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dobtartószij, bordkamóval, dob
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bárd 

megerősítő szij - • 0 9 — kilencz 

370 pár bőrhüvely a tartószijkészü-
lékhez — •24 _ huszonnégy 

619 
688 

kantárfej 1-84 egy nyolczvannégy 619 
688 csikófék 1-30 egy harmincz 
791 

1032 
344 
516 

feszi tö-zabla —•94 — kilenczvennégy 791 
1032 
344 
516 

feszitő-zabla 1-18 egy tizennyolcz 

791 
1032 
344 
516 

felső heveder 3-42 három negyvenkettő 

791 
1032 
344 
516 alsó heveder 2-H6 kettő kilenczvenhat 
619 íár kengyelszij 2-65 kettő hatvanöt 

2064 
1032 

málhaszij 
j hátsó oldal- — •64 — hatvannégy 2064 

1032 
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| hátsó, középső — •74 — hetvennégy 
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elöhám 2-80 kettő nyolczvan 
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561 J 2 

istáló kötőfék, megkötőszij 
nélkül*** 2-99 kettő 

nyolczvan 

kilenczvenkilencz 
894 

561 J 2 csomagolóbőrönd tölténytáská
val (uj minta) 1 7 0 4 tizenhét négy 

3096 í előcsomagoló szíj és szíj a zab
tartóhoz —•46 _ negyvenhat 
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í 

patkótáska tartószijjal 2-05 kettő öt 

1032 

í 

fékszár, rugós kamók, csat és 1032 
tövis nélkül 1-09 egy kilencz 

* E czikkekből a szükséglet 5°. o-a az 1. 95%-a a 2. méretnagyságban lesz előállítandó. 
** A szőrmés borjabőr háti- és tölténybőröndhöz szükséges nádlemez-anyagbetétet a kis

iparosok a szállításra illetékes ruharaktárban az alábbi önköltségi árakban tartoznak beszerezni. 
Az árak a következők: a szőrmés borjubőr háti bőröndhöz 78 fillér, tölténybőröndhöz 1 kor. 
11 fillér. Olyan hátibőröndök, melyekhez a nád-lemezanyag másutt s nem a ruharaktárból 
szereztetik be, nem fognak átvétetni. 

*** E czikk felerészben az 1. és felerészben a 2. méretnagyságban készítendő. 

1 koronás 
bélyeg. 

É n N . 

A) minta. 

A tekintetes kereskedelmi és iparkamarának 

Ajánlat . 

N -i lakos (ország, vármegye, helység, utcza, házszám) 
ezennel kijelentem, hogy mindennemű, mennyiségű és méretnagyságu * lábbelit a közös 
hadügyminisztérium által 1902. évi július hó 26-én 1435/13. oszt. szám alatt kelt 
hirdetménynyel közzétett árakon, e hirdetmény határozmányainak értelmében, melyeket 
teljesen ismerek és melyeknek magamat teljesen alávetem, szállitani hajlandó vagyok. 

Azon kisiparosok nevét tartalmazó jegyzéket (jegyzékeket), kiknek nevében az 
ajánlatot benyújtom, idecsatolom.** 

Kelt 1902 hó. , n. 
Aláírás 

(vezeték- és keresztnév olvashatóan kiírva). 

Hogy N. N. ur ipar gyakorlására jogosított önálló 
czipész (szíjgyártó stb.) mester, bizonyítom, f 

© N. N. 
Hatósági aláírás 

* A felszerelési ét lószerszám czikkekre ajánlatot tevők «a mindennemű, mennyiségű és 
méretnagysága lábbeliti szavakat elhagyják és e helyett azon czikkek nemét és mennyiségét 
jelölik meg, melyet szállitani szándékoznak. 

** E tétel csak azon ajánlatokba veendő fel, melyeket szövetkezetek meghatalmazottai 
nyújtanak be. 

\ E fajta igazolások csupán az egyenként ajánlatot tevők ajánlatainál szükségesek. Szövet
kezeteknél az igazolás a szövetkeseti tagok jegyzékére vezetendő a B) minta szerint. 

Egyébként az ajánlatok pontos szerkesztését illetőleg lásd a hirdetmény 2. pontját. 

B) minta. 

J e g y z é k e 

azon -i* czipész (nyerges, szíjgyártó stb.) kisiparosoknak, kik N. N 
urat (név, lakás, foglalkozás) felhatalmazták arra, hogy a közös hadügyminisztérium által 
1902. évi július hó 26-ón 1435/13. oszt. szám alatt kibocsátott árlejtési hirdetmény
nyel kiirt szállítás elnyerése czéljából nevükben ajánlatot nyújtson be, a vonatkozó-
megrendelést elfogadja, a megrendelt czikkek beszállítását eszközölje és a kereseti 
összeget felvegye. 

Az egyes kisiparosok 

vezeték- és keresztneve 
lakása 

sajátkezű aláírása vezeték- és keresztneve 
utcza házszám 

sajátkezű aláírása 

stb. 

Kelt. _1902 hó— 

N. N.** 
meghatalmazott. 

Hogy a fenti jegyzékben megnevezett *** egyén ipar gyakorlására 
jogosított önálló czipész (nyerges, szíjgyártó stb.) mester, igazolom. 

Kelt 1902 hó n. 

N. N. 
Hatósági aláírás. 

* Ha valamely szövetkezet több helységbéli kisiparosokból áll, ugy minden egyes helység 
kisiparosai külön jegyzékbe foglalandók. 

** Ha a meghatalmazott szintén kisiparos és szintén óhajt egy szállítási részletet elnyerni, 
ugy neve a jegyzékbe és pedig az első helyre szintén felveendő. 

*** I t t a jegyzékben felsorolt kisiparosok száma teendő ki . 

Egyébként a jegyzék helyes szerkesztésére nézve l. a hirdetmény 2. pontját. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 

PLÓSZ PÁL. 
1844-1902. 

A
KÉRLELHETETLEN végzet rövid egymásután

ban szedi áldozatait a magyar orvosi 
„tudomány legjelesebbjei közül. Mihalko-

vics, Laufenauer, Fodor, Kézmárszky mind oly 
nevek, melyeknek emlékét kitörölhetetlenül 
szivünkbe véste a szeretet és hála. Még alig 
süppedt meg a föld, mely hamvaikra borúi, 
már ismét frissen ásott sírgödörbe eresztették 
le a koporsót, mely Plósz Pál földi maradvá
nyait rejti magában. 

Plósz Pált munkás élete delén ragadta el a 
halál, midőn a tudomány és a magyar mívelő-
dós sokat várt még tőle, midőn betegei, kik 
szeretettel csüggtek rajta, még várták vigasztaló 
szavát. 

1844. október 9-én született Pesten, hol atyja 
hírneves orvos volt. Négy testvére közül ő volt 
a legidősebbik; egyik öcscse, Sándor, az igaz
ságügyminiszter, a másik, Béla, az állatorvosi fő
iskolán a sebészet tanára; egyetlen nővére Irma, 
dr. Kanitz Ágoston kolozsvári egyetemi tanár 
özvegye. Gimnáziumi tanulmányait Pesten a 
piaristáknál végezte, az orvosi tanfolyamot 
pedig részint a pesti, részint a bécsi egyetemen. 
1867-ben avattatott orvosdoktorrá. 1867-től 
1868 végéig a Szt. Eókus-kórház különböző 
osztályain mint gyakornok, majd mint segéd-
és alorvos működött. Már mint kórházi segéd
orvos kiváló előszeretettel foglalkozott khemiá-
val és Thán Károly előadásait hallgatva, a 
laboratóriumban gyakorlatilag is képezte magát. 
1868-ban, miután a Eókus-kórházat elhagyta, 
Wagner János, a nagyhírű egyetemi .tanár bel
gyógyászati koródájába lépett be mint gyakor
nok és 1872. szeptemberéig ezen intézet köte
lékébe tartozott. Tudásvágya azonban s főképen 
a khemia iránti szeretete nem hagyta nyugodni 
és 1869. októberében a koródáról szabadságol
tatván, Tübingába utazott, hol egy éven át 
a híres Hoppe-Seyler laboratóriumában fog
lalkozott az élet- és kórvegytan elméleti és 
gyakorlati tanulmányozásával. Az itt töltött 
esztendő irányadó lett élete folyására, mert 
az ezt követő éveket teljesen az élet- és kór
vegytan tanulmányozására fordította. 1870-tol 
fogva egymásután jelentek meg dolgozatai, 
melyek kiváló képességeiről és a tárgy
ban való tájékozottságáról tettek tanúságot. 
1871 elején, még klinikai gyakornokságá-
nak ideje alatt, magántanárrá kópesíttetett es 

ezzel tér nyílt számára, hogy a nagynevű 
Hoppe-Seyler oldala mellett szerzett tudományt 
a hazai, akkor még elő nem készített talajba 
átültesse. Nagy ambiczióval fogott e feladat 
megoldásához. Mint magántanár az 1870/71 és 
1871/72. tanévek alatt a budapesti egyetemen 
előadásokat tartott az élet- és kórvegytanból 
és irodalmilag is élénk tevékenységet fejtett ki. 
1872 nyarán az akkor felállított kolozsvári 
Perencz József tudomány-egyetemhez nevezte
tett ki az élet- ós kórvegytan nyilvános rend
kívüli tanárává. A kolozsvári egyetemen azon
ban az élet- és kórvegytani intézet beren
dezése hosszabb időt kivánt, mely alatt sem elő
adást nem lehetett tartani, sem pedig tudomá
nyos kutatásokat nem lehetett végezni, ezért az 
intézetberendezósónek tervezetét és költségveté
sét elkészítvén, szabadságot kért s ismét külföldre 

utazott, Heidelbergbe, hol Kühne tanár intézeté
ben dolgozott egy éven át s kiegészítette élet- és 
kórvegytani tanulmányait. 1873-ban megkez
dette előadásait a kolozsvári egyetemen, de 
már 1874 tavaszán a budapesti egyetemre nevez
tetett ki az élet- és kórvegytan nyilv. rendkívüli 
tanárává. 1881-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választotta, 1882-ben 
pedig nyilvános rendes tanárrá neveztetett 
ki. Ezenkívül tag.) a volt alapítása óta az igaz
ságügyi orvosi tanácsnak, továbbá több tudo
mányos egyesületnek, köztük a kir. magyar 
orvosegyesületnek és a természettudományi 
társulatnak. 

Plósz Pál a Tübingából való hazatérése után 
követő éveket teljesen az élet- ós kórvegytan 
tanulmányozására és tovább fejlesztésére for
dította. Dolgozatainak nagy száma azt a re-

Erdélyi fényképe után. 

P L Ó S Z P A L . 
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ményt keltette fel, hogy mint út törő e tudo
mányszaknak a hazai földbe való átültetésében 
jelentékeny szerepre van hivatva s mint búvár 
a biokhemiát általános tudományos szempon
tokból hata lmas lépéssel fogja előbbre vinni. 
E reményeknek nagy részben meg is fe
lelt, később azonban i rányt változtatott és 
mindjobban a gyakorlati i rány felé fordult. 
Ezen irányváltoztatás oka első sorban abban 
keresendő, hogy intézete, melynek szegényes 
eszközeivel úgyis csak a legnagyobb erőfeszí
téssel volt képes a szép eredményeket felmu
ta tni , nem kapott a tudományos kutatások vég
zésére elegendő anyagi segítséget, sőt alkal
mas helyiséget sem. 

Noha Plósznak idejét különösen az utolsó 
évtizedben az orvosi gyakorlat nagy mértékben 
elfoglalta, szeretett tárgyával, a biokhemiával 
még sem szakította meg az összeköttetést. Még 
a legutóbbi időben is jelentek meg dolgozatai, 
így a Bókay, Kétli és Korányi által szerkesztett 
nagy belgyógyászati kézikönyvbe ő i r ta a diabe-
tes mellitus (czukorbetegség) fejezetét s a beve
zetést a vesebetegségekhez. A legutóbbi időben 
megjelent és a Magyar Tudományos Akadémiá
ban bemutatot t ily i rányú nagyobb szabású 
dolgozatai: «A zsirkópződós szónhydratokból 
és ennek összefüggése a diabetessel», továbbá 
• Adatok a májban való zsirképződés kérdésé
hez », szintén mutatják, hogy tudományos búvár
kodásával korántsem hagyott fel. 

Plósz azok közé a szerencsés természetek 
közé tartozott , kik erős akarattal , akadályt nem 
ismerő kitartással és munkakedvvel néznek az 
élet elébe, s akaraterejük tudatában az optimiz
mus felé hajlanak. Ezen optimizmus felé való haj -
lás adta meg szellemének azt a derültségét, 
melylyel az élet apró-cseprő, de összeségükben 
lehangoló kellemetlenségeit felfogta. E vidám 
derű kedveltté tette őt barátai nagy körében, 
kik igazi szeretettel csüggtek rajta, mert igazi 
jóbará t is volt. Mint embert ál talában rendkívüli 
jószívűség, egyszerűség és természetesség jelle
mezte. Ezek a sajátságok magyarázzák betegei 
ragaszkodó szeretetét i s : ott, a hol segíthetett, 
segített, nem nézve az anyagi ju ta lmat , sem a 
fáradságot. Előzékenysége mintaképe lehet 
valamennyi orvosnak, mert szívjóságának ter
mészetes következménye volt. 

Barátságos és jókedvű arcza csak akkor lett 
komolylyá ós gondolkozóvá, ha betegei vala
melyikénél súlyosabb baj merül t fel. I lyenkor 
sokszor aggódóvá vált és baráta inak társaságá
ban sem tudot t aggodalmas gondolataitól sza
badulni. Szóval igazán együtt érzett bete
geivel. 

A milyen szeretettel foglalkozott Plósz az 
elvont tudományokkal ós a praxissal, ép olyan 
örömmel töltötte el, ha nyári szünidejében zalai 
birtokán időzhetett, gyönyörködve a hul lámzó 
sárga vetésekben. Szívjóságát jellemzi, hogy 
i t teni nyaralása közben a messze környék 
szegény betegeit, kik segítséget keresve hozzá 
tódultak, gyógykezelte; soha senkit vissza nem 
utasított , de viszont soha senkitől semmit 
el nem fogadott. Sokszor, különösen ünnepnapo
kon, nagy csoport beteg gyülekezett össze háza 
előtt s ő naphosszat a legnagyobb figyelmesség
gel ós jóindulat tal foglalkozott bajaikkal. 

1875-ben nőül vette Szűcs Magdát, kivel bol
dog házasságban él t ; gyermekei közül egy fiút 
és egy leányt sikerűit fölnevelnie, kiken rajongó 
szeretettel csüggött. 

1893-ban váratlanul nagy csapás é r t e : szere
tett felesége rövid pár napi szenvedés után 
kholerában meghalt. E csapás annyira megren
dítette, bogy az azelőtt vidám és jókedvű em
ber komor és visszahúzódó lett és igen hosszú 

idő telt el, mig annyira a mennyire megvigasz
talódott, habár régi kedélyét soha többé vissza 
nem nyerte . 

A múlt ősztől kezdve kedélye végképen elbo
r u l t : szórakozott ós magába merül t lett, e mel
lett testi eíeje és arczszinének üdesége is szen
vedett. A sportokat, melyeket régebben elősze
retettel gyakorolt, teljesen abba hagyta. Család
jának és barátainak unszolására, hogy gyógyu
lást keressen, nem hallgatott. Ez év elején 
súlyos idegbaja annyira előrehaladt, hogy maga 
is belátta gyógykezeltetésének szükségességét. 
De már ekkor késő volt. A betegség már annyira 
előrehaladt, hogy a leggondosabb kezelés sem 
segíthetett rajta. Augusztus 15-ikén történt 
halála nagy részvétet keltett mindenütt , a 
hol ismerték. Emlékét megőrzik nemcsak 
barátai , a kik a jólelkű embert, az igaz ba
rátot vesztették el benne, nemcsak betegei, a 
kik neki köszönhetik egészségüket, hanem a 
magyar orvosi tudomány is, melynek egyik 
jeles, út törő munkása volt s melynek egyik 
fontos szakját ő honosította meg hazánkban. 

Lengyel Loránd dr. 

LÁNYOM SÍRJÁNÁL. 
Te az égben vagy már, 
Én a földet járom, 
De leszáll a lelked 
Hozzám egy sugáron. 

Csillag sugarával 
Száll a lelked hozzám, 
Magas égből nékem 
Izenetet hozván. 

Azt izeni nékem 
Tőled a jó Isten, 
Nyugodjam meg azon, 
Hogy elhívott innen . . 

Elhívott magához 
Fénylő, magas égbe . . . 
8 mi maradtunk itt lenn 
Gyászos sötétségbe. 

Fiad, apád, férjed 
Sirod előtt á l lunk . . . 
Hull szemünk könnyében 
Sírodra áblásunk. 

Te is áldj meg minket, 
Kérjed a jó Istent, 
Legyen reánk gondja — 
Nyugtasson meg itt lent I 

Dömény József. 

FIATAL ÖZVEGY. 
Alig volt még leány, 
Kózsakoszorúval, 
Lelke már is megtelt 
Sötét gonddal, búval. 

Alig volt tavasza 
Dallal és remény nyel, 
Eeá borúit az ősz 
Hulló levelével. 

Özvegyi ruhája 
Fekete gyászában 
Egyedül jár, kél most 
Az erdő árnyában. 

Megtört liliomként 
Itt-ott el-ellebben, 
Keresi a helyet, 
Hol pihenést leljen. 

Hol panaszát, búját 
A fáknak elmondja, 
Szép szeme könnyeit 
Kisírja, kiontsa. 

Hol senki, senki nincs, 
Ki őt bántsa, lássa. . . 
Panaszához illik 
Az erdő zúgása . . . 

A nő a férfinak 
Gyakran csak egy virág ; 
A férfi a nőnek 
Egy élet, egy világ. 

Ha a virág hervad, 
Könnyet ejt a férfi; 
De világa nélkül 
A nő nem tud élni. 

Tóth Pál. 

ASZAF. 
Elbeszélés. (Folytatás.) 

Irta Frank R. Stockton. Angolból fordította S. A. 

De a min t jár t , j á r t , j á r t fel s alá, s a kertre 
nézett és a kis gyümölcsösre nézett és a házra 
nézett, mely felett kinyúlt a gesztenyefa, olyan 
gondolat villant meg fejében, a milyen még 
eddig soha : hogy hiszen ő a Marietta örököse. 
Borzasztó dolog volt nővére korai elköltözésére 
gondolni, — de az élet végre is élet, a valóság 
valóság, a haszon pedig haszon. Marietta egye
düli törvényes örököse ő. 

