szándékáról valamit. 

Visszatartottam volna, életem árán is. De nem 
is álmodtam ilyenről. 

— Ki is gondolta volna ? Hogy bíztunk benne, 
hogy bálványoztuk! az egész nép bolondult 
utána. 

Sárika kezdte belátni, hogy aligha értik egy
mást. 

— De édes apám, hát kiről beszél? 
— Kiről másról, mint arról a nyomorult Rá-

poltiról. 
— Oh nem Rápolti, nem Rápolti. Mit bánom 

én Rápoltit, csak Juliska volna meg. 
— Megbolondultál, leány? riadt fel Galiba 

János 
— Még reggel elmentek Juszti nénivel, mintha 

sétálni indultak volna. Nekem nem szóltak sem
mit; nem is szokták máskor sem dolgaikat ve
lem közölni, hát semmi feltűnőt nem találtam 
benne. Délután hozta egy idegen ember ezt a 
levelet, hogy adjam át édes apámnak, ha haza
érkezik. Megismertem a Juliska írását. Az ag
godalom bátorságot adott, hogy feltörjem. Oh 
olvassa édes apám, olvassa! 

Es Galiba János kezébe fogta a papírt; ott 
tánczoltak a hetük meredező szemei előtt, mintha 
gúnyos, ördögi játékot űznének vele, incsel
kedve, kaczagva, elhomályosulva, meg újra elő
tűnve beszélnék el neki, hogy az ő kedves, az ő 
egyetlen leánya, — míg ő a bolond hiúság vesz 
szőparipáján nyargalászott, megszökött házától, 
megszökött szeretőjével. 

Es a mint a boldogtalan ember ott áll, két kéz-
i zel görcsösen szorítva a kifeszített papirt, egyszer 

csak szederjeskókké válik arcza, ő hanyatt elvá
gódik a földön. Leánya odarohan hozzá : 

— Segítség! Segítség! Meghalt! 

IV. 

Nem, nem halt meg Galiba János. 
Jó az Isten ; időt ad a megbánásra, a törede-

lemre; időt ad, hogy, habár későn, megvilágo
sodj ék elménkben az ut, melyen haladnunk kellett 
volna, s melyről gyarlóságaink eltántorítottak. 

Gondos orvosi ápolás, szerető leánya hü gond
viselése visszaadták az életnek, hanem a szélütés 
nyomait holtig viselte, reszketeg öreg ember lett 
belőle, a ki alig tudta használni balkezét, alig 
vonszolta bal lábát, melylyel már a koporsóba 
lépett. 

Még most is emlegetik Porteleken azokat a 
czifra dolgokat, melyek a követválasztás után 
következtek. Leírhatatlan volt annak a pártnak 
az elkeseredése, mely oly melegen ragaszkodott 
itápoltihoz, az egyszerű, bocsületes emberek vak 
bizodalmával, — s melyet jelöltje árulása a biz
tos győzelemtől megfosztott. Annál nagyobb ha
raggal fordultak előbbi bálványuk ellen. Egy
szerre vége lett a Rápolti hitelének, becsületé
nek, az erkölcsi bukást nyomban követte az 
anyagi. Csakhogy sok szegény embert rántott 
maga után. Az első áldozat a «Népbank* volt. 
Hiába kegyelmeztek meg a Rápolti első támadói, 
most azok fordultak ellene, a kik addig legna
gyobb hivei voltak. Ők magok kértek vizsgálatot, 
a mely számtalan visszaélést derített ki. Rápol
tit megfosztották az igazgatóságtól; vizsgálati 
fogságba került, s hosszú, kinos hercze-hurcza 
után pár évi fogság lett büntetése. A felfujt hó-
tyag egy tüszurásra szétpattant. Végezzünk vele 
röviden. Sokkal gyávább volt, mint hogy letudott 
volna számolni az élettel, — talán most is kín
lódik valahol, elvénülve, összetörve, másolgatás-
sal keresve kenyerét, s ugy bor között, hozzá-
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való czimborák társaságában, elemlegeti a múlt 
dicsőségét, szidja a "gyalázatos ármányokat", 
melyekkel megbuktatták, s még mindig reméli, 
vagy legalább áltatja magát a reménynyel, hogy 
újra felszínre kerekedhetik. Ki tudja ? Elég bo
lond a világ folyása! 

A szegény részvénytársulat aztán megkop-
pasztva, felényi alaptőkével még egy darabig 
vergődött, utoljára is feloszlott. 

Senki sem szenvedett azonban annyi veszte
séget, mint Galiba János. Az anyagi felelősség 
kimondatván az igazgatótanács tagjaira, a tör
vény kérlelhetetlenül járt el irányában. Ehhez 
járultak még a Rápolti által a követválasztási 
heccz alkalmával aláíratott váltók, meg a saját 
adósságai is : a szerencsétlen ember tönkre ju
tott. A szép örökségnek vége lett, mintha csak 
egy múló álom lett volna. 

E kétségbeesett helyzet egész súlya Sárikára 
nehezült. Ott volt beteg, magával jótehetetlen 
atyja, a ki elpusztult volna az ő gondviselése 
nélkül; ott voltak a számtalan bajok, melyek a 
legtapasztaltabb férfi erejét is ugyan megpróbál
ták volna. A barátok mind elpártoltak, a bukott 
család csak gúny tárgya lett a világ előtt. Még 
Krámer ur is beállított, s miután nagy részvétét, 
fájdalmát fejezte ki a közbejött szerencsétlensé
gek miatt, kérte, hogy a leánykérés következ
ményei alól mentsék fel. 

— Tetszik tudni, kedves kisasszony, — aka-
dozék a jámbor ifjú, — ha csak szivemre hall
gathatnék, — oh ez a seb örökké fog fájni, — 
de hát tetszik tudni, 600 frt fizetés, 100 írt lak
bér ; a legolcsóbb lakás, két szoba, konyha 200 
frt, — mi marad kosztra, ruhára, a színházról 
nem is szólván, •— meg egy kis adósságom 
is van — 

— Oh édes Krámer ur,— szólt Juliska, sok baja 
közt is elmosolyodva, — csak nem vette komo
lyan a dolgot ? Hiszen én soha nem nyilatkoztam ; 
a mit atyámmal poharak közt beszélgettek, az én 
reám nem tartozott, s legyen meggyőződve, hogy 
sohasem álmodtam a szerencséről, hogy az ön 
felesége legyek. 

Krámer ur, a ki érzékeny jelenetet, szemrehá
nyásokat várt, s ilyen könnyen megszabadult, 
örömmel vitorlázott tovább, mint a terhétől sza
badult hajó, a szomszéd utczában lakó gazdag 
pék háza felé véve az irányt, a kinek volt egy 
leánya, a leánynak a hátán egy púpja, harmincz 
esztendeje, de viszont egy háza és harmincz ezer 
forintja. 

Sárika egyedül, elhagyatva állott a világban, 
de bízott a jó Istenben, s e bizalom megerősítette 
lelkét. Nem volt előtte ismeretlen a sanyaruság, 
s készen állott arra, hogy újra szembeszáll az 
élet viharával. Két munkához szokott kéz s tiszta, 
bátor sziv birtokában, fiatal erővel, nincs miért 
kétségbe esni bármily nehéz körülmények 
között. 

De mégis nagyon érezte, mennyire hiányzik 
egy erős vezető kéz, egy jó tanácsadó, a kihez 
bizalommal fordulhatna. De hol keressen ilyet? 
Atyja képtelen volt arra, hogy ügyeire nézve 
felvilágosítást, útmutatást nyújtson; a mint be
tegségéből lábadozni kezdett, mély búskomor
ság fogta el, nem törődött vele, akármi tör
ténik. 

Egyszer csak bekopogtatott Szabó László. Le
het; gondolni, milyen örömmel fogadta a szegény 
elhagyatott leány. 

— Kedves Sárika, — monda a fiatal ember, 
— mi hozzánk is elhatott a hire a sok csapásnak, 
a mi magukat érte. Mig boldogok voltak, távol 
tartottam magamat; most kérem, engedje meg, 
hogy részt vegyek sorsukban. 

— Oh László, László, milyen jó maga. Azt 
hittem, már mindenki elfordult tőlünk. De az 
igaz barátot csak akkor ismerjük meg. haszeren-
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esetlenek leszünk. Áldja meg az Isten jósá
gáért. 

László, a mint valamennyire megértette a 
helyzetet, egy derék, tisztességes ügyvédet kere
sett föl, s annak segélyével hozzáfogott a bonyo
lódott ügyek rendezéséhez. A dolgok gyorsan ha
ladtak ; ha a vagyon elpusztult is, a becsület 
mentve lett. El kellett adni mindent, a szép há
zat, a földeket, épen hogy az adósság kitelt. A 
derék jogtudós annyit tudott megmenteni, hogy 
a tönkrejutott család ne induljon épen puszta 
kézzel a nagy világba. 

És most hova a beteg, gyámoltalan apával ? 
A mint Sárika elmondta terveit, hogy mikó-

pen akarja keze munkájával magát fenntartani, 
elmenve messze, idegen emberek közé, Szabó 
László gyöngéden szólt hozzá: 

— Hova menne Sárika, hideg, részvétlen em
berek közé, a hol csak új csalódások, szenvedé
sek várnának reá? Hallgasson meg engem. 
Emlékszik még reá, milyen nehezen vált meg a 
régi egyszerű hajléktól? Az a hajlék most is fenn 
áll, megújulva, kicsinosítva. Most az enyim az; 
szívesen várja magát, hogy boldogságot hoz
zon belé. 

A leány szivéhez szorítá kezeit, hogy elhall
gattassa annak dobogását. Halvány arczát pi
rosra festé a felindulás. 

— Hogy gondolja azt, László ? Ott még jobban 
érezném boldogtalanságomat. Nem lehetséges az. 

— Értsen meg,Sárika. Legyen az én feleségem. 
Nyugodtan nézek a jövővel szembe, ha maga 
mellettem fog lenni. Mindig ugy tekintettem 
mint legkedvesebb testvéremet. Soha nem vető
dött egyetlen árnyék sem erre a mély, igazi 
szeretetre. Miért beszéljek a multakról, miért 
hozzam fel azt a szegény, szerencsétlen leányt, a 
kit egykor ugy bálványoztam ? Megsirattam, mi
kor szégyenét megtudtam, de éreztem, hogy a 
szivem idegen már tőle. Most már mindent tisz
tán látok. Az csak elvakult ábrándozás volt, — 
maga az én szivem társa, édes Sárika, mi va
gyunk egymásnak valók. Ha nem tiszteltem, be
csültem volna is annyira már régóta, most, hogy 
látom nemes szivét, erős lelkét a balsorsban, 
érzem, hogy örökké, igazán szeretem. 

Mit felelhetett volna mást Sárika, mint hogy a 
László ölelő karjaiba borult s a boldogság édes 
könnyűivel szemeiben vallotta meg oly soká tit
kolt szerelmét. 

Az esküvő nemsokára megtörtént. A fiatal pár 
Mártonfalvára telepedett meg, magukkal vivén 
Galiba Jánost is. És azóta a boldogság ütött ta
nyát közöttük. A Szabó László üzlete virágzik, 
háza a rend és tisztaság mintaképe; vidám, 
egészséges gyermekek teszik örömteljessé a szü
lők életét, oszlatják a szegény nagyapa komor
ságát, a ki unokái között néha néha földerül, s 
a mint nőnek, okosabbak lesznek, elbeszélgeti 
nekik, hogy nem a gazdagságtól függ a boldog
ság, mert azt könnyű elveszíteni, hanem a mun
kásság, szeretet, jámborság teszik boldoggá éle
tünket. És csak arra kéri, arra inti őket, hogy 
szeressék, nagyon szeressék édes anyjokat, mert 
ő nála jobb nincs a világon. És ilyenkor sírva 
fakad a szegény öreg ember. 

A műhelyben egy nagy, hosszú legényt lehet 
látni, a ki szorgalmatosan forgatja a gyalut. 
Alig ösmernénk Pista urfira, a hajdani korhely 

I diákra. Sógora vasmarokkal ragadta meg a gyep-
í löt a fiu felett, s mivel az nem volt belsőleg el

romolva, sikerült a rendes életre szorítani. Néha 
ugyan, bizalmas órákban elmondja legény-tár
sainak, hogy vágyait jobban kielégítette volna a 

I pinczérség, de valószínű, hogy megemberesedve 
| lemond nagyravágyásáról s lesz belőle jóravaló 
| falusi mesterember. 

Juliskát ne kisérjük zajos pályáján. Hogy Bod-
j rogszeghy nőül nem vette, azt nem kell monda-
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nunk. Egy év múlva már a fővárosban ismer
ték a szép Liánát, az ő hűséges kísérőjével, 
Juszti nénivel; jelenleg holmi harmadrendű vi
déki színtársulatoknál csavarog, a hol még elfo
gadják nem tehetsége, hanem egykori szépsé
gének még meglevő romjai miatt. Most már a 
pálya délutánján van, egyre lefelé halad, nem
sokára jön a sötét, hideg, hajnal nélküli éjszaka. 

KISBÉR. 
Alig egy pár évtizede annak, hogy Kisbér (a 

mint a népszerűség nevezi, de Kis-Bér a föld
rajz szerint) nevét fölkapta a hir szellője, s ma 
már bizonyos közönség előtt és bizonyos irány-

I ban olyan ösmeretes, mint akár a Bonaparték 
neve. Azok a győzelmek, a melyeket a Kis-Bérről 

i származó «Kisbért és a * Kincsem» arattak a ló-
I versenyek terén, olyan páratlanok a maguk nemé-
| ben, hogy nevüket, és azzal származásuk helyét 
• méltán ösmerik mindenütt, «a meddig csak lovak 
• nyerítése hallik.» Elannyira, hogy ma még Ma-
I gyarországon is sokan vannak, a kik az alatt, 

hogy «kisbéri*, soha sem értenek mást mint 
lovat, a mit Kisbérnek tősgyökeres magyar 
lakossága nagyon szépen megköszönhet. Pedig 
Kisbér mint város is csinos, takaros egy helyecske, 
van szép temploma, egyenes gondozott ut-
czái, lakosai elég módosak, szorgalmasok, s a 
mi magától érthető, az ott levő nagyszerű ménes 
kihatásánál fogva, jeles lótenyésztők. Az egész 

I hely jelentékenyen czivilizáltabb annál, a mit 
általában véve falu alatt szoktunk érteni, bár 
sokkal kisebb, semhogy a «város» elnevezését 
magának igényelhetné. 

Története azért van, bárha ezúttal csak a leg
utóbbi évtizedek futólagos megemlítésére ter
jeszkedhetünk is ki. A kisbéri uradalom hosszú 
idők óta a Batthyány grófoké, s ők építtették pom
pás kastélyát is. Igazi nagyúri épület, hatalmas 

j homlokzattal, széles terjengős szárnyakkal; he-
; lyiségei inkább termek mint szobák, magasak, 
| kényelmesek, s nem a legkisebb volt a nagyobb 

termek közül az, mely a grófi család beesés 
, könyvtárát foglalta magában. Hogy e könyvtár 

kincsei hova lettek, azt tudni nem, csupán gya
nítani lehet abból a szomorú korszakból, mely 

\ rá a szabadságbarcz lezajlása után következett 
Legutóbb Kisbér a 48-iki eseményekben szerepet 
játszott Batthyány Kázmér grófé volt, és aztán 
az átkozott nevű Haynau «elbánása* alá esett. 
A dbresciai hyéna» még a földdel, a virággal, a 
terményekkel, hosszú évek szorgalmának áldásos 
gyümölcseivel is tudott kegyetlenkedni: hozzá
látott, hogy elpusztítsa Kisbért. S teljes nyolez 
napig tartott, a míg szétrombolhatták a kastélyt, 
üszköt vethettek a majorokra, földúlhatták a 

. virágágyakat, megfoszthatták a nagy angol par-
| kot a legszebb fáitól, — s hasonlókép bántak a 
I gróf többi elkobzott uradalmával is, Bicskén és 

Siklóson. Szinte csoda, hogy ma, azon a 6300 
hektárnyi területen, mely a ménesuradalomhoz 
tartozik, olyan virulást láthatunk; hogy pom-

| pásnak találhatjuk a kastélyt, bájosoknak a ma
jorokat, a park utain sétálva gyönyörködhetünk 

| azokon a pompás fákon, bokrokon, fenyvesen. 
i ligeten, melyek lépésről-lépésre váltakozva tárul -
! nak elénk. A kiegyezés után, midőn a Batthyá

nyiak visszakapták jószágaikat, ezt a magyar 
; állam készpénzen megváltotta tőlük, és Wenck-
j heim Béla báró, a ki úgy szerette a lovakat, a 

mint az csak egy szenvedélyes magyar sports-
i manról képzelhető (<tIH. Richárd* volt kedvencz 
i darabja, mert abban egy országot kínálnak egy 
| lóért), teremtette meg ott azt a híres ménest, 

melynek hallatára tisztelet támad a magyar ló
tenyésztés iránt a világ minden sportkedvelő 

; körében. De hogy a Haynau veszett gazdálko-
j dása alatt elpusztult a hires könyvtár is, azt na

gyon természetesnek találhatjuk. 
A múlt héten három napot töltött ott a király, 

\ s ez ad alkalmat arra, hogy Kisbérről elmond
hassunk egyetmást. 

A király! A ki Szt-István koronájának fölkent 
viselőjét a múlt tél óta nem látta, el nem fojthatja 

! bámulatát az iránt a hősies magatartás iránt, me
lyet a király azóta tanúsít. Egyetlen fia, trónjá
nak, koronájának örököse elvesztet viseli olyan 

| csodálatos megadással, mint arra a harezok tüzé-
! ben legerősebben megedzett katona is alig volna 
| képes. Igaz, hogy azóta a királyt mosolyogni 
; nem látta senki. Máskor, midőn hazajött Ma-
| gyarországba, meglátszott rajta az öröm, hogy az 
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Ausztriában és különösen Bécsben rendkívül 
nyűgös szertartások terhétől megszabadult. Itt
hon, mi közöttünk mindig derült volt, oda át 
ünnepies, feszes. Itt a legnyájasabban beszél
getett mindenkivel, egyszerű embereket meg
szólított kegyesen, tréfásan, tudott minden apró
ságról, s azokról örömest váltott egy-egy szót, 
szívesen véve még ellentmondást is, sőt olykor 
maga idézett elő egy-egy kis vitát erről vagy 
amarról. Ma a király többé nem tréfál. Csak 
olyan leereszkedő és népét szerető mint azelőtt 
volt, de mosolyogni azóta nem látta senki. Haja, 
szakála is megőszült úgy, hogy most már egé
szen hófehér. De erős akarata, jellemének aczél-
szilárdsága diadalmaskodott azon az emésztő 
bún, mely fiatalabb férfit is megőrölt volna. 
Termete most is olyan daliás, erős, szívós 
mint azelőtt volt, s azt a szeretetet is, a mit 
nem fordíthat többé fiára, mind népeinek áldozza. 
Ebben van ereje, ebben van vigasztalása. 

li 4 & Pfi I t-i 

Bámulatos, a mit a király ebbeli szeretetében 
dolgozni képes. A katonák, a kik részt vesznek a 
hadgyakorlaton, hozzá edzett fiatal emberek, s 
pihennek minden gyakorlat után, egyebet a fegy
verforgatásnál nem is tesznek, és mégis némelyik 
teli szájjal emlegeti, hosy mennyit szenved 
a hazáért. A királya hadgyakorlatok után naponta 
még legalább nyolcz óra hosszát dolgozik, s a 
pihenést nem ösmeri más alakjában, mint alig 
néhány órányi alvásban. Még vaksötét volt Kis
béren, s nyugodott mindenki mély álomban, 
midőn reggeli négy órakor a király mindennap 
fölébredt, s egész hatig dolgozott államügyek el
intézésén, hogy aztán kimenjen a hadgyakorla
tokra, és hogy azok befejeztével ismét átengedje 
magát a népei jólétén őrködő és mélyen meg
szomorított atyai szivét vigasztaló munkának. 

Kisbér különben maga is olyan látványosság, 
hol a legnagyobb mértékben laikus közön
ség is a legkellemesebben és leghasznosabban 

A POSTAGALAMBOK FÖLBOCSÁTÁSA. (l.) 

eltölthet egy napot, s egy ilyen napot a király 
is rászánt az ő annyira kevés idejéből Kisbér 
megösmerésére. Maga a városka, mintegy 2500 
léleknyi lakosságával, természetesen sok látni 
valót nem nyújt, s legnagyobb nevezetessége a 
temploma, melynek két lapos tetejű tornya van, 
a mi Magyarországon ép oly nagy ritkaság, mint 
a minő sürü éjszaki Francziaországhan, a hol a 
párisi Notre-Dame tornya szolgáltatta hozzá a 
mintát. Annál nevezetesebb aztán maga a kas
tély, s a mellett egy takaros, indákkal egészen 
befuttatott kis istálló, mely lakóival együtt nem 
kevesebb mint egy millió forint értéket képvisel. 
Itt vannak ugyanis a híres törzsmének, s legne
vezetesebb közöttük jelenleg a világhírű "Ver
nem!.» 

Csodálatos látvány volt a mint e méneket 
eléje vezették a királynak. A kisbéri ménes majd
nem kizárólag angol telivér és angol félvér pari
pák termelésére szorítkozik, s ménéi ennek a 

udvari csendőr 
őrmester. A KIBÁLY KIINDULÁSA A KASTÉLYBÓL. grÓf s za p á r y Gyula Báró catty, Bruati, 

tábornok, olasz ezredes. 
Szárnysegédek. 
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latos eredményei. Jöt
tek egymásután, amint 
a király elé vitték 
őket: hatalmas tálto
sok mindenféle szí
nekben. Már messziről 
lehetett hallani nyiho-
gásukat, nyerítésüket, 
a mint közel jöttek. 
Fölágaskodtak, mint
ha a csillagokat akar
nák leszedni: egyik 
gyönyörűbb mint a 
másik. Az a látvány, 
a mit igy elővezetve 
nyújtanak, össze nem 
hasonlítható azzal, a 
mit rajtuk látni lehet, 
midőn versenyeken 
kiállanak. Versenye
ken ezek a paripák, 
bármennyire megles
sék is rajtuk a nemes 
-vér, rendkívüli erő, 
törhetlen szívósság, 
nyurga nyakukkal, le
lógó fejükkel, vézna lo
vasaikkal imponálhat
nak ugyan, de szépsé
gükkel nem gyönyör
ködtethetnek, de ilyen
kor csupa tűzláng 
mindenik; fejét fenn 
hordja, karcsúsága, 

idomainak gömbölyüsége szabadon látszik, tü
zes vérmérséklete zabolátlanul kitör, s a mint 
egy-egy huszár körül vezeti, minden mozzana
tában az ügetésének olyan, hogy szobornak volna 
mintául vehető. A király ösmerte mindeniket, 
s valamennyire tett olyan megjegyzéseket, me
lyek az ő bíráló szakösmeretéről tettek fényes 
tanúbizonyságot. 

Az elővezetett mének közül legutolsónak ma
radt a legkiválóbb: a Vernm.il. S a mint hozták, 
s a mint a lovarda porondjára bejött, azonnal lát
ható volt rajta, hogy ő egyik legkülönb. A többi 
törzsmént egyszerű pányván hozta be egy-egy 
huszár, a ki ha néha föl is röpült a levegőbe, a 
mint a csődör nagy önérzetében fölágaskodva 
magával fölrántotta, csakhamar talpra állott 
ismét, s megbírt a maga lovával. Verneuilt 
azonban nem pányván, s nem egy, de nehéz lán-
<;zon és két ember hozta he olyan lassan és óva
tosan, mint egy vadállatot. S a mig azokat egy
szer körül ügettettók is, s a szájukat szabadon 
hagyták, addig Verneuilt nem merték körül ve
zetni, s a szájára olyan erős kosarat tettek, mint 
a vas, s teli tömték jóféle zabbal, hogy méltóz-
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tassék neki addig jó étvágygyal csemegézni, a mig 
bátorkodnak öt egykissé megnézni. Csakis így 
lehetett bátran megmutatni azt a bőszült mént, 
mely olyan vadul viseli magát az istállójában, 
hogy szétrúgja még a falat is, s ha véletlenül 
nincs a száján folyton a kosár, és nem tudja a 
bősz dühét kin kitölteni, képes a saját húsából 
kiharapni egy-egy darabot, a mit már több izben 
meg is tett. 