Természetesen tudta ezt eddig is, de sohase 
tulajdonított neki fontosságot. Jóval idősebb 
volt, mint a nővére, a kire mindig úgy nézett, 
mint férjhez menendő asszonyra. Mikor meg

tette a ján la tá iRooper úrnak, saját öröklésének 
gondolata az eszébe se ju tot t . H a valaki tiz 
dollárt ajánlott volna érte, tizenötöt kért volna 
aztán beleegyezett volna, hogy felezzék meg á 
különbséget, legyen tizenkettő és fél. 

Most azonban minden megváltozott. Ha 
Mariettának szívbaja van, az más dolog, mert 
a mit itt maga előtt lát, az mind az övé lehet 
valamikor. A min t ott j á r t fel s alá s eleget 
gondolkozott, hogy kellőkép értékelni tudja 
jövője megváltozott kilátásait , elhatározta, hogy 
Rooper ura t rögtön kizárja ebből a jövőből. 
El is indult, hogy mindezt megmondja neki. 
Betsey bánatára, a ki vigyázott rá . a r ra várva, 
hogy abba hagyja a já rkálás t és fát vág 
az ebéd főzéshez, kiment a kapun s a faluba 
sietett. Nem egykönnyen talál ta meg Roopert, a 
ki elment sétálni, hogy kigondolja a beszélge
tést, melylyel udvarlását megkezdi Himes asz-
szonynál. Mégis megtalálta egy fa alatt , a temető 
mellett. 

— Tamás — mondta Aszaf — most már 
máskép gondolkozom arról az üzletünkről. 
Maga nagyon goromba volt i rán tam s én ezt 
nem tűrhetem. Meg tudom szerezni a ruhát, 
mi egyebet, a nélkül, hogy a maga rabszolgá
jává váljak s halálra dolgozzam magam és 
talán örökre magamra haragí tsam a nővére
met, hogy el akarom vele hitetni a feketéről, 
hogy fehér, hogy maga az a férj, kire neki szük
sége van és hogy maga utálja a pipát és soha
sem nyúl szeszes italhoz. Aljasság volna, ha 
megtenném s nem is teszem. Azt hi t tem, maga 
gavalléros természetű ember, a ki úgy érez 
barátai iránt, a hogy kell, de belát tam, hogy 
tévedtem s nem akarom feláldozni a nővére
met ilyen embernek. Ez a véleményem, nyíl
tan és őszintén. 

Rooper Tamás két hüvelykkel kisebbre zsu
gorodott. 

-— Aszaf — kiáltotta olyan hangon, mely 
mintha szintén összezsugorodott volna, — nem 
értem magát. É n nem gorombáskodtam magá
val. Csak tiszta vásárt akar tam csinálni. Ha 
megkaptam volna az asszonyt, fizettem volna 
kész pénzzel. Nem kívánhatja senkitől, hogy 
máskép tegyen. De mondom, Aszaf, hogy a 
dolgot komolynak tekintem. Mennél többet 
gondolok a nővérére, annál inkább kívánom. 
S ha elmondom, hogy sokat gondol tam rá egész 
éjjel, abból láthatja, hogy nagyon vágyom 
utána . Holnap hozzá akar tam menni , hogy 
megkezdjem az udvarlást . 

— Nohát, nem szükséges — szólt Aszaf. — 
Ha én nem fogom pártját, akkor hiában 
igyekszik megkapni, — akárcsak ezt a fát 
akarná ketté hasí tani . 

— De csak nem akar ellenem törni , Aszaf? — 
kérdezte Tamás bánatosan. 

— Nem is szükséges — felelt Aszaf. — Maga 
tör maga ellen. 

Rooper ú r néhány perczig szótlan maradt. 
Nagyon elbátortalanodott a hallottaktól, de 
még se tudott egyhamar lemondani erről, a mi 
élete nagy kérdésévé vált. 

— Aszaf — mondta aztán — nagyon fáj 
nekem, hogy maga cserben hagyott engem, de 
megmondom, mit akarok tenni , ha megígéri, 
hogy nem szól ellenem egy szót se Himes 
asszonynál s nem áll az utamba, közém és ő 
közé. Elmegyek magával a boltba most mind
jár t s megkaphatja az öltözet ruhá t meg az 
esernyőt és megrendeltetem a szótárt s átadom 
magának, a mint megérkezik. Szerettem volna, 
ha segit nekem, de ha csak megígéri is, hogy 
nem állja u tamat , előlegben fizetek. 

— H m — mondta Aszaf. — Maga azt hiszi, 
hogy maga az egyetlen ember, a ki esenkedik 
Marietta után. 

Rooper úrnak elállt a szíve verése. Sokat gon
dolt Himes asszonyra s mindenre , a mi vele 
kapcsolatban van, gondolt Wicker doktor láto
gatására is. Ez az úr jó módú, rokonszenves 
külsejű özvegy ember, s furcsa lenne, ha csak
ugyan a szolgáló betegsége miat t jöt t volna 
olyan messziről. Valósággal szerelmes lévén, 
képzelete nagyon élénken működött s attól kez
dett félni, hogy a doktor udvarol Himes asz-
szonynak. 

— Aszaf — mondta hirtelen — jó ajánlat az, 
a melyet magának teszek. H a elfogadja, nem is 
egy óra múlva úgy mehet haza, min t egy gent
leman. 

Aszaf elővette agyagpipáját a zsebéből és 
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megtöltötte. A mint betömögette a kapa lohányt. 
elgondolkozott. 

— Tamás — mondta - az nem elég. A dol
gok megváltoztak, a rövidebbet húznám. De 
nem akarok kegyetlen lenni maga iránt. Jó 
barátja vagy ok s megmondom, mitfogok csinálni. 
Ha megadja nekem most mindazt, a miről beszél
tünk, — elfelejtettem említeni a botot és zseb
kendőt — és azonkívül ideadja a tajtékpipáját, 
megígérem, hogy nem leszek akadályára, enge
dem, hogy boldoguljon és megkapja Mariettát, 
habírja. Nem kicsiség ez tőlem, hogy ezt teszem, 
tekintve, milyen sokat kap és milyen keveset ad 
és tekintve, hogy mily szerencsét csinálhatna 
Marietta, ha akarna . De megteszem ajóbarátság 
fejében. 

— A ta j tékpipámat! — nyögte Rooper úr. — 
A kiállítási p ipámat ! 

Oly fájdalmas volt a hangja, hogy Aszaf egy 
pillanatig lelkifurdalást érzett. Csakhamar azon
ban eszébe jutott, hogy hiszen ha Tamás meg
kapja Mariettát, úgyse veheti hasznát a pipá
nak, mert az asszony nem fogja megengedni, 
hogy pipázzon. Különben is, a valóság valóság, 
az üzlet pedig üzlet. 

— Az a pipa lehet, hogy nagyon kedves magá
nak, Tamás — mondta, — de jusson eszébe, 
hogy nekem meg Marietta nagyon kedves. 

Ez hatott Rooper úrra, a kinek szive most 
oly érzékeny volt, min t soha azelőtt. 

— Jöjjön hát , Aszaf — mondta . — Meg fog 
kapni mindent, a tajtékpipával együtt. Ha már 
valaki más szí a pipámból, jobb szeretem, ha a 
sógorom az. 

Ezzel a kis tömjénfüsttel Rooper úr azt 
remélte, rábírja leendő sógorát, hogy nemcsak 
ne akadályozza, hanem segítse is tervét 

A mint a két ember elment, Aszaf arra gon
dolt, hogy nem já r el testvérietlenűl Mariet
tával szemben, hiszen nem szükséges, hogy 
szóljon vagy tegyen valamit, a mivel rábírja őt 
egy olyan meg nem felelő kérő visszautasítá
sára, mint Rooper Tamás. 

Mintegy tizenöt perczczel, mielőtt az ebéd, 
melyet Betsey itt-ott összeszedegetett fadara
boknál főzött meg — elkészült, Aszaf a nővére 
háza udvarába lépett, teljesen új ruhába öltözve, 
mely vastag, borsszínű erős szövetből készült, s 
oly hosszú volt a karján és a lábán, hogy a leg
kényesebb izlés se kívánhatta volna különben. 
Új ing is volt rajta és tiszta gallér meg na^y 
csokorba kötött fekete selyem nyakkendő, nem 
különben új nemez-kalap is volt a fején. Balkar
ján egy felöltőt vitt, jobb kezében pedig eser
nyőt és botot. Zsebében fél tuczat új zsebkendő 
veit és az a skatulya, mely Rooper úr kiállítási 
tajtékpipáját tar ta lmazta . 

Marietta, a ki a pitvaron volt, mikor bátyja 
a kapun benyitott, alig ismert rá. 

— Aszaf! — kiáltotta. — Mi történt veled? 
Igazán olyan vagy, mint egy gentleman. 

Aszaf vigyorgott. 
— Elmenjek-e Drummondvillebe holnap reg

geli után ? — kérdezte. 
— Édes bátyám — mondta Marietta — ne 

szégyeníts meg ezzel a 1 eszeddel. De ha láttad 
volna magadat úgy, a hogy én láttalak és úgy 
éreztél volna, a hogy én éreztem, nem csodál
koztál volna raj tam. Felejtsünk el mindent . 
Most már büszke lennék, ha mint bátyámat 
mutathat lak be akármi doktornak, vagy király
nak, vagy akár a köztársaság elnökének is. De 
mondd, hol szedted ezt a gyönyörű szép ruhá t ? 

Aszafot néha bolond igazmondási roham szál
lotta meg, a mely nagyon boszantotta. Nem 
mondhat ta , hogy dolgozott a ruháért s nem 
akarta, hogy nővére azt higyje, hogy adósságot 
csinált érte. 

— Ki van fizetve minden szála — mondta. — 
Üzlettel szereztem. Az enyém ez mind és nem 
tartozom érte senkinek a világon egy fillérrel 
sem. Azt hiszem, az ebéd már készen van, ugy-e ? 

— Büszke vagyok rá — mondta Marietta, a 
ki még soha olyan lelkes szeretetet nem muta
tott a bátyja iránt, min t most — büszke vagyok, 
hogy e gy olyan csinos külsejű legénynyel ülhe
tek egy asztalnál, mint te. 

Másnap reggel Rooper ú r megjelent Himes 
asszony udvarán s meglátta ott Aszafot a fa 
alatt, új ruhája teljes dicsőségében pipázva a 
kiállítási tajtékpipából. Rooper úr is a legjobb 
ruháját vette fel, de pipa nem volt nála. 

— Üljön le — mondta neki Aszaf — és 
gyújtson rá. 
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Aszaf járt, járt fel s alá a kertben. 

Aszaf az új ruhában. 

— Nem — felelte a másik. — Bemegyek a 
házba. A nővéréhez jöttem. 

— Máris elkezdi? — kérdezte Aszaf. 
— Igen — felelt Rooper - Mondtam magá-

íink, hogy ma elkezdem. 
— Nag von helyes — mondta barátja keresztbe 

téve boi86zinü lábait. — És augusztus 17-ikén 
fogja befejezni. Nagyon helyes időbeosztás. 

Rooper úrnak azonban eszében sem volt, 
h°gy egy hónapig udvaroljon Himes asszony
nak. Mindjárt az nap reggel meg akarta neki 
tenni ajánlatát. Jól megforgatta eszében a dol
got s több okból erre az elhatározásra jutot t . 
Első sorban nem bizott Aszafban, még egy 
napra sem, hogy nem lesz akadályára. Továbbá 
annyira megzavarta a lelkét az a gondolat, 
hogy Aszaf az ő ruhájában, az ő kalapjában és 
czipőjében j á r és az ő szeretett pipájából pipá
zik, hozzávéve azokat az izgalmakat is, melye
ket Marietta iránt való érzelmei hoztak maguk
kal, — hogy azt hitte, nem birná ki ezt a lelki 
feszültséget még egy napig. 

Öt perczczel később Himes Marietta a nap
pali szobában ült a lószőr-divánon s vele szem
ben Rooper úr a lószőr-széken, még pedig nem 
nagyon messze tőle s előadta azt a szónoklatot, 
melyet jó előre kieszelt. 

— Asszonyom — kezdte — olyan ember 
vagyok, a ki úgy fogadja a dolgokat ezen a 
világon, a hogy jönnek és beéri az7al, hogy 
eljöjjön számukra az az idő, a mikor jönnek. Jól 
ismertem a boldogult Himes u r a t Ismertem 
életében és segítettem kivinni őt a temetőbe. 
Mindaddig, a míg indokolt volt azt hinni, bogy 
a boldogult Himes úr — tudniillik, hogy Hímes 
úr sírján a fű még el nem száradt, nem vagyok 
az az ember, a ki csak egy lépést is tennék az 
ő czipőjehez, vagy méregetném annak nagysá
gát, összehasonlítva a magam lábával. De az 
idő elmúlik a természetben ép úgy, mint a való 
életben s bár nagyon jól tudom, asszonyom, 
hogy bizonyos érzés azok iránt a kik voltak, 
olyan mint a tölgyfa levele, nem birja elsodorni 

.Ve! 

a csapások még oly erős vihara sem, mégis 
idővel ezek a levelek elszáradnak, elsárgulnak, 
és összezsugorodnak, bár nem hullnak is le, 
hanem ott maradnak egész télen, míg eljön a 
tavasz és gyengéden, a nélkül, hogy tudnák, 
letaszítja őket az új levél, a mely kinő a való 
életben ép úgy, mint a természetben . . . 

Mikor ennek a bevezetésnek végére ért, 
Rooper úr megkönnyebóülton sóhajtott. Nem 
felejtett el egyetlen szót s m a beszédből, 
melyet nagyon szépnek tartott. 

Marietta csak ült és nézte. Élénk érzéke 
volt a humor iránt s bár természetesen meg
lepte, a mit hallott, nagyon jól mulatot t rajta 
és kíváncsi volt, mit fog még Rooper Tamás 
mondani neki. 

— NOB, asszonyom, — folytatá ez — nem 
vagyok az az ember, a ki bottal üsse a fát, 
hogy leverje a leveleit idő előtt. De mikor az 
új levelek rügyedzenek s a régi levelek hulla-
doznak, akkor előlépek, asszonyom, nem hogy 
elfoglaljam akárki másnak a helyét, hanem 
mint az évszak természetes következménye, a 
melyet mindenkinek várnia kel l ; még önnek 
is, asszonyom, a kit pedig szeretnék hasonlí
tani az örökzöldhöz, a mely mindig egyforma 
külsejű marad, tekintet nélkül az év forgására, 
akár tél van, akár nyár. Tehát, asszonyom, 
azért jöttem Önhöz, hogy felajánljam, hogy az 
oltárhoz vezetem újra. Magam még sohase 
voltam ott, nem volt, a kivel odamenjek, kivéve 
önt. Egyenes ember vagyok, ha van valami mon
dani v a l m , kimondom, a mint hogy most ki is 
mondottam. Most pedig itt ülök és várom a 
válaszát. 

E pillanatban az ablak, mely csukva volt, 
megnyílt és Aszaf bedugta rajta a fejét. 

— Rooper Tamás, nézze — mondotta — ez 
a czipő szögelve van. Én nem szögelt czipőre 
alkudtam, hanem varrott czipőre. Mindennek 
elsőrendűnek kellett volna lenni. 

Rooper úr, a ki előrehajolva ült a székén, 
kezét a térdén tartva, az arcza pedig ragyogott 
az érzéstől, mint az a régi divatú, de fényes 
czilinder kalap, melyet maga mellé fektetett a 
padlóra, — most odafordult, elpirult a fülóig s 
aztán talpra ugrott. 

— Aszaf—kiáltotta, fölemelve öklét- maga 
megszegte szavát- Most akadályoz engem. 

— Azt nem teRzem mondta Aszaf su
nyítva, — de szögelt czipőben csak nem fogok 
járni. 

Ezzel eltűnt az ablaktól, melyet ismét be
zárt. 

— Mit jelent ez ? kérdezte Himes asszony, 
a ki felállt. 

— Aztjelenti — mondta Tamás, nagy nehezen 
szóhoz jutva a nagy méltatlankodástól — hogy 
az ön bátyja minden emberi számítást felül
múlóan ravasz és fortélyos ember. Nem szíve
sen mondom ezt arról, a ki többé-kevésbbé 
valószínűleg sógorom lesz, de nem tehetek 
mást, mint hogy megmondjam, annyira bánt, 
hogy épen ilyen órában áll utamba. 

— Útjába ál l t? — kérte Himes asszony. — 
Hogy érti ezt? Mit igért meg magának? 

Tamás habozott. Nem akarta félbeszakítani 
udvarlását valami új kérdés közbeelegyítósével 8 
különösképen ezzel a kérdéssel. 

— Ha elintézzük, a miről az elébb beszél
tünk, asszonyom, — mondta — és ha ön meg
adja nekem a választ, akkor majd beszélhe
tünk köznapibb dolgokról is. A míg a horgon 
függök, azt se tudom, fiú vagyok-e vagy leány s 
forog velem az egész világ. 

— Hát hisz a választ megadhatom önnek 
nagyon hamar — mondta Himes asszony. — 
Lehetetlen ram nézve, hogy a neje legyek 
önnek. Ez az ügy tehát el van intézve. 

— A lehetetlenség nagy szó — felelt Rooper 
úr. — Valaki megelőzött talán ? 

— Nem vagyok köteles felelni erre a kér
désre — mondta Marietta kissé elpirulva —• de 
önt nem fogadhatom el, Rooper úr. 

— Akkor természetesen van más valakije — 
mondta Tamás, sötéten nézve a padlóra. — 
S mi több, Aszaf tudta ezt, az világos, mint a 
napfény. Ezért jöt t tegnap hozzám, visszavonni 
az előbbi alkut. 

— No, de már most — mondta Himes asz-
szony nagyon határozot tan — tudni akarom, 
mit ért az alatt az alku alatt. 

(Vége következik.) 
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AZ ANGOL KORONÁZÁS. 
F.redeti levél. 