A nevezetes kisbéri napok néhány mozzana
tát képekben is bemutatjuk. Ellinger Ede ismert 
jeles fényképészünknek, kit e lapok szerkesztő
sége e czélból küldött Kisbérre, meglehetős ne
héz feladata volt, minthogy a király megengedte 
ugyan a fölvételt, de arra, hogy e miatt foglal
kozásában megakadályoztassék a felség, termé
szetesen gondolni se lehetett. Mindazáltal sike
rült bemutatnunk néhány mozzanatot: azt, mi
dőn a király Kisbérre megérkezett a kastélyhoz, 
midőn előhozták a ládában a postagalambot, 
melylyel Catty tábornok adott hirt Komárom 
várán át, midőn a galambot tényleg már elbo
csátották, s midőn a király ép kijő a kastély
ból, a kisbéri uradalom megtekintésére indulva 

TörasménistAiió. Szapáry Gyula gróf mi
niszterrel. S mindez a 
ménes említett szemlé
jével együtt az első na
pon történt: a tízezer 
holdnyi terület, a min-
tagazdaság, a kis anya-
kanczák és a csikók 
ménesének megtekin
tése töltötte be a nap 
hátralevő részét, míg 
a másik két napon a 
király a hadgyakorla
tokon volt. A gyakor
latok két napon át 
tartottak, és czéljuk az 
volt, — bárha be nem 
vallott is, — hogy Fri
gyes főherczegnek és 
Éeichernek, mint két 
táborszernagynak al
kalmuk legyen teljes 
önállósággal működni, 
az első két, az utóbbi 
egy hadosztálylyal 
egymás ellen. A fölte
vés az volt, hogy Fri
gyes föherczeg nyo
mul Komárom felé, s 
Beicher onnan jőve, őt 
feltartóztatja. A két 
ellenséges csapatnak 
Kisbér alatt, Bánk 
mellett kellett talál
kozniuk, s ott vívtak 

ütközeteket két napon át. A hadgyakorlatokban 
jelentős számú honvéd-ceapatok is vettek részt, s 
első sorban kell említenem, hogy honvédeink 
mindinkább méltókká válnak arra a büszke
ségre, melylyel őket emlegetni szoktuk. Teljesen 
egyenlő értékűek a sorkatonasággal, ezt nem
csak lovasságuk, de gyalogságuk is bebizonyi-' 
totta. Az a sánczolás, a mit a második napon a 
Beicher védekező oldalán véghez vittek; a me
netelés, mely alatt ép úgy nem dőlt ki közülök 
egy sem, mint a sorgyalogságból; a honvéd hu
szárok erélyes, gyors, hatalmas lovaglása, mind 
azt bizonyítja, hogy honvédségünk tisztjei nem
csak a magas katonai képzettség tudásával, de 
az igazi honfi szeretetével is képezik a legény
séget. S ez nem lehet kicsinyítő közös hadsere
günkre, sőt ellenkezőleg, mert ép ennek minő
ségében látja a hon véd-tisztikar azt a szinvona
lat, melyet elérnie kell, bárha egyszerűbb esz
közökkel és aránylag so kkal rövidebb idő alatt. 

Egyébként pedig mindhárom fegyvernem 
kitűnően viselte magát. A lovasság, bárha sze
repe kicsi volt, mert a szűk tér, melyre a hada
kozás szorítkozott, kevés földeríteni valót fog-

A POSTAGALAMBOK FÖLBOCSÁTÁSA. ( l l . ) 

A KISBÉRI KASTÉLY. A K I R Á L Y K I S B É R E N . Ellinger Ede pillanatnyi fénykép-felvételei a ^Vasárnapi Újság, részére 



626 

lalt magában, ezt a feladatát kitűnően oldotta 
meg, s egyik, tüzérséggel kombinált rohamá
val egyenest remek, ellenállhatatlan támadást 
vitt keresztül; másnap nem sok dolga akadt, de 
legalább útban nem volt, a mi bizony szintén 
érdemül tekinthető a lőfegyverek olyan mérvű 
kifejtésében, a minővel ma dicsekedhetünk, s 
a mi bizony, bár a lovasságot szépségétől nem 
fosztja ugyan meg, hajdani jelentőségét minden 
esetre nagyon alacsonyra szállítja le. Gyalog
ságunk kitűnő. Erős, szívós, mintaszerű. A czél-
lövési gyakorlatok eredményeinek kimutatása, 
a minél fontosabb és nagyobb mértékben irány
adó nem létezik, nem fékezik ugyan előttünk, s 
így ettől el kell tekintenünk; de az, hogy a tisz
tek mind sűrűbben és okosabban tudják föl
használni a terep hézagait, domborodásait; hogy 
minél ritkábban használják csatárlánczban a 
kettős, hármas sorok tüzelését, a mi nagyon tö
mör czélpontot képez; hogy ágyúkkal szembe 
haladva szét tudják szórni a csapatokat, a ne
hezebb lövetós czéljából, a nélkül, hogy kezükből 
a rendelkezés erejét kisiklani engedjék: azt bi 
zonyítják, hogy gyalogságunk mihamar teljesen 
kifogástalan lesz, s ezuronyaik erejére a legret
tegettebb ellenséggel szemben is bátran támasz
kod hátik a monarkhia. Tüzérségünk: poziczie 
megválaszt.isban, leszerelés, tüzelés gyorsaságá
ban és biztonságában oly kiváló, hogy velük már 
foglalkozni sem szoktak birálgatás szempontjá
ból, legföljebb csupán azért, hogy a nekik járó, 
s mindig kiérdemelt dicséretet számukra kiutal
ják, és ha a tartalékosokra ugyanolyan gondot 
fordítanak, mint az aktiv fegyveresekre, s külö
nösen ha az ágyukat a kissé drágább, de rend
kívül hatásos shrapnelekkel kissé bőkezüebben 
látják el. akkor a mi tüzérségünk elmondhatja 
Bismarckkal, hogy az Istenen kivül senkitől 
sem fél. 

A hadgyakorlatok czélja és eredménye azon
ban, mint említem, nem annyira az egyes fegy
vernemek, mint inkább a vezénylő tábornokok 
kiképzésében áll. S e tekintetben is nagyon szép 
eredményt mutat föl a kisbéri két nap. Az elsőn, 
a tbánki csatán* Frigyes főherczeg támadó föl
lépése nagyon óvatos, Eeicher védelme nagyon 
elbizakodott volt. Amaz a tapogatózása miatt 
jócskán megkésett az egyik szárnyon, emez a 
heveskedésenek köszönheté, hogy többet — Bán
kot is — elveszített, mint a mit kénytelen lett 
volna elveszíteni. De ez egy7 nap alatt mind a 
kettő óriásit haladt; mert a második napon a 
fiatal főherczeg biztossággal, erélylyel és tömö
ren támadott, s olyan hatalmas erőt produkált, 
melynek ellentállani alig lehetett; míg Reicher 
olyan szigorú, tudatos és szilárd védelmi képes
séget fejtett ki, mely erejét sokkal nagyobbá 
tette, és harczképességét még akkor sem kocz-
káztatá, a midőn a túlerővel szemben vissza 
kellett vonulnia. Ez, hogy Frigyes főherczegben 
és Reicherben kiváló hatalmas erőket birunk, ez 
a főeredménye a kisbéri hadgyakorlatoknak; és J 
az, hogy katonáink menetképessége, valamint a | 
kisegítő szervek — a minők az ellátás, elszállá
solás, szállítás stb. — működése szabályos és j 
megbízható, örvendetes tanulsága a két békés ' 
csatának. A legénység bátorságát, vitézségét 
azonban sem nem "gyakorolja* a hadgyakorlat, i 
sem ki nem próbálja a vaktöltés. Ezt az ember
anyag minőségének jóságán kivül, a mi nálunk 
kétségen kivül áll, csupán az adhatja meg, ha 
bízik vezérében, s különösen, ha tudja a saját 
karjában az erőt, a képzettséget, azt, hogy akire 
rászegezi az ö puskáját vagy ágyuját, az meghal. 

Adorján Sándor. 

A KISBÉRI MÉNES. 
A magyar kir. állami ménesek közt az első 

helyet kétségkívül a kisbéri ménes foglalja el, i 
melyet az állam a magyarországi lótenyész- j 
tés előmozdítására tart fenn. Eme kitűnő ménes 
Komárom megyében fekszik és vasúti állomással 
bir. Budapestről 5, Bécsből 7 óra alatt ér- ! 

hető el. 
A ménesbirtok területe 6330 hektár. 
E ménes csak 1854 óta áll fenn s benne tisz

tán és csupán az angol telivért és félvért te
nyésztik. Az összes tenyészkanczák száma rende
sen körülbelől 150 darabra rug s ezek közül 30 
telivér, a többi félvér-kancza.' 

Törzsménekül a ménes alapításakor mindjárt 
angol; telivér és norfolki. méneket hoztak be 
Angliából; a teliyér-kancza-anyagot is majd
nem mind Angliából szerezték be. A félvér- '• 

VASÁENAPQJJSÁG. 
kanczák részint Angol- és Írországból kerültek 
oda, részint Mecklenburgból s az akkori katonai 
ménesekből, Bábolnáról, Badautzról, Biberről s 
néhány Mezőhegyesről. 

Később a szükséges tenyészmén-anyagot, va
lamint a telivér-kanczákat csaknem kizárólag 
Angliából hozták be, mig ujabb időkben, mióta 
a belföldi telivértenyésztés oly föltűnően emel
kedett, belföldön nevelt angol méneket és kan-
czákat is használtak a ménesben. A félvér anya-
kanczákat, leszámítva egyes alkalmi bevásárlá
sokat, a ménesnek saját tenyésztéséből egészí
tették ki. Mindjárt a ménes alapításánál behozott 
Percheron-ménekkel ós kanczákkal kísérelt 
tenyésztéssel rövid idő múlva fölhagytak, mint
hogy a kanczák nagyon terméketlenek voltak s 
az ivadékok elkorcsosultak. 

A kisbéri államménes czélja : 
1-ször, hogy versenyképes és később az orszá

gos lótenyésztési használatra lehetőleg kifogás
talan és erős angol telivér-anyagot lehessen ne
velni. 

2-szór föladata: nem igen nehéz, de megle
hetős nagy, nemes, szép, szivós és tisztán te
nyésztett kitűnő angol telivérló-anyag előállítása, 
melyet az ország lótenyészete nemesebb és érté
kesebb hátas és kocsilovak tenyésztésére meg
kíván. 

A félvér ménes lovainak a jellege átalában 
egy meglehetős nagy, nem igen nehéz, hanem 
nemes, erős és száraz angol félvér lóé. Ily jellegű 
anyag nyerése czéljából minden idegenszerű 
vért a ménesből lassankint kiküszöböltek, ugy 
hogy jelenleg a ménesben csak tiszta angol 
tenyésztésű lovak vannak. 

A ménes lovainak a szine többnyire pej és 
sárga, néhány fekete s elvétve egy-egy szürke. 

Egészségi állapota a felnőtt lovaknak jó és 
SZÍVÓS. 

A telivér mének átalában kitűnőek, annyira, 
hogy nem egy lótenyésztő ország irigy szemmel 
tekinthet e ménállományra, melyben egy Ver-
neuil, Doncaster, Craig, Millar, Ruperra, Kis
bér-öcscse. Sweethread, stb. teljesítik az apamén
szolgálatot. 

A telivér-törzsek ivadékai egyéves korukban 
kivétel nélkül árverésre kerülnek, hogy igy a 
magánkézben idomítás alá juthassanak s a ver
senyekben kipróbáltassák. Az árverést rendesen 
májusban tartják. Átlagára az egyéves csikóknak 
2500 fii. Az eddigi legmagasabb ár egy csikóért 
18.000 frt volt. Az árverésben csak oly belföldi 
tenyésztők és versenyzők vehetnek részt, kik 
magokat kötelezik, hogy a megvett telivér lovak, 
versenypályájuk bevégzése után, az országban 
maradnak. Evenkint egyre-másra 16—18 angol 
telivér csikó szokott kalapács alá kerülni. 

A Kisbéren nevelt s magánosok által a ver
senypályán kipróbált telivér mének közül az 
állam sokat ismét visszavásárol, ugy a ménesek
ben, mint a méntelepekben való fölhasználás 
végett. 

A félvértörzs legnagyobb részénél már egy 
vagy több generáczióban van képviselve az angol 
félvér. E félvértörzs ennélfogva értékes, elegáns 
uri fogatokba való hámos, valamint könnyebb te
her alá való vadász- és tiszti lovakat szolgáltat. 

A kisbéri félvérlovak átlag 167 centiméter 
magasak, különben a termet rendes határai 
165—178 centiméter közt váltakoznak. A vem-
hességi arány e ménesben 10 év átlagában 72 
száztólira rúgott. 

A félvérménesből tenyészméneket nem adnak 
el, hanem a tenyésztésre alkalmas 3Va éves 
méneket, átlag 25—30 darabot, az állami 
méntelepeknek adnak át, mig a tenyésztésre al
kalmatlan méneket mint herélteket árverezik 
el; a legkiválóbb fiatal kanczákat mindig a kis
béri ménes kiegészítésére tartják vissza, a többit 
4 és fél éves korukban a legtöbbet Ígérőknek 
árverés utján adják el. Az eladott 4 és fél éves 
lovak átlagára 800—1100 frt közt váltakozik. A 
ménes fennállása óta minden egyes lóról pontos 
törzskönyvet vezetnek. 

A ménes már több szép dijat nyert a külön
böző kiállításokon; igy 1886-ban a mödlingi 
orsz. gazdasági kiállításon egy állami és egy 
tiszteletdijat, melyek mindenike ezüst érem; 
azonkívül öt ezüst érmet egyes kiállított lovak
ért. 1873-ban a bécsi kiállításon 4 dijat egyes 
kiállított lovakért; 1878 ban a párisi világkiállí
táson a magyar állam által kiállított lovakért 
nagy arany érmet. 

Kisbéren még igáslovakat is tenyésztenek 
1870 óta, melyek az ardennesi, pintzgaui, stájer 

39. SZÁM. 1889. xxxvi. ÉVFOLYAM. 

és Percheron stb. tenyészanyag keresztezései. 
Tónyészirány: erős gazdasági igás lovak előállí
tása. Ezekről is rendes törzskönyvet vezetnek. 
A felnőtt ily lovak vásári értéke átlag 400—600 
forint. 

A kisbéri ménesnek ily magas fokon állását 
Kozma Ferencz miniszteri tanácsos kiváló szak
értelmének és ernyedetlen buzgalmának köszön
hetjük, ki ennek fokozatos emelésére minden 
lehetőt elkövet. 

Ez alkalommal bemutatjuk néhány oly angol 
telivér jól sikerült képeit, melyek a kisbéri mé
nes jelenlegi állására jelentékeny befolyással 
voltak, s ezzel egyúttal megnyitjuk a versenyte
reken is szereplő nevezetesb hazai lovak ismer
tetésének sorozatát. 

* 
Verneuil. A kisbéri állami ménes egyik legke

resettebb apaméne Verneuil. Mortemer és Re-
galia ivadékát, a hatalmas Verneuilt Franczia-
országban nevelték. 1874-dik évben látott elő
ször napvilágot a Lefévre chamanti ménesében. 
Képünkön Blaas sikerült olajfestménye után 
van bemutatva. A versenypályán Lagrange gróf 
színeiben ugy Franczia-, mint Angolországban 
számos nagy versenyt nyert meg, már 2 évfs 
korában szép hírre téve szert. Versenypályájá
nak fénykora azonban negyedik évére esik, mi
dőn Ascot gyepén négy nap alatt háromszor fu
tott s mindannyiszor legyőzte Angolország leg
kitűnőbb lovait s ritka szivós lónak mutatta be 
magát hosszabb távolságokra. Öt éves korában 
búcsút vett a versenypályától s ménesbe 
került. 

1879. év nyarán a magyar kormány, Cava-
liero közvetítésével 7800 font sterlingért vette 
meg a kisbéri állami ménes számára s midőn 
rendeltetési helyére ért, a szállítási és közvetítési 
díjjal együtt száznégyezer forintba került; ez a 
legmagasabb ár, melyet valaha fedező ménéit 
Ausztria Magyarországban fizettek. 

Mióta Verneuil a ménesben tesz szolgálatot, 
rendkívül elvadult. Soha sem nyergelik s csak a 
kifutóban tesz kénye-kedve szerint kisebb-na
gyobb mozgást. Szerencse azonban, hogy eme 
vadságát ivadékai nem öröklik. 

Egyik hazai hippologunk következő magasz
taló szavakkal rajzolja Verneuilt: 

«Kendkivüli állat áll előttünk. Az erőnek, ha
talomnak ily megtestesülését lóban még soha 
sem láttuk. 

Ez az első általános benyomás, melyet min
denki érez, ha Verneuilt először látja. Van va
lami fenséges eme nagy, sárga szinü, hóka, há
romlábra kese ménnek egyátalában nem tetsze
tős, sőt goromba, de azért mégis aczélos, nemes 
jellegű alakjában, a mi minden lóismerőt meg
ragad ugy, hogy elfojtott lélekzettel nézi. Feje 
goromba és nem tetszetős, de igen száraz; zord 
tekintetű szeme nem nagy és többnyire kissé 
vérben forog. Arányos és jól illesztett nyakával 
a fej összeköttetése szabályos. Marja igen szép, 
magas és hosszan benyúlik a kitűnően feszült 
hátba, melyen alig van a nyeregnek helye; mert 
alig ér szemünk a hátig, már is kezdődik az a 
páratlan erejű derék és far, melyhez hasonlót 
kötöttségre, hatalmas iveltségre és az erőátvi-. 
telnek mesés arányaira nézve még soha sem 
láttunk. Hátsó része oly széles, mint az egy an
gol félvér vadászlónál is ritkaság s a mellett 
minden izom aczél rajta. Hatalmas bordázatot 
fed e páratlan rövid hát és derék s a ló mégis rop
pant sok föld felett áll, mert vallanak hossza és 
gyönyörű fekvése, valamint faralakulásának 
óriási méretei folytán a szügytől a medencze vé
góig mégis igen hosszú. Szügye is elég széles 
de — s ez egyetlen hibája — szive tája üres s 
az első lábak karjai szűken vannak beékelve; 
ugy hogy az erősen behúzott könyök miatt hi-' 
bás első állás alakul s igy a csavart kar alatt 
egyéb hatalmas méreteiben aránylag szűk térd-
állás mutatkozik. A csontok hatalmasak, az inak 
szélesen feküsznek és rendkívül aczélosak. 
Hátsó lábain az izomzat, aránylag a konczhoz, 

j kissé teljesebb lehetne, de a csontok igen szóle
sek és erősek, de nem annyira szabályosak mint 
Doncasternél, mert az őztetem helye telt s a kü
lönben igen széles szárcsont a csánk alatt kissé 
nyakalt. Csúdjei erősek, aczélosak, de kissé 
hosszuk, patái aránylag szélesebbek lehetnének. 
Jarasa hatalmas, csupán elől nem szabályos — 
a hibás térdállás miatt. De mindez apróbb hibák 
eltűnnek a legszigorúbb kritikus előtt is, i á az 
egész lo óriási hatalmának és különben páratlan 
jo alkotásának szemléletébe merül. Ennyi szi-
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lárd, aczélos tömeg, telivér lónál igazán a legna
gyobb ritkaság!" 

Termékenysége is jó, habár nem oly nagy 
mint Doncasternél. 

Átörökítési képessége rendkívüli. Ivadékai j 
nálunk 1883-ban kezdtek szerepelni a gyepen. 
Első ivadékai: Metallist, Goliath, Műrész sok 
szép versenyt nyertek; Pajzán, Si, Zománcz, 
Barege, Jós, Cintra, St. Wolfgang. Veglia, 
Oroszlán, Zsarnok, Scapegoat stb. mind szép ne
vet vivtak ki magoknak a versenytereken. 

Kétségtelen, hogy Verneuilben oly rendkívül 
jó apamént nyert Kis-Bér, mely az országos ló- ' 
tenyésztésre valóságos vívmánynak tekinthető. | 

* 
Buccaneer. Pár évvel 'ezelőtt, 1887-ben múlt 

ki a kisbéri telivér-apák eme Nestora, mely több 
mint két évtizeden át annyi dicsőséget aratott 
fiaiban, unokáiban, szép- és dédunokáiban. De 
oly tiszteletben is állt, hogy «őt» általában az 
dörcg M?-»-nak hivták s e czim alatt Kisbéren 
mindenki Buccaneert értette. 

Wild Dayrellnek Little Ked Bovertől szárma
zott eme fia 1857-ben élte csecsemő korát Dor-
chester lord ménesében, de már két éves korában 
a versenypályákon futott. Három éves korában 
az angol Derbyben futott Epsom gyepén, de 
csak negyedik helyen érkezett be; azonban hat 
éves koráig számos nagyobb dijat nyert. 
1865-ben, hét éves korában a kormány, De 
Bulles ezredes közvetítése mellett, kétezer
hatszáz font sterlingen vette meg a kisbéri 
ménes számára apalónak s tulajdonképi hírneve 
innen keletkezik. Sok és nagyhírű ivadékai let
tek s igazi páter família sa lett a kisbéri ménes
nek. Hogy az olvasónak fogalma legyen termé
kenysége felől, csak azt kell megemlítenünk, 
hogy az «öregúr* egyenes ivadékainak a száma 
475-re rug, melyekhez jőnek még az unokák s 
ezek unokáinak roppant száma. 

Hogy nem hiába ette kenyerét (mert az 
utóbbi pár évben azt is kapott mindennap a 
zabon kivül, sőt néhány főtt tojásban is része
sült, delicatesse gyanánt), elég legyen erre nézve 
annyit fölemlítenünk, hogy az ausztriai Derbyt 
9 ivadéka nyerte meg, sőt egy, «Kisbér», az 
epsomi Derby kék szalagját is hazahozta. Ivadé
kai Angliában, Franczia- és Németországban 
s Ausztria-Magyarországban összesen 2 millió | 
százötvennyolczezer ötszázharmincz forintot I 
nyertek versenyeken, melyből Ausztria-Magyar- i 
országra 1.070,350 frt esik. Átörökítő képessége 
Buccaneernek páratlan volt; számos kitűnő 
versenyló köszönhette neki létét. 

A (i Nemzeti és Hazafidij»-at 7 ivadéka nyerte: 
u. m. Andorka, Falsacappa, Gamecock, Lady 
Patroness, Bíbor, G. Buccaneír és Fenék, — a j 
*Kanczadij»-a,t Üart,— a ^Budapesti dij» at 
Landlord,— a Totalisatcur- Handicapct a csikó-
versenyt Olyan nincs,— a budapesti«St.-Leqer»-
dijt Cadet, Veronica, stb. Az «osztrák Derby»t 
Cadet, Canace-kancza, Lady-Patroness, Good 
Hope, NilDcsperandum, Elemér, Vederemo, 
Vinea, Fenék. 

De hasábokat foglalna el ama versenylovak 
névsorozata, melyek a versenytereken diadalt i 
arattak és hasznos lovaknak bizonyultak. 

Mikor az angol tenyésztők neszét vették, mily 
eredményeket ért el Buccaneer az ivadékaiban, 
kétszeres árát ajánlották, hogy Buccaneert visz-
szaszerezhessék; de a magyar kormány oly kin
cset talált benne, hogy semmi áron nem volt 
hajlandó tőle megválni. 

Az «öreg ur» most már csak nemzedékeiben 
él; de a turf évkönyveiben oly nevet örökített j 
meg, mely kitörülhetetlen a hazai telivértenyész- J 
tés történetében, melyben valóságos korszakot 
alkotott. 

# 
Oambuscan. Kisbér elhunyt nagyságai közül, 

mint sikeres apaló, évek során át osztozott Buc- j 
caneerrel jelesebbnél jelesebb ivadékok nemzé-
sóben s igy méltó, hogy róla is megemlékezzünk 
e helyen. Cambuscannak ha más ivadéka nem 
lett volna is, mint a világhírű "Kincsem*, meg
érdemelné, hogy neve a hazai lótenyésztés tör
ténetébe arany betűkkel legyen bejegyezve. 

Hamptoncourtban 1861-ban látott Cambus-
can napvilágot. Apja a hires Newminster, anyja | 
The Arrow volt. 

1872-ben vették Angliában s Kisbéren | 
1874 ben voltak első ivadékai. 

Mint ló, Cambuscan sok nemességet mutatott. 
Szép nagy szeme, nyaka, feje volt s hosszú söré-
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nye, farka egy eszményi arab lóra emlékeztetett. 
Termete átalában kifogástalan volt, de csonto
zata nem nagyon erős. 

Mielőtt Cambuscan a brit földről hozzánk ke
rült, a pályákon csak közepes sikert érhetett el; 
de Kisbéren oly eredményt mutatott föl ivadé
kaiban, hogy az angoloknak méltó okuk volt a 
vásárt megbánni. 

Legkitűnőbb ivadéka kétségkívül Kincsem volt 
Waternymph-iül, de számos más jeles fiát és 
leányát sorolhatjuk föl, a többi közt ilyenek vol
tak: Ilona, Isolani, Altona, Merény, Frange-
pan. Pásztor, Czimer, Parsifal, stb. 

Nyolcz év alatt három éven át volt mint a 
legsikeresebb ivadékok apja első sorban a 
lisztán. 

Ivadékainak összes nyereménye 1.073,878 
forintra rúgott, mi jelentékeny összeg, ha akkori 
versenyviszonyainkat tekintetbe veszszük. 

Cambuscan 1882-ben múlt ki. 
* 

Gratitude. E szép kancza, melyet itt a három 
kitűnő mén mellett bemutatunk, Cambuscan-
nak apáról testvére lévén, szintén a Newminster-
vért örökölte. Anyja Charity volt s 1860-ban 
Angliában vette eredetét. 

A kitűnő kancza 1872-ben, 12 éves korában 
került Kisbérre s több jeles csikóval gazdagította 
a kisbéri állami ménest, mint oly ló, mely a 
legnemesebb vérből származott. Sajnos, hogy 
még több ivadék nem maradt utána, mert a 
Newminster-Yér annyira kapós az egész világon 
páratlan átörökítő képessége által, mint a Stock-
well-é, ugy hogy ha mai nap egy ló Derbyt nyer 
a kontinensen, szinte fogadni lehet rá, hogy 
ereiben vagy Newminster- vagy Stockwell-\ér 
kering, vagy mindakettő egyesülve föltalálható 
nála. Mint képünkön látható: Gratitude a ne
mes telivér anyakanczák mintaképe. 

SZÁZ ÉV ELŐTT. 
— Emlékezések a franczia forradalomra. — 

XIII. A királydráma. (Folytatás.) 

A mint másnap reggel az öt órát ütötte, Cléry 
világot gyújtott. Neszére fölébredt a király is és 
félrehúzva ágya függönyeit, kérdezte: 

— «Elütötte már az ötöt?* 
— ((Több órán, sire, de itt még nem* — fe

lelt Cléry, aztán világot gyújtva, ura ágyához 
közelgett. 