London, augusztus 11. 
Az a nagy nemzeti ünnep, a mely London

ban végbe ment, térnek, időnek, pompának 
olyan óriási méreteit foglalta magában, hogy 
úgy érezzük, tisztábban látunk, ha csak részle
tekben áll elénk a kép. Mert igazán minden, a 
mi ezzel a nappal függ össze, óriási móretek 
között mozog. Ha csak annyit mondunk is, 
hogy pl. a főváros, a hol az ünnepély lezajlott, 
ötödfól millió lakost számlál; hogy Edvárd 
király birodalmának csak egyik része, India, 
160 millió alattvaló nevében küldte ide kép
viselőit ; továbbá hogy némely gyarmat koro-

és halál közt lebegő király? A palota ablakai 
akkor tompa szinű függönyökkel takarva, bá
gyadtan tekintettek le, mint a beteg ember 
megtört szeme. De a koronázás napján csillog
tak a kristályablakok sorai s örömtől ragyogva 
nézett fel rájuk a százezrekből álló tömeg 
tekintete, hogy most dicsőségében lássa meg 
a királyt. Minden pillanatban azt lehetett volna 
hinni, maga az uralkodó robog a palota kapuja 
elé, mert az angol országnagyok (peerek) mind 
viselik a királyi jelvények közül ezt a hármat: 
a bíborszín bársonypalástot, a hermelinprém 
gallért és a koronát. Koronájuk maga is bíbor
szín bársonyból való föveg, alul hermelin sze-
gélylyel s e fölött tömör aranyabroncscsal, me
lyet kereszt és liliom ékesít. Ugyanilyen jel

ez megesketi a királyt az alkotmány iránt v 1/ 
hűségre. Ezeket mind átadják neki, valamint ° 
két kormánypálczát i s ; egyiken kereszt van a 

másikon galamb; jelentése az, hogy hűséggel 
és békében, keresztényileg és kegyelmesen ural
kodjék. Csak mikor már a méltóság összes jel 
vényeivel fel van ruházva, akkor következik az 
igazi koronázás. Az angol királyoknak két 
koronájuk van; az egyik még Szent Edvárdé 
volt: ez a liliomos aranykorona. Noha ennek 
ékkő dísze is óriási értékű, (benne van az a kék 
zafir is, melyet a szent király még gyűrűben 
viselt s melyről erősen hitte, hogy gyógyító 
ereje van); mégis azt mondhatjuk, hogy ez a 

korona aránylag még egyszerű az u. n. császári 
koronához képest. Ezen aranyfelület egyáltalán 
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názásra jövő küldöttségének közel három hó
napig kellett utaznia, míg ide ért, végre 
hogy a gyarmatok uralkodói között, a kik 
Edvárd király elé alattvalói hódolattal járul
nak, némelyik 30—40 millió korona évi jöve
delem ura s csak ékszerekben három millió 
értéket visel magán, — nemde ezek az adatok 
számban, pénzben, térben mind oly óriásiak, 
hogy kénytelenek vagyunk kimondani: ha ezek
ben a méretekben áll elénk a koronázás egész 
képe, nem tudjuk követni, felfogni; jobb tehát, 
ha csak egyes részleteket igyekszünk magunk 
elé állítani belőle. 

A Buckingham-palota, a hol az udvar reggel 
összegyülekezett, az angol királyok rendes lon
doni tartózkodási helye. Ide, a palota elé tolon
gott még néhány héttel ezelőtt nagy csendben 
az aggódó tömeg,hirt hallani: hogy van az élet 

vényeket viselnek az országnagyok feleségei is 
s az uszályos bíborpalást szabása oly szigorúan 
van megállapítva, hogy pl. a nyolcz éves kis 
Clifton bárónő számára, a kit rangjánál fogva 
szintén megilletett az, hogy ott legyen a koro
názáson, szakasztott olyan öltönyt kellett varrni, 
mint anyja és nagyanyja számára. 

De magának a királynak a bíboron, herme-
linen és koronán kívül egész sorozatát kell a 
jelvényeknek viselnie. Ezek az államhatalom 
kardja, melyet a lord Great Chamberlain (fő-
kamarásmester) csatol fel a király oldalára, a 
mit térden állva hajt végre. Ugyancsak ennek 
a tiszte az is, hogy a trónon ülő király czipője 
sarkát megérintse a Szent György lovagrend 
arany-sarkantyújával. A hűség gyűrűjét a 
királyi kincstár őre tartja kezében s csak 
abban a pillanatban adja át az érseknek, mikor 

nem is látszik, mert teljesen ékkövekkel van 
borítva s a régi korona tetőrészót, mely sima, 
egyenes aranypántból állott, a császári koro
nán makkos tölgy falevél-füzér helyettesíti: a 
makkok óriási hosszúkás gyöngyökből vannak, 
a tölgyfalevelek pedig gyémántból és sma
ragdból. 

Mikor a bíbornak az a lángszínű folyama ott 
hullámzott előttünk, mikor a gyémántok ezrei 
egészen elkápráztatták a szemet a Westminster
templom főhajójában, tekintetünket egyszerre 
valami bámulatos tisztaságú zengő hangok 
kényszerítették a magasba emelkedni s ott, a 
kóruson, a káprázatos kép fölött békés, hótiszta 
fehér színben állott egy csoport, mintha angyal
sereg szállt volna alá. A westminsteri fiúén ek-
kar volt az, melybe az egész ország területéről 
válogatták össze a legszebb hangú fiúkat A gyer-
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mekhangok ezüst zengése époly megható volt, 
mint az, mikor egyszerre abbahagyták az éne
ket mint a hogy a csalogány képes csak hirte
len megszakítani csattogó hangját s igazán, 
mintha angyali üdvözlet köszöntötte volna a 
székesegyházba lépő királyt legelőször, belé
pése pillanatában, mert csak az ónnokkari fiúk
nak szabad így kiáltaniok: «Vivát Eex Eduar-
dus, Rex Imperátor! Vivát, vivát, vivát!» 

A megérkező király első lépése a templomban 
nem a hatalomé, hanem az alázaté s szinte a 
szentírás szavai jutnak eszünkbe meggyőző ere
jükkel: «A ki megalázza magát, az felmagasz
taltatik*, mikor azt látjuk, hogy a királyi fő, a 
mely a világ legnagyobb birodalmának koro
náját fogja viselni perczek múlva, először is 
mélyen, alázatosan hajol meg a királyok királya 
előtt. Edvárd király és Alexandra királyné térdre 

hallható válaszra? És ime, eios, csengő han
gon szólal meg Edvárd király : «Akarom». 

«Megigéri-e Ön ünnepélyesen, Sir, és meg-
eskÜBzik-e reá, hogy az egyesült hármas király
ságot s a hozzá tartozó gyarmatokat a törvé
nyek szerint fogja kormányozni?" Mire a király 
igy felel: "Ünnepélyesen igórem». 

A most sorban következő kérdések és felele
tek tartama alatt a király ülve marad, fején a 
bibor fállami kalpag»-gal; de az utolsó válasz 
után «Mindezeket Ígérem és fogadom» feláll, 
kalapját leveszi s jobb kezét a Szentírásra téve, 
igy szól: nMindazokat pedig, miket itt ígértem, 
megtartom* s ekkor a könyvet megcsókolva, 
így végzi be: «Isten engem úgy segéljen*. 

Pillanatról pillanatra nagyobbszerűnek tet
szik az egész szertartás s egymást váltják fel 
azok a perczek, melyeknek fontosságát száza-

Alfréd királyában, kinek emlékezetét nemrég 
ünnepelte meg nemzete, mely alkalommal szob
rát is lelepleztek Winchesterben, u ősrégi angol 
városban. Ma is fennálló, normán jellegű kapuja 
s a mellette emelkedő Castle-Hall, nz Aithur 
király legtndai kerek asztalával, a dicsősé
ges múlt felemelő és véres emlékeinek egész 
sorát öleli magába. Itt ostromolta István király 
Matildot, a ki asszonyi leleményességgel holt 
nak hireszteltette magát, mire az ostromló 
sereg el engedte agyászmoiitct \onulni s ma^a 
Lt tovább állott, mialatt Matild elmenekült s 
tovább folytatta barciat a bitorló ellen. Itt uli. 
össze az első angol parlament is s a töredékei 
ben máig is feumaradt emelvényről itt nézelt 
végig 111. Henrik u köréje sereglett lovagokon. 

Alfréd király időjében azonban még csók 
a parlament Saintéaménye létezett. London 
még ekkor jelentéktelen liely volt. Tizenkét 
éven át a dánok birlák, falai romba döntve, 
hidja elpusztítva, rakodóhelyei üresen álltak 

A CA.NTERBURY-1 ÉRSEK A KIRÁLY FEJÉRE TE8Z1 A KORONÁT. 
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ereszkednek az imazsámoly előtt s első imájuk 
az, öntsön beléjük a Mindenható töredelmes 
lelket, hogy az Ur vacsorájára méltók legyenek. 

Síri csend van, míg az uralkodópár könyö
rög. Mikor aztán a király felemelkedik, a néma
ságban a canterbury-i berezeged ek bangja rez
dül végig az óriási székesegyházon ; bemutatja 
a népnek Edvárd királyt s felszólítja őket hódo-
latuk nyilvánítására. A herczegérsek rezgő, 
gyenge bangja elhal s ekkor mennydörögve, 
harsogva zúg végig a válasz, mintha csakugyan 
egy ország, egy birodalom felelne, mintha az 
egész királyság hegyei visszhangoznák s ten
gerei zúgnák rá a választ: .Istentartsa Edvárd 
királyt!* Aztán csend lesz ismét, hogy hall
hatóvá legyen az agg egyházfő szava: «8ir, 
akarja-e felséged az esküt letenni?* Ekkor 
hangzik fel a király szava először. Az egész 
nép visszafojtott lélekzettel lesi, van-e a nem
rég még oly beteg uralkodónak elég ereje a 

dok magyarázzák meg, múltak századai, s me
lyeknek fontossága századokra hat ki, jövendő
nek századjaira. A hogyan az érsek a királyt 
megkoronázza s aztán a hogy maga is letérdel 
rögtön a most már koronás király elé, a hogyan 
az ő szavára mind meghajolnak előtte, a hogyan 
először is fia, a trónörökös térdel atyja elé, ko
ronáját is lábához téve, ezekben annyi a szép
ség, az erő, az értelem; annyi a mélység, hogy 
egyenként is nagygyá tennék a koronázást, 
mint látványt; együttvéve pedig csakugyan ele
gendők arra,hogy éreztessék velünk: ime,világra 
szóló, világtörténeti esemény folyt le szemünk 
előtt. Győry Ilona. 

NAGY ALFRÉD ANGOL KIRÁLY 
EMLÉKEZETE. 

A magyar nemzet történetének ezer év előtti 
kegyeletes alakjához. Szent István királyhoz 
hasonló bölcs államalkotót tisztel Anglia Nagy 

s kikötőjében nem fordult meg hajó. Lakni 
is csak rabszolgák s jobbágyok lakták, a ki
ket a marezona dán katonák telepítettek oda. 
Alfréd elfoglalta a várost, falait újra felépít
tette, hídjait kijavította s megnyitotta újra a 
kereskedelmet. 

Egyúttal hajóhadát is újra szervezte a dánok 
elleni harezra Gyorsabb és erősebb hajókat 
állított azokéval szemben, fáradhatlan buzga
lommal újra föllendítette a már már hanyatlás
nak indult hajózást népénél. 897-ben már ura 
volt a tengereknek. Az akkor még Winchesterig 
elkalandozó dán hajók kalózait elfogta s vára 
falaira akasztatta fel. Londonhoz közel egy 
egf sz dán hajóhadat elzárt, úgy hogy menekvés 
nem volt lehetséges, a dánok tönkre verve ott 
hagyták hajóikat, a szárazföldre szökdöstek és 
szerteszét szóródtak. 

A dánok elleni harcz töltötte be Nayy Alfréd 
kormányzásának egész idejét. Ő is szenvedett 
tőlük nem egy vereseget, kivált kezdetben, mert 
jól fegyverzett és fegyelmezett csapatok ellen 
eleinte esnk gyakorlatlan pór népet állíthatott, 
kiknek nem volt más fegyverök lándzsánál, s 
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kiket csak két hónapra hívtak be. Később azon
ban katonaságát is újra szervezte. A thánok — 
e hadakozó nép — sorait kibővítette azzal, hogy 
bizonyos körülmények közt földmíveseket s ke
reskedőket is bevett közéjök s megvetette az 
állandó hadsereg alapjait azzal is, hogy erődí
tett helyeire hadi népet telepített, kiknek a vár 
falain kívül földterületeket ajándékozott. 

Volt oly év, a midőn kilencz ütközetet vívott. 
Pedig minden ütközetben a sereg élén harczolt. 
Nagy megpróbáltatás volt rá nézve a 878-ik 
év. Emberei a dánok túlerejének megadták 
magukat, thánjai a tengeren át menekül
tek, várai romban hevertek, templomait, kolos
torait elfoglalta, papjait, apáczáit kardra hányta 
az ellenség. Minden elveszettnek látszott. De 
Alfréd mégsem csüggedett. Összeszedte ismét 
minden erejét s végre is teljes győzedelmet 
aratott a dánokon. 

De Nagy Alfréd több volt, mint csupán 
katona. Iskolákat alapított, melyeket a neme
sek gyermekein kívül a kereskedők és szabad 
polgárok gyermekei is látogattak. "Óhajom — 
monda — az, hogy népemnek minden szabadon 
született gyermeke folytassa a tanulást mind
addig, míg csak tökéletesen nem tudja olva3ni 
a szentírást angolul.* E czélból tudósokat is 
hivatott udvarához; ő maga is számos történeti 
és vallási munkát fordított angolra. Plegmind 
érsekkel pedig megíratta az angol-szász króni
kát. 0 volt az első angol prózaíró, a ki lehetővé 
tette a IX-dik, X-dik és Xl-dik században az 
anyanyelven való írást s így megvetette az 
angol nyelv és irodalom későbbi nagyszerű fej
lődésének alapját. 

Nemzete nevelése nem elégítette ki, hanem 
megnyitotta az utat az idegen országokkal való 
összeköttetésekre is. így érintkezésbe lépett Ró
mával és Francziaországgal; egy püspököt 
Indiába küldött és követségeket menesztett 
a konstantinápolyi császárhoz, Németországba 
s a kordovai nagy kalifához. Megnyitotta 
a Balti- és a Közép-tengert a kereskedelem
nek, jelentést íratott egy sarkutazóval grön
landi útjáról, egy másik hajóssal pedig a svéd 
ós porosz partokról. Egész határozottsággal 
lehet állítani, hogy a földrajzi ismeretek Nagy 
Alfréd korában túlszárnyalták azt, a mit a 
XV-ik században, közvetlenül Amerika fölfede
zése előtt tudtak a világról. 

Mindezek mellett idegen kereskedőket, ipa
rosokat, művészeket, arany- és ezüstmüveseket 
hívott be a külföldről. Törvénykönyvet is adott 
népének, összeválogatva a régi törvényekből 
azt, a mi megfelelt az idők szellemének s népe 
szokásainak s elvetve a többit, a mi elavult. 
Alkotó elméje itt ragyogott legfényesebben, mert 
bölcsen felfogta s megértette, hogy ez intézmé
nyeknek a népek jelleméből kell kitömök, csak 
akkor állhatnak fenn tartósan. 
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így mentette meg Nagy Alfréd t^er évvel 
ezelőtt Angliát és Európát az éjszaki barbárság
tól. Az angol világuralom nagy részben neki 
köszönheti mai hatalmát, kiterjedését. 

A nagy király életrajzát Asser irta meg kö
rülményesen, arczmása azonban csak pénzein 
és könyveiben maradt fenn Mert a mellett, hogy 
figyelme a kormányzat minden ágára kiterjedt, 
a pénzverést sem hanyagolta el. Ő hozta be 
Angliába az ezüst pennyt. Ezeken a pénzeken 
Alfréd szakáltalanul van ábrázolva, a mi meg
felel Asser jellemzésének, hogy "csinosabb és 
kellemesebb külsejű volt testvéreméin. 

Van azonkívül egy régészeti lelet, a híres 
athelneyi kincs, melyen Nagy Alfréd alakja fen-
maradt. Ezt 1690-ben fedezték föl Somerset-
shireben s eleinte kormánybot hegyének, zászló
rúd végének vagy A'fréd saját ékszerének tar
tották, mivel előrészén kristály lap van, melyen 
keresztül mindkét kezében liliomot tartó férfi
alak látható, hátsó lapja pedig aranylemez, 
szintén liliommal s az egész delfinhez vagy más 
tengeri szörnyhöz hasonló groteszk ábrázolat
ban végz dik. Újabb kutatások szerint azonban 
a tárgy nem egyéb, mint könyvjelző. Alfréd 
ugyanis Szent Gergely «Pastorales»-eit lefor
dította s abból egy-egy példányt országa min
den püspökének megküldött. Ennek élőbeszédé
ben ez van: «Királyságom minden püspökének 
küldök egy példányt s mindenik könyvben van 
egy 50 mancis (körülbelől 380 korona) értékű 
vessző, s Isten nevében parancsolom, hogy senki 
se vegye ki e vesszőt a könyvből.» 

Temetkezési helyéről sem maradtak fenn biz
tos adatok. A winchesteri székesegyházban, 
Európa legremekebb s a római Szent Péter
templom után leghosszabb székesegyházában 
fekszik Alfréd fia: Edmund, atyja: Ethelwulf, 
továbbá Kanut, Eufus, s más régi királyok. 
De maga Alfréd nincs itt. Nem sokára azután, 
hogy William Rufus, a vörös Vilmos ide temet
kezett, e székesegyház tornya összedőlt s a nép
hit ennek abban látta okát, hogy egy oly 
istentelen ember az Isten házába temettetett 
el. Temetésekor, — mint Carlyle mondja — 
sok szem maradt szárazon. Alfréd királyt 
azonban nem itt tették nyugalomra, hanem 
Hyde-Abbeyben, de sirja hollétét itt sem jelzi 
semmi kő vagy emlék. 

A régi monda szerint Nagy Alfrédet is a 
winchesteri székesegyházban temették volna el, 
de a lelke följárt éjjelente kisérteni. Hiába pró
bálták a sirt exorczizálni a szokásos formulával: 
«Pihenj, pihenj, nyugtalan lélek!» így aztán 
kénytelenek voltak a tetem átköltöztetéséről gon
doskodni a Hyde Abbeybe, a nélkül azonban, 
hogy nyugvó helyet megjelölték volna. De ha 
jeltelen maradt is sirja, emléke ott él minden 
igaz angol szivében. 