— «Jól aludtam, — folytatáa király — szük
ségem is volt rá a tegnapi nap után. Hol van 
Firmont ur?» (a gyóntató.) 

— «Ágyamban, sire.» 
— «Hát te hol töltötted az éjt?* 
— «Ezen a szóken itt.* 
— «Sajnállak.* 
— «Ah! sire, gondolhatok-e magamra e pil

lanatban?* 
A király gyöngéden szorította meg hü cselédje 

kezét, ki felöltöztette és megfésülte. Azután a 
király letette óráját, gyűrűjét, fehér mellényt 
vett magára és kabátját magára adatta Cléryvel. 
Majd Cléry egy szekrényből oltárformát rögtön
zött s azt ellátta a misemondáshoz szükséges 
minden kellékkel. A király térdre ereszkedve 
hallgatta végig a Firmont abbé által mondott 
misét, azután Cléryhez fordulva, kérte, hogy 
maradjon fia mellett, legyen gondozója. A hű 
ember elérzékenyülve rogyott ura lábaihoz, ál
dását kérve. «Ne tagadja meg ezt, sire, az olda
lánál maradt utolsó francziától.* 

Most a király magára maradt gyóntatójával s 
a kis kandalló mellett igyekezett felmelengetni 
tagjait, mialatt társalgásuk a vallás nagy kérdé
sei körül forgott. De hét órakor újra kijött szo
bájából s egy mélyedésbe vonva Cléryt, átadta 
neki utolsó emlékeit családja számára, egy gyű
rűt, gyermekei lemetszett hajfürtjeit stb. Egy
szersmind kérte, adná át bocsánatkérését, a 
miért nem tartotta meg tegnapi igéretét, de meg 
akarta őket kímélni a búcsúzás fájdalmaitól. 
Ezzel néhány könnyet morzsolva szét szemeiben, 
visszatért szobájába. 

Még utolsó perczeiben sem kímélték érzékeny
ségét a vad porkolábok. Egyikökhöz valami ké
relmet intézett, mire a nyomorult igy felelt: 
«Ohó! Ez megjárt, a mikor még király volt, de 
már nem az.» 

X VI. Lajos nyugodtan vállat vonva monda 
Firmont abbéhoz: 
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— «Látja, hogy bánnak velem ez emberek, de 
mindent el kell tudni tűrni.» 

Később ollót kért, hogy Cléryvel levágassa 
haját, de félórai tanácskozás után megtagadták 
tőle. «Félnek, hogy megölöm magamat — monda 
mosolyogva. — Mily rosszul ismernek! Megölni 
magamat gyöngeség volna; nem ; ha kell, meg 
fogok tudni halni!» 

lieggeli öt órától folytonos dobpergés, lódobo
gás, kocsik zöreje és fegyvercsörgés jelezte a ki
végzéshez való előkészületeket. A királyi család 
rémülettől megfagyva nézte végig mindezt; a 
trónörökös anyja ölébe húzódott s csókjaival bo
rította kezeit; egyszerre felpattant s az előszo
bában teremve át akarta lépni a küszöböt. Egy 
biztos visszatartotta s megkérdezte, hova akar 
menni? "Megyek megmondani a népnek, hogy 

j kérem, ne öljék meg a papát. • 
Végre kilencz órakor nagy robajjal megnyílt 

a király ajtaja s Santerre és egy tuczat községi 
képviselő megjelentek tiz csendőreién. "Engem 
keresnek?* kérdé a király. «Igen!» felel az. 
"Várjanak, mindjárt rendelkezésükre állok* — 
szólt parancsoló hangon s azzal még egyszer 
gyóntatója áldását kérte. Pár pillanat múlva ki
jött büszke tartással, s Santerre felé lépett. Mikor 
észrevette, hogy mindenikök fején kalap van, ő 
is az övét kérte Clórytől. Majd egy Roux nevű 
volt paphoz fordulva, egy iratot nyújtott át neki 
e szavakkal: "Kérem, adja át ezt nőmnek, a ki
rálynénak. » Végrendelete volt. De a renegát pap 
durva cynismussal utasította vissza: «Semmi 
közöm hozzá, nem azért vagyunk itt, hogy meg
bízásaidat átvegyük, hanem hogy a vérpadra 
vezessünk.» 

Még egyszer megszorította Cléry kezét s a je
lenlevőkhöz fordulva felkiáltott: 

— «Uraim! Óhajtanám, hogy Cléry fiam mel
lett maradjon, ki hozzá van szokva; remélem, a 
tanács teljesíteni fogja ez óhajomat.» 

Semmi felelet. 
Ekkor fölemelte fejét, parancsoló hangon szólt 

oda Santerrehez: 
— "Induljunk!* 
Lemenet megpillantotta még Mathey-t, a 

Temple kapusát. Hozzá fordulva szólt: 
— • Tegnapelőtt kissé indulatosan viselkedtem 

ön iránt, ne haragudjék érte.* 
A vad sansculotte nem szólt, elfordította fe

jét. Alant kocsi állott már készen, melyben a 
király elhelyezkedett gyóntatójával. Kögtön utá-
nok két csendőr hágott fel a kocsiba, kik az első 
ülésen foglaltak helyet. Ugy mondják, ezeknek 
megbízatásuk volt, hogy rögtön leszúrják a ki
rályt, mihelyt a legcsekélyebb kísérletet veszik 
észre a tömegben megmentésére. Tudva van, 
hogy erre nézve mindenféle mendemondákat 
rebesgettek már előtte való nap. Állítólag két 
ifjú ember feladata lett volna megmenteni a ki
rályt. Mások szerint Batz báró kétezer elszánt 
embert tartott készen a király erőszakos megsza
badítására a vérpadhoz vivő útja közben. Még 
gyanakvóbbakká tette a kedélyeket, hogy közvet
len a halálitélet kimondása után a Palais Boyal 

; egy éttermében egy Paris nevű ifjú észrevéve a 
király halálára szavazó Lepelletier képviselőt, e 

i szavakkal rohant feléje : «Te vagy az a gazem
ber, a ki a király halálára szavaztál?* «Igen, de 

| nem vagyok gaz, lelkiismeretem szerint csele
kedtem.* • íme itt van jutalmad!* E szavakkal 
oldalába döfte kardját s elmenekült. 

Akármint lett legyen is, a király megszabadí
tásának tervéből semmi sem lett. Lassan haladt 

i az áldozat hintója a fegyveresek kettős sora közt, 
körülötte számos ágyú, lovasság, elől a dobosok, 

i hogy minden szót elfojthassanak, mely a király 
érdekében emelkedhetett volna. A reggel ködös, 
hűvös volt, a hatóság rendeletéből boltik és ab
lakok zárva voltak, komor hangulat lirlércznyo-
mása nehezedett Parisra. 

Az ut tovább tartott egy óránál. A király hall
gatott, vagy gyóntatójával felváltva mormolta a 
haldoklók imáit. Igy értek a XV. Lajos térre, 

; hol a vérpad épen szemben a Tuilleriákkal volt 
felállítva. A király törte meg először a csendet:. 

] «Ha nem csalódom, megérkeztünk* — monda. 
| S mikor a hóhérsegéd közeledett, hogy felnyissa 
! a kocsi ajtaját, gyóntatójára mutatva folytatá: 

" Figyelmökbe ajánlom ezt az urat! Legyen rá 
gondjuk, hogy halálom után ne történjék rajta 
bántalom. Önökre bízom!» "Igen, igen, lesz rá 

• gondunk, hagyja csak ránk* — vágott szavába 
| baljóslatú hangon egyik hóhérlegény. 

Sámson és három segédje le akarta vetkőz-
| tetni a királyt, de ő büszkén lökte vissza őket s 
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maga vetkőzött le. Barna kabát, fehér mellény, 
szürke nadrág, fehér harisnya volt rajta. Nyak
kendőjét is maga vetette le, letűrve inggallérját. 
De a hóhérok újra meg akarták ragadni, hogy 
megkötözzék. «Mit akartok?* kérdé élénken a 
király, visszatartva őket. (Megkötözni önt» — 
feleltek. «Engem megkötözni?" — kiáltott fel 
kifejezhetlen méltatlankodás hangján. «Nem; 
abba sohasem egyezem bele. Tegyenek, a mit 
akarnak, de megkötözni nem hagyom magamat, 
erről mondjanak le!» Ám a hóhérok erőszak
hoz akartak folyamodni. A király ekkor néma 
könyörgéssel fordult gyóntatójához, mintegy ta
nácsát kérve ki, mire ez könnyek közt kérte, 
hogy ne ellenkezzék. «Sire, — monda — ez 
ujabb megaláztatásban is csak egygyel több ha
sonlóságot látok Felséged és az Istenember 

Santene jelt ad a dobosoknak és siketítő dob
pergés nyomja el a király végszavait. Finnont 
abbé még egyszer felkiált: «Szent Lajos fia, az 
örökkévalóság kapui tárvák előtted» — a XI I. 
Lajos maga hajtja alá fejét a vérpadra. 

Alig hull le feje, a bakó felkapja s azon vére
sen kétszer meghordozza a yérpad körül. Ezer
nyi torokból hangzik fel: «Éljen a nemzet! Él
jen a köztársaság!* Undok hiénái a kiontott 
embervérnek, a nép legaljasabb söpredéke felha
tol a vérpadra, rongyos zsebkendőit beleáztatja 
a királyi vérbe, s szétkapdosva az áldozat ruháit 
pokoli orgiát ül a franczia királyság halotti 
torán . . . 

elfogták s mivel azzal mentette magát, hogy erős 
fogfájása volt, fogait hivatalosan húzták ki. 

* Goethe mint istenség. Haiti szigetén két ber
lini utas egy oltárra állítva találta Goethe szobrát a 
többi bálványalakok között. Valahogy oda került a 
szobor, hogyan, arról nem tudtak adatot szerezni, s a 
haitiak elhelyezvén a többi bálványalak közé, azt is 
isteneik közé számítják. 

'•'•'• Kiváló pecsétgyüitemőnye van Berlinben a 
bibliographiai intézetnek. 19 qnart kötetben 204 
német hatóság, 107 város, 46 fejedelem, 4700 ne
mesi család jól konzervált pecsétje van, melyeken 
számos történeti nevezetesség czimere is látható. 

''•'• Teli Vilmos emlékét a svájcziak még most is-
kegyelettel ó'rzik, habrir a kritika kétségbe vonja 
Telinek még létezését is. Nyilvános adakozás utján 
Altdorfban, a luczerni tó mellett, nagy emléket ál
lítanak fel azon helyen, a hol — a monda szerint — 
a hős fia fejéről az almát lelőtte. 

BUCCANEER. VERNEUIL. 

CAMBuSCAN. 

A K I S B É R I MÉNESBŐL. 
GRATITuDE. 

BLAAS FESTMÉNYEI UTÁN. 

sorsa közt, a kit jutalmul nyerend.» Mire a ki
rály, szemeit az égre emelve : «Tegyenek tehát, 
— monda, — a mit akarnak, kiürítem a kelyhet 
az utolsó csöppig.» Az egyetlen kegy, melyet ki
nyerhetett, az volt, hogy saját zsebkendőjével 
kötötték össze kezeit. 

A vérpad lépcsői rendkívül meredekek voltak, 
s az elhizott király, hátrakötött kezeivel, Fir-
montra támaszkodva is csak nehezen haladha
tott fel rajta. Egy pillanatig ingadozni is látszott, 
de az utolsó lépcsőfokra érve gyorsan a vérpad 
elejére lépett éa parancsoló főmozdulattal hall
gatást parancsolt a vele szemben álló 10—20 
dobosnak, azután csengő hangon megszólalt: — 
«Ártatlan vagyok mindazon vétkekben, melyek
kel vádolnak. Megbocsátok hálálom okozóinak s 
kérem Istent, hogy a vér, melyet kiontanak, ne 
hulljon soha vissza Francziaországra.» 

Néhány «kegyelem!» kiáltás hangzik fel, de 

EGYVELEG 
* A levelezőlapra felírható sza' ak mennyisége 

tárgyában amerikai gyorsírók versenyt rendeztek, 
melynél a dijat Sylvanus Jones richmondi (virginiai) 
gyorsíró nyerte el, ki egy levelező lapra 36.784 tzót 
tudott leimi. 

••' A legyező eredetét igy beszélik a khinaiak. 
E};y hatalmas mandarin leánya, a szép Si, egy ef-te a 
nagy khinai lámpa-ünnepen gyönyörködött, de any-
nyira megizzadt, hogy kénytelen volt álarczát le
venni képéről. Mivel azonban a profán tömegnek 
arczát nem volt szabad látnia a törvény szerint, az 
álarczot egészen arcza előtt tartotta s ide-oda moz
gatta. A jelenlévő hölgyek utánozni kezdték a me
rész ujitást s tetszésben részesülvén, az álarcz helyét 
csakhamar a legyező foglalta el. 

* A hatóságok bölcs intézkedéseit régebben 
kritizálni sem volt szabad. Begensburgban, midőn 
egy uj törvényjavaslatot nyújtottak be, egy fiatal 
ember arczát elfintorította s fejét megrrizta. Bögtön 

* A vasárnapi munkaszünetet Szent-Pétervártt 
is be akarják hozni egészen angol minta szerint, már 
eddig 1200 kereskedő egyezett meg, hogy üzletét 
vasárnapokon s ünnepnapokon állandóan zárva fogja 
tartani. 

* A Bismarck-muzeumot jövő év ápril 1-én a 
hírneves kanczellár 75-ik születésnapján akarják 
megnyitni Berlinben. A múzeumban a menuvire le
hetséges összegyűjtik mindazokat a könyveket, la
pokat, rajzokat stb. a hol Bismarckról van szó. 

*A születések s a nap szakaszai. Különféle 
statisztikai felvételek összehasonlítása folytán ki
tűnt hogy a születések legnagyobb része éjjel 12—2 
óra közt történik, azután fokozatosan apad s a leg
ritkábban délben 12-5 óra közt fordul elő, azontúl 
pedig az arányszám ismét fokozatosan emelkedik. 
Mintegy 60 év óta különböző helyen észlelték ezt a 
szabályszerűséget, úgy hogy valószínűleg rendsze
res állapotnak kell lennie, mely vagy a föld forgásá
val vagy biológiai okokkal van összeköttetésben. 
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A SZEGEDI RAKODÓ-PART. 
Épen tiz esztendeje múlt annak, hogy a ma

gyar alföld legnagyobb városának elpusztulása 
fájdalmas érdeklődést keltett az egész müveit 
világon s a hol csak könyörületes sziv dobog, 
mindenünnen feléje nyúltak a segítő kezek. A 
törvényhozás országos érdeknek mondta ki a 
város megmentését, a király kijelenté, hogy 
(i Szeged szebb lesz, mint valaha volt.» 

Es minden erő megmozdult, hogy a király 
szava valósággá legyen. A ki a mai Szegedet 
látja, be fogja ismerni, hogy már azzá is lett. 
Szép kövezett utezák, tágas közterek, palotaszerű 
középületek, emeletes magánházak tervszerű 
szövevénye áll az egykori parasztváros alacsony 
vályogházikói, szemetes udvarai helyén, tarka 
boltkirakatok csillognak, a hol az előtt legföljebb 
szalma- vagy szénacsutakok jelzek a vendégfoga

többnyire kölcsönpénzen építők közül sokan so
dortattak, — az ország örült, és büszke volt rá, 
hogy a nagy Alföldön, a nyelvhatárhoz közel, ily 
szép és nagy városa van, mely a kulturváros 
minden kellékeivel fölruházva, oly fontos misz-
sziót van itt hivatva és most már képesítve is 
teljesíteni. Mindenki óhajtotta és remélte is, 
hogy az újjáalakulás kalamitásai is majd el
enyésznek az idők folyamán s a nép szorgalma 
és az állam jóindulatú támogatása meghozza a 
városnak a külső kerethez illő belső jóllétet is. 

Fájdalom, a fejlődésnek és boldogulásnak ezt 
a folyamatát sok minden gátolja, még a város 
helyi fekvéséből származó szerencsétlenségek is. 

így mindenkit méltán megdöbbenthetett az e 
hó első napjaiban érkezett jelentés, mely szerint 
a fónnebb említett szép rakodó-part mintegy 
száz méter hosszaságban bedőlt, illetőleg mint
egy két méter mélységnyire besülyedt s hogy 

A szakértők a part mentében több helyütt 
eszközöltek fúrásokat, melyekből azt a meggyő
ződést merítették, hogy a rakpart csak az eset
ben lenne teljesen szilárd, ha oly mélységről 
kezdenék építeni, mint a tiszai hidfők alapjait, 
és a hidoszlopokat, a melyek lehatolnak egészen 
a kemény talajig, a mi roppant költséget igé
nyelne. Azért is nem építették a rakodópartot 
már eredetileg ily mélységből, mert az meghá
romszorozta volna az építési költségeket. Talál
tak azonban a szilárd talajon nyugvó vastag 
homok fölött egy meglehetős vastagságú kék 
agyag-réteget, mely viszonylagos szilárdságot 
igért bizonyos teher elviselésére. Erről az agyag
rétegről kezdték tehát a rakpartot alapozni. A 
kövezet azonban, melylyel a rakpartot bevonták, 
fölötte nagygyá tette a tehert s midőn a Tisza 
vize leapadt s megszűnt ellennyomást gyako
rolni a szilárd réteg alatti homokra: az meg-
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dók, rúdon lógó palaczkok a korcsmaházak he
lyét, csín, rend mindenfelé, a merre csak né
zünk s még a nyugatról jövő idegen is czivilizált 
városban érzi magát Szegeden. 

Külső csínra nézve valóban alig van az or
szágnak Szegedhez fogható provinczialis városa. 
Még műemlékeknek, monumentális müépítmé-
nyeknek sincs híjával. Ez utóbbiak között leg
jelentékenyebb a szép tiszai híd s mellette a 
Tisza jobb partján elvonuló rakpart. 

E part egészen a budapesti Dunapart mintá
jára épült, szépen faragott kövekből, alantabb 
párkánynyal a Tiszán érkező hajó-áruk kiraká
sára, fölül kirakodóval és korzó-szerü gyalogjáró
val, mely mellett csinos vasrácsozat vezet s va
lóban egészen modern külsőt kölcsönöz a város 
e részének. 

Daczára a bajoknak, melyekkel egy árviz által 
elpusztított s szebb alakban újra épült város ily 
nagymérvű átalakulásának a katasztrófát ke
resztül élt nemzedék életében együtt járni kel
lett, s daczára a nehéz helyzetnek, melybe a 

egyebütt is veszedelmes süppedések előjelei mu
tatkoznak rajta. 

A rakodó-part többe került két millió forint
nál s mintegy hét esztendeig építkeztek rajta. 
Oly munka volt tehát, melynek évtizedekre, ta
lán századokra kellett volna tartósságot ígérnie. 
Sime teljes elkészültének negyedik évében le
roskad s maga alá temet minden hozzá kötött 
reményt. 

Szerencse még, hogy az árviz elleni biztosítás 
föladata nem vala e parthoz kötve, a mely eset
ben a város biztonléte is oda temetkezett volna 
a romok alá. De a part, mint mondók, inkább 
csak az áruk kirakására volt szánva s inkább 
aesthetikai, mint vizbiztonsági czélnak szolgált. 
A rakodó-part bedülése tehát a város biztonlétét 
nem veszélyezteti. 

De igy is óriási a kár s nagy a beomlás fölött 
a megdöbbenés. A kormány azonnal szakértőket 
küldött a helyszínére, a kik a szerencsétlenség 
okait megvizsgálják s a kár helyrepótlására ja
vaslatot tegyenek. 

roppant s bekövetkezett a rakpart sülyedése. 
A szakértők által a földmüvelésügyi minisz
terhez benyújtott jelentés azt javasolja, hogy a 
rakpart nem építendő fel régi alakjában, hanem 
lejtős partburkolattal, mely a Tisza medrében 
erős kőhányásokra fog támaszkodni s helyen-
kint lépcsőkkel lesz ellátva. Hy kőhányásokkal 
fogják megerősíteni a rakpartot egész hosszában, 
mivel a fúrásokból kiderült, hogy annak az 
egész vonalán olyan a talaj, mint ott, a hol süp-
pedés történt s igy hasonló süppedések másutt 
is várhatók, ha ily kőhányásokkal nem támogat
ják. A szakértő bizottság ezenfelül azt is java
solja, hogy a felső partfal az árviz elleni vé
delem szempontjából a város egész mentén 60 
centiméterrel fölemeltessék, minthogy a tavali 
árvízkor csak két centiméterrel volt magasabb a 
viz szintájánál. Mennyire fog a költség terjedni s 
ki fogja fedezni, — az még eldöntésre vár. A fő 
azonban, hogy a munka mielőbb meglegyen s a 
rakpart a további veszedelemtől megmentessék. 
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BARANGOLÁSOK A TÁTRAVIDÉKEN. 
Tátrafüred, 1889. szeptember. 

Vakítón csillogó, villogó, szűz hó a csúcso
kon . . . leuge szellőben bókoló, zöld fürtös 
zabtáblák a sikon . . . tél a magasban, nyár a 
völgyben lenn . . . ilyen a Tátravidék, mikor 
feledhetetlen napok és hetek után, szeptember 
elején, búcsút veszek tőle. 

Vége a saisonnak! Ürülnek a villák! Nem 
hallatszik zene, nem tarkítják rikító női ruhák 
a fenyvesek komor zöldjét, nem keltegeti vidám 
gyermekhang a sziklák viszhangját . . . már 
csak «becsületből* van nyitva itt-ott a vendéglő, 
kávéház, levonult falvaiba a fuvaros, csak el
vetve barangolja be a hegyeket-völgyeket néhány 
fáradhatatlan turista, vége a saisonnak! 

Hejh, pedig zajos, víg élet volt erre felé, még 
csak kevés nap előtt is! Egymást érte a sok 
gyalog, lovas kirándulás . . . a három Tátra-
Füreden Vattay, Radics és Eácz Jani bandája 
versenyzett az elsőség pálmájáért (a többség 
Eadicsnak ítélte oda), bő szürete volt vendég
lősnek, vezetőnek, fuvarosnak, cselédnépnek,— 
előkelő közönség adott légyottot egymásnak a 
Magas-Tátra vidékén,— boldog volt, a ki szobá
hoz juthatott és volt elég olyan is, a ki telepről
telepre zarándokolt, míg drága pénzen nyomo
rult turista-szobácskában hajthatta pihenőre 
gondterhelt fejét! De már vége! 

A káprázatos napok utolsó, fényes fellobbaná
sát Károly Lajos főherczeg ós neje, Mária 
Terézia főherczegnő látogatása képezte. 

A napilapok bőven foglalkoztak az úti pro-
gramm egyes pontjaival. Nem akarok bővebben 
kiterjeszkedni a részletekre. Hiszen csak az «állo
másnevek » változnak, a többi ugyanaz marad: 
éljenzés, szónoklat, bokréta, díszebéd, szónoklat, 
körséta, indulás, szónoklat . . . érkezés, szónok
lat . . . alig marad idő egy pillantást vetni a 
hajlongó küldöttek fölött a gyönyörű vidékre.. . 
nincs alkalom beszívni a balzsamos hegyi leve
gőt, mert már is felelni s köszönni kell . . . nem 
lehet odaadni magát a «benyomásoknak)), mert 
kocsiból ki, lóra, vagy kupéba föl kell szállni! 

Károly Lajos főherczeg mostani körútján való
ságos oázisnak tekinthette a tátrafüredi rövidke 
tartózkodást. Kedves rokoni körbe érkezett, le
vetkőzhette néhány órára az etiquette fényes 
békóit, s elcseveghetett családi dolgokról. 

Képünk azon jelenetet ábrázolja, midőn 
Károly Lajos főherczeg kezet szorít Klotild fő-
herczegasszonynyal.ki mögött Mária Dorothei és 
távolabb Margit főherczegnő siet a vendégek j 
üdvözlésére. A másik oldalon Mária Terézia j 
főherczegnő veszi át a fürdővendégek bokréta- í 
ját Mixa Teréz k. a. kezéből, s mellette Hold-
házy apát áll Józsi és László főherczegekkel. 
A képen látható még gr. Sztáray Irma udvar
hölgy (a lépcső alján), gr. Tisza Lajos és Szent-
iványi József (a főherczegnők mögött) és a nagy 
számmal összesereglett fürdővendégek cso
portja. . . . De a pillanatnyi felvétel elárulja a 
kicsiny Klotild és Erzsébet főherczegnők kíván
csi érdeklődésót is, kik a kiszögelő első emeleti 
erkélyszoba ablakán kandikálnak le a szép jele
netre. 

Egy másik képünk a poprádi Husz-parkot 
tünteti föl, háttérben Felkával és a havas Tátra 
csúcsaival. 

Ez a telep e napokban az által nyert érdekes
ségben, hogy a főherczegi pár Béla-Barlangliget
ről visszatérve fényes udvari ebédet adott étter
meiben, melyhez a tátrafüredi «matadorok» is 
hivatalosak voltak. 

Ez alkalommal egy mulatságos tévedés adott 
beszédtárgyat a hírszomjas közönségnek. A meg
hívottak frakkos csoportja, a fehérruhás üdvözlő 
leánykák didergő sorai, az éljenezni vágyó nép 
tömege már órák óta les te az érkezés pillanatát 
a Husz-parknál . . . de hiába! A fenséges pár ez
alatt Salamon szép fogatán a hosszú úton meg
késve, fáradtan, porosan egyenesen a poprád
felkai állomásra hajtatott és — egy ott álló vonat 
szalonkocsijába szállt. 

A kik ezt látták, kárörömmel terjesztették a 
hírt, hogy felsültek a meghívottak, mert a fő
herczegi pár a Husz-parkot elkerülve, vonatra 
szállt és elutazott. Pedig csalódtak! Mert a fő
herczeg és neje nem föl, hanem ?»á#8zálltak a 
kupéban, a mennyiben ott átöltöztek, a Husz-
parkba kocsiztak, s az igen derült hangulatú 
ebéd után a kupéban megháltak, hogy utjokat 
másnap kocsin folytassák Dobsina felé. 

Ah! tudom elragadta lelküket ez a bűbájos 

szépségű út! Eíész hosszában nevető zöld rét, \ 
melyen végig kiséri az utast köveken bukda- | 
csolva,kanyarogva,zsörtölődve,dudolgatva,virá- | 
gokat locsolgatva, kacsanéppel enyelegve egy I 
pajkos kis patak, — két oldalt suttogó fenyves | 
erdők, melyek csak egyszer nyitnak tágabb tért, 

; hogy újra összeszoruljanak, mintegy magukhoz 
ölelni a keskeny völgyükben áthaladó utast. 

Gyönyörű, istenáldotta vidék ! Milyen boldog 
lehet az, a ki itt lakik! gondoltam magamban, 

; mikor először érintem e festői pontokat, s irigyen 
' néztem a közelgő falu tornya felé. 

Oh de milyen csalódás ! 
Vernár falunál szomorúbb, szivet facsaróbb 

I képet nem képzelhetek magamnak! 
Ott a derült kék ég boltja alatt, körülövezve 

pompás erdőségek által, mintegy megvédve ró-
! mes sziklafalak közt, félénken szorong egymás

hoz egy csoport faviskó . . . sehol kert, udvar, 
virág . . . de még fa sem terjeszt árnyat, kölcsö-

: nöz díszt, ad gyümölcsöt ezen a fában oly gaz-
; dag vidéken ; kiéhezett, leaszott tót férfiak és 
; asszonyok túlnehéz terhet czipelnek mások szol-
! gálatában, mások hasznára, — hálás pillantás-
' sal emelik meg kalapjukat a Megváltó keresztje 
i előtt, s megadással czipelik tovább a magukét... 
j félmeztelen gyermekek raja követi az elrobogó 

kocsikat, 8 változatos módon postakürtöt utá
nozva, czigánykereket hányva, tánczra kere-

I kedve, magyarul köszöntve csikarja ki a könyö
rületességet. 

Földi paradicsom e vidék, mely annyi nélkü
lözést rejt magába! És Vernár nem az egyetlen 

I földhöz tapadt, nyomorult, szegény helység e 
i vidéken e hazában! 

Vége volt gondtalan, derült, pajzán hangula
tomnak. E rém kisért a dobsinai jégbarlangba, 
ezen megfagyott világba, hol a szemkápráztató 
jégfüggöny előtt is az a szomorú kérdés villant 
meg agyamban: 

— Nem jobb lenne ilyen függönyt gördíteni 
az egész föld köré, ha népei nem bírják (vagy 
nem akarják) megszüntetni embertársaik nyo
morát? 

*. De hát mit tépelődöm megoldhatatlan felada
tokkal, mikor még az olyan egyszerű kérdés sem 
talál feleletet, hogy milyen hatalmas erő töltötte 
mes Magyarország ezen nagyszerű jégvermét? 

Még csak tizenkilencz éve, hogy ismerik és 
már is bámulattal tölti el a világot. Nincs párja 
a földön, s ennyi jeget csak a sarkvidéken látni 
együtt! 

Negyven méternyi magasságú az a jégtömeg, 
melyet fél óra alatt jártunk körül, s az idő 
póldabeszédszerü vasfoga nem árt neki, ellen
kezőleg: évről-évre több jég képződik, fokozva 
gazdagságát mennyiségében, alakzatainak sze
szélyes változatosságában, sajátosságában. 

A nézők pedig törik a fejőket, hogy mikor és 
hogyan támadhatott e sok megfagyott zuhatag, 
oltár, függöny, oszlop, orgona ós koczkáztatják 
a merész s képtelen föltevéseket. . . . 

Mennyivel könnyebb feladatuk van a bélai 
cseppköbarlangban. Ott már járt utón haladnak 
(2500 lépcsőfokon le s fel), megmagyarázhatják 
a szoborcsarnok s egyéb érdekes látnivaló kelet
kezésének történetét. 

Van is látogatója elég, különösen mióta a 
csodás barlangot méhébe fogadó hegy alján, 
árnyas fenyvesek rejtekéből kaczér nyaralók 
csoportja dugdossa tetőit a napsugarak özöne 
felé, Barlangliget néven csalogatva falai közé a 
közönséget. 

Ez az életrevaló nyaralóhely kétségtelen szép 
jövővel bír. Szép a fekvése, jó a levegője, üde a 
vize, jóltevŐ a fürdője, rengeteg, a fenyvese, ki
elégítő a konyhája, sok a kirándulóhelye és 
évről-évre több az «apostola.» (Ezek között 
Ivánka Imre, gr. Csáky főispán, s Török buda
pesti főkapitány a leghatalmasabbak). 

Barlangliget egy amerikai keletkező gyarmat 
benyomását tette rám. Mindenfelé kalapács
kopogás, fürészcsiszogás, balta-csapás hangzik, 
mindenütt épületanyag hever, minden ujdonat 
új (az én szememnek szinte sértőn új), bevég-
zetlen, kezdetleges, — de mindenütt és minden
ben pezsgő új élet bélyegével. 

A társasélet a kisebb és a fejlődő fürdők stá
diumát árulja el. Az egész fürdőközönség egy 
család. Csupa ismerős jön ide, vagy itt minden
esetre összeismerkedik és kedélyes csoportokban 
együtt rándul át Javorinába, Tátrafüredre, Stav-
niczára vagy Dobsinára. 

De legtöbben a legközelebbi szomszédságban 
szeretnek mulatozni. Törzsvendégek, beteltek 

3í>. SZÁM. 1889. xxxvi. ÉVFOLYAM. 

már a kilátásokkal, természeti csodákkal, turista 
becsvágygyal, — nyugodt vérrel, békés kedv
teléssel élvezik a fenyőt, vizet, levegőt, s hogy 
mindhárom jobban essék, szép csendes séta
lépésben elbolyongnak Sarpanecre, vesznek egy 
élő libát, azt az erdőben leölik, megkoppasztják, 
nyársra húzzák, megsütik és isteni élvezettel 
elköltik. , 

Barlangligetnek csak egy a hátránya: hogy 
nincs kiemelkedő, szabad fekvése, erdős katlanba 
lévén szorítva. No de hívei azt mondják, hogy 
annál több az erdeje és ők így szeretik. . . . 

És ez a fődolog. A sokféle ízlésre számítva 
gombamódra teremnek is nyaraló telepek az 
egész Tátravidóken. Barlangliget közelében, hét 
kilométernyi kellemes sétaúton elérhető Madár
háza, hol Loisch birtokos kényelmes vendéglőt, 
fürdőházat, és egy emeletes szép nyaralót épít
tetett, s olcsó szoba- és fürdő-áraival és jó kony
hájával már eddig is nagyszámú törzsközönséget 
biztosított magának. 

Tátraháza, a Késmárkhoz alig egy órányira 
fekvő kolónia az idén szintén népes volt. Ven
dégei sok kirándulást tettek és egy szép sétautat 
lelkesült s zajos ünnepléssel elneveztek a leg
tiszteltebb fürdővendég tiszteletére Irányi-
útnak. 

A Veszterfóle Széplak (a tátrafüred-csorbaitói 
út mentén) szintén szép fejlődésnek indul. Eddig 
csak egy díszes vendéglőből állt, melyben egész 
nyáron át nem volt üres szoba, de már fölépült 
az új fürdőház, tejcsarnok és nyaraló a jövő évi 
vendégek befogadására. 

A Poprád város tulajdonát képező Virágvölgy, 
a Dobsinára vezető úton, egyike a Tátravidék 
legkiesebb pontjainak. Talán sehol sincs e vidé
ken oly buja zöld fű, sehol olyan erdősűrüség 
mint itt. Négy-öt nyaralója, vendéglője, fürdő
háza pedig sok kényelmet nyújt látogatóinak. 

Említésre méltók még a nyaralótelepek közt 
a «parkok», melyekkel itt majd minden kisebb-
nagyobb városka dicsekedhetik, s melyek min
den tekintetben konkurrálhatnak egymással. 
A már nevezett poprádi Husz-park vetélytársai: 
a szepesszombati Gréb-park, a nagyszalóki 
Veszter-park és a felkai Krompeclier-park. 

Utóbbi az idén egy kis «író- és művész-körU 
gyűjtött Felkára. Ott nyaralt ugyanis Schwarcz 
Gyula hírneves tudósunk, ki demokrácziájának 
második kötetéhez (a római demokráczia) itt 
írta sok polemikus éllel az előszót; továbbá Fái 
J. Béla, Gelléri Mór, Lukács Gyula, Gabányi 
Árpád színművész, stb. 

Gánócz, Lubló, Lucsivna fürdők más igények
kel lépnek föl, s más kategóriába tartoznak, de 
a nyaralótelepek közt első helyen kellett volna 
említenem a Csorbái tavat, oLiptómegye gyön
gyét*, a Tátravidék legfestőibb pontját. 

Szentiványi József, e gyönyörű hely tulajdo
nosa, okos önzéssel nem enged át egy talpalat
nyi területet sem a remek fekvésű tó partjain 

I nyaralóépítés czéljára. Ezt magának tartja fenn, 
elégedjenek meg a turisták a futó gyönyörrel, 

j mit itt találnak. 
A csorbái tó már is szép számú nyaralói folyton 

népesek; én annyira szépnek találom e helyet, 
hogy nem időzném partjain huzamosabb ideig, 

: nehogy lekoptasson valamit a mindennapiság 
és megszokás azon varázsból, melyet futólagos 

1 megtekintéskor a kedélyre gyakorol. 
Egészen más, ha a három Tátra-Füredróí van 

szó ! Tátrafüreden nem egy szép pont jő számí
tásba, hanem a szép pontok garmadája. Tátra-
Füred nem csupán gyöngy, hanem gyöngyfüzér. 
Tátra-Füreden ne féljünk, hogy mindennapivá 
lesz, mert itt minden nap a természet más szép-

| ségének ünnepét üljük. Tátra-Füreden a meg-
| szokás egyhangúsága lehetetlen, mert épen oly 

kevéssé lehet egyhangú, mint a kedves drága 
otthon. 

Három Tátra-Füred van s mindegyiknek ra-
í jongó lelkesülője lég ió . . . én lényeges különb-
I séget nem találok a három közt. A természet 
I pazar kézzel áldotta meg mind a hármat, s az 
I embereknek nem sikerült ellensúlyozni e tékoz-
| lást. A szerencsétlen birtokviszonyok, a roszul 
I kötött bérleti szerződések, kapzsiság az egyik s 

konokság a másik oldalon sok akadályt gördí-
i tenek e páratlan hely fejlődésének útjába, de 
| semmi emberi félszegség Bem tartóztathatja föl 
| azt az áramlatot, mely Tátra-Fürednek világhírt 
| biztosít. 

Mind a három Tatra-Fürednek van egy-egy 
büszkesége. Új-Tátrafüredé a szanatórium, hol 

: télen-nyáron menedéket lelnek a betegek, Alsó-
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Tátrafüredé a vasláp- (rnoor) fürdő, melynek 
é,pen annyi mamelrnkjai, mint Tamásai vannak, 
Ó-Tátrafüredé pedig az, hogy Klotild főherczeg-
nönek itt van egyik otthona. 

József főherczeg fenséges neje nyolcz év előtt 
időzött itt először, s akkor annyira megnyerte 
tetszését Tátrafüued fekvése, levegője, hogy el
határozta nyaralót építeni. Alsó-Tátrafüreden 
meglátta dr. Papp Samu csinos villáját, s azt 
•mondta : a ki ezt építette, fogja az enyémet is 
építeni. 

Májunké, szepes-szombati születésű fiatal épí
tész, ki alig verte le czipőiről a bécsi akadémiai 
port, volt a szerencsés, kit a főherczegnő bizal
mával megtisztelt, s kinek benyújtott tervét 
változatlanul elfogadta. A minden tekintetben 
sikerült épület azóta a főherczegi család ked-
vencz nyaralóhelye, melyből a családfő csupán 
azért száműzi magát, mivel mint telivér alföldi, 
sehogy se bír a magas hegyvidéken két-három 
napnál tovább időzni. 

Klotild főherczegnő és családja visszavonult, 
egyszerű életet él, korán kel, sokat sétál, sok 
levelet ír és kap, sok franczia, angol, német s 
magyar lapot olvas (nem hiszem, hogy legyen 
magyar ház, a hova annyi magyar lap járna) és 
ideje javát családjának szenteli. 

Áz idén még nem hallottam nagyobb hegyi 
kirándulásairól, de a múlt években sok érdekes 
partiét tett a Tarpatak felé, s a szalóki csúcsra; 
büszkén emlegeti is vezetője, Horvai Jakab, mily 
iegyes leereszkedéssel tüntette ki, s Józsi és 
László főhercíegek mily zerge-könnyedséggel 
szökdeltek föl a meredek csúcsra. 

Irigyelték is társai Horvait. De nem ért érde
metlent e ritka kitüntetés, mert ö csakugyan 
első az -elsők (Spitzkopf, Kirner, Hunnsdorfer, 
Breier, stb.) közt. Megbízható, józan, kiválóan 
értelmes, szerény, fáradhatatlan, s — a miben 
leginkább kimagaslik társai-közül, — olyan víg 
és humoros ficzkó, hogy mókáival megrövidíti 
az utat és feledtet éhséget, szomjat, fáradságot. 

A Tátra lengyel oldalán épen olyan otthonos, 
mint ideát, a térképek minden pontját könyv-
nélkül ismeri (a hibákat kérlelhetlenül kriti
zálja), tetszés szerint beszél bécsi, szepesi, cseh 
és berlini németséggel, jól tud lengyelül és 
tótul, tökéletesen ért magyarul és nagyon res-
telli, hogy magyar neve daczára beszélni még 
nem tud magyarul. (E télen csak azért készül 
Budapesten szolgálatba állni, mert elég naiv 
azt hinni, hogy ott majd megtanul.) 

Horvai Jakab új-lesznai (Neuwalddorf), mint 
minden tátrafüredi vezető, bérkocsis, virágárus, 
szolga. Ez a kis falucska Alsó-Tátrafüred alján 
húzza a legtöbb hasznot a fürdövendégekből, 
de szorgalmával, becsületességével, takarékos
ságával meg is érdemli derék lakossága, hogy 
gyarapodjék. 

Nem ők az okai, hogy dicséretes emberi tulaj
donságaik közé a haszonlesés is befurakodott. 
Nem ők tolakodtak a pénzzsákok közé, azok 
gurultak hegyeikre. Ők odaadták (még pedig 
nem vonakodás nélkül) fenyveseik, bérczeik, völ
gyeik csendjét, békéjét, költészetét és cserébe 
néhány rongyos bankóval kénytelenek hiú 
ábrándokat, teljesíthetetlen vágyakat, kapzsisá
got befogadni egyszerű, tiszta lelkükbe. 

Talán nincs messze az az idő, hogy Buda
pestet nyáron át Tátrafüreden kell keresni. Mi, 
városiak visszanyerjük itt életkedvünket, erőn
ket, lelkünk ifjúságát, s cserébe hagyjuk a nagy 
város szennyét, porát, bűnét, búját És még 
mi panaszoljuk föl azt az egy pár forintot, a 
mit ráadásul fizettünk ? 

Sokszor látok mosolyogni valamely újlesznai 
fuvarost, vagy gyopárt áruló anyókát. Pillantása 
irányát követve észre veszem, hogy valamely 
előkelő urat vagy hölgyet talál furcsának. S job
ban szemügyre véve az illetőt, csakugyan ugy 
találom, hogy nagyon sok mosolyogni való fur
csaság van a mi fővárosi és vidéki alakjainkon. 

Nevekkel és leírásokkal nem szolgálhatok. 
A kíváncsi olvasó nézze meg Csiky darabjait, 
megtalálja valamennyi alakot és bizonyosan 
mulatni fog rajtok, kivéve a magáén. 

Ezek a furcsaságok pedig azért oly veszedel
mesek, mert nincB ellenük orvosság. Gyógyít-
hatlanok . . . de nem halálosak. 

Az itteni fürdőorvosok elég ügyeeek a halálos 
betegségek kezelésében (az egész nyáron egy 
haláleset se fordult elő), de már ilyen halhatat
lan bajok elől ők is kitérnek . . . Dr. Szontagh 
Miklós és dr. Papp Samu zergékre vadászni (az 
igaz, hogy egész nyáron egyet se lőttek!), dr 

Jármay László pedig csúcsokat mászni (az igaz, 
hogy egész nyáron egy csúcson se volt). 

•• Dr. Jármayból senki sem nézné ki a vihar- s 
fáradságedzett turistát. Vékony, majdnem bete
ges megjelenésű, szelid mosolyú, finom kezű, 
kis lábú szalonember, a kit a vigadói bálok 
parkettjén, fehér szegfűvel gomblyukában, szép' 
tánczosnövel a karján nagyon is elképzelhetek, 
de remegve gondolok a következményekre, ha 
arról beszél, hogy jövő évben fölmegy a kés
márki csúcsra, épen azért, mivel ott még senki 
se volt. 

Üres henczegésnek venném, bár a legszeré
nyebb hangon mondta, ha hiteles tanuk nem 
bizonyítanák, hogy havasi bottal a kezében, s 
szöges durva hegyi czipőben is ember a talpán, 
s hogy a lomniczi csúcson már hatszor, a sza-
lókin tizszernél is többször és a rettegett 
gerlachfalvi, Tátra-, Kriván-csúcson s a Közép
ormon is volt már. 

így csal a látszat!. . Egy előkelő állású 
alföldi úr említette a múlt hetekben, hogy a 
szalóki csúcsra készül. Végigpillantottam aka
raterős arczvonásain, széles vállain, izmoktól 
duzzadó karjain, markos kezein, erős lábszárain 
s biztatólag mondtam: 

— Ha kedvező időt választ, sok" élvezete 
lesz ! 

A kirándulás reggelén sűrű köd takarta el a 
csúcsokat, s apró cseppekben szitált az eső. 
Sajnáltam turistámat. Azonban délfelé — a 

fölérkezés idején, — szétfoszlottak a párák, 
örömükben barmatkönnyeket sírtak a fenyők, 
a nap mosolygott, az ég tiszta kék v o l t . . . a 
legszebb idő, a minőt turista kívánhat. 

Mindnyájan irigykedve néztünk a szalóki 
csúcson imbolygó piczike emberalakokra, s egész-
délután lestük visszaérkezésüket, hogy élvezzük 
ismerősünk áradozó, kérkedő, büszke elbeszé
lését. 

Végre megérkezett, de nem úgy mint vártuk : 
a hódító önérzetével, hanem megtörve, boszu-
san, zsémbesen. Szidta a szalóki csúcsot, szidta 
a Kárpát-egyletet, szidta a turistákat. . . (s szi
dott engem mint turistát, mint kárpátegyletí 
tagot, mint hírlapírót, s mint rossz tanácsadót.) 

Persze az ilyen urak aszfalton szeretnének a 
lomniczi csúcsra feljutni. De akkor hol maradna 
az érdem, a vetélkedés izgalma, a turista-poezis ? 

Hiszen a Kárpát-egylet, a mennyire körülmé
nyei engedik, így is dicséretes buzgalmat és 
áldozatkészséget tanúsít. Tátrafüredről már 
kocsiút vezet az erdőn át a csorbái tóhoz; még 
ugyan zökkenős, de folyton javítják; most dol
goznak a Barlangligetbe vezető kocsiúton, úgy 
hogy — talán már jövő évtől kezdve — nem. 
fog kelleni Késmárknak kerülni. A tarpataki 
vízesésekhez vezető út a Rainer-házig oly jó 
karban van, hogy sehol sem találunk ennél 
különb hegyi ösvényt. 

Azonban a legkellemesebb meglepetés ért 
mikor a Zöld-tóhoz mentem.. 

MÁRIA T E R É Z I A A POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉSEN. 
i'ott ,). Laslett angol festő festménye. 
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AZ ANTWERPENI ROBBANÁS ÁLTAL ÖSSZEROMBOLT HÁZAK. 

Van Neck antwerpeni fényképész felvételei után. 

Még Tátrafüreden is a legtöbben azt hitték, 
hogy a Fehérviz mentén igen fárasztó, rossz út 
vezet a Zöld-tóhoz. Lebeszéltek, hagyjak föl e 
kirándulással, melyre csak nagyon ritkán vál
lalkozik va'aki. De én a turista önfejüségóvel 
nekimentem ós a Barlangligetbe vezető turista 
útról letérve, azon vettem észre magamat, hogy 
egy még sokkal simább s kényelmesebb ösvé
nyen vagyok, melynek az a nagy előnye is van, 
hogy a kisebb-nagyobb esésekben lerohanó 
Fehérvíz festői változatosságot kölcsönöz a négy 
óráig tartó bandukolásnak. 

Szinte nagyon is jó, nagyon is sima ez az út. 
Vártam a meredélyeket, szakadékokat, az utat 
elzáró sziklatömböket, a kapaszkodókat és a 
czipőt rontó törmelékeket. . . de sehol semmi 
és majdnem minden fáradság és megerőltetés 
nélkül, majdnem ingyen jutottam a legmeg
ragadóbb pontok egyikéhez, a Zöld-tóhoz. 

Egy félkört képező meredek csúcsok által 
képezett sziklavölgy ölében nyugszik ez a 
smaragdzöld víz, mely kicsi a tó névre, mely
nek nincsenek hullámai, nincsenek szenvedélyei, 
nincsenek örvényei, de van szelíd költészete és 
tiszta tükrében készségesen visszatükrözi a 
Lomnicz északi darabontját, a hófödte kés
márki, Zöld-, Fehér-, Veres-, Fekete-tó csúcso
kat és a rémes Rubin-tornyot, mely oly mere
deken ágaskodik ég felé, hogy még eddig nem 
akadt Téry, Déchy vagy Jármay, a ki megmászta 
volna. 

E Rubin-toronyról a legbájosabb szepesi regék 
egyikét mondta el vezetőm pihenésközben és 
talán kapok engedélyt a szerkesztő úrtól, hogy 
majd egyszer más regetársaival együtt megis
mertessem a türelmes olvasóval. 

Rám nagy benyomást gyakorolt, különösen a 
színhelyen hallgatva, hol a szereplő «torony* 
és «tó» némasága igazat látszik adni a mesélő 
szavainak. 

Az elbeszélés végeztével sokáig ültünk szót
lanul egymás mellett. Magasan a fejünk fölött 
sas kóválygott az űrben, az éjszaki darabontról 
zuhatagot képezve, több ágban rohant le a 
hó víz . . . más nem zavarta e mesés táj csend
jé t 

Kár, hogy oly kevesen látogatják e szép 
helyet! Különösen azoknak figyelmébe 
ajánlom, kik nagyobb koczkáztatás és fáradság 
nélkül szeretnének a törpefenyő és örökhó 
birodalmába hatolni. 

Persze ez nem azoknak szól, kiknek ((ne
továbbja* a Tátrafüred közvetlen közelében 
levő Castor és Pollux forrás, s kiknek már a 
negyed órát igénybe vevő Károly-nyughely is 
fárasztó hegymászás. Ezen tiszteletreméltó höl
gyek és urak részére ajánlható a Szép kilátás, 
mely nevének teljesen megfelel, s hol a mellett 
Fogarassyné «ő nagysága* gondoskodásából a 
gyomor is kielégítést lel. 

Vagy pedig haladjanak a Petőfi-háznál lefelé 
kanyargó ösvényen, hol a savanyúvíz-forrástól 
kezdve a Mizantrop-padig találnak elég stácziót 
a pihenésre vagy a visszafordulásra. 

De ha már arra felé indultak, úgy el ne 
mulaszszák az Oltványi-forrást fölkeresni, mely
nek Hit, Remény, Szeretet csövei ugyan szomorú 
illnsztrácziői e három magasztos érzelemnek, 
de a szomszédságában álló Mária-oszlop (szin
tén az érdemes Oltványi szegedi apát úr alapít
ványa) számtalan erika-koszorúi annál örven-

detesebb tanúságot tesznek arról, mennyire 
terjed a Mária-kultusz, még a zsidóhölgyek 
körében is. 

A mindenfelé hangoztatott vallástalanság 
vádját Tátrafüred közönsége czáfolja meg leg
szebben. Uj-Tátrafüreden a fürdővendégek ada
kozásából épült szép protestáns templom. Min
den istentisztelet alkalmával zsúfolva van ájta-
toskodókkal; * O-Tátrafüreden pedig a régi 
kőkápolna már évek előtt szűknek bizonyult a 
hivők befogadására és Császka szepesi püspök 
sietett is e bajon segíteni, s felszólítá Májunké 
építészt egy templomterv benyújtására. 

Májunké örömmel felelt meg e felhívásnak és 
benyújtá tervét, melyet az áldozatkész főpap 
némi módosításokkal el is fogadott; a múlt év 
május havában kezdtek az építéshez és néhány 
hó múlva, Szent István napján maga Császka 
püspök mondta benne az első szentmisét. 