A TESTŐRSÉG FELVONULÁSA. 
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EGY BUDAPESTI EMBER ÉLMÉNYE1 
KHINÁBAN. 

Leírtam e lapok korábbi számaiban a khinai 
hadjáratban átélt viszontagságokat s most még 
befejezésül a háború végéről mondok el néhány 
jellemző dolgot és hazautazásunkról számo
lok be. 

A háború befejeztével, vagyis mikor már szá
mot tevő ellenállástól tartani nem lehetett, a 
híres nagy fal közelében volt csapatunk s azt 
hittük, hogy most már haladék nélkül vissza 
fogunk térni, pedig még elég sokáig kellett 
ott maradnunk. Majd visszavezényeltek ben
nünket Nan-Su-Sien-be, hol nem volt más 
dolgunk, mint minden nap lóháton meg
járni a vidéket, hogy a békét teljesen helyre
állítsuk ós biztosítsuk. És éhez csakugyan seré
nyen hozzá is láttunk. A béke alatt természete
sen csak átvitt értelmű állapotot kell értenünk, 
mert biz az teljesen máig sem állott be. Hiszen 
csak nem rég jött híre, hogy két franczia tisz
tet és több hittérítőt megöltek. Ám elgondol
hatjuk, hogy minő viszonyok uralkodhattak ott 
közvetlenül a háború lefolyásai után, midőn a 
khinai csapatok leveretósének híre táviró és 
sajtó híján egyáltalán nem terjedt szét a nép 
között, ós a melynek közönyéről, hidegvéréről 
európai ember nehezen alkothat magának fogal
mat, hiszen — mint láttuk — a megostromolt 
városok közepén békésen szántogattak, boro
náltak, az iskolás gyermekek pedig énekeltek 
az iskolában, míg a beütő melinit-golyók a 
komoly valóra nem ébresztették őket. 

A béke helyreállításának munkája első sor
ban a «kompromittált» boxer mandarinok <>zár 
alá helyezéséből)) állott. E czélból hat ember
ből álló őrjáratok indultak a gyanús városba, a 
hol a khinai kém egyenesen az illető mandarin 
lakásához vezetett bennünket, abban az idő
pontban, midőn a mandarin épen«sziesztáj át»tar
totta, mi khinai fogalmak szerint erős ópiumos 
mámort jelent. A mámoros embert valamely 
ürügy alatt lehívtuk, kocsiba vetettük és meg 
sem álltunk vele, míg az európai bizottság itélő 
széke elé nem vittük. Ez a bizottság a meg
szálló hadseregek egy-egy tisztjéből, ennélfogva 
osztrák-magyar tisztből is állott, de részt vett 
benne egy mandarin is, ki, — a mint ez rend
szerint lenni szokott, — a legkegyetlenebb volt 
a boxerek híveivel szemben ós mindig a lenya-
kaztatásra szavazott. 

Az ilyenféle békecsinálás nehéz és fárasztó 
munkája közben, — midőn átlag 30—40 kilo
métert tettünk meg naponkint, — esett a 
franczia nemzeti ünnep, július 14-ike. A khi-
naiak látva az előkészületeket és megértve 
az ünnep politikai jelentőségét, maguk is 
sok száz zászlót tűztek ki, nagy rakás tűzi
játékszerrel kedveskedtek, azonkívül Paoting-
Fuból egy teljes khinai szinésztársaság érkezett 
le, mely déltől kezdve éjféli két óráig szakadat
lanul játszott. Este elsütögettük a tűzijátékhoz 
való szereket s az ünnepély óriási takaródé
val ós fáklyásmenettel fejeződött be, a mely 

utóbbi, úgy látszik, khinai eredetű, mert senki 
sem érti annak hatásosabb rendezését, mint a 
khinaiak. A franczia nemzeti színekkel befes
tett lampionok sokaságában egyszerre csak fel
tűnik egy óriási vízözön előtti szörny, egy húsz 
méteres sárkány színes papírból, belül kivilá
gítva, s a fény ringadozása menetközben életet 
látszott adni a csodás és ijesztő alkotmánynak, 
a mint a kulik póznák végén magasra tartva 
vitték fejük fölött. 

Következő napon parancsot kaptunk, hogy 
induljunk vágyaink eddigi czélja és képzelődé-
sünk örökös tárgya: Peking felé ; beraktak 
bennünket a vasúti kocsikba és elindultunk a 
mennyek birodalmának fővárosába. 

Nyolcz óráig tartó út után az amerkai vasúti 
kocsikban egyszerre csak elkiáltá a kalauz a 
«Peking» nevet,a mi elég furcsán hangzott, mert 
nagyon kevés európai vasúti utazó füle hall
hatta eddig. Előttünk ott feküdt az óriási város, 
melynél nagyobbat és csodásabbat nem alko
tott talán még az emberiség. Még a nyugat-ázsiai 
ezeréves óriási városromok sem ütik meg azt 
a mértéket, melylyel Peking a feléje közeledőt 
meglepi. 

Megérkezésünkhöz khinai zenekar volt kiren
delve, melynek fülsiketítő és éktelen lármája 
iszonyú volt. Csodálkoznunk kell, hogy négy
száz millió ember olyas valamiben gyönyörköd
hetik, a mi nekünk szörnyűséges macskazené
nek tetszik, míg viszont ők valószínűleg a mi 
zenénket tartják élvezhetetlen lármának. 

Pekingben csoportosult össze a megszálló 
hadsereg. A mi zászlóaljunk, mely 20—30 em
bernyi őrjáratokra volt szétforgácsolva, itt gyűlt 
újból össze ; de bizony sok kedves ismerősünk 
és barátunk hiányzott már ennél az összpon
tosításnál ! A két zászlóalj 2000 embere leolvadt 
1500 főre ; habár ez a hiányzó 500 ember nem 
feküdt mind a khinai hantok alatt, — mert sokat 
gyöngélkedcs és betegség miatt hazaküldtek, 
másokat meg ott kellett hagyni a khinai kórhá
zakban. 

A helyreállított angol vasúti vonalon egy 
nap alatt Takuba érkeztünk, melyre sehogy sem 
tudtunk reáismerni. Midőn kiszálltunk ott 
Khinába való érkezésünkkor, a nagy hidegben 
még a hadihajók is be voltak fagyva; most pe
dig 55 fok Celsius volt a sátrak alatt a hőmér-
sék. Nagy bágyadtság vett rajtunk erőt, midőn 
a «Ville de Majungan fedélzetére szálltunk ós 
egyszerre négy nagy hajóval indultunk vissza 
Francziaország virányai felé. 

Útközben is sürün fordultak elő halálesetek, 
azonkívül mintegy 30 embert súlyos betegség 
miatt partra is szállítottunk. De azért vígság és 
vidám móka uralkodott véges-végig a hajón; a 
mi burleszket a nyugat és Khina sajátos czivili-
zácziója csak felmutatni képes, azt mind meg
ismételtük. Feledhetetlen emlékeim maradnak 
azok mindenha. Hiszen keresztűl-kasúl jártam 
volt magyar ember létemre Khinát kevesebb 
idő alatt, mint a mennyibe került volna még 
25 évvel ezelőtt bekalandozni Budapestről 
Erdélyt. Hiába, ma már szinte megsemmisül
tek a távolságok! 

A czikk irója khinai öltözetben khinai szolgájával. 

OEGY BUDAPESTI EMBER ÉLMÉNYEI KHINÁBVN» CZÍMU 
KÖZLEMÉNYÜNKHÖZ. 

Ötvenkét napi hazautazás után, melyben hat 
napi erős vihart álltunk ki, — megérkeztünk 
Marseillesbe a lakosság leírhatatlan tüntetései 
közt, a milyenre csakis a franczia nép képes, 
ha nemzeti dicsőségfői van szó. 

Két nappal később kivetkőztünk a felszere
lésből és én megváltottam jegyemet Budapest 
felé . . . 

Kelenföldön várt a családom. Az első szava 
az anyámnak ez volt. 

— Megsebesültél-e fiam? 
Visszagondolva a rémséges csata-jelenetekre, 

hol a golyózápor közepett órákig vesztegeltünk, 
jégdarabos vizén gázoltunk, tetőtlen házakban 
éltünk éjszaksarki hidegben, 13 hónapon ke
resztül egyetlen egyszer sem háltunk ágyban, 
fanatikus ellenség közt jártunk-keltünk, hol
takkal telt kutakból ittunk, meleget alig et
tünk. — nem mertem mindjárt kimondani a 
választ. Előbb végig tapogattam tagjaimat, — 
és csak azután jelentettem ki : 

— Semmi baj, anyám. 
Keszler Albert. 

A KHINAI CSÁS.'.ÁUNK NYÁRI PALOTÁJA PEKINGBEN. 

SO NÉLKÜL. 
A czethal-öböl környékén lakó hottentották 

könnyű szerrel juthatnának sóhoz, korlátlan 
mennyiségben, csak a tengerparti kiszáradt 
gödrökből kellene összesöpörni, de ők még ezt 
se teszik meg. Ezek az emberek soha nem esz
nek sót ós nem is érzik a hiányát. A délkeleti 
Afrikában lakó damara nevű nópfaj is teljesen 
só nélkül él, hasonlókép Dél-Amerikában és 
Szibériában is vannak néptörzsek, melyek 
mondhatni méregnek tartják a sót és undorod
nak tőle. Ezekből a példákból az következik, 
hogy téves az a közfelfogás, a mely azt tartja, 
hogy a só föltétlenül szükséges az emberi szer
vezetnek, hogy egészséges maradjon s hogy só 
nélkül az emberiség nem tudna fenmaradni. 
Más részt azonban nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy a sót nem evő emberek szerveze
tébe is jut bizonyos mennyiségű só — ha nem 
sok is — a táplálékból s a mennyiben az ilyen 
népek majd mind tenger mellett laknak, a sós 
tengeri levegővel is lólekzenek be sót. Ez azon
ban nagyon kevés ahhoz képest, a mennyi sót 
mi elfogyasztunk. 

Ha nem volna só, ez igen gyökeres válto
zásokat hozna létre életmódunkban. Rendes 
tápláló szereink közül kimaradna pl. a sonka, 
szalonna, minden más egyéb besózott húsféle, 
kizárólag friss és füstölt húson kellene élnünk. 
Vajat is úgyszólván csakis a falusi emberek 
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AZ AKADÉMIA TANÁRI KARÁNAK MEGÉRKEZÉSE. 

ehetnének, mert a teljesen sótlan vajat nem 
sokkal lehet tovább eltartani, mint a friss tejet 
s így messzebbre szállítani lehetetlen volna. 

A só tudvalevőleg a legjobb, legegyszerűbb 
és legolcsóbb szer az élelmi szerek eltartására : 
nélküle nagyon meg volnának nehezítve a czi-
vilizálatlan vidéken vagy messze tengereken 
való utazások. Ezért, ha nem volna só, a míve-
lődés századokkal el volna maradva s Európa 
talán ma se tudna még Amerika létezéséről. 

A tenger vize, ha nem volna benne só, kül
sőleg csak kevés változást mutatna Sokan azt 
mondják, hogy ha édes vízből állna a tenger, a 
fenekére leszálló szerves anyagok megmérgez
nék a világot. Ez azonban tévedés, mert hiszen 
a nagy, belföldi édes vizi tavak vize tiszta 
marad. Minden tonna tengervízben körülbelül 
32 kilogramm só van, tehát összesen elég vol>a 
arra, hogy a világ egész szárazföldjét 00 méter 
mag isságban be lehetne födni vele. Azt kellene 
hinni, hogy ha a tengerből kivonatnék minden 
só, a víz felszíne alább szállna. Azonban az 
sem úgy van. A tenger szine ugyanolyan magas 
maradna, mint most, mert egy tonna sós ten
gervíz ugyanannyi helyet foglal el, mint egy 
tonna édes víz. A legnagyobb különbség, ha a 
tenger édes vízből volna, az éghajlatban állna 
be, mert a mi átlagos évi középhőmérsékletünk 
körülbelül egy fok Celsiusszal alább szállna, a 
tavasz később állna be, mert az Atlanti tenger 
éjszaki részét áprilisig vagy májusig jégpánczél 
födné. A tél mind hidegebbé válnék, mert a 
nap heve nem volna elegendő arra, hogy ezt a 
roppant jégtömeget megolvaszsza. Európa talán 
soha ki se jutott volna az egykori jégkorszak

ból. Föltéve azonban, hogy az állapotok nem 
alakúinának ilyen veszedelmesen, az édes vizű 
tenger mégis sok tekintetben éreztetné hatását. 

ben talán krokodil-szerü szörnyetegek volná
nak az urak; az ichtyosaurasok s más egyéb 
hasonló, édes vízben élő ősállatok alighanem 
megvolnának ma is, mert ezeket az édes vizű 
tavak, mocsarak elapadása pusztította ki. 

Az államok pénzügyeire is nagy hatással 
volna a só hiánya. A mi országunk, Franczia-
ország és Olaszország elvesztenék jövedelmük
nek jókora részét, India is kevesebbet jövedel
mezne Angolországnak, mert elmaradna a só-
egyedárúságból vagy a só-adóból eredő haszon. 
Számos iparág is szenvedne, vagy épen lehetet
lenné válnék só hiányában. 

EGYVELEG. 
* Meglepő gyorsaság. Az elsenthali papírgyár

ban reggel hét óra 37 perczkor három élőfát kivág
tak s kilencz óra 34 perczkor a fából készült papiros 
már a nyomdába került, honnan tíz órakor a rá 
nyomtatott hírlap első példányát kiadták. így tehát 
az élő fából 145 perez alatt újság lett. 

* Drágul az elefánt. Indiában ezelőtt hatvan 
évvel egy teljesen kifejlett elefánt ára ezer korona 
volt, most azonban 24 ezer koronán is alig lehet 
egyet kapni. 

* A világ leggyorsabb czirkáló hadihajója most 
az angol állam hajógyárában készül. Gépe 22 ezer 

AZ ESKÜTÉTEL. 

Egész máskép fejlődtek volna a halak is édes 
vízben, mindenek fölött pedig kevesebb volna 
a hal. A csúszó-mászó állatok ellenben nagyon 
megszaporodnának. A sekélyebb vízmedenczék-

AUER HOVÉDLELKÉSZ BESZÉDET INTÉZ AZ ÚJ HADNAGYOKHOZ. 

HADNAGYOK ESKÜTÉTELE A LUDOVIKA-AKADÉMIÁBAN AUGUSZTUS I8-AN. 

lóerejű és másfélszer gyorsabban fog járni, mint a 
német Lloyd «Deutschland» és «Kronprinz Wil-
helm» nevű postagó'zösei, melyek az utat Brémából 
New-Yorkba hat nap és 9 óra alatt megteszik. 

* A párisiak egy negyedrésze bútorozott hóna
pos szobákban lakik és vendéglőben étkezik. 

* A khinaiak a közönséges csalánból sátraknak 
és függönyöknek való szövetet készítenek, mely a 
bőrnél erősebb s e mellett nagyon olcsó. 

* A franczia hadsereg és hajóhad minden száz
ezer embere közül évenként mintegy 190 megtébo
lyodik. A baj okát eddig nem birták kifürkészni. 

* A párisi iskolák legtöbbjében étterem van, 
melyben szegény sorsú gyermekek ingyen ebédet 
kapnak. 

* Ahong-kong-i egyetemen évenként átlag 1100 
családos khinai hallgató van. Ezek száma azonban 
évről-évre alább száll. 

* A biblia Japánban. Ezelőtt harmincz évvel a 
bibliát Japánban csak titokban lehetett nyomtatni 
é3 csakis éjszakának idején eladni. Most Yokoha
mában egy biblia-kiadó társulat alakúit, mely a 
bibiiát khinai, japáni, koreai és tibeti nyelven nyom
tatja. A múlt évben Japánban 138 ezer példány 
biblia kelt el. 

* A franczia állam vasútain mindenútas két fillé
ren egy jegyet vehet, melyet az igazgatóság, ha az 
illető a vasúton életét vesztené, 9600 koronán, kisebb-
nagyobb sérülés esetén pedig 1000—4000 koronán 
bevált. Egy utas tíz ilyen jegyet vásárolhat. 

* A legtakarékosabb uralkodók közé tartozik a 
török szultán, ki pénzét külön e czélra kiszemelt 
hivatalnokok által időnként külföldi bankokban 
helyezteti el. Konstantinápoly egyik legszebb utczájá-
nak valamennyi háza a szultán tulaj dona,Kelet-Indiá-
ban pedig egy nagy ezukorültetvényt bír, azonkívül 
a Bosphoruson közlekedő kis gőzösök legnagyobb 
részét is a szultán rendelte Angliából s ezekből is 
igen na?y jövedelme van. 
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GYÜLEKEZÉS A TÁBORI MISÉHEZ A VÉRMEZŐN AZ AUGUSZTUS 18-1KI KATONAI SZEMLE ALKALMÁVAL. 

A KIRÁLY SZÜLETÉSNAPJA. 
Országszerte mindenütt megülik augusztus 

18-ikát, I. Ferencz József születése napját s 
minden felekezet templomában buzgó imád
ságot rebegnek, hogy Isten sokáig tartsa meg, 
éltesse a jó, öreg királyt. De a hazában — mint 
ez természetes is — sehol sem ünneplik olyan 
fényesen*^ nevezetes napot, mint Budapesten, 
az ország szivében, hol főképen a nagyszámú 
katonaság kölcsönöz az ünnepélynek fényt és 
különös érdekességet. 

Mindjárt napfelköltekor megdördülnek a mo
zsárágyúk a Gellért-hegyen s huszonegy lövé
sük hirdeti az ébredező főváros lakosságának, 
hogy a király születésnapja felvirradt. Nem 
sokára mindenfelől harsogó katonazene hangjai 
hallatszanak s jobbról is, balról is feltűnnek a 
katonák tömött sorai, a mint díszruhába öltözve 
s cserlevéllel ékesített csákókkal századonként, 
ezredenként vonulnak a Vérmező felé, gyalo
gosok, lovasok, tüzérek nehéz ágyúikkal, majd 
roppant nagy társzekerek is. 