Az új templom a főherczegi lak közelében 
áll, s teljesen fából készült. Stilre nézve némi-

* Az új -tátrafüredi templom egyesek adományaiból 
épült föl. 1879 nyarán bocsáttatott ki az első feínivás, 
hogy e czélra adományok gyűjtessenek, s néhány év 
alatt gyűlt össze akkora összeg, miből az egyszerű, de 
Ízléses kis templomot föl lehetett építeni. 1884-ben 
tető alá került, s 1887. július 27-én fölszenteltetett 
Czékus püspök által. A templom két protestáns fele
kezeté, ugy a reformátusok, mint az evangélikusok 
tartanak benne isteni tiszteletet a nyári idény alatt. 
A fürdőtulajdonos, dr. Szontagh Miklós szabad lakást 
és gyógykezelést ajánlott föl az erre vállalkozó prot. 
lelkészeknek. 

leg emlékeztet az angol és svéd fatemplomokra, 
egyebekben azonban teljesen az építész fantá
ziájának eredeti szüleménye. 

Sajátságos, áhítatot keltő benyomást gyakorol 
ez az erdei illatot árasztó anyagból épült Isten
háza, az ő csúcsíves ablakaival, magyaros mo
tívumokat feltüntető faragványaival, a Szent 
családot ábrázoló szép oltárképével (Kratzman 
műve) és a díszes főherczegi padtól eltekintve 
majdnem puritán egyszerűségével. 

Az új templom 12,500 frtba került és Császka 
püspök hajthatatlan szilárdsággal vonakodott a 
költségek fizetésében mással osztozni . . . 

Klotild főherczegasszony nagy összeggel óhaj
tott volna a kegyes mű létesítéséhez járulni; a 
püspök még vele szemben sem engedett, sőt az 
ellen is «alázatos, de határozott» óvást emelt, 
hogy a fenséges asszony az üvegfestésű ablakok 
felajánlásával fűzze ne vét a tátrafüredi templom -
hoz. 

Holdházy apát, a főherczegi család ezen nagy
érdemű mentora, a megmondhatója, mennyire 
fájt a magasztos gondolkozású föherczegnőnek 
ez a vonakodás, de azért nem fogant meg ne
heztelés e nemes szívben, s ő a legbuzgóbb láto
gatója az új templomnak. 

Kik egy-két évig nem voltak Tátra-Füreden, a 
templomon kívül is találnak új épületeket. A még 
szintén új «Scepusiá»-val szemben Wielandné 
asszony építtetett egy emeletes, csinos nyaralót 
(melyet azonban később a fürdőigazgatóságnak 
engedett át), ez idén Ráth Mór lakott benne 
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családjával és az épület homlokán levő farózsá-
ról«Rózsa»-naknevezte el; a «Hungária» fölött 
a múlt évben épült a «Bókai-ház»; a «Petőfi-
ház* mögött a hivatalnokok nem épen díszes új 
lakóháza szerénykedik és még ez idén építik föl 
az augusztusban leégett kávéházat, mely a je
lenlegi alakjában különben sem felelt meg egy 
világfürdő igényeinek és nagyon kívánatos, hogy 
díszes, tágas, kényelmes «Kursalon»-nak adjon 
helyet. 

Sajátságosan különbözik a három Tátrafüred 
a nyaralók elnevezésében! 

O-Tátrafüreden túlnyomó az allegorikus és 
mythologiai név, mint: Adria, Hygiea, Hungá
ria, Tündérlak, Tengerszem, Gondűző stb. 

Csak gróf Tisza Lajos elegáns nyaralója kü
lönbözteti meg magát, nem hiába, hogy már 
egészen Üj-Tátrafüredre hajlik át, hol a virág
nevek — Erika, Nefelejts, Gyopár, stb. — diva
tosak. (A tulajdonos nyaralója csak Szontágh-
villa néven ismeretes és ez idén megkétszerező
dött, hogy az új háziasszony kényelmes otthonra 
találjon.) 

Alsó-Tátrafüred ellenben a kárpáti állatok 
neveit szereti; van is Sas, Zerge, Mókus, Fajd, 
Gerlicze nevű villája, — de van Gólya-villa is, 
hova leginkább fiatal házasok szállnak meg. 

Gr. Zichy Géza és Migazzi Vilmos új nyaralói 
még eddig nem kaptak nevet és kérdés, a jövő
ben épülő villák kapnak-e szintén állatnevet, 
mert mindenki irtózik a medve, szarvas vagy 
mormota névtől. 

Az utóbbi név különben nem sokára ráillik 
valamennyire. Máris sorban csukogatják ablak
szemeiket, máris nagy részükben elhallgatott 
minden nesz, hang, szó, s még néhány nap és 
hosszú, mély, téli mormota-álomba merülnek. 

Csendes szendergést, vihar nélküli, hosszá 
nyugodalmat kívánok . . . a jövő nyárig, a vi
dám viszontlátásig! . . . 

Kürthy Emil. 

MÁRIA TERÉZIA A POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉSEN. 
Melyik magyar ember ne ismerné azt a hires 

jelenetet, midőn a fiatal Mária Terézia királynő, 
ellenségei által szorongattatva, 1741-ben szept. 
•21-én a pozsonyi országgyűlésen megjelent, kar
ján kis fiával, a későbbi József császárral 
s midőn a lelkes magyarok kardjukat kirántva 
egyhangúlag kiáltották azt a történelmi neveze-
tességüvé vált szót: .Moriamur pro rege nostro 
Maria Teresia* (haljunk meg királyunkért 
Mária Teréziáért). Ezt a ritka történeti érdekkel 
biró jelenetet vette tárgyul Pott J. Laslett angol 
festő, kinek itt bemutatott nagy történeti képe a 
londoni művészi akadémia ez évi kiállításán 
volt először közszemlére kitéve. A művész, ki 
Angliában jó hírnévnek örvend, ezen a kepén is 
bemutatta ügyességét, sőt történelmi tájékozott
ságát ia, mivel, mint láthatjuk, még a magyar 
nemesek öltözeteit is nagyobbára híven tükröz
teti vissza. 

AZ ANTWERPENI KATASZTRÓFA. 
A bécsi Bing-szinház égése óta nem történt oly 

nagy szerencsétlenség Európában, mint Belgiumban 
az Antwerpen mellett fekvő Corvillain-féle töltény
gyár felrobbanása volt szept. 6-án, pénteken. Több 
mint kétszáz ember lett a borzasztó katasztrófa ál
dozata s azonkívül igen sokan sebesültek meg. 

A Corvillain-gyár az antwerpeni kikötő mellett 
feküdt, mellette petróleum-raktárak s más gyúlé
kony tárgyak voltak. A robbanás okát egész bizto
san megállapítani lehetetlen volt, mivel a robbanás 
pillanatában a gyárban elfoglalt 135 férfi és nő mind 
oda veszett, de a szerencsétlenség valószínűleg onnan 
eredt, hogy agyárban épen akkor 50 millió régi spa
nyol töltényt szortíroztak s részben fel is bontottak, 
hogy ujolag megtöltsék. 

A robbanás egy perez alatt történt s oly óriási 
volt, hogy két mértföld kerületben mindenütt meg
érezték hatását. Magában Antwerpenben, mely tud
valevőleg Belgiumnak egyik legnagyobb városa, a 
házak ablakai nagyrészt összetörtek, sok ház és 
templom teteje megrongáltatott s a börze-épület 
egy része romba dőlt. A nagy robbanásra az embe
rek tömege rémülve töltötto meg az utczákat, óri
ási fehér porfelleg emelkedett fel a kikötő felől a 
város irányában s csakhamar aztán egész sereg lövöl
dözést lehetett hallani, melyek a leesésük alkalmá
val szétpattant töltényektől eredtek. A bajt nagyon 
súlyosbította az a körülmény, hogy rögtön az első 

, perezben két nagy orosz petroleumraktár lángot 
kapott s két napig folytonosan égett, égése elterjedt 
messze és tömérdek raktárt semmisített meg. Az égő 
petróleum lángja oly forró volt, hogy kezdetben 
absolnte képtelenek voltak a tüzet lokalizálni, habár 
a városi lakosság, a rendőrök és katonák erélyesen 
segítettek a tűzoltóknak. A kikötőkben levő hajókra 
lángoló petróleum-oszlopok hullottak le, sok jelen
tékenyen megsérült, mások rögtön menekülni vol
tak kénytelenek; azt hitték, hogy az egész kikötő 
meg fog semmisülni, de szerencsére a nagyobb ha
jók mind megmenekültek. A katasztrófa közvetlen 
szomszédságában azonban csak romok és törmelé
kek jelölik azt a helyet, hol előbb virágzó gyártelep 
volt. A kórházakba 200 nehéz sérültet vittek be s 
legalább 100 ápoltatott otthon. Az első nap 80 ha
lottat hoztak össze s e mellett tömérdek hulladara
bot , a kiknek személyazonosságát nem lehetett 
konstatálni. Becslés szerint 60,000 hordó petróleum 
lett a katasztrófa áldozatává s a rombolás többé-
kevésbbé az egész vidékre kiterjedt. 

A nagy katasztrófa enyhítésére rögtön nagyszerű 
adakozást indítottak meg, mely jelenleg már 
több millió frankot eredményezett, maga Lipót ki
rály vasárnap délután látogatta meg a szerencsétlen
ség színhelyét s a kórházban fekvő betegeket. Kül
földiek is nagy részvétet tanúsítottak. 

Corvillain gyára, a hol a szerencsétlenség kezdő
dött, egészen uj épület volt a Steenborgerweert nevű 

kikötő mellett s e gyár ellen régebben sok panasz me
rült fel, s kitűnt, hogy a hatóság nem is engedte 
meg, hogy a veszélyes gyárat ily helyen állítsák fel, 
a hajózás és kereskedelem központján, de Belgium -
ban, hol mindent pártszempontok Ítélnek meg, a 
kormány megsemmisítette a városi tanács határoza
tát. Corvillain a gyár alapításakor Hirsch báróval 
szövetkezve Spanyolországban 50 millió kiselejtezett 
katonai töltényt vásárolt meg s ebben a gyárban 
ezekből a töltényekből kellett a még használhatókat 
s az egyes részeket kiválasztani. A szomszéd petro-
leumraktárak tulajdonosa, Bieth, egyenes írásbeli 
tiltakozást adott be ily veszélyes munka ellen s a 
városi főmérnök, Royers, szintén kárhoztatta azt, de 
Corvillain keresztülvitte akaratát. Csakhogy olcsóság 
miatt nem kitanult munkásokat, hanem piaczról 
szedett nőket és gyermekeket alkalmazott a tölté
nyek szétszedésénél s így nagyon valószínű, habár ő 
folyvást tagadja, hogy a szerencsétlenség oka épen 
ebben a gondatlanságban rejlett. A munkások közül 
azonban nem menekült meg senki, ki a szerencsét
lenség okáról némi felvilágosítást volna képes adni. 
Corvillain kinyilatkoztatta, hogy a szerencsétlen
ség oka nem lehetett magában a gyárban, hol min
den elővigyázati intézkedést megtettek, hanem kí
vülről jött. Ma igen nehéz az okot megtalálni, 
különben is ez a szerencsétlenséget alig enyhítheti. 

A robbanás hatása alatt összerombolt épületek
ről is bemutatunk egy pár képet, molyek Van Neck 
antwerpeni fényképész felvételei után készültek. Az 
összerombolt épületek, a fedélzetüktől csodálatos 
módon megfosztott házak, az utczákon heverő rom-

i halmazok minden élő szónál hangosabban beszélnek 
| a katasztrófa rettenetességéről. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
1851-ben, az adonyi Dunaszigetben, gróf Zichy 

János vadásza egy sólymot lőtt. Közelebbi meg
tekintés után észrevette, hogy a madár ballába 
finom szíjjal körül van tekerve. Lebontja a szij-
jat, irást lát rajta ismeretlen betűkkel. Fölviszi 
a sólymot és az irást Pestre, Petényi Salamon
hoz, a nemzeti múzeumban az állatosztály ak
kori őréhez, — kitől ez esetet hallottam, s ki 
többek közt a vadászt is fölkérte a nemzeti mú
zeum számára érdekes madárpéldányok bekül
désére. Petényi sem birván a látszólag arab be
tűknek sem olvasását, sem értelmét megfejteni, 
az iratos szijjat fölküldötte Bécsbe Hammer-
Purgstallnak, a keleti nyelvek cs. udvari tolmá-

I csá»ak. 0 a persa irást igy fejté meg: «Ez a 
i sólyom ötven évig szolgálta a persa sahot: most 

szabadon bocsáttatik.» Mikor kerülhetett el a 
persa sah udvarából e sólyom ? Tán valamelyik 

' ottani öreg solymár mondhatná meg. — Kaff 
' György «Természet-Históriája* -ban irja, hogy 
j 1660-ban XIV. Lajos franczia király fontaine-
j bleaui vadászatánál egy sólyom elröpült, melyet 
j aztán harmadnap Málta szigetén, 240 mérföld 
i távolban fogtak meg. Érdekes lett volna, — ha 
| korábban eszünkbe jut vala,— a sólyomesetet a 
í közelebb Budapesten mulatott Naszr-eddin sah-
| nak elmondani. 

1842-ben Nyitra városában megfordulván, 
meghallottam, hogy az ottani czukrásznál egy 
vadleány van, kit egy medve nevelt volna föl. 
Elmegyek a czukrászboltba, kérem az asszonyt: 
mutassa meg nekem az ö vad leányát. Az asszony 
kiált: «Ida!» Előczammog a konyhából egy 
mintegy három láb magas, borzas fejű zömök 
szörny, kire ráillett volna Petőfinek még akkor 
meg nem irt ama verse: «Borzas feje beülene 
repezepetrenczének, és melléje szörnyű képe 
madárijesztőnek.» — «Miért vesztegeti ezt a szép 
nönevet erre a csúfságra?* kérdem az asszonyt. 
«Ha nincs is rajta egyéb szépség — úgymond — 
legalább a neve legyen az.» Azután elbeszélte, 
hogy bét év előtt, mióta a leányt magához fo
gadta, hire terjedt a városban falusi fuvarosok 
és fatolvajoktól, hogy az erdőben egy meztelen 
leányt láttak egy medve társaságában, a mint 
együtt tánczoltak. Puskások kimentek a megje
lölt helyre. A medvére ráakadtak, lelőtték. A 
leány ráborult a holttestre és zokogott fölötte. 
A vadászok pedig megfogták a leányt, ki rúgott, 
karmolt, harapott, — összekötözték kezét, lábát, 
ugy hozták a vármegye házára. Három nap nem 
akart enni, de aztán az éhség rákényszerítette. 
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Ifjabb Dicald K. pillanatnyi fényképe után. 

Az emberek látására, kik seregestül jöttek meg
nézni e szokatlan látványt, némileg megszelí
dült, de azután is sok vadság maradt benne ; a 
beszédet megérti, de maga csak egyes szókat 
böffent. A konyhában vizet hordani, edényt mo
sogatni használják; de sok edényt tör. Tiz év 
múlva, 1853-ban, olvastuk a lapokban, hogy ez 
a vad leány a nyitrai kórházban, mintegy 30 
éves korában meghalt, s agonizálva ágyából ki
ugrott, s ugy tánczolt, mint évek előtt a medvé
vel látták. * 

Ujabb vélemény «Máramaros» helynév erede

téről. Már Herodot említi, hogy a Mara folyó az 
agathirzek aranytérmő földén ered. Nem néz
ték-e az agathirzek, dákok a Tiszát nagyobb — 
(maré — major) a Marost kisebb Marosnak? Az 
oláh a melléknevét mint jelzőt hátul teszi ugyan 
— pl. Maros la maré. A Szatmár helynevet az 
oláh a satu maré — nagy teleptől, más meg 
személynévtől származtatja. A Maros régi folyó-
név alkalmasint magyar személynévül is hasz
náltatott, mely átment a Duna-, Sió-, Maros-
és Marosfalva, meg Marad helynevekbe. 

I. Napóleon azt mond ta : ez a szó: «impos-
sible» (lehetetlen) nem franczia szó. 1842-ben, 
midőn Napóleon Lajost, a későbbi III . Napóleont, 
boulognei merényletéért a pairek kamarája Ham 
várában töltendő örökös fogságra ítélte, s az őt 
fogságba kísérő tiszt sajnálkozott a herczegen, 
hogy örök tétlenségre van kárhoztatva, még a 
fogoly vigasztalta ő t : «Tudja ön, mi Francziaor-
szágban az «örök»? Pár év, aztán ujabb válto
zás ». Ugy is lett. 1846-ban a herczeg örökös fog
ságából megszökött, két év múlva, Lajos Fülöp 
király bukása után, a köztársaságnak elnöke, 
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majd császára lön. — Boulangert is 
a «lehetetlen» és az «örök» szók eme 
napóleoni értelmezése biztatja. 

Horatius ír ja: a paraszt várja, mig 
a patak vize lefolyik; de az folyton 

; folyik az örök évek végéig. — Bizony 
pedig nálunk akárhány hegyi patak 
van, mely nyárra kiszárad, a rajta 

• álló malom szünetel. Még az oly nagy 
• pataknak is, minő a Zagyva, annyival 
inkább a beleömlő Galgának, Tápió-

. nak nyaranta Szolnoknál üres a medre. 

HŐKE LAJOS. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
TJj regények. Az Athenaeum-társaság 

kiadásában egyszerre két eredeti regény 
hagyta el a sajtót. Az egyik * Szabály el-

' len», egy kötet, Beniczkyné Bajza Len
kétől (ára 1 frt 20 kr), a másik «A vadonban*, két 
kötet, irta Csengey Gusztáv (ára 2 frt). Mindket
tőt bizalommal veheti kezébe a közönség, melynek 
— sajnos — ugy is kevés alkalma van eredeti regé
nyekben válogatni. 

«Szabály ellenit, Beniczkyné Bajza Lenke regénye 
mindenek fölött birja e termékeny irónő jó elbeszé
lői tónusát, s a cselekményben az érdeket ébresztő 
fordulatokat. Hőse egy könnyű vérű, kalandokat 
szerető orosz herczeg, ki jegyet váltott külföldön 
egy magyar főúri család leányával. Hanem mikor 
Magyarországra jön, itt mást szeret meg, menyasz-
szonya bátyjának jegyesét. Az ő menyasszonya aztán 
öngyilkos lesz. Ennek bátyja pedig a herczeggel 

/párbajt viv, de megsebesül. Sebesült állapotában 
közeledik ismét hozzá menyasszonya, kit a herczeg 

. körűi hálózott. A szerelmesek boldogok lesznek, a 
herczeg pedig visszamegy a nagyvilágba, folytatni 
kalandjait. 

«A vadonban*, Csengey Gusztáv regénye először 
egyik napi lap tárczájában jelent meg. A szerző már 
egy korábbi kisebb regényében, a mese jó bonyolí
tásával keltett figyelmet. «A vadonban* is tarka 
romantikus történet, a. negyvenes évekből, a sza-
badságharczból, az emigránsok életéből hazafias és 
nemzeti színezettel,' élénk stilban írva. A két fő alak 

' Zarándi Szabolcs és Dormay Margit, kik sok hánya
tás után végre Amerika vadonjában találják meg a 
boldogságot. 

A ki szivét a homlokán hordja. Jókai Mór ko
szorús költőnk ily cimü regényét a szerző beleegye
zésével németre fordította Eotter Lajos budapesti 
hírlapíró. A jó német fordítás Bécsben «Das todte 
Herz» czim alatt Breitensteinnál csinos kötetben je-

A FELKAI TURISTA-TELEP. 

lent meg s bizonyára a német közönség közt is sok 
olvasója akad a mondaszerü arab tárgyú regény
nek. 

Anjuta czitne a Singer és Wolfner czég kiadásá
ban megjelenő «Egyetemes regénytár* legújabb re
gényének. Két kötetet foglal el s Lettner P. orosz 
író műve, oroszból pedig Sasvári Ármin fordította. 
A jellemfestés, a nyelvezet, az életnek általában és 
különösen az orosz nép- és főrangú életnek ecsete
lése ós az ügyes bonyolító kéz, melylyel szerző a mese
szövés egyes szálait vezeti, vonzó müvet és jó írót 
ismertetnek meg a magyar közönséggel. E két kö
tettel az «Egyetemes regénytár* negyedik évfolya
mát fejezte be. A két kötet ára, piros vászon kötés
ben, 1 frt. 

Hóditott föld a czime egy kötetnek, melynek 
szerzője 'Edelény. Buda és Pest ős-történetéből ád 
novellisztikus képeket, Aquincumról, Buda halálá
ról, a magyarok bejöveteléről, Szent István halálá
ról. A toll elég gyakorlott. Aignor Lajos kiadása s 
ára 1 frt. 

A Hadtörténelmi közleményekből, a tud. aka
démia hadtörténelmi bizottságának folyóiratából, a 
szeptemberi füzet gazdag tartalommal hagyta el a 
sajtót. Praknói Vilmos behatón és önálló kutatások 
alapján ismerteti a várnai csata előzményeit. Kiss 
Lajos megkezdi «Nándorfehérvár bukása 1521-ben» 
czimü pályanyertes dolgozatának közlését. Kápolnai 
István a mohácsi hadjáratról szóló fejtegetéseit fe
jezi be ; Komáromy András folytatja a XVI. század
beli Thelekessy Imrével foglalkozó közleményét, 
Gömöry Gusztáv pedig az 1809-iki magyar nemesi 
fölkelésről a bécsi hadi levéltár adatai fölhasználá
sával irt ismertetését fejezi be. A kisebb közlemé
nyek közt van a mohácsi csatáról egykorú levél is, 
melyet Csehországból irt valaki németül Santa Clara 

kolostor fejedelemasszonyához. A füzet 
közli még Szulejman szultán arczkópót, 
Szabács várának XV. századi képét, Nán
dorfehérvári 521 -ikiostromát, mindeniket 
régi metszvények után. A kötet ára 1 frt 
25 kr. 

A reformáczió bajnokai czimű arcz-
kép-gyüjteményre nyit előfizetést Feer 
Zsigmond Debreczenből. Régi rézmet
szetek uj kiadása lesz ez, melyek Luther 
éi Melanchton kartársainak, Dürernek, 
Kranaclinak és más híres festőknek mű-
voi után készültek. 

A gyűjtemény 12 darab ódonszerű 
2!) -31 centiméter nagyságú (folio alakú) 
fénynyomatu képből fog állani, a kö
vetkezők arczképeivel s életrajzával: Lu
ther Marton, Zwingli Ulrik, Melanch
ton Fülöp, Wikleff János, Huss János, 
Calvin János, Reuchlin, III. (bölcs) Frid-
rik, Luther János és Luther Margit 
(Luther szülei), Bora Katalin (neje), 
Hutten Ulrik és Beichlin, A munka Dí
váid Károly műintézetében készül s októ

ber hó folyamán fog megjelenni. Előfizetési ára 5 frt, 
mely összeg a kiadó László Albert könyvkereskedő 
czimére Debreczenbe küldendő. 

Előfizetések. Koós Ferencz, Brassómegye tanfel
ügyelője, 'Eletem és emlékeim* czimü két kötetre 
nyit megrendelést 3 írtjával. Foglalkozik a szabad-
ságharczczal, a romániai magyarság életével, a szé
kely kivándorlással stb. A megrendelések szerzőhöz 
Brassóba intézendők. Arczkópét és a bukaresti uj. ref. 
templom rajzát mellékli a kötetekhez. A tiszta jöve
delem fele az E. M. K. E. által Brassó város bol
gárszegi külvárosában alapítandó kisdedóvóra van 
szánva. — A Törvényhatósági naptárt 1890-n is ki
adja dr. Toldy László, Budapest főváros levéltár-
noka. Az uj folyam nemcsak Budapest, hanem a me
gyék, városok, nagyobb községek czimtárát is közli 8 
előfizetési ára 50 kr. — Tépett felhők czimű verses 
kötetre hirdet előfizetést Soós Lajos Balaton-Kené
séről, 1 írtjával, vagy díszpéldányra 2 írttal. — Kii 
természettani múzeum czimen Széki Ákos olyan műre 
adott ki előfizetési fölhívást, melyben útmutatások 
lesznek természettani kísérletekhez váló készülékek 
előállítására, velők végrehajtandó kísérletekhez. A 
szerző tanároknak, tanítóknak és a nép számára 
ajánlja füzetkéjét, melyet 30 krért lehet nála meg
rendelni a tolnamegyei Gyönkön. 

Magyar közmondások könyve czimü terjedelmes 
munkán dolgozik Sirisaka Andor pécsi tanító, ki «A 
babonáról* szóló napkönyvet irta. Eddig körülbe
lül 7000 válogatott magyar közmondást és példa
beszédet gyűjtött össze, betűrendben csoportosítva 
és rövid magyarázatokkal kisérve. Hogy műve lehe
tőleg az összes közmondásokat magában foglalja, az 
ország több vidékéről gyűjtött össze eddig ismeret
len közmondásokat, felhasználta a már kiadott 
gyűjteményeket sat. A mű kéziratát egy akadémiku
sunk fogja átvizsgálni s az előszót egy nyelvészünk 
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Írja hozzá. A könyv terjedelem 18—20 ivre rug, 
előfizetési ára 1 frt, január első felében hagyja el a 
sajtót. 

Jogi szemle czim alatt dr Márkus Dezső heten
ként egyszer füzetekben megjelenő jogtudományi 
folyóiratot indit meg októbertől kezdve Budapes
ten. A jogtudomány gyakorlati oldalára lesz legtöbb 
figyelemmel s ebben fog különbözni a többi jogi 
szaklapoktól. Előfizetési ára egész évre 8 frt, ne
gyedévre 2 frt. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A Kisfaludy-társaság szept. 25-ikén ült össze 

először a nyári szünetek után. Gyulai Pál elnökölt 
és nagy közönség gyűlt össze. 

Beöthy Zsolt titkár tett jelentést a szünet alatt 
történtekről. A társulat alapítói közé léptek újonnan 
100-100 forinttal: Vérey József, az Athenaeum 
igazgatója ésHoffmann Alfréd. Joannovics János, a 
Kisfaludy-társaság tagja, abból az alkalomból hogy 
a társaság irodalmi ünnepélyt rendezett tiszteletére, 
meleg hangú levélben mondott köszönetet ígérve vi
szonzásul, hogy Madách .Ember tragédiáját, lefor
dítja szerb nyelvre. Első lépett a felolvasó asztalhoz 
Varqlia Gyula, a ki Lévay Józsefnek «Szinnai hó
virág, és .Szeptemberben, czimű szép költemé
nyeit olvasta fel, Beöthy Zsolt egy nagyobb eszthe-
tikai tanulmányának egy részletet rnut tte be 
.Történet és költészet, czimmel. Érdekesen fejte
geti a költő viszonvát a történethez. A tanulmányt 
a közönség megéljenezte, lóth Lónncz Beöthy 
Zsigmond vendégnek .Meditáeziók. czimu reflek
táló költeményét adta elő, mely a világszellem leté
rői elmélkedik. Ugyancsak Tóth Lőrincz két emlék-
verset olvasott föl Rudolf trónörökösről es Trefort 
Ágostonról. Végül Beöthy Zsolt bemutatta Szechy 
Károly vendégnek fordítását Hamerhng Róbert 
nagyszabású .Ahasvér.-jéből. A zárt ülésen bemu
tatták Radó Antaltól Leopardi költeményeinek for
dítását, melyet bírálatra adtak ki, Szechi Károly 
műfordításával, Hamerling .Ahasyer Romában, 
czimű eposzával együtt. A társaság elhatározta, hogy 
Szemere Pálnak műveit kiadja. 

A Petőfi-társaság a Fischer-féle Petőfi-életrajz 
magyar fordításának kiadására Grill Károly könyv
kereskedővel kötött egyezséget. 

Az orsz. régészeti társulat szept. 24-ikén tar
totta a szünidő után első ülését Pdszky Ferencz 
elnöklete alatt, a ki bevezetésül a párisi Ősrégészeti 
kongresszusról tett jelentést, melyen Magyarorszá
got Pulszky Ferencz, mint a nemzetközi kongresz-
szusok egyik állandó alelnöke és S abó József tanár 
képviselték. 

A kongresszus nagyobbrészt a kőkorszak emlékei
vel foglalkozott. Bemutattak a kongresszuson kü
lönféle afrikai, ázsiai és amerikai népfajokat, mely 
alkalommal azt tapasztalták, hogy a különböző 
amerikai veresbőrü törzsek tagjai, kik egymás szo-
járását nem értik meg, egy közös jelbeszéd által ké
pesek magukat megértetni egymás között. A zárűle-
sen éppen Pulszkyra jutott az elnökségsora s midón a 
80 éves Quatrefage megköszönte az idegenek megje
lenését, Pulszky azzal válaszolt, hogy itt nincsenek 
idegenek, hanem csak vendégek, mert a tudomány 
mindnyájukat egy családba fűzi össze és kifejezte 
abbeli meggyőződését, hogy a francziák, ugy mint 
eddig, ezentúl is a tudományosság élén fogják to
vább vinni a tudomány szövétnekét. A jelentés után 
dr. Czobor Béla .Régi szövetek az egyiptomi őske
resztény sírokból, czimmel t i r tot t előadást a Közép-
Egyiptom El-Fajum nevű tartományában nap
fényre jött leletekről. Bemutatta egyúttal a dr. 
Becker kairói osztrák-magyar konzulátusi orvos 
által nemzeti muzeumunknak ajándékozott eredeti 
egyiptomi szöveteket. — Dr. Szendrei János titkár 
jelentést tett a társulat több tagjának a tolname
gyei Lengyelre tett kirándulásáról, a hol gr. Appo-
nyi Sándornak a lengyeli sánczokból került gazdag 
Ősrégészeti gyűjteményét tanulmányozták. Ezután 
Pulszky Ferencz mutatta be az ujabb népvándorlási 
aranyleleteket. Végül elfogadták dr. Szendrei János 
titkár indítványát, hogy az évi pénztári maradvá
nyokból külön ásatási alap létesíttessék. 

A Kárpát-egyesület budapesti osztályának 
Lóczy Lajos elnöklete alatt tartott választmányi 
ülésén bejelentették, hogy Hont, Nógrád és Eszter
gom-megye az osztály érdekeinek s munkálatainak 
támogatására a szolgabirói hivatalokat ós községi 
elöljáróságokat felhívta, továbbá, hogy az esztergomi 
káptalan ia adott engedélyt az osztály munkálatainak 
megkezdésére. Elhatároztatott, hogy a jövő év ele
jén a Nagyszálon (Vácz mellett) messzelátó építtes
sék, továbbá megbízás adatott a Dobogókön építendő 
menedékház terveinek elkészítésére. A tél folyamán 
az osztály felolvasásokat rendez ; azonkívül elhatá
rozta, hogy a külföld mintájára nálunk is meg fogja 
honosítani az u. n. iskolai karavánokat, mely czélból 
'a közoktatásügyi minisztériumnál lépéseket fog 
tenni, egyúttal az efféle iskolai nagyobb kirándulá
sok rendezésében 8 létesítésében szívesen közremű
ködik. Az osztály tagjainak száma 828. 

A nemzeti múzeum ethnografiai osztálya, 
mely eddig jóformán Xantus János keletázsiai gyűj
teményéből s egypár adományból állott, a kisded-
nevelési kiállítás által jelentékenyen gyarapodott, 
nemcsak azáltal, hogy Xantus e czelra kulon.etno
gráfiai gyűjteményt szerzett be, de mivel a toáUitók 
L y része kijelentette, nogy tárgyaikat a kiállítás 
bezárása után ide ajándékozzák. így Bubics Zsig
mond püspök tót gyermekbölcsőt s gyermekruhát 
Rakovszky Ferencz földbirtokos nyitramegyei tot 
játékszereket, Odor Emília felső leányiskolái taní
tónő Tolna-, Zemplén-, Torda-Aranyos-, Sopron- es 
Vasmegyében gyűjtött érdekes gyermekóltozekeket. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
Wenzel Gusztáv, az egyetem régi jeles tanára, a 

fáradhatatlan történetbúvár, nyugalomba vonult, s 
a király ez alkalommal legmagasb elismerését nyil
vánította az agg tudósnak sok évi és hű szolgála
taiért. Wenzel ötvenegy évi szolgálat után vonul 
nyugalomba. Csak keveseknek 'jut a szerencse, hogy 
ily nagy időt tölthessenek életfeladatuk szolgálatá
ban. Wenzel ép erőben, eleven szellemi frisse
ségben érte meg ezt. 

Mindjárt a forradalom után foglalta el Frank 
Gusztáv tanszékét az egyetemen sekkor már tiz éves 
tanári pályával és irodalmi művekkel szerzett erre 
érdemet. 1838 óta a bécsi Thereziánumban a ma
gyar történelmet és jogot tanította. Wenzel szüle
tésére nézve nem magyar. Lukauban, Alsó-Lusiczá-
ban született, a hol atyja mint huszár-kapitány 
állomásozott. Aztán mint kis gyermek Olaszországba 
ment atyjával, s a magyar nyelvet a huszároktól 
kezdte tanulni. Atyját később Veszprémbe helyez
ték, s az ottani piaristáknál folytatta iskoláit, küzdve 
a magyar nyelvvel. Mégis jeles magyar tudós és iró 
lett belőle, ott hagyta a katonai pályát, melyen né
hány évet töltött. József nádor családjánál is volt 
nevelő, Sándor főherczeg mellett. A tud. egyetemen 
eltöltött negyven év alatt Wenzel Gusztáv egyfor
mán nagy érdemeket szerzett mint tanár és mint 
anyaggyűjtő tudós s alig volt az egyetemnek tanára, 
kihez hallgatói annyira ragaszkodtak volna mint 
hozzá, kinek vezetése alatt Magyarország két jogi 
generácziója nevelkedett fel. Az érdemes tudós arcz-
képét és életrajzát, negyvenéves tanári jubileuma 
alkalmával, 1879-ben közöltük. 

Magyar bi t téri tők Afrikában. Afrika belsejében 
a jezsuita-rend tagjai több mint egy évtized óta vé
gezik félvad népek körében a hittérítés és czivilizáczió 
terjesztésének nehéz munkáját. A Zambesi folyam 
területén egy magyar szerzetes: Zimmermann Ist
ván indította meg négy evvel ezelőtt a hittéritést, 
Boromában egy nagy hittérítő-állomást alapított s 
bantu nyelven egy négyszáz lapra terjedő imádsá
gos könyvet irt, mely nyomtatásban is megjelent s 
most a vademberek kezein forog. Zimmermann 
elöljárói parancsára hagyta el nyáron Afrikát s Euró
pába jött, hogy szerzetes társai közül néhányat ma
gával vigyen, kiknek segítségével nagyobb erővel 
folytathatja az eredményes irányban megindult hit-
hirdetést. Az uj hithirdetők a Zambesi folyam terüle
tén, különösen a Nyassa tótól nyugatra és a Bang-
weolo tótól délre fogják a keresztény hitet terjesz
teni. Zimmermannal együtt fog menni Afrikába a 
szarvasi születésű Menyhárt László jezsuita, ki az 
utolsó nyolcz évet a kalocsai rendházban töltötte, 
eleinte mint a Stephaneum felügyelője és házfő
nöke, később pedig négy éven keresztül mint a gym-
názium igazgatója. Jelenleg a fővárosban tartózko
dik, a misszionárius-életben nélkülözhetetlen orvosi 
ismeretek megszerzése végett. A klinikán Kétly és 
Kovács tanár előadásait hallgatja és szorgalmasan 
eljár az egyes kórházakba. Október hó végén vagy 
november hó elején megy ki Menyhárt Afrikába. 
hol a Zambesi folyam területén kezdi meg működé
sét. A másik magyar hithirdető, Zimmermann atya, 
ki jelenleg Magyarországon tartózkodik, csak január 
első felében fogja követni társát. 

A bányai evang. egyházkerület szept. 18-ikán 
kezdte meg közgyűlését Budapesten Szeberényi püs
pök és Fabiny Teofil felügyelő elnöklete alatt. A 
közgyűlésen Zsilinszky Mihály hévvel szólalt föl a 
mellett, hogy a magyarországi összes evangélikus 
egyházak egyesüljenek. Az erdélyi részek evangéli
kusainak érdekei ugyanazok, mégis külön vannak 
választva. A szász evang. püspök ott ül <v magyar 
főrendiházban, tehát magyar püspök. Legyen egy 
nagy magyar evangélikus egyház. Erre kell töre
kedni. A közgyűlés élénk helyesléssel fogdta az in
dítványt, s azt az egyetemes közgyűlés elé terjeszti. 

MI ÚJSÁG. 
A z o n t . e l ő f i z e t ő i n k e t , kiknek előfize

tése szept. hó végével lejár, megrendeléseik mi
előbbi beküldésére kéri föl a kiadóhivatal, ne
hogy a lapok küldésében fennakadás vagy kése-

• delem álljon be. 

A király Visegrádon. A király, Lipót bajor her-
czeggel, e hó 24-ikén Visegrádra ment két napi va
dászatra. Ő felsége kíséretével esti 6 órakor érkezett 
Nagy-Marosra, honnan kompon ment át a Du
nán Visegrádra. A főerdészi lakban szállt meg, a hol 
tavaly is lakott s rövid vacsora után csakhamar 
nyugalomra tért. Reggel 3 órakor már az egész 
társaság talpon volt s pontban 4 órakor koromsö
tétben indultak szarvas-vadászatra, a diósvölgyi 
hegyek közé. Ugyanakkor Lipót herczeg az apát-
kuti hegyek közé vette útját lóháton, a gödöllői 
erdőmester kíséretében. A vad-állomány ugy számra 
mint minőségre kitűnő. A király két gyönyörű szar
vast terített le. Este, mikor ő felsége visszatért, Vi
segrád községe fényesen ki volt világítva. A romok 
bengáli fényben ragyogtak. Ő felsége szombat reg
gelig kivánt Visegrádon maradni, ha az idő meg
engedi. 

Udvari vadászatok Görgényben. Görgény-Szent 
Imrén, hol a néhai trónörökös medvékre szokott 
vadászni, valószínűleg az idén is lesznek vadásza
tok. Ugyanis a következőket jelentik onnan : 

A kedvezőtlen és hideg időjárás következtében a 
medvék eledele a magasabb fekvésű helyeken el
fogyván, tanyájukat elhagyják s a lapályos terüle
tekre vonulnak. A vadőrök a napokban azt jelen
tették, hogy a kukoriczával beültetett földek köze
lében tizenhat medve tanyázik. Pausinger fővadász
mester erről nyomban értesítést küldött Bécsbe, 
honnan ő felsége jószágigazgatóságának egyik tit
kára váratlanul megjelent Görgényben, hogy a va
dászkastély berendezését megtekintse s az esetleges 
hiányokat pótolja. A vadászatokat valószínűleg még 
szeptember havában, esetleg október elején tartják 
meg. 

A főherczeg ajándéka. József főherczeg leányai, 
Mária Dorothea és Margit főherczegnők több sike
rült zenemüvet irtak, melyeket Horny Ede, a főher
czeg nevét viselő 37-ik ezred zenekarának karnagya 
hangszerelt teljes zenekar számára. Ezért József fő
herczeg Horny Edét egy ezüstből készült s arany
nyal díszített remekművű karmesteri pálczával aján
dékozta meg. A diszes ajándékot az ezred parancs
noka az egész tisztikar jelenlétében nyújtotta át a 
karmesternek, N.-Váradon. 

A belga király afrikai útja. Az Afrika belsejében 
alakított Kongó-államot tudvalevőleg Lipót belga 
király protektorsága alatt szervezik, ki kezdet óta 
nagy érdeklődést tanúsított az afrikai kutatások 
iránt. Többször emlegették, hogy a belga király meg 
is látogatja a Kongó-államot, Most e hir egész hatá
rozott alakban merül fel. Brazza afrikai utazó, ki a 
Kongó-vidéket bejárta, ismét Afrikába megy Paris
ból, hogy Lipót királyt Közép-Afrika franczia részé
ben üdvözölje. 

Kossuth és a kalotaszegi varro t tas . Gyarmathy 
Zsigáné a kalotaszegi varrottasból néhány szép da
rabot küldött Kossuth Lajosnak és nővérének, Rutt-
kaynénak. A napokban viszonzásul Kossuth Lajos 
saját arczképót küldé meg, az arczképre irt követ
kező sorok kíséretében: «Kossuth Lajos Gyarmathy 
Zsigáné úrhölgynek, a kalotaszegi népiparmüvészet 
lelkes védasszonyának nagyrabecsülése s mély tisz
telettel köszönete jeléül, az örömmel fogadott s nagy 
becsben tartott varrottas ajándékért. Turin, szept. 
1889.. Ruttkayné levélben köszönte meg Gyar-
mathynónak az ajándékot. Levelének erre vonat
kozó része így szól: .A mi a varrottast illeti, teljes 
elismeréssel és nagy örömmel gyönyörködtünk 
benne: kérem, mondja meg a kalotaszegi nőknek, 
hogy Olaszhon női gyönyörködve szemlélik munká
jukat : a szép varrottast.» 

Az akadémia küldöttjei Konstantinápolyban. 
A magyar tud. akadémia küldöttjei már megkezd
ték kutatásaikat Konstantinápolyban, s egy e hó 
24-ikéről kelt távirat már is fényes eredményről, 

i több Korvina és számos magyar vonatkozású kéz-
; irat föltalálásáról értesít. 

A küldöttség e hó 21 -én érkezett a török fővá-
! rosba. A pályaudvarban a szultán főhadsegéde, to-
| vábbá nagy számú közönség fogadta az érkezőket. 
i Vámbéry Ármin, a küldöttség elnöke, e hó 23-án a 

Yildiz-kioszkban külön kihallgatáson volt. A szul-
| tán határozatáról másnap értesítették a küldöttsé-
1 get, melynek vétele után Vámbéry, Fraknói és Thaly 
1 a császári levéltárba mentek, a h o l az összes iro

dalmi kincseket nagy készséggel rendelkezésükre 
bocsátották. A tudósok kutatása mindjárt fényes 
eredménynyel járt. A levéltárban vagy harmincz 
régi könyvet, számos Korvinát, több magyar egy
házi emléket, Magyarországra vonatkozó latin, gö-
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rög és olasz kéziratokat s tudományos leírásokat ta
láltak. 

Az akadémiai főtitkárság. A magyar tudomá
nyos akadémia megüresedett főtitkári állását az ok
tóber 14-én tartandó elegyes ülésen töltik be. A fő
titkári választásnál szavazati joggal csak az akadé
mia igazgató, tiszteleti és rendes tagjai birnak. Az 
akadémiai körökben a főtitkári állásra jelöltekül 
Beöthy Zsoltot és Szily Kálmánt emlegetik. 

Petőfi sírjánál. Segesváron túl, azon a helyen, a 
hol az eddigi nyomozások valószínűsége szerint Pe
tőfi halálát találta, az ott elesettek csontjai fölött 
sírhant emelkedik. A tiszai ev. egyházkerület brassói 
gyűlésére utazó szabolcsmegyei küldöttek és vendé
gek, számszerint mintegy 130-an, Segesváron tul, a 
4-ik és 5-ik őrház között megálltak a vonattal és 
mindannyian meglátogatták az országúttól nem 
messze fekvő felhantolt sírt. Hörk József eperjesi 
theologiai tanár kegyeletes és lelkes rövid szónok
lata után az egész jelenvolt közönség a .Hymnusz. 
és a «Szózat» egy versét énekelte el, azután vissza
tért a vonathoz, hogy tovább utazzék. A sirnál jelen 
volt Czékus István püspök és Péchy Tamás egyház
kerületi felügyelő is. A sír eddig csak egyszerűen fel 
van hantolva és két kis faágyuval jelölve. Az emlék
kőre most folyik a gyűjtés. A vonatra visszatért egy
házkerületi küldöttek és vendégek között Zelenka 
Pál miskolczi ev. lelkész azonnal gyűjtést kezdett az 
emlékkőre és rövid néhány perez alatt összegyűlt 
több mint 160 forint. 

Ányos-szobor Veszprémben. A múlt századbeli 
magyar lirai költészet egyik jelesének, Ányos Pálnak 
•emlékét érczszoborral kívánják megörökíteni Vesz
prém városában. Véghelyi Dezső, Veszprém várme
gye tudós alispánja indította meg eziránt a mozgal
mat, a mi elég biztosíték arra, hogy a czél valósággá 
váljék. Ányos Pál, a sokat szenvedett és fiatalon el
halt paulinus-barát hamvai a veszprémi ferenezrendi 
barátok templom-alatti kriptájában nyugosznak. 
Pár év előtt a költő hamvait a komor, múlt század
beli sírboltból az alsóvárosi temetőbe akarták szállí
tani és sírját méltó emlékkővel jelölni. A zárda 
priorja, engedve a közkivánságnak, fölbontatta a 
száz esztendő óta porló költő befalazott sirját, de 
hamvait nem találhatta már meg, mert azok az el
korhadt koporsó maradványaival együtt az alattuk 
levő halott koporsójába hullottak s annak poraival 
összevegyültek. Újra befalazták tehát a sir helyét, 
de már akkor fölmerült az emlékszobor eszméje, 
melyet Véghelyi alispán most már közel hozott a 
megvalósuláshoz. 

Báró Catty tábornok, a pozsonyi hadtestparancs
nok nyugalomba vonult. A kis-béri hadgyakorlatok
ban még részt vett, s ő felsége teljes elismerését 
fejezte ki Catty iránt az V-ik hadtest kiképzéseért, 
egyszersmind sajnálatát, hogy a tábornok ezúttal 
vezényelt utolszor. Pozsonyban a tiszti kar bucsu-
lakomát rendezett a nyugalomba vonuló tábornok 
tiszteletére, ki ez alkalommal a magyar honvédség
ről is rokonszenvesen és melegen emlékezett meg. 
«Működésem utolsó napjaiban — így szólt, — alka
lom nyilt arra, hogy a magyar honvédség a gyakor
latokon kitüntesse magát. A fényes katonai erénye
ket , melyek által e kitüntetést elérte, mindenki is
meri. Éltetem a magyar honvédséget, mely minden
kor kitűnően megállta helyét!» 

A tenorista pöre. A magyar operaszínházhoz 
Perotti Gyula tenorista ez év tavaszáig volt szerződ
tetve, a a szerződés felbontása esetére 10,000frt bír
ság volt kikötve. Perotti azonban tavaly New-Yorkba 
szerződött. Az operaszínház intendánsa tehát meg
indította ellene a port, mely e hó 24-ikén került 
tárgyalás alá Budapesten, a IV. kerületi járásbíró
ságnál. Perotti is eljött New-Yorkból. Az első napi 
tárgyalás után azonban Beniczky Ferencz intendáns 
és Perotti közt egyezség létesült, mely szerint Pe
rotti 5000 frt kártérítést fizet, a másik 5000 frtért 
pedig tízszer föllép az operaszínházban. Első föl
lépte e hó 27-ikén mégis történt az .Othello. opera 
«zimszerepében. 

Luigi Salvi ismert énektanár a fővárosba vissza
térve az énekoktatást újból megkezdette. Értekezni 
lehet vele naponkint d. u. 3—5 óra közt Erzsébet-
körűt 11 sz. a. levő lakásán. 

A levelező-lap jubileuma. Szept. 25-ikén volt 
húsz éve, hogy a postán levelező-lapokat lehet hasz
nálni. Gorove István akkori kereskedelmi miniszter 

léptette életbe ez intézményt, melyet a posta-kon- > 
gresszusok már azelőtt megvitattak, de gyakorlati 
alkalmazása késett. A magyar kereskedelmi minisz- \ 
terium fölkarolta az eszmét, s a levelezőlap egyszerre 
jött forgalomba 1869-ben, szept. 25-ikén. A követ- { 
kező évben Poroszország is elfogadta. Angliának és : 
az Egyesült-Államoknak 1873-ban volt az első le
velező lapja; Olaszországnak 1874-ben; 1878 óta 
pedig az egész világ használja. 

Telefon Bécs és Budapest közt. A Bécs és Bu
dapest közti telefon-vonal munkálatai már annyira 
előhaladtak, hogy az első mesBzeszólási kísérleteket 
már okt. 10-ike és 15-ike közt teszik s igy a vonalat 
október vége felé átadhatják a forgalomnak. 

A telefonozok számára uj tárgyat találtak föl, | 
melynek segélyével az ember telefonozás közben a 
kezeit szabadon használhatja s a kapott értesítést 
mindjárt le is írhatja. Az uj találmány nem más, 
mint egy sisak, melynek két oldalához a telefon ! 
hallgató tölcséreit oda lehet erősíteni. Az uj talál
mány gyárosok, kereskedők, hirlapirók és más olyan 
egyének számára, a kik a telefont gyakran kényte
lenek igénybe venni, nagyon hasznos eszköznek 
ígérkezik. 

Budapest főváros költségvetése. Fővárosunk 
évi költségei és ! evételei nagyobbak egy némely 
Balkán-országénál. A főszámvevői hivatal által \ 
1890-re elkészített költségvetésben 8.517,415frtra ' 
van téve a rendes bevétel és 7.887,894 frtra a 
kiadás. Rendkívüli bevétel 63,500 frt, kiadás 
1.064,440 frt. Eszerint összesen 371,869 frt hiány 
mutatkoznék. E számok azonban még sok módosí
táson mehetnek keresztül. 

A belvárosi plébánia-templom restaurálása. A 
főváros egyik legrégibb műemléke a belvárosi plé
bánia-templom hátsó része, a szentély. A templo
mot most javítják és stílszerűn restaurálják. Fölme
rült s élénk érdeklődéssel találkozik ama terv, hogy 
a főoltár majolikából készíttessék. Steindl Imre mű
egyetemi tanár, az új országház építője, hajlandó a 
tervet elkészíteni. Zsolnaytól egy majolika oltár min
tául ki is van állítva az országház építési irodá
jában. 

Régészeti lelet Tihanyban. A tihanyi apátsági 
templom újjáalakítása közben számos értékes leletre 
bukkantak. E hó 16-ikán a főoltár alatti katakom
bában egy sirgödörszerü üregben különböző tárgya
kat találtak : koporsódeszkát, lábszár- és kézcsont
darabokat, nyestprémes kucsmát, ruhafoszlányokat 
dolmányról, nyakkendőről, attila- vagy mellénygom- j 
bokát ezüstből, sarkantyút és valószínűleg egy ima- ] 
könyvet, melynek levelei azonban már annyira kor- | 
hadiak, hogy a kinyitáskor poralakban szétrepültek j 
és csak a szintén elkorhadt fatáblák maradtak, me- j 
lyek belsejében, a bal tábla belső oldalán góth nyom-
tatványu betűk nyomait észlelhetni ugyan, de elol
vasni nem lehet. Az elporlott holttest valami vár
parancsnoké lehetett, ki Tihany várát a törökök 
ellen védelmezte. E sirüreg feje fölött egy kisebb-
szerű oszszárium-féle üregre nyitottak, melyben 
csak erősen elporladt emberi csontokat találtak. Ha 
I. András itten porladozó csontjairól egyáltalán szó 
lehet, ugy minden valószinüség szerint a most fölfe
dezett oszszáriumbeliek azok. Ezeket régi helyökre j 
ismét visszatették. 