Megmozdul a polgári lakosság is. Ezer meg 
ezer ember végtelen sorokban siet mind át 
Budára. A hatalmas hidak csak úgy hajladoz
nak, ingának a roppant tömeg léptei alatt s a 
kis fürge csavargőzösök alig győzik szállítani 
a tömérdek népet Mindnyájan a Vérmező felé 
igyekszenek. 

A nagyterjedelmű Vérmezőt csakhamar el
lepik a katonák nyílegyenes sorai, a mint ott 
szépen, szakaszonként felállottak: elől a gya
logság, aztán a huszárok, majd a tüzérség, leg
hátul a podgyászos szekerek, köröskörűi pedig 
a roppant számú nézőközönség. 

Halk moraj tölti el az egész környéket, de 
máskülönben türelemmel várnak, mert ismerik 
a katonai pontosságot s tudják, hogy sokáig 
nem kell várniok. S csakugyan ime, Budavar 
felől vágtatva érkezik egy huszár s harsogó 
trombita-hanggal tudatja, hogy herczeg Lob-
kovitz hadtestparancsnok jön! 

Meg is érkezik nemsokára ragyogó disz-
egyenruhájában, zöldtollas kalapjában, utána 
egész sereg aranytól csillogó tábornok és tiszt. 
Gyorsan lekanyarodnak a Vérmezőre, hol azon
nal felhangzik a parancsnokok harsány vezény
szava s a hadoszlopok, mint egy-egy óriás gep, 
egyszerre tisztelgésre kapják fegyvereiket, me
lyek messzire csillognak a ragyogó napsugár
ban. Megszólalnak a trombiták is s harsogva 
üdvözlik a főparancsnokot, a ki kíséretével 
együtt végiglovagol a mozdulatlanul álló sorok 
előtt. 

Ezután megkezdődik a tábori mise, m e l J e t . a 

szépen feldíszített sátorban tartanak. Majd 
imára vezénylik a legénységet s következik az 
úrfelmutatás, mire a csapatok egymás után, 
szakaszonként sortüzet adnak. Mennydörgő mo

raj reszketteti meg a közeli házak ablakait s 
vékony, alig észrevehető füst terjed a térségen. 
Megszólalnak a Naphegyen felállított ágyúk is, 
mire a hadtestparancsnok tábornokai élén a 
tér közepére lovagol, hol egymásután elvonul
nak előtte zeneszó mellett a csapatok. 

Ezzel bevégződik a szép ünnepély s a kato
nák véget érni alig akaró sorokban visszatérnek 
kaszárnyáikba, hol a nap örömére ebéd s 
(idupla lénungt) várja őket. 

A király születésnapja különös örömnap a 
Ludovika-Akadémia növendékeire nézve, mert 
ilyenkor avatják föl azokat, a kiket Ő Felsége 
hadnagyokká kinevezett. 

A vérmezei díszszemléről tehát a növendékek 
visszamennek az akadémiába, hol a tisztté ava
tás végbe szokott menni. A felavatandók már 
ekkorra hadnagyi egyenruhába öltöztek s így 
vonulnak ki az akadémia kertjében fölállított 
Ludovika-szoborhoz. 

Az idei felavatásról bemutatunk pár képet. 
A szobornál megjelent az egész tanári kar, 
élén Nyiry Sándor vezérkari ezredessel; előbb 
dr. Auer Jenő honvédlelkész intézett beszédet 
az ifjakhoz, majd egy segédtiszt felolvasta az 
eskümintát, melyet a növendékek mindnyájan 
utána mondottak, azután összecsapták kardjai

kat. Most Nyiry Sándor parancsnok lépett elő s 
hazafias beszédben fejtegette az új hadnagyok 
jövőbeli feladatait Lelkes éljenzésben törtek ki 
az ifjú tisztek s egyikőjük köszönetet mondott 
úgy a parancsnoknak, mint a tanári karnak. 

Azután díszlakomára mentek az új tisztek, 
kiknek életében oly nevezetes és örvendetes 
fordulópontot jelent a király születésnapja. 

MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A TENGERPART. 
A véletlen úgy akarta, hogy a «Vasárnapi 

Ujság» 32-ik számában megjelent, Mátyás 
királyra ós Novira vonatkozó czikket épen 
Noviban olvassam és dr. Horváth Géza bará
tommal bizony egész mohósággal nekiestünk 
a templomoknak, hogy a Mátyás király emlé
két őrző tárgyakat megszemléljük. Eleve is két
ségünk támadt az iránt, hogy az oltár és a gyón-
tatószék két madara holló legyen, mert elte
kintve attól, hogy a Corvinok hollója gyűrű 
nélkül, kettősen, mint szimmetrikus ékítmény, 
csak erőszak árán képzelhető, az a két madár
alak még hosszúnyakú is; feje a csőr alakjánál 
fogva inkább páva, mint bármi más. 

A szemle eredménye az, hogy az épület lehet 
Mátyás korabeli, de az oltár oldalain alkalma
zott két szimbolikus madár határozottan páva; 
fejének alakja, hosszú nyaka, hosszú farka, 
hozzá színezete, mely kék, viola és vörös zo-
máncz, félreismerhetetlenül azzá teszi. Innen 
vétetett azután ez az alak a gyóntatószék szá
mára, mint a lap hozta ; de ennek a gyóntató-
széknek szakasztottan alaktársai, számszerint 
három, ott vannak Növi főtemplomában is ; 
mind a négy gyóntatószék fenyőfából való, olaj
festékkel mázolt ós semmi sem tanúskodik 
arról, hogy «régiségek* volnának; használtabb 
a kis templomban levő. Különben az oltár egÓBZ 
becsületességgel meg is mondja a kort, a mely
ről komolyan szó lehet. A tabernakulum helyén 
t. i. a boldogságos szűz szobra van üveg alatt, 
alatta egy ovális, márványozott festésű tábla ; 
ezen pedig Í767—1896 évszámok ; nyilván 
annak bizonyságául, hogy az oltár 17ü7-ben 
készült, 1896-ban restauráltatott. Más évszám 
nincsen az oltáron. A faragott alakok mind a 
XVHI. századra utalnak; a kétoldalt látható 
szalagokon a «Slava tebi Kriste» ós «Bogu 
Hvale»* feliratok nyilván gyárilag készült 
sárgaréz betűkből vannak összeállítva. 

Növi, 1902 augusztus 12-én. Herman Ottó. 

A VERSECZI KIÁLLÍTÁS. 
A közgazdasági tényezők arányos fejleszté

sére nézve igen fontos feltétel az, hogy a vidéki 
központok ipara ós gazdasága megerősödjék. 

* A latin miséből átvéve, hol értelmök: «Laus tibi 
Cliristet és cDeo gratias!» 

TÁBORI MISE A VÉRMEZŐN AZ AUGUSZTUS 18-iKI KATONAI SZEMLE ALKALMÁVAL. 
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Dísztűz. 

A csapatok elvonulnak Lobkovitz herczeg hadtestparancsnok előtt. 

KATONAI SZEMLE A VÉRMEZŐN, AUGUSZTUS 18-ÁN. 

A sok eszköz közül, melyet ennek előmozdítá
sára fölhasználnak, egyike a legszokottabbak-
nak a kiállítások rendezése. A kiállítások ugyanis 
a fogyasztót közelebb hozzák a termelőhöz, a 
termelőt pedig tökéletesedésre, haladásra buz
dítják. 

Ez volt a czélja a verseczi és verseczjárási 
kiállítás rendezésének is, melyet Nagy Boldog-
Asszony napján nyitott meg Láng Lajos keres
kedelmi miniszter, hirdetvén nagy figyelemmel 
hallgatott ünnepi beszédében a munka dicsősé
gét és hatalmát. 

És azon a vidéken, a hol különböző nemze
tiségek laknak együtt, tényleg a becsületes 
munka tere az, a melyen a bármely nemzeti
séghez tartozó komoly elemeknek találkozniuk, 
egymást megérteni, megbecsülni és így békésen 
együtt működniök kell. 

A kiállítás egy magas szőlőhegy alján épült 
és így igazán remek háttérrel bir. Főépülete a 
nagy iparcsarnok, mely körűi a mezőgazdasági, 
háziipari és gépcsarnok sorakoznak. Vala
mennyi, mint képeink mutatják, a meglehető
sen ismert kiállítási stílusban épült. Az általá
nos benyomás igen kedvező és a helyi, valamint 
a közelvidéki nagy közönség sűrű csoportokban 
látogatja a tárlatot. 

Emeli a látogatottságot a kiállítás idejére 
tervezett számos kongresszus és délvidéki ünne
pély, melyekből bizonyára gyakorlati haszna is 
lesz Versecz városának. E város még néhány 
évvel ezelőtt leginkább szőlőtermelésből és 
borászatából élt, újabb időben azonban a gyári-
és kézműiparra tért át, mely a változott körül
mények folytán biztosabb keresetet nyújt. 

Az iparfejlesztés ügyének kivánt tehát ez a 
kiállítás szolgálatot tenni és mindenki, a ki 
látta, óhajtja, hogy e czélt el is érje. 

G. M. 

gármester lendületes magyar beszéddel átvette 
a szobrot s a szózat eléneklésóvel véget ért az 
ünnepély. 

MAGYAR ZÁSZLÓ AMERIKÁBAN. 
Az «Országos Nemzeti Szövetség* tudvalevő

leg díszes nemzeti zászlót küld a nemzeti 
összetartozás jelképéül Amerikába kivándorolt 
honfitársainknak, hogy ez emlékeztesse őket 
elhagyott hazájukra s ébren tartsa bennük a 
hazafiság érzetét. A zászlót néhány héttel 
ezelőtt nagy ünnepélyességgel szentelték fel s 
e hó 17-ikén indították útnak az Új-világ felé. 
Hárman vállalkoztak arra, hogy elkísérik hosszú 
útjára : Zseni József, Szebenyey József és Papp 
Imre. 

Korán reggel indult a zászló hosszú útjára. 
Nagy közönség gyülekezett ez alkalomra a 
keleti pályaudvar előtt, közte számos hazafias 
egyesület s a Nemzeti Szövetség tisztviselői s 
igen sok tagja. A lobogót Zseni József a 
«Szózat» éneklése közben még egyszer kibon
totta, a pályaudvari épület utolsó lépcsőfokára 
állva, Balázs Árpád, a Nemzeti Szövetség 
elnöke pedig lelkes beszéddel búcsúzott el 
tőle. Még többen is tartottak beszédet s azután 
a közönség a pályaudvarra kisérte a lobogót, 
mely 8 óra 50 perczkor indult el útjára. 

SZOBORLELEPLEZÉS VERSECZEN. 
Hazánk déli részének egyik kiváló városában, 

Verseczen — hol most épen mezőgazdasági és 
iparkiállítás is van, — e hó 18-ikán leplezték 
le a király mellszobrát, melyet Tilgner hazánk
fia mintázott A szobrot ott állították fel a régi, 
immár száz éves nyilvános kertben, szemközt 
a boldogult Erzsébet királyné emlékével, melyet 
1899-ben emeltek. 

A király szobrának leleplezése szép ünne
pély keretében folyt le. Először a hymnust 
énekelte a verseczi dalos kör, aztán Rittinger 
Ede magyar ünnepi beszédet tartott, majd 
Schulz Lénárd német, Brasován Sz. pedig 
szerb beszédet mondván, egy-egy német és 
szerb dal elhangzása után Weifert Károly pol-

APRÓSÁGOK BARNÜM ÉLETÉBŐL. 
A kilencz évvel ezelőtt meghalt világhírű 

amerikai reklámcsinálóról, Barnumról érdekes 
visszaemlékezéseket közöl a «Century Maga
ziné* -ben egy régi barátja s néhány anekdotában 
jellemző vonásokkal mutatja be egyrészt Bár
mim humoros hajlamait, másrészt jószívűségét. 

Barnum tudvalevőleg Connecticut állam Brid-
geport nevű városában lakott, mely felvirág
zását nagy részben neki köszönheti. Itteni bir
tokán mindig volt valami csodaállat, vagy más 
egyéb nevezetes dolog, a mi fölkeltette az em
berek kíváncsiságát. Egyszer például elefánttal 
szántatott birtoka egyik dombos részén, mely a 
vasút mellett feküdt. Ez a (mezőgazdasági újí
tás » természetesen rendkívüli érdeklődéssel 
találkozott a vasút utasai részéről s csakhamar 
belekerült valamennyi újságba, pompás ingye
nes reklámul szolgálva Barnumnak. Azt mond
ják, hogy messze földről kapott gazdáktól leve
leket, melyekben kérdezgették, mennyi szénát 
eszik egy elefánt napjában s hasznos volna-e 
elefánttal szántani ökör vagy ló helyett. Barnum 
e kérdésekre mindig így felelt: ha valakinek 

van New-Yorkban egy nagy 
múzeuma s eev 

nagy vasút vezet a birtoka mellett, tele utasok
kal, a kik látják a szántást, akkor nagyon jöve
delmező dolog elefánttal szántani. De a kinek 
mindez nincs meg, az csak szántson lóval és 
ökörrel. 

Tizenkilencz éves korában Barnum Danbury 
városában újságot szerkesztett s merész BZÓ-
kímondása miatt sok baja volt a hatóságokkal 
ós magánosokkal. Egyszer száz dollár birságra 
ós két havi fogságra Ítélték, mert a város egyik 
előkelő polgáráról, a ki nagyon vallásos ember 
hírében állott, azt irta, hogy megzsarolt egy 
védtelen árvagyereket. A dolog igaz volt s a 
városi nép ezt tudva, mikor Barnum a fogság
ból kiszabadult, nagy tömegekben várta s élje
nezve és hatfogatú kocsin, zenekíséret mellett 
szállította haza. 

Nagyon szerette Barnum a gyermekeket B 
boldog volt, ha látta azt az örömöt, csodálko
zást ós lelkesedést, melyet mutatványai a gyer
mekekben keltettek. Erről sok megható törté
netet beszélnek. így szokása volt, hogy mikor 
mutatványainak új évadja következett, nagy 
karavánokban vonultak fel látványosságai New-
York utczáin. Az ily meneteknek az iránya 
pontosan meg volt szabva a szerint az elv sze
rint, hogy csupa olyan utczákon menjen végig, 
a hol a legnagyobb feltűnést kelti. Egy ily alka
lommal egy szegény fiúcska, a ki megbetegedett 
s megmondták neki, hogy nem mehet el nézni 
a nagyszerű látványosságot, mely az ő lakásuk
tól jó messzire volt elvonulandó, levelet írt 
Barnumnak, s arra kérte, vezesse a karavánt 
az ő utczájukon keresztül, mert ő nagyon 
vágyódik látására. Barnum azonnal felelt a 
levélre s megtette a kis fiú kívánságát. 

Bridgeportban egy szegény özvegy ment 
hozzá s elpanaszolva neki nagy nyomorúságát, 
hetvenöt dollárt kért kölcsön varrógépre, hogy 
nagyszámú gyerekeinek kenyeret kereshessen. 
Barnum átadta neki a pénzt, megígértetve az 
asszonynyal, hogy keresményéből takarékos
kodik s vissza fogja fizetni adósságát. Jó idő 
elteltével az asszony csakugyan összezsugor-
gatta a hetvenöt dollárt s elvitte Barnumnak. 
Ez örömét fejezte ki, hogy az asszony a gépet 
megvette, de még inkább a felett, hogy meg
tanult takarékoskodni. S ezzel a pénzt vissza
adta neki, lelkére kötve, hogy fektesse valami 
biztos vállalatba. 

Hogy reklámjai révén milyen nevezetes alakká 
vált, mutatja a következő eset: Egyszer egy 
falusi ember jött a múzeumába s lefizetve a 
jegy árát, az üzletvezetőtől megkérdezte, hogy 
hol van Barnum? Mikor megmutatták neki, 
egyenesen oda ment hozzá, jól megnézegette 
elől-hátul, jobbról-balról s aztán kifelé indult. 
Az üzletvezető megszólította, hogy ne menjen 
még, hiszen nem látta a muzeumot, a czethalat, 
egyéb ritkaságokat s most épen új előadás is 
kezdődik. 

— Tudom — felelt az ember, de nem törő
döm vele. Láttam Barnumot és ez megéri a 
pénzemet. 

Nem egyszer őt magát is becsapták ügyes 
emberek s az ilyen eseteken igen jól tudott 
mulatni. Egyszer egy farmer azzal jött üzlet
vezetőjéhez, hogy cseresznyeszínű macskája 
van, adjanak érte 25 dollárt. Hamar megalkud
tak, miután az eladó erősen bizonykodott, hogy 
a macska színe szakasztott olyan, mint a cse
resznye. Hozza aztán az atyafi a macskát s e 
szavakkal teszi az üzletvezető elé: 

— Elfelejtettem a múltkor megmondani, 
hogy fekete cseresznyéről beszéltem. 

Az üzletvezető káromkodott, szidta az illetőt 
s ki akarta dobni. Barnum azonban, a ki tör
ténetesen jelen volt a vásárnál, nagyot nevetett 
és kifizettette a macska árát. 

Néhány hasonló eset után azonban nagyon 
óvatos lett s ugyancsak emberére akadt benne 
az, ki lóvá akarta tenni. Valaki egyszer azt irta 
neki, hogy tud egy négert, a ki akármilyen 
nyomtatást éjszaka, vagy sötét pinczóben is 
csak úgy elolvas, mint napvilágnál, olyan külö
nösen van alkotva a szeme. Egy bizonyos heti 
bérért ez a néger hajlandó volna Barnumhoz 
szerződni. Barnum ezt . irta vissza: «Elfo-
gadom az ajánlatot, föltéve, hogy a négere 
nem vak.» 

És a néger csakugyan vak volt, a ki sötétben 
is tudta a vakoknak való domború irást olvasni 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Két verskötet. Sugár József * Hónapos rózsák* 

czímmel adta ki versei kis gyűjteményét, mely apró 
szerelmi dalokból áll s mintegy függelékül néhány 
epigramma-szerű kis vers van imodern dalok» czím
mel hozzácsatolva. (Ara 1 korona.) A dalokban 
vajmi keveset talál az olvasó, a mi érdeklődését 
megragadná; köznapiságok, igazi érzés nélkül s 
a forma művészetének is teljes hiányával. A «mo
dern dalok» ép oly kevéssé modernek, mint 
dalok, a szellemeskedés legolcsóbb s legüresebb 
faja vezette bennük a szerző tollát. 

A szavak költészete s nem a szívé és a képzeleté 
az is, a mit Frank Zoltán t Lombsuttogást czimű, 
Miskolczon megjelent kötetében találunk. (Ára 
2 korona.) Gyakran eszünkbe juttatja e kötet Arany 
János «Poétái reczept»-jét: csinosan csengő szavak 
árja, a mező, az erdő, a növény- és madárvilág kö
réből vett hasonlatok tömkelege az egész, — a 
hangzatos szavak mögött azonban vajmi kevés a 
tartalom. A versírás e faja hajdan valóságos iskola 
volt költészetünkben, eleget küzdtek ellene Arany, 
Gyulai, Erdélyi János s más jelesek : nekik köszön
hető, hogy bár az effélét kiirtani sohasem lehet, 
hatás nélkül hangzik el ma már a csengő szó, ha 
eszme, érzés nem ad neki súlyt. 

A székelyek Amerikában. Udvarhely vármegye 
alispánja, dr. Darnokos Andor kiadta az 1901. évről 
szóló terjedelmes jelentését, melyből arról értesü
lünk, hogy az udvarhelyi székelyek immár Ameri
kába is kezdenek kivándorolni s ezzel a mind job
ban erősödő áramlattal a rendelkezésre álló esz
közökkel megküzdeni lehetetlen. Sajátságos jelen
ség azonban, hogy a lakosságnak nem annyira tel
jesen vagyontalan része vándorol ki, hanem a jobb 
móduaknak tartott családok tagjai. Kétségtelen, 
hogy az illetőket sok esetben nem is annyira a ne
héz megélhetési viszonyok, mint inkább az a 
remény vezeti Amerikába, hogy ott gyorsan meg
vagy onosodván, visszatérjenek. S mivel pár kiván
dorlóit csakugyan küldött is már haza meglehetős 
összegeket, ennek olyan hatása van a népre, melyet 
józan intésekkel ellensúlyozni nem lehet. 

Eötvös Károly, mint színműíró. Eötvös Károly 
képviselő, ki az utóbbi években több kötetre menő 
kiváló becsű szépirodalmi műveivel gazdagította az 
irodalmat, most írói erejével a színpad felé fordul. 
A Magyar Színháznak vígjátékot ígért, melynek 
tárgya mint híres kriminálista ügyvédnek fordult 
meg a kezén. Ennek a pörnek bonyodalmát és 
anyagát alkalmasnak találta «A furcsa válópör> 
czím alatt megírandó vígjátékra. 

A «Döntvény tár »-nak megjelent 88-ik kötete. 
A 368 oldalra terjedő, tárgymutatóval is ellátott 
könyv csupán a cziviljogi elvi jelentőségű hatá
rozatokat tartalmazza. Kiadja a Franklin-Társulat, 
ára 4 korona. 

A szikes talajok javításáról. Irta Herzfelder 
A. Dezső. Sok alföldi gazdát érdeklő dolgot olvas
hatunk az 59 oldalra terjedő, 24 ábrával is illuszt
rált füzetben, melyben szerző a szikes talajok ke
letkezését, elterjedését, az ellene való védekezést s 
a talajmosást tárgyalja, végül pedig felsorolja mind 
azon munkák czímét, melyeket eddig a szikről s az 
ellene való védekezésről magyarul, vagy idegen 
nyelven írtak. A tanulságos füzet ára 1 korona. 

Uránia színház. A fővárosban a nyári szünet 
után először az Uránia tudományos szinház nyílt 
meg, augusztus 16-ikán. A magyar Alföld egyik ne
vezetes részét, Debreczent és a Hortobágyot ismer
teti a színre került új darab «A délibábok hazája* 
czímen. A magyarázó szöveget Lovász János írta 
hozzá, a szemléltető részt, a fényképeket fíaranghy 
György készítette. Az alföld természeti szépségei, 
az élet és a népszokás tárul föl, meg a nagy alföldi 
város, Debreczen. A szöveg is érdekesen szól a 
város múltjáról, közművelődési hatásáról, magyar 
voltáról, híres gazdaságáról és lakosairól. A képek 
nyomban mutatják mindezt. Az 1848-as emlékek 
is beleszövődnek az .Urtfnia. új darabjába, de 
megkapjuk a mindennapi életet és alakjait a mozgó 
fényképekben, melyek hű nyüzsgésben apróságokig 
részletezik a képeket. A Hortobágy nagy gazda-

A KIRÁLY SZOBRÁNAK LELEPLEZÉSE VERSECZEN,AUG.18-ÁN. 

sági élete, a melyben nincs már szegénylegény, 
hanem jóravaló dolgos ember, az alföldi mezei 
világnak egész forrongása, mulatságainak ép oly 
sajátosan eredeti, mint változatos sorozata. 

A lipótvárosi bazilika oltárképei. A lipótvárosi 
szent István-bazilika főoltára művészi faragvány 
lesz, de kétoldalt hatalmas oltárképek jönnek. Az 
egyik, melyet Benczúr Gyula fest, azt ábrázolja, 
a mint szent István felajánlja szűz Máriának a ma
gyar szent koronát. A másik kép feszület s ennek 
festésével a fővárosi tanács Sletka Gyula festőmű
vészt bízta meg. 

Műkiállítás Kolozsváron. Az Erdélyrészi Szép
művészeti Társaság a kolozsvári Mátyás-szobor 
leleplezésekor rendezi első nagyobb műkiállitását, 
melyet október 12-én nyit meg. Az egyesület önere
jéből épített a műkiállításra alkalmas öt termet. 
A társaság a kolozsvári kiállításra szánt műveket 
(festményeket és szobrokat) Budapesten is össze
gyűjti s itt bírálva meg, a maga költségén szállít
tatja Kolozsvárra. Erre a czélra a Memzeti Szalon 
engedte át raktárhelyiségét. Az egyesület műtár-
latát valószínűleg maga a király nyitja meg. A mű
veket szeptember elsejéig kell beküldeni a Nemzeti 
Szalon helyiségébe. A beküldésre szánt művekről 
Kezdi Kovács László (Ó-budai rakpart 4/b. szám 
alá) kér értesítést, a kit az Erdélyrészi Szépművé
szeti Társaság ez alkalomra itteni képviseletével 
bízott meg. 

KÖZINTEZETEK ÉS EGYLETEK. 

A felvidéki magyar közmívelődési egyesület 
évkönyve. Felső-Magyarország legfontosabb míve-
lődési egyesülete, a • Felvidéki Magyar Közmívelődési 
Egyesületi kiadta az 1901/1902. évről szóló jelenté
sét, a melyet Clair Vilmos főtitkár szerkesztett nagy 
gonddal és hazafias szellemben. E könyv is mu
tatja, hogy a F. M. K. E. bástyája a magyarságnak, 
a melyet egyrészt oltalmaz a nemzetiségi izgatás 
ellen, ápolja a hazafias szellemet és jótékonyságot 
gyakorol. 

Az évkönyv annak a beszédnek a közlésével kez
dődik, a melylyel Tlmróczy Vilmos elnök a tátra
füredi közgyűlést megnyitotta. Kimutatja azután az 
egyesület központja, valamint a törvényhatósági 
választmányok által kezelt alapítványokat 180.771 
korona összegben. A központ bevétele két év alatt 
megkétszereződött (1899-ben volt 15.903 korona, 
1901-ben már 36.138 korona) s a takarékbetétek
ben és értékpapírokban való vagyon is jelentéke
nyen növekedett. Az egyesületnek ez idő szerint 
701 alapító, 231 örökös és 5948 rendes és pártoló, 
tehát összesen 6880 tagja van; az év folyamán 
349 új tag lépett be. Djtézményei, a kisdedóvók, 
gyermekmenházak, népkönyvtárak, olvasó- és da-
loskőrök kifogástalanul működnek. Earminczöt kis-
dedóvodájábnn évenkint mintegy 1800tótajkö gyer

mek részesül magyar szellemű gondozásban ; ezen
kívül állandóan segélyez egy népiskolát, melynél a 
magyar nyelv tanítóját fizeti, hét óvodát és egy 
menedékházat. Külön fejezetet szentel az évkönyv 
a megjutalmazott tanítóknak és tanulóknak. Az 
évkönyv száz tanuló megjutalmazásáról ad számot, 
a kik mindannyian hazafias tartalmú díszkönyve
ket kaptak jutalmul. 

A műemlékek országos bizottsága legutóbbi 
ülésén Forster Gyula elnöklésével a hazai műemlé
kek fentartásáról tanácskozott. Több műemlék szá
mára szükséges, hogy mielőbb gondoskodjanak 
róluk. 

A bártfai városháza oly rósz állapotban van, 
hogy helyreállítása sürgős. A bizottság teljesítendő-
nek találta a város kérelmét, hogy a városházát 
múzeummá alakítsák át és a költségek felerészét 
kész átvállalni, míg a költségek másik felét a muze
umok és könyvtárak főfelügyelősége adná. Az eper-
jen plébánia-templom tornyának helyeállítására 
Wlassics miniszter ötvenezer koronát engedélyezett. 
Ez a munka a jövő esztendőre már kész is lesz. 
Késmárkon a régi szép Thököly-várat a város ipar
kodik buzgósággal és áldozatkészséggel jobb karba 
helyezni. A miniszter már segítette ebben a törek
vésben húszezer koronával, a város most még ujabb 
21,000 koronát kér. Az ügy függőben maradt, mert 
a belügyminisztériumnak az a terve, hogy a várban 
gyermekmenedékhely állíttassák föl s akkor a vár 
helyreállításának ügyét könnyebben lehet elintézni. 
Selmeczbánya város határozatot hozott, hogy a vár 
erődítéseinek egyik bástyatornyát rósz állapota 
miatt lebontatja. A bizottság a lebontást ellenzi és 
megbízta Aigner Sándor műépítőt az egész erődí
tési mű helyreállítási költségeinek kiszámításával. 
Ugyancsak Selmeczbánya kérte, hogy az óvárat, 
a levéltárt és a muzeumot alkalmas állapotba 
helyezzék. A terv elkészítésével a műemlékek bizott
sága szintén Aignert bizta meg. Az ó-várnak neve
zett épületet a XIII. században épült vártemplom 
romjaiból 1515-ben alakították át. Az ülésen tár
gyalták a dévai vár romjainak megóvását és a dévai 
református templom szentélyének ügyét is. Ezt a 
város és az egyházközség úgy, mint néhány év előtt 
magát a templomhajót, lebontatni kívánja; a bizott
ság azonban annak, mint becses műemléknek, 
múzeumi czélra való föntartását javasolta. Tár
gyalta továbbá a bizottság a vajdalmnyadi vár, a 
jaáki templom, a pozsonyi klarisszák, a körmöcz-
bányai vártemplom, a tordai plébánia-templom, 
valamint a hontvármegyei Mai templom román 
kapuja helyreállításának ügyeit. Wlassics miniszter 
jóváhagyta, hogy a kolozsvári ferenezrendi szerze
teseknek nagy műbecscsel biró és a maga nemében 
páratlan étkező-termét 20,000 korona költséggel 
helyreállítsák. A műemlék a Hunyadiak idejéből 
származik. 

A váczi siketnéma-intézet jubileuma. A siket
némák váczi országos tanintézete ez évben már 
száz esztendős. Jólészi Császár András, a gömöri 
nemes kezdeményezésére Ferencz király elrendelte 
az első siketnéma-intézet felállítását, mely 1802. 
augusztus 15-én nyilt meg. Az anyaintézet száz 
éves fennállását ünnepélyekkel fogják megülni 
október 19-én, a mely napra Wlassics közoktatás
ügyi miniszter az ünnep megtartását rendelte. Ezen 
a napon leleplezik Ferencz király és Császár András 
szobrát s felavatják az intézet 250 ezer koronán 
készült új épületét. Az ország összes siketnémáinak 
munkájukból kiállítást rendeznek, melyet a közok
tatásügyi miniszter nyit meg. Előző napon, október 
18-án lesz a tanártestület díszgyülése, majd utána 
a siketnéma intézeti tanárok országos egyesületé
nek közgyűlése. Érdekesnek Ígérkezik a tanult siket
némák országos kongresszussá, mely e nemben első 
lesz Magyarországon, valamint október 18-án tar
tandó siketnéma bál és ismerkedési estély. Az 
ünnepség harmadik napja Johván fog lefolyni, ahol 
felavatják a Császár András emlékére emelt siket
néma iskolát, Jólészen pedig emléktáblával jelölik 
meg szülőházát. A jubileumra meghívják az ország 
összes vármegyéit, tudományos intézeteket, az 
országgyűlés minkét házát. Erre az alkalomra a 
váczi siketnéma intézet tanári kara megírja az 
ország első siketnéma tanintézetének történetét. 

Az országos tűzoltó-szövetség egri nagygyű
lése. Az országos tűzoltó szövetség tizenötödik 
nagygyűlését Egerben tartotta e hó 17-ikén. Nagy 
számmal érkeztek vendégek az ország minden ré
széből. Több-kevesebb taggal képviseltette magát 
minden község, a hol csak tűzoltótestület van. Eger 
városa ez alkalomból ünnepi díszt öltött. 

A városháza termében volt a gyűlés, s azon a megye 
és város társadalma is részt vett. Uváry Ferencz 
képviselő, az országos szövetség alelnöke vezetése 
alatt folyt a gyűlés, melyet Kálluy Zoltán főispán 
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üdvözölt. Majd Óváry Ferencz elnök mondott kö
szönetet Kállaynak, és hosszabb beszédben vázolta 
a tűzoltóság óhajtásait és bajait. Majzik Viktor 
alispán Heves vármegye törvényhatósága nevében, 
Jankovics polgármester Eger városa nevében üdvö
zölték a tűzoltókat. Ezután letárgyalták a napiren
det. Elfogadták az elnöki előterjesztést, a mely a 
tűzrendészet reformálását illeti. Az 1903—1905. 
évekre terjedő költségvetésben a bevételt 40.731 
koronában, a kiadást ugyanennyiben állapították 
meg. Nagy és hosszas vita támadt az országos vá
lasztmány javaslatánál, mely szerint a 20, 25 és 30 
éves tűzoltóknak szolgálati érmeket oszszanak ki. 
Ezt azonban ne csak önkéntes, hanem a fizetéses és 
köteles tűzoltók is megkapják. Végre abban álla
podtak meg, hogy a köteles tűzoltókat e kitünteté
sekből kizárják. A nagy többségnek e határozata 
ellen Breuer Szilárd titkár fölebbezést jelentett be. 
Végűi felolvasták az érkezett üdvözlő táviratokat 
József főherczegtől, Széli Kálmántól, kiket viszont 
táviratban üdvözöltek. A legközelebbi gyűlés Sze
geden lesz. Megválasztották gróf Széchenyi Viktort 
elnöknek, Óváry Ferenczet alelnöknek s ezután őt 
bizottsági tagot. A gyűlés után lakoma volt. 

A Magyarországi Kárpát-egyesület keleti Kár
pátok osztálya augusztus 16-ikán tartotta M-Szige
ten huszonötödik közgyűlését a vármegyeház ter
mében. Münnich Aurél országgyűlési képviselő 
elnökölt, a ki megköszönte Eoszner Ervin báró 
főispánnak az egyesület támogatását s méltatta 
Sziegmeth Károly ügyvivő alelnöknek negyedszá
zadon keresztül kifejtett sikeres tevékenységét. 
Máramaros vármegye és Máramaros-Sziget város 
nevében Szabó Sándor alispán, a helyi bizottság 

lettek Budára, a hová a Mátyás-templom harangjai 
oly érczes hangon hívtak. Most is szűk volt egész 
Budavára a sereglésre. Katonaság és rendőrség tar
totta fenn a helyeket, melyek a körmenet elvonulá
sához szükségesek. 

Vaszary Kolos bibornok-primás végezte az egyházi 
szertartás főrészét. A szent Jobbot reggel 7 órakor 
vitték át a királyi palota szent István-kápolnájából 
a Mátyás-templomba a legnagyobb egyházi fénynyel. 
A Mátyás-templomban gyülekezett a hivatalos világ 
és a főváros közéletének előkelősége. A minisztere
ket Lukács László pénzügyminiszter képviselte, az 
országgyűlést gróf Apponyi Albert, a képviselőház 
elnöke. Minden hatóság, bíróság és a katonaság leg
főbbjei megjelentek. Az ünnepi beszédet Fekete 
Ágost tolnai plébános tartotta. A templomi énekek 
előadásában művészi erők működtek közre. Az ünne
pély főrésze volt n szent Jobb visszavitele a királyi 

Háziiparcsarnok. 

részén pedig kőfaragók, szobrászok készítik a nagy 
dísz-kutat, melynek bronz szobrai Mátyás királyt 
tüntetik föl vadászaton. A Szent-György-tér talaja, 
nak leásását is bevégezték, Szent-István napra rend
ben volt már minden. A királyi palotában most a 
belső berendezések folynak, ezekkel 1904-ben készül-
nek el. Legutolsónak marad a Mátyás-terem beren
dezése. A hatalmas és magyaros stilű terem egyik 
érdekessége lesz a kolozsvári Mátyás király-szobor 
fél életnagyságú mása, a melyet Fadrusz János 
mintáz. A szobrot bronzba öntve állítják fel a terem
nek valamely megfelelő helyén. A szobron kívül hat 
óriás falfestmény készül Mátyás király életéből vett 
eseményekről. A festések tervezésével az építés veze
tősége Benczúr Gyulát bizta meg, tetszésére hagyva 
a tárgy megválasztását. Benczúr most dolgozik a 
vázlatokon, a melyeknek kiviteléhez csak a király 
döntése után fog hozzá. A magyar művészet külön
ben az egész palotában kizárólagosságot élvez s a 
berendezéseknél is kizárólag magyar anyagot hasz
nálnak. Az építés vezetősége az építési alap terhére 
a tavaszi tárlaton tudvalevőleg 50.000 koronát meg
haladó vásárlást tett, (azon kívül, a mit a kultusz
minisztérium vásárolt a király magánpénztára szám
lájára) s e műtárgyak elhelyezését is megkezdték. 
Legtöbb munkát adnak most a dunai homlokzaton 
épülő dísztermek. Ezek lesznek a palota főékességei. 
Falazatuk tiszta márvány, pazar díszítéssel. 