Magyar orvos mozgó kórháza a párisi kiállítá
son. Parisból írják lapunknak: 

Dr. Gruby, jó magyarságáról és kimerithetlen em
berszeretetéről ismert hazánkfia, ki jövő év tava
szán Parisban laktának ötvenedik évfordulóját szán- ! 
dékozik megülni, a párisi világkiállítás egészség
ügyi osztályában rendkívül sikerült mozgó kórházzal 
szerepel. Áll ez egy magas, busz ágyat befogadható 
kettős sátorból, melyben az alsót a felsőtől egy-egy \ 
méternyi, fent a szellőztetésre alkalmas földszinti 
folyosót képező térség választja el, melyegyszersmind 
a lég rossz melegvezető voltánál fogva, a külső hi
deg ellen védeszközül is szolgál. A sátort micá-val 
bevont sodrony-ablakok világítják; négy sarkát pe-

i dig az orvos s az ápoló szobája, a konyha s a műtői 
asztallal ellátott gyógyszertár képezik s összehajt
ható vasvázával együtt egy két lovas kocsi terhét 
képviseli. Belső berendezésénél is összehajtható vas-
butorok alkalmaztattak, melyekből a beteg kényel
méhez megkívántató egy eszköz sem hiányziK, nem 

J még a könyvtár sem. Figyelmet érdemel a kórház
hoz tartozó elmés szerkezetű kocsi is, mely sebesül
tek felemelésére és szállítására van szánva; ugy 
szintén egy gép, melynek segélyével a beteg fürdőt 
vehet, a nélkül hogy fekvő helyzetét megváltoz
tatná. Ki van itt állítva még egy vasúti vaggon 
mintája, melynek oldalai kifordíthatok, minélfogva 
a sebesültet egyenesen a rajok erősített ágyakba, 
lehet emelni, melyeket azután ismét visszafordíta
nak a vaggon belsejébe. Szóval Dr. Gruby mozgó 
kórháza, mely körülbelől tízezer frankba került, a 
legtökéletesebb, a mit eddig e nemben nyújtottak, s 

; a magyarság életrevalóságának e téren is legfénye
sebb jelét adja. 

Az Eiffel-torony kitűnő üzletnek bizonyul. A be-
| fizetett tőkének negyedik ötödét, azaz a negyedik 

milliót, fizetik most már vissza a részvényeseknek. 
A bevétel május 15-től szeptember 15-ig nem keve
sebb, mint 4-7 millió frank volt. A részvénytőke pe
dig 5-l millió. A kiállítás végéig az egész tőke tör
lesztve lesz. 
, Az Eiffelénél is nagyobb torony. Az Egyesült-

Államokban szintén terveznek egy óriás tornyot, 
mely a párisi Eiffel-tornyot is felülmúlja. Newyork-
ban ugyanis 1892-ben világkiállítást rendeznek és 
most egy Kinkéi Károly nevű mérnök több társával 
együtt tervet nyújtott be, mely szerint a kiállí
tási épületek középpontjául az Eiffel-torony min
tájára vas és aczélszerkezetü, 500 méter magas tor
nyot építsenek. Az amerikai mérnökök a torony 
czéljával eddig még nincsenek tisztában, egyelőre 
csak azt akarják elérni, hogy a párisi Eiffel-tornyot 
háttérbe szorítsák vele. 

Egy léghajós vége. A pünkösdi ünnepek alatt 
Budapesten is láttuk azt a merész amerikait, a ki 
szálló -ernyőjével leereszkedett a magasban lebegő 
léghajóról. Ez Lerovx volt, ki utóbbi időben Orosz
országban mutogatta vakmerőségét. Ott érte utói 
szomorú végzete. Révaiban (Esthland) szept. 23-ikán 
mutatta be a szálló-ernyő működését, de midőn a 
gondolából leereszkedett, a szél az ernyővel a ten
gerbe sodorta s a szerencsétlen léghajós odaveszett. 
Belefuladt a tengerbe. 

A czigány-zenekar párisi koszorúja. A párisi 
kiállításon rendezett pittoreszk-zene versenyén Fe
hér Poldi szegedi czigánybandája nyerte meg az 
első dijat, mely egy kétezer frank értékű arany ba
bérkoszorúból állt. A prímásnak azonban meggyült 
a baja e koszorú miatt. Bandája azt kívánta, hogy 
szedjék szét a koszorút és osztozzanak meg rajta, 
hogy mindenkinek jusson egy-két aranylevél. Fehér 
Poldi nem akart erre ráállni s a koszorút elküldötte 
a szegedi polgármesternek azzal a kérelemmel, he
lyezze addig őrizet alá, mig a zenekar hazaérkezik s 
azután a polgármester határozzon felette. Fehér 
Poldi annak a nézetének ad kifejezést, hogy leghe
lyesebb volna a koszorút Szeged város múzeumában 
emlékül elhelyezni. 

A csillagos ég fényképe. Az asztronomusok egy 
régebbi kongresszusa elhatározta volt, hogy fényké
pezés utján elkészítik az egész csillagos ég térképét. 
Korszakalkotó nagy munka lesz, de részt vesznek 
benne a világ összes nagyobb csillagvizsgáló tornyai. 
A tervet a párisi observatorium kezdeményezte, a 
mely már próba-fényképeket is küldött a berlini 
fényképészeti kiállításra. A mióta a nagy vállalat 
eszméjét, mintegy tudományos szövetkezet, elfogad
ták, mindegyik observatorium megkezdte az előké
születeket s próbákat. Mondhatni, be is fejezték sze
rencsésen. Most már csak a kivitel részleteire nézve 
kell megállapodni, s erre a czélra szeptember 15-ikére 
Parisba van összehiva a második kongresszus. Ezen 
fogják égi zónák szerint felosztani az egyes observa-
toriumok közt a munkát, megállapítják az egyes 
táblák méreteit s megegyeznek a jelzések s csiDag-
osztályozások kérdéseiben is. 

A visszatérő Stanley. A kelet-afrikai partvidékre 
valószínűleg október végén érkezik Stanley, kiről 
most már biztos hirek vannak. A bátor utazó midőn 
az Albert-tó vidékét elhagyta, a Viktória-tó nyugati 
partján dél felé akart menni, de e terve meghiúsult, 
mire észak felétfordult és sikerült a tó keleti part
jára jutnia. Stanley, kit Emin pasa kisért, hosszabb 
ideig tartózkodott a tó partján, hogy megvárja a 
Msalalából és Táborából érkező utikészletet, s né
hány hónap előtt ismét útra kelt Mombassa felé s 
Emin pasa az ország belsejében maradt, 

Szilárd petróleum. Alphons de Millefleurs, fran
czia khemikus, egy korszakalkotó találmányt fedezett 
fel. Nem régiben a .Société d'encouragement. előtt 
Parisban szilárd állapotba hozott petróleumot mu
tatott be, hasáb alakba öntve, melyet késsel lehetett 
metélni. Természetesen a petróleum ilyen alakban 
rendkívüli kedveltségnek örvend, mint fűtőanyag, 
mivel két harmaddal kevesebb helyet foglal el, mint 
a szén. A szilárd petróleum, ha meggyújtják, lassan 
ég és nem robban föl. 

A nép szükségletét csak olyan szer elégíti ki, a 
mely nem csupán olcsóságánál fogva a kevésbbé va
gyonos által is megszerezhető, de a mely alkatrészei
ben egyszerű és világos, hatásában pedig biztos és 
megbízható. Hyen jóravaló s igari népies gyógyszer 
a Brandt Rich. gyógyszerész féle svájezi labdacs, a 
mely, mint orvosüag konstatálva van, jótékony és 
egyenlő hatása mellett, hosszabb időn át is tartósan, 
minden legkisebb kellemetlenség s rossz következ
mények nélkül használható. Ezért a svájezi labda
csok nélkülözhetetlen háziszere mind azoknak, akik 
az emésztési zavarból eredő, gyakran nagyon is sú
lyossá elfajulható bajokban szenvednek. Épen ma
guk az orvosok ajánlják ezt a szert, melyet min
denki olcsó árért házában tarthat, a legmelegebben. 
Brandt Rich. gyógyszerész svájezi labdacsai a gyógy
szertárakban 70 krért egy dobozzal kaphatók,' de 
gondosan meg kell figyelni a fehér keresztet vörös 
mezőben s a Rich. keresztnevet. 

Nyilatkozat. Tisztelt szerkesztő úr! A .Vasárnapi 
Újság. f. é. szept. 8-ról kelt 36. számában a kolozsvári 
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Mdtjfát-titebor bizottsága czimü közleményben előfor
dul egy passzus, mely szerint a gyűjtés- és pénzkeze
lésnek a titkár kezébe való áthelyezését óhajtandónak 
hangoztatták volna. Minthogy e közleményre csak kö
zelebbről lettem figyelmeztetve: az ügy érdekében — 
habár egy kissé megkésve is — kinyilatkoztatom, a 
bizottság buzgó pénztárnoka, nt. Nagy Lajos esperes 
ur iránti kötelességem kinyilatkoztatni, hogy ilyen 
tervről a bizottság gyűlésén szó nem volt ; annyival 
kevésbbé lehetett szó, mert az ügyrend kizárja annak 
lehetőségét, hogy a titkár pénzt kezeljen; de az ügy 
érdeke is azt kívánja, hogy említett pénztárnok in-
hatékony és lelkes tevékenységét ezután is ép oly ered
ményesen szentelje az ügynek, mint a közgyűlés jegy
zőkönyvi elismerése szerint eddig szentelte. Kolozs
várit, 1889. szept. 21. — Dr. Hegedűs Istrán, mint a 
Mátyás-szobor bizottság e. i. titkára. 

Előfizetési fölhívás. 
Lapunk azon t. előfizetőit, k iknek előfizetése szep

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

E L Ő F I Z E T É S I F Ö L T É T E L E I N K . 
Negyedévre (október—deczember) 

A Vasárnapi Újság ___ ... ... — . . . 2 frt — kr. 
A Vasárnapi Újság a tVilágkronikával* együtt 2 « 5 0 « 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok . . . 3 < — « 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok a 

tVilágkrónikávaU együtt . . . . . . . . . . . . 3 « 5 0 » 

L a p u n k k i adó -h iva t a l a a «Pes t i H i r l a p » czi-
m ü , pá r t s z ineze t n é l k ü l i po l i t ika i n a p i l a p k iadó
h i v a t a l á v a l oly egyezségre l épe t t , h o g y azok, a kik 
a ké t l apo t együ t t r ende l ik m e g , k e d v e z m é n y e s 
á r o n fizethetnek elő, és p e d i g : 

A " V a s á r n a p i Újság» a «Pes t i H í r l a p » - p a l : 
Egész évre . . . 
Félévre . . . _ 
Negyedévre _. 
Egy hóra . 

21 frt — kr. 
10 « 50 « 

5 « 25 « 
1 « 80 « 

A • V a s á r n a p i Újság» ujabban *Nói munka és 
divat* czimű uj. rovat ta l s jelentékenyen bővítet t 
ta r ta lommal jelen meg. A "Po l i t i ka i Ú j d o n s á g o k é 
hoz «Magyar Gazda* czimü gazdasági lap van csa
tolva. 

Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgál a « Világ
krónikát czímíí képes het i közlöny, mely he tenkén t 
egy íven s számos képpel il lusztrálva je len meg . , 

A «Világkrónika*, min t heti lapjainknak kiegészi- 1 
tője, he tenként egy ivén jelen meg, s a hazai és j 
külföldi eseményeket részletesen ismerte tő és ma- ] 

gyarázó czikkeken és képeken kivül nagyobb elbe
széléseket ós regényeket is közöl képekkel illuszt
rálva, úgy szintén u t i rajzokat, nép- és táj ismerteté
seket, ismertetéseket az ujabb ta lá lmányokról s föl
fedezésekről, mu la t t a tó apróbb közleményeket, köz- j 
hasznú tudnivalókat , .stb. 

T. előfizetőink szíveskedjenek az előfizetés megújításá
nál, vagy a "Világkrónikát megrendelésénél czimszalagjuk-
ból egy példányt a posta-utalványra ragasztva beküldeni, s \ 
minden reklnmácziót és egyéb a szétküldésre vonatkozó 
közleményeket á kiadó-hivatilhoz küldeni . 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok Madó-hivatala. 

Budapest, egyetem-utcza i. sz. 
-~~—. . ~— -

HALÁLOZÁSOK. 
Makfalvi DÓZSA DÁNIEL, a kir. kúria birája, a ma

gyar i roda lomnak is régi buzgó munkása, meghal t , 
szept. 25-ikén marosvásárhelyi bir tokán, hol üdülés \ 
végett tar tózkodott . Az érdemes férfiú irodalmi té
ren a ra t t a első sikereit lirai és hazafias költemé
nyekkel, elbeszélésekkel, a negyvenes évek elején, 
de i r t m á r ekkor politikai és társadalmi vezérczik-
keket is az erdélyi állapotokról. Mint publiczistá-
nak és főleg a "Kolozsvári Közlöny» volt szerkesz
tőjének, nagy befolyása volt az erdélyi hangulat ra . 
Mint lyrai költő, elbeszélő és regényíró is főkép az 
erdélyi részekben bir t olvasó közönséggel, regényei 
tárgyait rendesen Erdély múltjából merí tvén. «Zan-
dirnám* hőskölteménye a székelyek múlt jának 
dicsőítése és Vörösmarty hatása látszik rajta. Dózsa I 
az országgyűlésnek is tagja volt, 1868-ban a ma- \ 
rosvásárhelyi kir. tábla birája lett, 1873-ban pedig 
a legfőbb itélőszékhez neveztetet t ki. 

BALKÁNT SZABÓ LAJOS, nyugalmazott aljárásbiró, 
számos magyar ősmesének és elterjedt népdalnak 
szerzője, meghal t Debreczenben 67 éves korában. 
I roda lmi tevékenysége a ha tvanas években t e t t e ne
vét i smert té . «Magyar ősmesék» című műve elter
j ed t kedvel t olvasmány volt, és figyelemre mél tó 
ifjúsági olvasmány. Egyéb verses m u n k á i : «Lajos 
poha ra (anakreoni dalok), "Utazás a másvi lágra ' , 
"Lehel kürtje» és még több. Népdalai közül ország
szerte ismeretesek ezek: «Kákatövén költ a rncza», 
«Cse'bogár», "Megégett a rózsám keze», «Jaj de 
mossze e l lá tni a hegyekről* stb. Lelkes hazaszere- , 
t e t szól müveiből , s hangja tetszett a hatvanas évek
ben . M i n t nyelvész és tör ténet í ró a Horvá th Is tván

féle őstörténelmi ábrándos világba merült , n i indeht 
magyarnak tekintet t . 1872-ben let t aljárásbiró, de 
négy év óta már nyugalomba vonult . 

ZIMMERMANN FRIGYES, a magyar ál lami vasutak 
gépgyárának igazgatója, meghal t hosszas betegeske
dés u tán . A magyar kormány 1871-ben Karlsruhé-
ból hivta be ZIMMERMANNÍ a gépgyárak vezetése vé
get t . A képviselőházban sok felszólalás is volt, hogy 
ily állásra idegen, a magyar nyelvet n e m értő, férfi 
alkalmaztatot t a kormány által. De ZIMMERMANN di
cséretesen betöltötte helyét, a gyár roppan t kiterje
désű üzletté fejlődött szakértő vezetése a la t t és r i tka 
szervező képességével. Időközben magyar honpolgár 
lett, s a nagy gyártelep magyarsága sem szenvedett 
csorbát. Temetése e hó 25-ikén men t végbe, s kivo
nul t a gyár összes személyzete, sok száz munkás . 

MAÜTHNER ZSIGMOND, a magyar h i te lbank igazga
tója s az áruosztály vezetője, a fővárosi kereskedő 
világ egyik legnépszerűbb tagja, derék szakember, 
meghal t 58 éves korában. Temetésén, melyen a 
szertartást Kaiserling főrabbi végezte, megjelentek a 
fővárosi pénzintézetek és számos vállalat igazgatói, 
tisztviselői. 

BÜBLA KÁROLÍ , nagyprépost, czimzetes püspök és 
pápai kamarás, e lhunyt Esz tergomban 80 éves ko
rában. Aranymiséjét már hé t év előtt megülte . Egy
szerű természetű jószívű főpap volt. Nagyobb 
alapítványaival különösen a főegyházmegyei nyug
dijalapokat gyarapí tot ta . Szegény családokat és el
hagyot takat mindig megsegített . 

Elhunytak m é g a közelebbi napok a la t t : BENKŐ 
JÁNOS, az erdélyi ref. egyház kerület közügyigazga
tója s köztiszteletben álló lelkésze, a görgényi egy
házmegye esperese és m.-péterlaki pap, 72 éves korá
ban. (Múlt het i 38-dik számunkban sajtóhibából 
m i n t Benkő Imre volt említve.) — BENKŐ PÁL, Kez
di-Vásárhely egykori országgyűlési képviselője, 
1848—49-es honvódhadnagy, nyűg. törvényszéki 
jegyző, élete 65-ik évében. — TÖTTÖSSS MIHÁLY, 
ügyvéd, Sopronmegye volt főbírája, Veszprémme
gye volt törvényszéki birája, u tóbb árvaszéki ül
nöke, a régi táblabírák egyik t ipikus alakja, 83 éves, 
Veszprémben. — D r . KOMMER IGNÁCZ, nagyatádi já
rásorvos, ki közel harmincz évig működö t t Nagy-
Atádon és népszerűségnek örvendet t az egész vidé
ken. — RÉVÉSZ RUND BERNÁT, somogymegyei tabi 
járásorvos, ki 31 évet töltött az orvosi .pályán, 58 
éves, Tabon.— Dr. RURTLER JÓZSEF, nyűg. cs. és kir. 
ezred-orvos, k i Budán nagy népszerűségnek örven
dett , 81 éves, B u d a p e s t e n : ugyani t t TELBISZ J E N Ő , 
zene tanár és zeneszerző, a zenetanárok orsz. egye
sületének t i tkára, 39 éves; L E T Z L IGNÁCZ, a «Páris 
városa» fogadójának évtizedek óta bérlője, 56 éves. 
— Id. BALOGH SÁNDOR, a nagykunsági takarékpénz
tá r lelkiismeretes pénztárnoka, 68 éves, Kis-Uj- . 
szálláson. — MARGITTAI GÁROR, a szabadságharczban 
vitéz tűzér-őrnagy, 80 éves — Marosvásárhelyt. — 
SIMONYI LIBOR, Barsmegye volt főpénztárnoka, 82 
éves, Budapesten. — GIRTLER AURÉL, gazdasági in
tézeti volt tanár, 32 éves, Ga lan tán . — WILDAU F E -
EENCZ, ezredorvos, 4-8 éves korában Szabadkán.— 
KÉTSZERI JÓZSEF, vidéki veterán színész, ki 57 évet 
tö l tö t t a színészi pályán, 45 éven át volt színigaz
gató, 81 éves korában Szarvason. — JAKAB LUKÁCS, 
ki t nagy kiterjedésű rokonság gyászol, Kolozs
vár i t . — F R I E D FERENCZ, közös hadseregbeli élelme
zési felügyelő, 89 éves, Nagy-Váradon. — KILLINGER 
ISTVÁN, volt u rada lmi főerdész és megyei bizottsági 
tag, Bodajkon, életének 56-ik évében. — N e d e c z e i 
NEDECZKY JÁNOS, oki. gyógyszerész, földbirtokos, 
bányatulajdonos és megyei választmányi tag, életé
nek 74-ik évében, Piszkén. — ZETTNER KÁROLY, me
gyei bizottsági tag, 52 éves korában, Kápolnán . — 
KOHN IGNÁCZ, a Riunione Adriatica di Sicurta egy
kori t i tkára , Csik-Tarcsán, 62 éves. — BAIN SÁNDOR, ' 
kolozsvári fiatal natura l is ta festő, Kezdi-Vásár
helyi t . — ZEISLER JOACHIM, 71 éves Török-Szent
miklóson. 

Ozv. OSTFFY SÁNDORNÉ, szül. Fe renczy Mária, 71 
éves korában. Ostfi-Asszonyfán. — BAYLER ISTVÁNNÉ, 
szül. Koller Arabella, posta- és távíró- t iszt neje, 30 
éves, Budapesten . — NYOMÁRKAY HUGÓNÉ, földbirto
kos neje, 51 éves, Kácsándon. — PENTSY JÓZSEFNÉ, 
szül. Löbl Heléna, polgári iskolai t aná r neje, 24 
éves, Bánffy-Hunyadon. — POKORNY-HÖNSZL KATA
LIN, u rada lmi pénztárnok özvegye, 53 éves, Po
zsonyban. — KRONER ANDRÁSNÉ, szül. Szlimák 
A n n a , a rózsahegyi járásbiró neje. 

W I L K I E COLLTNS, a nálunk is jól i smert angol re
gényíró, m i n t Londonból jelentik, meghal t 65 éves 
korában. Az izgalmas tárgyú regényekben vált ki 
tehetsége. Egyik legnevezetesebb regénye «A fehér 
ruhás nő,» mely más egyéb művével magyarra is le 
van fordítva. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
Kvar . J. K. Legközelebb sorra kerül. r A. nagy 

franczia forradalomról adott közleményeink a legújab
ban napfényre került adatok fölhasználásával készültek. 

V . O y . "Margit sírjánál.. Petőfi Czipraslombjainak 
bágyadt viszhangja. 

P a r i s . B. S. A küldeményt köszönettel vettük. A 
levélre magán utón válaszolunk. 

Ifl . K . J . «En is voltam*. Tartalomra, formára egy
aránt gyenge. A refram annyira rythmustalan, hogy 
szinte fülsértő. 

Z . Á. «Ne szeress*. Sivár lelkiállapotot tolmácsol, 
de nem kőltőietlenül, néhol megkap a költői kifejezés 
ereje. Kár, hogy az utolsó strófa, melyben, ugy látszik, 
ellágyulásáért gunynyal fordul maga ellen, nem elég 
világos. 

KÉPTALÁNY. 

A . «Vasárnapi Újság* 37-ik számában közölt kép
talány megfejtése: Lehel kürtje. 

SZOREJTVENY. 
Megye-név. — Betűi t addig cserélgessed, 
Rövid hangzóit is i t t -o t t ékezgessed, 
Mig belőle húsz szót ki n e m ásol-vésel 
S két hexameterbe n e m szorítod préssel. 

Közjanév a húsz közt van egy káplár-alja, 
Egy el lenben magát melléknévnek vallja, 
Nemzet is egy, melyre a melléknév illik, 
Folyóvíz is egy, mely a Dunába siklik. 

Főméltóság is egy, me ly zászlói a la t t 
Nem egyszer vezetet t a törökre hadat , 
Végre negfí/'község-név ; ket tő a megyében, 
Másik ke t tő pedig Fehérben , Zemplénben. 

A megyét, s a húsz szót könnyű kibányásznod, 
Ké t hexameterbe de nehéz lesz ráznod. 
E z t próbáld meg Viktor 1 ha jól össze-vésed, 
Akkor mondha tod hogy jól fogott a késed. Br. 

SAKKJÁTÉK. 
1568. szánra feladvány. Geyerstam F.-töl. 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

A z 1 5 6 1 . s z á m ú f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 

Ehrenstein M.-től. 

Megfe j tés . 

Világos Sötét Világos a. Sötét 
1. K b 5 - b 4 b 6 - b o (a) 1. . . . _ '„_ '_ _ c2—dl : (b) 
2. lKb4—c5 . . . t . 82. 2. Vei—c7 -f- . . . Ke5—d4: 
3. Fe7—d6 mat . 3. Vc7— t i mat . 

1. d3—d2 (c) 1. . . . Hh7—g5(d)i 
2. Vcl— c2:__. t . sz. 2. V e t — f 4 + . . . Ke5—f4 : 
3. V v. H mat . 3. Fe7—d6 mat . 

Világos. d. Sötét. 
1 _ . . Hg7—f8 
2. Hdl—e.i . . . t. sz. 
3. V v. H . v. F mat . 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten: K. J . éa F . H . — 
Andorfl S. — Kovács J . — Szempczen : Pintér János. — 
A marosvásárhelyi ev. ref. collegium ifjúsági olvasó egylete 
nevében: Szász Jenő és Ziegler Károly. — A pesti sakk-kör. 

Hibaigazítás: A multheti 156 7. sz. feladványban el-en világos 
helyett sötét bástya áll. 

HETI-NAPTAR, szeptember-október hó. 
Kap Katfiolikus es protestáns Görög-Orosz Imratliti, 

» V . f 16 Mib.. föang.íF 15 Mihály 17 A 16 Zsófia 4Ged. 
30 H. Jeromos ea. [Jeromos 18Eamén 5 

1 K. Remigins Remigius 19 Trolim 6 
2 S. Leodegár vt. Volrád 20 Euszták 7A.b.e. 
3 C. Kandid vt. fJairas 21 Kodrát 8 
4P. [Assisi Ferencz ;Ferencz 22 Fóka pk. 

23 Iván fog. 
9 

5S. jPlaczid vt. iPlaczid 
22 Fóka pk. 
23 Iván fog. MS.J.K^ 

BoldtálUiisai. $ Els» negyed 2-án lóra 49 pk.regg. 

Felelős szerkesztő : H a g y Mik lós . 
(L. egyetem-tér 6. szám.) 
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A Dr.Forti-féle sebtapaszról. 
Ezen általánosan kitűnőnek el
ismert gyógytapasz rendkívüli 
gyógy ereje, oszlató, érlelő s 
fájdalmat csillapító hatása által 
legyoroabb, legbiztosabb s egy
szersmind gyökeres gyógyulást 
eszközöl különnemű bajokban. 
Ily bajok a torokgyuladás lég
csőhurut, bórkés barnaság, hár-
tyás-gyik (Croup, Angina), min
dennemű megsértések, harapás, 
szúrás, vágás v.égés által támad
ható sebek .megfon* ázás, darazs-
vagy méhszurasok, bujasenyves 
és egyéb konok fekélyek, zuza-

tások (contusiók) meglopó gyors fájdalomcsillapítással,— rögzött daga
natok, gumók, tályogok (fogtályog is), pokolvar (carbuncutus, pustula 
maligna), megkeményed esek, gennyedések, vérkelések, minden mirigy-
betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, kÖrSmfolyás, kö
römméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kifíczamitás és megrándulások, 
helyi csúz, továbbá a szülés utáni lábsebek és daganatok, fájós, íeké-
lyezett vagy már gennyes nöi mell, — sok nö már csirában volt emlő-
árktól — a különben elkerülhetetlen életveszélyes sebészi műtét mel
lőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg. 
A fül-nyilalás, nemkülönben a torok-mondolák gyuladásánál hathatós 
szolgálatot tesz. — Hólyag-tapasz vagy mustárlisztböli borogatások után 
használva, méltán valóságos enyhszernek nevezhető, minthogy nem 
csupán enyhítést szerez, hanem mivel inkább a beteget kinos fájdal
maitól azonnal tökéletesen megszabadítja. Végre a testbe teljesen bele
mélyedt bárminemű szálka, darázs vagy méh fulánkja csupán ezen ta
pasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a 
testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, 
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása gyorsan bekövetkezik. — 
Pióczák alkalmazása után, az olykor veszedelmet előidéző után vérzés rög
töni beszünietesere minden egyéb e czélra használatban levő, de korán 
sem megfelelő módok mellőzésével, tanácsos ezen sebtapaszt, mint 
egyedüli sikeres, gyors és legbiztosabban czélt érő szert használni. 
Vétessék t. 1. oly nagyságú sebtapaszszal bekent vászondarab, mely az 
összes piócz a marásokat födi s rakassék az tüstént a sebekre, miután 
azok eföbb egy lap itató-papírral avagy egy igen lágy kendővel gon
dosan töröltettek és a vér ily elbánás mellett lehetőleg* tökéletesen fel-
szivatott. A vérzés ilyetén módon rögtön eláll s a pióczamarások, seb
helyek hátrahagyása nélkül csakhamar begyógyulnak. 

' Ezen sebtapasz touristáknak is föltétlenül szükséges, minthogy azok 
a legkülönfélébb megsértések avagy megsebesitéseknek ki vannak téve 
és gyakran lábaikon támadt legcsekélyebb bórfeldörzsölés miatt utjok 
beszüntetésére vannak kényszerítve. Ezen megbecsült)étien gyógyszer, 
melynek jelessége leghitelesebb egyének számos és különös kívánatra 
bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen legfényesebben 
elismertetett — rendkívüli, s legkülnnnemübb esetekben megpróbált 
hatásánál és feltűnő sikerdus eredményeinél fogva, melyek általa még 
elavult bajokban is eléretnek, jól megállapított és elterjedt hírét két-
ségbevonhatlanul igazolja, minélfogva, a szenvedő emberiség javára 
méltán legjobb ajánlást érdemel, A c somagok ára a legkisebbeké 
35 kr. , a k ö z é p n a g y s á g u a k é 50 kr . , a legnagyobbaké 1 frt, 
használati utasítással együtt. — Kisebb megrendelések legczélszerübben 
postautalványnyal eszközöltetnek. Postán küldve, ha a megrendelt seb
tapaszért járó ár előlegesen beküldve vagy utalványozva van, 20 krral 
több ; mig utánvétel melletti küldéseknél a megrendelőt azonkívül a posta
vitelbér is terheli. Posta utján csak nagyobb csomagok megrendelhetők. 

A száz meg száz köszönólevé közül közlünk egyet, mindenki meg
ítélheti, hogy ez nem afféle gyártott reklámlevél, amilyeneket gyakran 
olvashat az ember. Tekintetes Url Mélyen tisztelt férfiul On nagybe
csű és a szenvedő emberiségnek oly kiszámithatlan előnyt biztosított 
tapaszát megkaptam, sietek önt tudatni, mikép Práger Béla nagy-ka
nizsai gyógyszerész úrral a tapasz árulása végett értekeztem, ki is haj
landónak nyilatkozott a bizományosságot elvállalni, szerintem lehetsé
ges volna azt neki azonnal küldeni és vele Üzleti összeköttetést nyitni. 
— Ezt annál is inkább kívánom, mert ott — hiszem, hogy nagyobb 
kelendőségnek fog örvendeni, mert igazán megvallva, e tapasz megbe-
csülhetlen oly házi kincs, melyet mint nélkülözhetlent, mindenki háznál 
tarthat, én már számosak baján ennek segélyével, segítettem, a számo
sak közül csak ezt említem fel. 

Az eszteregnyei biróné alig 3 hetes csecsemőjét a halál elragadta, 
a különben jól táplált anya emlőiben a tej gyuladást idézvén elő, már 
e szegény anya negyed napra oly lázas állapotba jött, hogy sem éjjel, 
sem nappal egy perczet sem volt képes nyugodni, már-már a kétségbe
esés Örvényének széléu állt, midőn esetlegesen a sors házához vitt, hol 
értesültem e borzasztó fájdalomról, szóval e kinos állapotról meggyőződ
tem; eszembe jött Önnek tapasza, férjével azonnal Kanizsára rándultam, 
a szenvedő asszony részére a tapaszt megvettem, azt rögtön kiküldöt
tem, utasításom folytan azt felrakták és képzelje el a hallatlan ered
ményt, a nö még azon éjjel több óráig aludt s harmadnapra már csak 
az anyai emlőn a gyuladásnak homályos jelei láttattak, igy e szegény 
nő az Ön kitűnő tapasza folytán nemcsak a borzasztó szenvedéstől, de 
attól is, hogy a női kellem egyik ékességét képező emlője kiíakadastól, 
ezzel a kisebo ed estül megmentetett. 

Volt eset egy igen tisztelt és becsült uriháznál, hol szinte a nő bal 
kezén sérülést kapott, — a gyuladást az orvosi segély nemhogy elosz
latta volna, sőt az a seb tovaterjedése és erősebb gyuladása által min
dig nagyobb és nagyobb aggodalmat idézett elő, mig végre az Ön ta
pasza itt is a leghathatósban működött, a gyuladást, ezzel a lázt is 
eloszlatta. Nálam igen természetes, hogy folyton a háznál készen van, 
mihelyt elfogy, azonnal más rendeltetik, természetes, hogy többnyire 
csak a szenvedők közt osztatik ki, mig nem tudják elegenaóleg a jóté
konyságot megköszönni. Tisztelettel maradván a tekintetes urnák kész 
szolgája, Nagy-Kanizsa, június 17-én, 1876. Kovács s z o l g a b í r ó , s. k. 
Központ i k ü l d e m é n y ezö raktár Budapesten : Török Józse f 
gyógysze rész u r n á i , k i rá ly -u t ez a 12. sz. T o v á b b á T a l l m a y e r 
és Sei tz , K o c h m e i s t e r F r i g y e s u t óda i é s Ne rnd Nándor 
araknál, v idéken minden nagyobb város gyógyszertárában. 

Ezen kitünö hatása, nem eléggé ajánlható gyógyszer készítője 
FOIffl LÁSZLÓ. Lak: Budapest, I. k., Vár, Xándor-ntcza I. sz. 

a hová közvetlen megrendelések czimzendük. 

Leg jobb é s L e g h i r n e v e s e b b 
P i p e r e H ö l g y p o r 

^ PARIS — 9, ro« de la P; 

Különleges Rizspor 
SMUTTAL VEGYÍTVE 

ILLATSZERÉSZ, 
Paix, 9 - PARIS. 

A Ch. FAY-féle párisi czég 

különleges rizspora eredeti minőségben kapható és utánvéttel 
is megrendelhető 

VÉRTESSI SÁNDOR illatszertárában 
Budapesten, Kristóf-tér 8. szám. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 

A GYÜMÖLCSÉSZETI ÉS KONYHAKERTÉSZETI FÜZETEK 
az Országos Gazdasági Egyesület kertészeti szakosztályának hivatalos közlönye. 

melynek rzerkesztése felett a szakosztály gyakorolja a felügyeletet, a jelen 1889-ik évben X - i k 
é v f o l y a m á b a lépett B a r a n y a y I s t v á n , az országos gazdasági egyesület t i tkárának, gondos 
szerkesztése alatt. 

Már maga a füzeteknek e hossza fennállása nyújt kellő garantiát, hogy az feladatának meg
felel. Minden gyümölcs s zöldségtermelő, már pedig majdnem minden mezőgazdának is kellene 
foglalkozni e nemes, hasznos és nemzetgazdaságilag is nagy fontosságú termelési ággal, — hasz
nos tanácsadóra talál e füzetekben, mely a szakkörébe vágó minden mozzanatot figyelemmel 
kisér, s arról olvasóit tájékoztatni siet. A g y ü m ö l c s f á k n e v e l é s e , á p o l á s a , a g y ü m ö l c s t e r 
m e l é s e , é r t é k e s í t é s e n y e r s e n é s fe ldolgozva, azon tárgy, melyre a füzetek kiváló gondot for
dítanak. Ösmertetik: l e í r á s b a n , s z íne s é s f eke te n y o m á s ú k é p e k b e n a termelésre kiválóan 
érdemes és kipróbált gyümölcsfajtákat. Közlik az újdonságul felmerült jelesb s ö l d s é g f é l e s é -
g e k e t . Apróbb közleményekben, a gyümölcs és zöldség felhasználását, háztartási czélokra is 
ösmertetvén, a h á z i a s s z o n y o k n a k is hasznos olvasmányul kínálkoznak. 

A g y ö m ö l o s é s z e t i é s k o n y h a k e r t é s z e t i f ü z e t e k , megjelenik minden hónapban egy
szer k é t nyomatott ívnyi tartalommal, mindenkor e g y s z í n e s k é p melléklésével és több a 
szöveg közé nyomott ábrával, a F r a n k l i n - T á r s n l a t kiadásában. 

Az 1889. évben a füzetekben k i s h i r d e t é s rovatot nyitunk, mely előfizetőinknek a szakba
vágó k e r e s l e t é s k i n á l a t kiegyenlítésének megkönnyítését méisékelt díjért közvetíti. 

A g y ü m ö l c s é s z e t é s z ö l d s é g t e r m e l é s terén hazánkban még annyi a tenni való, mig a 
nagyfontosságú termelési ágak az őket megillető virágzásra emelkednek, mikép a f ü z e t e k mél
tán tar thatnak igényt a k e l l ő p á r t o l á s r a , hogy e nemzetgazdaságilag nagy horderejű feladatukat méltóan töltsék be. — Leghiva
tottabb terjesztői lennének pedig a gyümölcsészet s konyhakertészet fontos ügyének a néptanitók beojtván ez ügy iránti előszerete
tet a népiskolák növendékeibe. 

A • G y n m ö l c s é s z e t i é s K o n y h a k e r t é s z e t i f t tzetek» előfizetési á r a : egész évre 4 f r t ; negyedévre 1 f o r i n t . Az o r s z á g o s 
g a z d a s á g i e g y e s ü l e t é s k e r t é s z e t i s z a k o s z t á l y tagjai 2 5 °/o k e d v e z m é n y b e n részegülnek, s igy negyedévre 7 5 k r . , egész 
évre 3 írttal fizethetnek elő. 

Az előfizetési pénzek a f ü z e t e k k i a d ó j á h o z a « F r a n k l i n - T á r s u l a t h o z t (Budapest, egyetem-uteza 4. szám) küldendők be. 
A füzetek szerkesztését illető minden közlemények a F ü z e t e k szerkesztőségéhez (Budapest, <Közteleki) intézendők. 

YÉGHLESI 

Hazánk 
l e g t i s z t á b b , leg

o lcsóbb és leg jobb szén
sav dns, égvényes s a v a n y u v i z e . 

VÉGHLES-SZALATM-u (Zólyom-m.) 
B u d a p e s t i f ő r a k t á r 

Erzsébet-körút 56-ik szára alatt . 
Telephon-összeköttetés. 

e r Számos r a k t á r a v i d é k e n . ~»o 

Vendégek Budapesten! 

„Legnagyobb 
Stemberg Annin 

A ZONA-TAKLTA 
életbeléptetése alkal
mával a fővárost láto
gató közönséget van 
szerencsém meghívni 
hangszertelepem meg 
tekintésére, mely e té
ren egyedül áll a maga 
nemében és gazdag 
tárházánál fogva való
ságos kiállításnak ne
vezhető. A legújabb 
találmányok készség
gel lemutattatnak és 
azok ábrái díjtalanul 
bárkinek rendelkezé

sére állnak. 

bangszerkészitési ipartelep" 
Budapest, VTL, Kerepesi-ut 36. sz. 

j A Kada-féle „folyékony naphthol-szappan", 
mely a leghíresebb bőrgyógyászok által használt 
kitünö gyógyszerekből állíttatik elő, ez idő sze
rint a legártalmatlanabb, leghatásosabb s leg
kellemesebben használható szépítő szer, mely 
számos orvosi tekintély és úrhölgy által kipró
báltatott, kiknek egybehangzó véleménye az, 
hogy ezen pipere-gyógyszappan a máj folt, 
szeplő, sömör, vörösség, pattanások s minden
féle bőrkiütések ellen felülmulhatlan szer. 

Ami pedig a bőratkákat (Mitesser) illeti; ezen kis fekete pon

tok ellen még egy szerrel sem éretett el oly biztos és gyors 
hatás, mint a föntemlitett szappannal. 

Egy üveg e legendő 6 h e t i haszná la t ra , á r a 8 7 k r . 
Kapható: Tö rök J . gyógyszertárában király-uteza l í . sz., 

Tha lmaye r és Seitz, Kochmeis t e r Fr igyes u tóda i és 
N e r n d a N á n d o r gyógyffi kereskedőknél H a készítő K a d a 
I s t v á n gyógy8zeré«zuélBndapesten, VTX, Rákosfalván, 

úgyszintén valamennyi gyógyszertárban. 4028 
Csak az valódi , me ly f en t i védjegygyei v a n e l l á tva , j 

Latzkovits A. 
a mélyen tiszt hölgyvilág szíves figyelmébe ajánlja 

illatszer- és ^ 
pipereszappanok üzletét 

Andrássy-út 3. szám alatt, 
hol dús választék található finom s olcsó, de csakis 
a legjelesebb bel- és külföldi gyárosok készítmé
nyeiből, u. m.: illatszerek, kézi szappanok, hölgy
porok, szájvizek, fogporok, paszták, fog-, haj-, 
köröm- és ruha-kefék, fésűk és hajtűk stb. nöi és 
uri pipere-czikitekben, igen jutányos árak mellett 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent 
minden könyvárusnál kapható : 

TOMPA MIHÁLY 

H E T E D I K K I A D Á S . 

A K Ö L T Ő A R C Z K É P É V E L . 
Á r a fűzve 2 f r t 50 k r a j e z á r . 

Vászond i szkö t é sben 4 frt. — D i s z k ö t é s f r a n c z i a 
b ő r b e n 5 fo r in t . 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és 
minden könyárusnál kapható 

Irodalmi tanulmányok 
Irta 

S A L A M O N F E B E N C Z . 

KÉT KÖTET 

Kiadja a Kisfaludy-társaság. — Kasselik Jenő alapítványából. 
Ara a két köte tnek fűzve 3 frt 60 , vászonba kötve 5 frt. 

A két köte t csak együt t kapható. 

Tartalom : I. kötet Arany János. — Arany János és a népiesség. 
— Arany János kisebb költeményei. I. Katalin. II. Népmon
dák és népregék. — Daliás idők. — Buda halála. — Petőfi 
Sándor. — Petőfi Bándor ujabb költeményei. — Petőfi Sán
dor bemutatása a francziáknál. — Csokonai Dorottyája. — 
Zrínyi a költő. — II . kötet. Shakspere. — Balzac. — Világ
irodalom. — Könyvismertetések. Béla, — Fáncgy-album. — 
A magyar népkönyve. — A magya* társas élet. — Madarak 
pajtása. — A rom titkai. — Két uj zsebkönyv. — Beszélyek. 
— Csokonai Album. — A részvét könyve. — Gondolatok. — 
Családélet. — Alkalmi czikkek. — Bajza József emlékezete 
(Necrolog). — Vachott Sándor (Keerolog). — Kisfaludy társa
ságról. — Vörösmarty Mihály (Neerolog). — Berzsenyi eddig 
ismeretlen levelei. — Báró Kemény Zsigmond emlékezete. 
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Tisztelt Meakczió és Közvélemény t 

í m e i t t a s t á t u s - k a s s z a , 
N e m f é l e z , h o g y l e a p a s s z a 

D e f r a u d á n s a k i n c s e i t , 
E z t n e m i g a z g a t j a K ó k á n , 
K i f o g m i n d e n k ó k l e r m ó k á n , 

D e m i n d e n k o r g a z d a g i t . 

K é t f o r i n t a z a n t r é á r a , 
A k k o r j á r h a t s z a k a s z s z á r a , 

M e l y b e n v a n v i c z m i l l i o n y , 
P á r t k ü l ö n b s é g n é l k ü l d é z s m á l d , 
L á s d v á r t á n K r a j c s i n k ó t é s P á l t , 

H ű n a l u s z n a k . A b b i o n y ! 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H T V A S 

„BOLOND ISTÓK" 
hiimorisztíkus képes hetilap 1889-ik évfolyamára. 

A i Bolond Istók», a legnagyobb és legdiszesebb magyar 
élczlap, az év végén tizenkettedik évfolyamát fejezi be. 

Előfizetési fe l té te lek: 

október—deczember évnegyedre . . . 2 frt 
október—márczius félévre 4: frt 

Előfizetések, legczélszerübben posta-utalványnyal, a kiadó
hivatalnak küldendők. Budapest, egyetem-utcza 4. szám. 

Felkéljük mindazon t. előfizetőinket, kiknek előfizetésük lejárt, 
azt megújítani szíveskedjék, hogy a szétküldésben akadály ne 
legyen. 

A Bolond Istók kiadóhivatala. 

'P 'Q'NáSjHB,"^M<5foB^^S^^s£Bg£K3MŰ*sffi 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kaphatói 

HÖLOY8SE TITKÁRA. 
LEGÚJABB ÉS LEGTELJESEBB LEVELEZŐKÖNTV 

NŐK S Z Á M A R A , 
minden előforduló alkalmakra való fogalmazási mintákkal, mindenféle társasági, 
családi, bizalmas és szerelmi levelekkel, különféle ügyirat-mintákkal és alapos útmu
tatással a levélírás szabályait illetőleg rövid helyesirás-tannal, a magyar polgári jogok 

és kormányzat ismertetésével stb. 

Ára kemény kötésben 1 frt 50 kr# Negyedik bővített kiadás. 

A Franklin-Társulat kiadásában 
Budapesten megjelent és minden 

könyvárusnál kapható: 

A szántás és 
vetésről. 

I r t a R é t i J á n o s . 
25 ábrával. 

Ara fűzve 50 krajczár. 

Az előrehaladt 
borkezelés 

és pinczegazdászat ismerte
tése és gyakorlati útmutatás 
a szüretelés, mustkezelés, a 
homoki borok tökéletesítése, 
a pincze berendezése, borá
szati eszközök használata és 
a pinczében előforduló min

den teendőkre nézve. 

Bortermelők, borkezelök és pincze-
mesterek számára 

irta Gyürky Antal. 

Ara fűzve 50 kr. 

A gyümölcs 
értékesítése. 

Gyakorlati útmutatás 
miként kell az érett gyü
mölcscsel bánni, a gyümöl
csöt aszalni, gyümölcsbort 
csinálni és a gyümölcsöt sok

féle módon értékesíteni. 

A legjobb aszaló és több 
gép rajzával. 

I r t a G y ü r k y A n t a l . 

Ara fűzve 50 kr. 

Előfizetésre felhívás 

ÜEAMBÁTYÁM 
I V . é v f o l y a m á r a . 

Az uj negyed küszöbén felhívjuk a humornak minden 
kedvelőjét, hogy előfizetőink díszes sorába álljanak. 

Lapunk czélja: tartózkodván minden politikai és társa
dalmi pártoskodástól, humoros elbeszélésekkel és versek
kel, adomákkal és szellemes ötletekkel mulattatni a kö
zönséget. 

Képeinket továbbra is Jankó rajzolja az ifjabb művész 
nemzedék legkiválóbb tagjaitól támogatva. 

A z e l ő f i z e t é s á r a : 
októbertói deczember végéig ... ... .__ 2 frt. 
októbertói márczius végéig ... ... ... ... 4- frt-

Az előző évfolyamokból is áll még néhány teljes pél
dány rendelkezésünkre, melyet uj előfizetőink egyenkint 
4 írtért megrendelhetnek. 

Az Urambátyám kiadóhivatala. 

r r 

KERESKEDELMI SZÖTAR 
AM. TUD. AKADÉMIA ÁLTAL KIKÜLDÖTT SZAKBIZOTTSÁG 

KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. 
SZERKESZTETTÉK 

BALLAGI MÓR és GYÖRGY ALADÁR. 
A MAGTAR TUD. AKADÉMIA KIADÁSA. 

1. Mmet-magyar rész. n. Magyar-német rész. 

A két kötet ára fűzve 5 frt, vászonkötésben 5 frt 60 kr. 

A két köte t csak együtt kapható . 

KOVÁCS LAJOS. 

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 
közéletének három utolsó éve 1846-1848. 

Két kötet. Ára fűzve 4 frt, 

A. faét k ö t e t c s a U e g y ü t t k a p h a t ó . 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Egyetem-utcza 4. szám.) 

40. SZÁM. 1889. B U D A P E S T , O K T Ó B E R 6. XXXVI. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek : VASÁRNAPI ÚJSÁG és | egész évre 1 2 h* 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: j fél évre _ 6 • 
t egész évre 8 frt 

Csupán a VASÁRNAPI UJSAG °T,. . 
1 félévre _ 4 • 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK I T f * *"* « *" 
1 félévre _ 3 « 

Külföldi előfizetésekhez a poetailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

AZ ARADI VÉRTANUK EMLÉKSZOBRA. 

N EGYVENEDIK éve lesz e hó 6-án, hogy a sza-
badságharcz tizenhárom tábornoka vér
tanú-halál t szenvedett Aradon. A hazafiúi 

kegyelet akként gondoskodott, hogy érdemöket 
hozzájok és a nemzethez méltó emlék fogja már 
megörökíteni e napon. 

Tudjuk, hogy nem is történt mulasztás ez 
irányban s azok szemére, a kik az ügyet kezökbe 
vették, nem is vethet senki késedelmezést jogo
san. Hisz a gyűjtés az emelendő emlékkőre 
azonnal országszerte megindult, a mint a nem
zet azon helyzetbe jutott, hogy honfiúi kegyele
tének szabad lön áldoznia. S tiz év alatt ered
ményezett is annyit, hogy az Arad városában 
az emlékmű fölállítására alakult bizottság már 
pályázatot hirdethetett. 

A pályázatot szép siker koronázá. Tizennégy 
pályamű érkezett be, melyeknek mintái ki is 
voltak állítva a fővárosi vigadóban. A szakértők 
a pályadijat, 250 darab körmöczi aranyat, «A 
haza minden előtt* czimű jeligével beküldött 
pályaműnek ítélték oda, melyhez magyarázó 
szöveg is volt csatolva. E szövegben, mely szé
pen illusztrálja Írójának ngy művészi fölfogását, 
mint hazafiúi meleg érzelmeit, meg van mondva, 
hogy az emlékműnek «érthetőnek kell lennie, 
hogy a nép magyarázat nélkül is megértse, m i 
hősi áldozatok emlékezetére lett fölállítva; szép
nek kell lennie, hogy a részvétlen idegen figyel
mét is megragadja s felköltse részvétét azok 
iránt, kiket e mű dicsőit, s az ügy iránt, melyért 
elvérzettek; emlékszemnek kell lennie, hogy az 
utókor előtt tanúsíthassa a kegyeletet, melyet 
kifejezni akart azon nemzedék, mely e müvet 
felállítá. Emlékeztetnie kell a nagyszerű lelke
sedésre, melylyel a nemzet széttörte bilincseit, 
jogát a szabadságra fennen hirdetve, készen azt 
fegyverrel is megvédelmezni; az áldozatkész
ségre, melylyel a nemzet minden vagyonát a 
haza oltárára tette, hogy a szabadság ellenségeit 
visszaűzhesse; a lankadatlan erőre, melylyel a 
küzdelem folyt, a hős alakokra, kikben a nem
zet óriási erőfeszítése megtestesült, a harcz szo
morú végére s a dicső halálra, melylyel a vérta
nuk Aradon a szabadság zászlójához való hűsé
güket megpecsételek. Művésznek nehéz föladat 
ily nagyszerű eseményeket megtestesíteni. Ez 
esetben nem szabad segítségül hívnia a klasz-
szikus mythologia symbolumait, sokkal közelebb 
áll az aradi vértanúság, semhogy kielégíthessen H U N G Á R I A AZ ARADI VÉRTANúK EMLÉKSZOBRÁNAk FŐALAKJA. Zala Györgytől. 

Ifi. Lovich Antal fényképe után. 