Mezőgazdasági csarnok. Iparcsarnok. 
A VERSECZI KIÁLLÍTÁSRÓL. 

részéről Lator Sándor országgyűlési képviselő, a 
központi egyesület megbízásából Fischer Miklós 
iglói főgimnáziumi igazgató mondott üdvözlő beszé
det s lelkes, hazafias hangjuk nagy tetszéssel talál
kozott. A közgyűlés után ebéd volt. Kirándulást 
rendeztek Rónaszékre, az Apaffy-akna megtekin
tésére és a Guttin-hegységre. 

MI UJSÁG? 
Szent István napja. A hűvös nyárban forróvá és 

napsugarassá vált augusztus 20-ika Budapesten. 
A nemzeti ünnepre sok ezerén érkeztek a vidékről, 
mert a vasutak zónadíját is leszállították erre a 
napra. Az ünnep ismét megkapta azt a színekben 
változó foglalatát, melyet távoli és különböző vidé
kek egészséges, derűit, jó magyar világa nyújtott a 
múltban Budapestnek. Ma már a nagy város forgal
mában nem oly feltűnő 60—70 ezer idegen meg
jelenése, de a szeretet, vagy mondjuk a kíváncsiság, 
megfigyeli és vonzalmával ajándékozza meg azokat, 
kik feljönnek meglátni az ország hatalmasan fejlő
dött fővárosát és hazaviszik innen a sokféleségről 
és meglepetésről az elbeszélni valót, azokkal a vásá
rolt mindenfélékkel, melyeket bizony nem a legjutá-
nyosabb áron és nem is kifogástalan minőségben 
juttat számukra az üzleti élelmesség. Augusztus 
20-ikán csakis azokat az üzleteket nyitották ki, 
melyekre a közönség mindennapi szükségleteinél 
fogva rászorul. Ezeket is délben bezárták. A köz
épületeken, sok magánházon a nemzeti zászló len
gett. A reggeli órákban az utczák élénksége mind 
Budavár felé mozgott, a nagy ünnep szertartására a 
szépségben egyre gyarapodó Budavár felé, mely 
pázsitos üde domboldalaival, friss palotáinak és 
monumentális épületeinek hatásával egyre növő 
vonzását érezteti a tősgyökeres pestiekre is. Sereg-

palota kápolnájába, a hol délután közszemlére tet
ték ki a kristályüveg alatt levő ereklyét. 

Bécsben a kapuezinusok templomában tartott 
isteni tiszteleten megjelent gróf Széchenyi Gyula, 
a király személye melletti magyar miniszter a 
minisztérium tisztviselőivel, Esterházy Alajos her-
czeg, a magyar testőrség kapitánya, Benkcö testőr-
fó'hadnagygyal, Jekclfalussy altábornagy, a hadügy
minisztérium osztályfőnöke és sok Bécsben időző 
magyar arisztokrata, továbbá a magyar testőrség 
tisztjei és mások. A misét Marschall fölszentelt 
püspök mondotta. 

Az országban mindenütt s a külföldön, a hol 
magyarok nyaralnak vagy laknak, mindenütt vallá
sos és hazafias kegyelettel áldoztak a magyar nem
zet ünnepén. 

József Ágost főherczeg a budai királyi lakban. 
József Ágost főherczeg számára, József főherczeg 
budavári palotájának átalakítása következtében a 
király rendeletéből egész lakosztályt rendeznek be 
az új királyi palotában. A főherczeg és neje Auguszta 
főherczegasszony lakása a palotának a Krisztina
városra néző oldalán lesz és novemberre egészen 
berendezik. József Ágost főherczeg honvédhuszár
őrnagyi rangban van most Budapestre helyezve 
s valószínűleg állandóan Budapesten lesz udvar
tartása. 

A budai királyi palota díszei. A Szent István
napra feljött sok idegen nagy tömegekben özönlötte 
el a budai várat, mely a főváros leghatalmasabb nézni 
valóit nyújtja a szép Mátyás-templommal, a temp
lomot övező tornyos bástyákkal, a pompás lépcső-
zettel és odább a nagyszerű királyi palotával. 
A palota építését már befejezték. Csak egy helyen, 
a hol az úgynevezett Stöckel-palota volt, dolgoznak 
még a kőművesek, a hol a palota őrségének számára 
emelnek díszes épületet. Az udvari kápolna hátsó 

Három művészi zászló. A király a budai vár-
templomnak három remekmívű zászlót adományo
zott. Az első Nagy Boldogasszony, a másik Szent 
István és a harmadik Szent László zászlaja. Mind a 
hármat Boskovics Ignácz jeles festőművész tervezte. 
Nemzeti színű nehéz selyemből készültek és min
deniken rajta van a zászló szentjének alakja. A «Jó 
pásztort-ról elnevezett zárda tagjai hímezték a zász
lókat, melyeket Kohl Medárd dr. püspök augusztuí 
19-ikén szentelt föl a vártemplomban. Először a 
Szent-István-napi körmeneten használták. 

Kossuth századik születésnapja. Szeptember 
19-ikének, Kossuth századik születésnapjának meg-
ülésére nagy arányban folynak az előkészületek. 
Budapesten a függetlenségi országgyűlési párt és egy 
polgári bizottság rendezi az ünnepélyeket. Részt vesz 
közgyűlési határozat szerint Budapest főváros is s 
polgármesterei és tanácsa jelenlétében helyezik el 
Kossuth mauzóleumának alapkövét. Az ünnepélyek 
e részét a főváros hatósága rendezi, mely a Kossuth 
szobrára és síremlékére begyült összeget kezeli. 
Budapest főváros tanácsa meghívta az ünnepélyre 
az ország összes törvényhatóságait, kérve, hogy 
minél számosabb taggal képviseltessék magokat 
Meghívta a képviselőházat is. A meghívás követ
keztében a Ház elnöke, gróf Apponyi Albert követ
kező felhívást intézett a képviselőkhöz : 

•A képviselőház ülései szünetelvén, a Ház nincs 
abban a helyzetben, hogy a meghívó tárgyában 
határozhasson. Minthogy azonban az 1895—96-íki 
országgyűlés képviselőháza testületileg részt vett 
Kossuth Lajos temetésén és minthogy semmi két
ségem sem lehet az iránt, hogy a jelenlegi képviselő
ház hasonló kegyelettel viseltetik ama nagy férfiú 
emléke iránt, kinek a nemzeti újjászületés körűi 
szerzett elévülhetetlen érdemeit nem csupán a tör
ténelem örökíti meg, de minden magyar ember 
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szivében őrzi, abban a biztos tudatban, hogy a kép
viselőház szándékai szerint cselekszem, házelnöki 
minőségemben hivatalosan fogok az ünnepen meg
jelenni, és eljárásomnak utólagos jóváhagyásátfogom 
a Háztól kérni. Azon képviselőtársaimat, a kik ez 
alkalomból hozzám csatlakozni kivannak, fölkérem, 
hogy szeptember 19-én délelőtt 11 óráig lehetőleg 
magyar díszruhában a Sándor-utczai képviselőház 
helyiségeiben gyülekezni szíveskedjenek.» 

A képviselőház a Wesselényi-szobor leleplezé
sén. A képviselőház elnöksége tudatja a képviselők
kel, hogy Wesselényi Miklós báró szobrának ez év 
szeptember hónap 18-án Zilahon megtartandó lelep
lezési ünnepélyére a képviselőház meghivatott. Fel
kéretnek a képviselők, a kik az ünnepélyen meg
jelenni óhajtanak, azt ez évi szeptember hónap l-ig 
a képviselőház elnöki irodájában bejelenteni szíves
kedjenek. A jelentkező képviselőket valószínűleg 
Dániel Gábor képviselőházi alelnök vezeti a lelep
lezésre s a képviselőház nevében koszorút helyez a 
szoborra. 

A kolozsvári Mátyás-ssobor. Október 12-ikén 
leplezik le Kolozsvártt Mátyás király lovasszobrát. 
Fadrusz János művéhez most építik a hatalmas 
talapzatot, mely hat méter magas bástyát ábrázol, 
hozzá kőlépcsők vezetnek. Várják az ünnepre a 
királyt is. A régi város nagy pompára készül. Szép
nek ígérkezik a királyi pavillon góthikus stílben, és 
a királynak, meg a főrendiház és képviselőház meg
hívott tagjainak fog néző helyül szolgálni. Czimer-
tani hűséggel díszítik a teret életnagyságú pánczélos 
alakokkal és obeliszkekkel. A pályaudvartól egész a 
Mátyás-térig rendkívül gazdag és szintén korhű 
diszszel látják el az egész utat. Az ünnep rendezését 
gr. Béldy főispán vezeti. A kolozsvári földmívelők 
arra készülnek, hogy mikor az uralkodó megérkezik, 
aranyszemű buzakalászból font koszorút nyújtanak, 
az ország legnagyobb földi kincsének jeléül. 

Rákóczi-kiállítás Kassán. Kétszáz éve II. Rákó
czi Ferencz szabadságharczának. A felvidék akkori 
fővárosa, a kuruez Kassa a jövő évben Rákóczi
kiállítást rendez egykorú ereklyékből, a mely az 
1670-ben kezdődő s a szatmári békével végződő 
szabadságmozgalmakról történelmi és régészeti 
képet adjon a szemlélő utókor kegyeletének. Á kiál
lítás védnökségét eddig gróf Apponyi Albert a 
képviselőház elnöke, dr. Bubics Zsigmond, Kassa 
tudós püspöke, gróf Csáky Albin a főrendiház elnöke, 
gróf Károlyi Sándor és gróf Zichy Jenő valóságos 
belső titkos tanácsosok vállalták el. A kiállítás elő
készítő bizottsága felkéri mindazokat, a kik a 
Rákóczi-korra vonatkozólag (1670—1711-ig) bár
minemű ereklyék felett rendelkeznek, hogy azok 
átengedésével járuljanak hozzá a kiállítás sikeréhez 
és szíveskedjenek ebbeli szándékukat Gerlóczy Gézá
val, mint az előkészítő bizottság elnökével (Kassa, 
Fő-utcza 4.) közölni. Köszönettel vesz a bizottság 
oly értesítést is, mely fölvilágosítást nyújt arról: 
hol találhatók a kuruez szabadságmozgalmakra 
vonatkozó ereklyék. 

A munkás segélyező pénztár hirdetése képben. 
Darányi fölmívelési miniszter a földmívelési mun
kások javára nevezetes emberbaráti intézményt 
alapított, mely filléres befizetésekből biztosít beteg
ápolási, temetkezési költségeket, sőt nyugdíjat mind
azoknak a munkásoknak, kik belépnek a törvényi
leg biztosított országos egyesületbe. A miniszter az 
intézmény megismertetésére népszerű magyaráza
tokat nyomatott, a hatóságok legtöbbjeinél is oda
hat, hogy azok minél jobban megértessék a czélt s 
minél többen vegyék igénybe saját érdekékben a 
segélyzés új forrását. Arra is kiterjedt figyelme, 
hogy az erre vonatkozó, országszerte közzéteendő 
hirdetéseket oly képes nyomtatások adják tudtul, 
melyeken a kép is szóljon. A falragaszokra szánt 
képek elkészítésére az iparművészeti társulat utján 
hirdetett pályázatot. Az első díjat Kollár Gusztáv 
rajztanárjelölt nyerte meg. Ezt a miniszter mint 
kiválóan sikerfiit mfivet sokszorosittatja s kifüg
gesztik a hivatalos épfileteken, vasúti termekben s 
mindenütt, a hol a nép tömegesebben mejrfordul. 
A kép kifejezőn hívja fel az érdekelteket az intéz
ményre, mely a munkaképtelenség idejére évi nyug
díjat ajánl, mely a bajba jutottat attól kezdve gyá
molítja, hogy tagul beiratkozott. 

Jutalomdíjak czéllovés és kardvívásra. Szemere 
Miklós képviselő, az ismert sportférfiú, két díjat, 
egyenkint 5000 koronával tfizött ki czéllövésre és 
versenyvívásra. 

A czéllovés 1903 május havában lesz Budapesten. 
Résztvehet, társadalmi állásra való tekintet nélkül 

Erdélyi fényképe után 

BÚCSÚZÁS AZ AMERIKAI MAGYAROKNAK KÜLDŐTT ZÁSZ.LÓTÓI, BUDAPESTEN AKELETI PÁLYAUDVAR ELÖTT. 

mindenki, a ki 1880. január 1-ső óta született és a 
becsület ellen nem vétett. A czéllovés katona fegy
verekkel fog végbemeuni. Nevezés fejenként 20 kor. 
Nevezési határidő 1903. április 15. A tétek két
harmadát a második legjobb lövő kapja, egyhar
mada pedig a harmadik legjobb lövőé. A verseny-
vivát is a jövő májusban lesz, 1880. január elseje 
óta született fiatal emberek közt; vívómesterek nem 
vehetnek részt. A vívás Keresztesy-féle rendes 
magyar vívókardokkal fog végbemenni. Nevezési 
határidő 1903. április 15. Tét fejenkint 20 kor. 
A tétek kétharmadát a második legjobb vívó kapja, 
egyharmada pedig a harmadik legjobb vívóé. 

Honvédtisztek és Szondy György. A drégeli 
vár háromszázötven év előtti védelmének és Szondy 
György hősi halálának emlékét a múlt hetekbon 
ülték meg. A 16-ik honvéd-gyalogezred tisztikara 
is lerótta a tiszteletet a hősök iránt. Az ünnepély 
idejében dandárgyakorlaton voltak Léva környékén, 
s nem vehettek részt az emlékünnepen. A napok
ban csapatosan megjelentek, megnézték a csata
teret, s tanulmányozták a vár rendszerét, a törökök 
hadállását és az ostromot. 

* Több felől hozzánk é rkeze t t tudakozódá
s o k r a fölemlítjük, hogy a * Vasa ni api Vjság* 
előfizetői a "Politikai Újdonságok'-at mellék
lapjával, a «Világkrónikán-val együtt negyed
évre 2 korona, félévre 4 korona előfizetési árnak 
kiadóhivatalunkhoz (Budapest IV., Egyetem-
utcza 4. ez.) való utólagos beküldésével meg
rendelhetik. 

HALÁLOZÁSOK. 
Dr. PLÓSZ PAL egyetemi tanárt vasárnap, augusz

tus 18-ikán temettek el a kerepesi-uti temeto"halot-
tas házából. A ravatal körfii, mely dúsan ékesítve 
volt koszorúkkal, ott voltak az elhunyt tudós fián 
és leányán kívfil öcscsei. Plósz Sándor igazságügy-
miniszter és dr. Rósz Béla állatorvosi főiskolai 
tanár családjaikkal, nővére, özv. Kanilz Ágostonné; 
az egyetem hatóságainak képviselői: Véctey Tamás 
rektor, Bókay Árpád orvoskari, Fröhlich Róbert 
bölcsészetkari dékánok s számos egyetemi tanár, 
köztük az elhunyt egykori mestere, Tlián Károly, 
legjobb barátja. Lengyel Béla, Högyes Endre stb. 
A műegyetemet llosvay Lajos rektor képviselte. 
Jelen volt még a fővárosi orvosi kar számos tagja, 
köztük Mutter Kálmán, a Rókus-kórház igazgatója, 
továbbá Márkus József főpolgármester s az elhunyt 
barátainak, tisztelőinek nagy száma. Az egyházi 
szertartást Kanovits B. Mór józsefvárosi plébános 
végezte. Bókay Árpád orvoskari dékán a fakultás 
nevében meleg szavakkal búcsúztatta el elhunyt 
tanártársát. A halottasházból a koporsót hatfogatú 
kocsin a sírhoz vitték, a hol Morelli orvostanhall
gató az egyetemi ifjúság nevében mondott fölötte 
búcsúztató beszédet. 

Özv. LUKÁCS BÉLÁKÉ, szül. Gajzágó Fatime, a 
néhai kereskedelmi miniszter özvegye meghalt 
Tátra-Füreden, e hó 15-ikén 49 éves korában. 

A dőrék és nagyműveltségű nő, néhai GHJzágó Sala
mon K t a á m m ö n é U elnök leánya, másfél év múlva 
követte megható véget éri férjét a halállm. Holttes
tét Budapestre hozták és itt P lió 18 ikán délután 
temették el. A temetésen ott volt Lukács László 
pénzügyminiszter. Lukács Antul főrendiházi tag, 
TódorfTy szamosujvári polgármester. (íuj/.ágó Manó 
kir. táblabíró, a rokonságból; Láng Lajos minisz
ter, a kereskedelmi minisztérium főbb tisztviselői
vel, képviselők, s a közélet,» kereskedelem, ipar *<>k 
képviselője. Az egyházi szertartást Kanovich Mór 
józsefvárosi apátplébános végezte. 

Dr. SCHENK SÁMUEL LIPÓT, a bécsi orvosi egye
tem volt tanára meghalt 62 éves korában. Nevét 
négy évvel ezelőtt világhírűvé tette az a merész 
elmélete, melyet tudományos könyvben is fejtege
tett, hogy tudniillik a születendő gyermek nemére 
az életrend is bizonyos meghatározott táplálkozás 
döntőleg hat. Az egész világon nagy feltűnést tett 
ez, sokan fordultak hozzá — mondják, hogy az 
orosz czár is — de biztos eredmények nem igazol
ták Schenk elméletének igazságát. A bécsi egyetem 
tanácsa pedig éles nyilatkozatban kelt ki az ellen a 
mód ellen, a hogy Schenk fölfedezését közzétette 
és az egyetem orvosi kara rosszalását fejezte ki 
azon, hogy Schenk tudóshoz nem illő módon rek
lámot csinált állítólagos fölfedezésével. Végre 
Schenk kénytelen volt 1900 elején hosszabb sza
badságot kérni, majd nyugdíjazása következett. 
Schenk különben érdemes tudós volt, s ki több 
élettani munkát irt s ezekért az osztrák császári 
akadémia is tagjául választotta. Schenk Magyaror
szágon Űrményben született 1840-ben, középisko
láit Budapesten végezte, huszonöt éves korában 
ment Bécsbe, hol 1873-ban rendkívüli egyetemi 
tanárrá és a bécsi egyetem embriológiai intézeté
nek fejévé nevezték ki. Miután állásáról le kellett 
mondania, visszavonult a stájerországi Schfam-
bergbe. Ott érte utol a halál. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: ZOÉR ENDBE 
kegyesrendi pap, szegedi házfőnök 52 éves korában 
Szegeden. Harminczkét évig működött mint tanár s 
legutóbb a rend szegedi főgimnáziumában a hittant 
és a természetrajzot tanította. Tagja volt a Dugonics-
Társaságnak is. — Dr. MILTÉNYI GYULA, pápai pre
látus, prépost, pesti főesperes, váczi kanonok, 58 
éves korában Váczon. — MÁKDICS PÁL nyűg. hon
védhuszáralezredes 68 éves korában Pomázon. Az 
elhunytban Luppa Péter országgyűlési képviselő a 
sógorát gyászolja. — MOLBCZ AKTAL királyrévi plébá
nos Budapesten, hol gyógyulást keresett, 59 éves 
korában. — ILOTTZKT GYULA feketeardói görögkat-
holikus lelkész 59 éves korában. — Komjonkai 
SZEMZŐ MÁTYÁS dr., volt országgyűlési képviselő és 
megyebizottsági tag 69 éves korában Budapesten, 
holttestét Kernyájára szállították. — MICSDÍAY JÁKOS 
selmeczbányai evangélikus liczeumi tanár 55 éves 
korában. — SCULTÉTY EDE ügyvéd, 48-as honvéd
százados, Bács - Bodrogmegye volt törvényszéki 
ülnöke és tiszteletbeli főügyésze Hódságon 81 éves 
korában. — MIBPÁL ÁKOS negyvennyolezas honvéd
tizedes 71 éves korában Csetneken. — Dr. SCHWABCZ 
FBIGYES pécsi közkórházi főorvos 54-ik évében 
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Pécsett . — Id. S C H Í D T SÁNDOR oki. gyógyszerész, a 
•Gyógyszerészi Het i lapé tulajdonosa és főszerkesz
tője, 41-ik évében Budapes ten . — Id. J E N É T LAJOS 
földbirtokos, vármegyebizot tsági tag, jószágigazgató, 
65 éves korában Mezó'-Sámsond községben. — Med-
gyesi GEBÉB ZSIGMOND m. kir. pénzügyi számvizs
gáló 67 éves korában Budapes ten . — TEEEK KAROLT 
ny. főművezető, 69-dik évében Kolozsvárott . — 
KOPCSÁNSI JÓZSEF, B a r s vármegye nyűg. utibiztosa, 
földbirtokos, Óhaj községben. — Kisléghi dr. NAGT 
GÉZA ügyvéd 41-ik évében Budapesten . — Id. KŐL-
BEB KÁROLT 41 éves korában Budapesten. 

Csik-szentmihályi SCHREIBER BEZSŐNÉ szül. Sán
dor Ágnes, pénzügyi tanácsos özvegve 77-dik évé
ben Kolozsváron. — Özv. OVKSZNT KÁBOLTNÉ szül. 
Docskálik Anna 60 éves korában Budapes ten . — 
ORBONÁS KAROLINA, néha i vnjdahunyadi Orbonás 
Mihály ügyvéd özvepye 64 éves korában Szászré
genben. — Kapivári KAPY E D É N É , néha i Kapy Ede 
pestmegyei főispáni helytar tó, cs. és kir. kamarás 
özvegye, szül. A x m a n n Rozina, Budapes ten 71 éves 
korában. — Ozv Lőw LIPÓTNÉ, a szegedi hírneves 
és hazafias rabbinak özvegye, dr. Löw Immánue l 
szegedi rabbi édes anyja, Budapesten — DÓCZT 
GEDEONNÉ, szül. F i sche r I lona, 50-dik évében Deb-
reczenben. — Ifj. H I D E G MÁBTONNÉ, szül. F e h é r 
Anna, 34 éves korában Kolozsváron. 

Szerkesztői üzemiek. 
E lapok szerkesztője három és fél hétig távol 

volt a fővárostól; levélbeli válaszai azért késtek 
eddig t 

Érdeklődő. A budai királyi vártemplotuot, hol a 
szent Jobbot őrzik, immár kivül-belül stílszerűen 
teljesen restaurálták s belsejét tekintve, a főváros 
legpompásabb templomai közé tartozik ; falait a leg
szebb márványfajokból csiszolt lemezek borítják s 
magyar művészek mflbeesű festményei ékesítik. 
A királyi család számára páholy van az oltárhoz 
közel, emelet magasságban állítva, hová közvetlen a 
palota lakosztályaiból el lehet ju tn i . Ennek a temp
lomnak éjszaki végénél most készül egy díszkút, 
mely a vadászó Mátyás királyt fogja ábrázolni. 
Eddig a templomot Szent Zsigmond után nevezték, 
legújabban azonban Szent István királyról nevezik. 

N. P. A németországi munkástelepek szervezése 
hiányosnak bizonyulván az amerikai nagygyárosok, 
vas- és kőszénbányák tulajdonosai az úgynevezett 
pennsylvanian rendszert alkalmazzák, mely lényegé
ben abból áll, hogy minden munkás-család egy kis 
házat és kertet kap, mely azonnal tulajdonába megy 
át. A ház árát a munkás nem űzeti ki és nem tör
leszti, hanem annak erejéig életét biztosítja. Miután 
a ház kerttel együtt alig kerül ötszáz dollárba, az 
ezen összeg után fizetendő biztosítási díj évenként 
csak 8—9 dollár. 

K. F. A hivatalos kimutatás szerint hazánkban 
csak 9 vármegye területén nem mívelik a szőlőt. 

Arad, Z. K. I. A «naponta» szó helyett thavon-
ta» olvasandó. 

Kopár tar ló . Rajz. Szépen, hangulatosan indul, de 
azután nagyon terjengőssé válik s utoljára nem is 
rajz, hanem olyan gazdasági érdekű czikkféle válik 
belőle. 

A múl t . Az elég ügyes forma mögött nincs érde
kes t a r t a lom: teljesen hidegen hagyja az olvasót. 

SAKKJÁTÉK 
2289. számú feladvány. Behting 0.-tól. 
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• k c d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

KÉPTALÁNY. 

A • Vasárnapi Újság» 3 1 . számában megjelent kép
talány megfejtése: Meghalt Mátyás király, oda az 
igazság. 

Felelős szerkesztő: N a g y M i k l ó s . 
Szerkesztőségi iroda Budapest, IV., Kaplony-utcza 9. 

Legjobban bebi
zonyult tápláték 
egészségesésgyo
mor-bélbeteg gyer-
V mekeknek. 

Gyermekek 
VÍ*f29£r&A 1 KtUn~ően födnél? 
fwMMMrfk ÍZ J-zZZ +o!e esnem szenved. 
^MJ&W**''' nek emésztési 
• ^ y e r m e k l i s z t i é . gyrokbii^ 

HOGY KARCSÚVÁ' Tiljnnk éi efrnUal tffau* 
faoke t is mr gerösi ts&i > a n 

_ __ oaljukaPIIule* Apolló-*Jt, 
ncl)eLDrkgyógjerejea(DŐvéDyekt>6iayert}^es/cu/os/n0.Kz<norTotilekinielTeii|j 
jóknak elumert pilulák karcul* lesznek, baúbuk azuuban nincs hai/injan as 
egp$üégnek,mÍDt sok Diái keszüim UJ.,\«;ID hashajtók, fianem egyenesen a Uplá-
Ikoaiifi n a ziiraayagsrjtrkír hatnak. — A túlságos lestcHi-gKTtinritfcAD kivil 
n P l l a l e ü A p O i l o i - i izabilyouák asxenri működési, flaialitjík u 
aruvonisoka l é* megadják a testnek iimpl ai ügyességet és erűt. Ez a tilkJ mindti 
isstonynak.ki megakarja Őrizni karcsú es fiatalos alakját. A « PilulM Apolló »-k a 
legkényesebb természetű mindkét nenibeliekurk használnak és nemártbatnaksoha 
azegeszségnek.A körülbelül két kónapig tartó gydgyiiást könnyen belebet tartaol 

í és Tegrredmcnye teljeMD állandó.(Törvényesen vedrti védjegy), Egy nvegrscáü 
•tasitá-sal: K.6 45 bérmentve; utánvéttel K.6.15. - J. K a t i é pógvszcréH, 
6, Püismt Yerdeáu, Paru, IX.*. — Egyedüli raktár Ansztria-Magyarorszaf 
•éslére : tíudapeat, T ö r ö k Joxscf , gyógyszertára, Kiráij-utcza, 12. 

MINDIG AZT HITTEM, 
hogy csúnya maradok és sohasem fogok férjhez 
mehetni. Feltevésemben kellemesen csalódtam, 
mert olvastam a hirdetéseket és abban megtalál

tam a régi jó hirnovü 

=t*DIANA-CRÉMET.«* 
mely száraz, nappal H hus7nálható és Z. Bárdi 
Gabitói hallottam, hogy ő is Diaua szépítő szere
ket használ. (Tudvalevő dolog, hogy Z. Bárdi Gabi 
asszony egyike a legszebb asszonyoknak.) A ki 
egy próbát tesz a Diana-crémmel, púderrel, szap
pannal, hajszeszszel, az soha mást nem fog hasz

nálni, mert ehhez hasonlót nem találtak fel. 
Diana-crém 75 kr., Diana-puder 75 kr., Diana-
szappan 75 kr., Diana-hajszesz 75 kr. Bármelyik
ből 3 drb két frt. — Készíti csak a D i a n a -
{ryógry s z e r t á r , Budapest, VII., Károly-körút 5. sz. 

Főraktár : T ö r ö k J ó z s e f Király utca 12. 

Képes árjegyzék 
kívánatra 

9 
C^f V 

. . . Sef ferAnta l r-* r / 1 

»»at 

ipartelepe és ang-ol sportjátékok / ~<z^, 
gyári raktára / \fe 

Budapest, Károly-ulca. 
boltszám!2 

% : 
(Központi városha* 

épüleU sPon^vák. 

n n n m a c t a n a világhírű hegedü-mfívési 
1 3 U I I l l C S l t ? ! húrjait Reményi M i 
h á l y mShangszerkéjZÍ(őnél,a ni. kir. zene-akadémia szál

lítójánál szerzi be. 
Specialista hegedű -javításokban, mt'íjek a legmfivészie-

sebben készíttetnek jótállás mellett. 
A h a n g f o k o z ó g e r e n d a f e l t a l á l ó j a , mely bár
mely hegedű vagy gordonkába alkalmazva annak sokkal 

erősebb. szebb és kellemesebb hangot ad. 
B u d a p e s t , V I . k e r ü l e t , K i r á l y - u t c z a 4 4 / o . 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 9i"1 

Wf Alapíttatott lStíö-Oen. «w 

A legjobb bel- ós külföldi 

zongorák, piaeinók és harmoiüumol 
legolcsóbban kaphatók 

Heckenast Gosztáv 
longoralermében 

Budapest, IY. Gizella-tér 2. 
(Váezi-oteu sarkink 

E n r b a r udvari zongoragvi < 
Soh iedmayer é« fiai 
stuttgarti udvari zongoragyái 
magyarországi egyedüli kép
viselete. Valódi amerikai har-

moniumok. 9318 

iíjcgyiék ingyen Nagy kMesíazö-uitéMt. 

Nyári és őszi évad 1902. 
Valódi brünni szövetek. 

Egy 3 . 1 0 m.hosszú 
szeletnek, mely tel
jes férfiöltönyt (ka
bát, nadrág és mel

lény) ad. ára esak 

frt 2.75, 3.70, 4.80 jó 
frt 6.— és 6.90 jobb 
frt 7.75 finom 
frt S.65 legfinomabb 
frt 10.— legeslegnnomabb 

valódi 
Syapjn-

ból. 

Fekete szalonöltönyre való szelet 10 írt, valamint felöltő-
szöveteket, turista-loden, legfinomabb kammgarn stb. gyári 
árakon szállít a lelkiismeretesnek és szolidnak elismert 

posztógyári raktár 

SIEGEL-IMHOF Erűimben. 
Minták ingyen és bérmentve. Mintaszerinti szállításért 
kereskedve. A m a g á n r e n d e l ő k e lőnye l igen nagyok 
lm a szöveteket egyenesen a fenti czég gyárhelyén 

megrendelik. 9541 

Magyar királyi államvasutak. 
M é r s é k e l t A r u m e n e t t é r t i j e g r y e k k i a d á s a 

T u r i n b a a n e m z e t k ö z i i p a r m ű v é s z e t i k i á l l í t á s 
a l k a l m á b ó l . 

A Turinban f. é. május hó 10 tői november 15-ig 
rendezett nemzetközi iparművészeti kiállítás alkalmából 
ezen kiállítás meglátogatására a magyar iparművészeti 
társulat tagjai részére a kiállítás tar tama alatt havon-
kint egyszer és pedig július hó 30-án, augusztus hó 
13-án, szeptember hó 3-án és október hó 1-én Bu
dapestről Piume-Velencze-Milanón át Turinba mérsékelt
áru menetérti jegyek adatnak ki. 

A menetérti jegyek Turinban 3 napi teljes ellátásra, a 
kiállítás háromszori megtekintésére és a városban tar
tózkodás idejére kalauz igénybevételére jogosítanak. 

Ezen jegyek Olaszországban 15 napig, Magyarország
ban pedig Velenczéig és onnan vissza 30 napig érvényesek. 
Budapestről az indulás említett napokon, akár reggel 
vagy délután induló gyorsvonattal, Fiúméból a követ
kező nappali hajóval, Velenczéből pedig az aznapi esti 
vonattal történik, mig a visszatéréshez bármely tetszés 
szerinti vonat, illetve hajó választható a jegy érvényes
ségi idején belül. 

Az utazás jövetkor Olaszország területén Velenczén 
kivül még kétszer, a magy. kir. államvasutakon azonban 
csupán Fiúméban szakitható meg. 

Ezen menettérti jegyek a m. kir. államvasutak I. sz. 
városi menetjegyirodájában (Hálókocsi-társaság, Hungária 
szálló) és I I . sz. városi menetjegyirodájában (Cook iroda 
Vigadó tér 1.) az I . osztályra 175'50, a I I . osztályra pe
dig 14090 korona áron nyolez napi előzetes bejelentés 
után, a tagsági jegy felmutatása mellett kapható'•. 

Budapest, Í902 június hó. 
Az igazgatóság. 

~SERRAVALLO 9397 
CHINA-BORA VASSAL 
kitűnő helyreállító szer g y e n g é k , v e r u e g é n y e k 
és l á b b a d o z ó k számára. Ajánlva és használva or
vosi kitűnőségektől. 120O-nál több orvosi elismerőlevél. 

• • " K i t ű n ő íz. " » • 
Kitüntetve több arany és ezüst éremmel. 

Á r a k : Vi l i t e r e s ü v e g K 2 . 4 0 , 1 l i t e r e i 
ü v e g K 4 . 4 0 . 

K a p h a t ó m i n d e n g y ó g y s i e r t á r b a n 
Serraval lo J . gyógyszer. Tr iesz tben. 

FÖLDES-íéle 
MARGIT-

CRÉME 
g y o r s a n é s b i z t o s a n h a t ó s z e r s z e p l ő , m á j - é s 
b ő r f o l t o k , k i ü t é s e k , p a t t a n á s o k és mindennemű 

bőrbaj ellen. R ö g t ö n h a t . 
Zsírtalan. Ártalmatlan. Kapható mindenüt t . 

Á r a 1 k o r o n a . 

Készíti: Gutori FÖLDES K E L E M 
gyógyszerész A r a d o n . 

Főraktár: T ö r ö k József gyógytárában B u d a p e s t e n . 
A közönség megtévesztését czélzó utánzatoktól óvakodjunk. 

Fényképészeti czikkek 
k t s z t i l é k e k , K o t l a k o k , o b j e c t i v e k és minden e 
szakmába vágó kellékek legolcsóbban szerezhetők be 

Veszprémi Samu utóda 

PEJTSIR KAROLY 
fénvképéaetl ozikkek siak-

üiletében, 

Budapest, I V.,Városház-u.l. 
(Standard-palota, Kossuth L»Jo§-

utoza 4. a. épfileteban). 

Legújabb nagy árjegytékem,mely részletes útmutatásokat 
tartalmaz, kívánatra bérmentve megküldöm. 

3i . gzÜM. 1902. *9- frvTOLYAM. VASÁRNAPI .ÚJSÁG. S5S 

0gi és kir. közös hadiigymiiiisteritim. ÁRLEJTÉS. 
14 8 0 ^ 0 2 . 13. oszt. A közös hadügyminis te r inm a mellékelt jegyzékben fel

sorolt tá rgyak szállítását nyilvános árlejtés utján szándékozik biztosítani, mi 
végből a vállalkozni kívánók ezennel írásbeli ajánlatok tételére hivatnak fel. 
Az ajánlattevők által a következők tur tandók szem e lő t t : 

I . Csakis osztrák vagy magyar állampolgárok (czégek) ajánlatai vétetnek figye
lembe, kiknek szállítóképessége és megbízhatósága minden kétségen felül áll. Azon 
czégek azonban, melyek a hadsereg részére szállító konzorcziumoknak tagjai, ezen 
árlejtés alkalmával egyáltalán n e m vételnek figyelembe.— A szállítandó tárgyakat 
okvetlenül belföldön és belföldi anyagból kell előállítani. — A magyar korona 
országaiból pályázó pályázatnyertes vállalkozó a szállítandó czikkeket és a hozzájuk 
szükséges anyagokat , ez utóbbiakat, a mennyiben a min tának megfelelő czikkek 
gyártásához szükséges mennyiségben és minőségben, valamint a Magyarországon 
kivül jegyzett árakkal egyenlő, vagy olcsóbb árban kaphatók, a magyar korona 
országaiban tar tozik előállítani, illetve előállíttatni. 

I I . Azon ajánlattevők, kik a közös hadügyminis ter ium előtt korábbi szállítások 
révén még n e m ismeretesek, megbízhatóságukat és szállítóképességüket bizonyítvá
nyokkal tar toznak igazolni. — Ily bizonyítványok kiállítására hivatva v a n n a k : 

1. A kereskedelmi czégjegyzékbe bevezetett czégekre nézve azon kereskedelmi 
és iparkamara, melynek területén az ajánlattevő czég telepe van. 

2. Azon ajánlat tevőkre nézve, kiknek czége törvényszékileg bejegyezve nincsen, 
azon elsőfokú közigazgatási hatóság, melynek területén az ajánlattevő lakhelye van. 
Ezen bizonyítványok a kiáll í tásukra hivatott közegek által nem adatnak ki a felek
nek, hanem közvetlenül a közös hadügyminister iumhoz küldetnek. A pályázók
nak tehát i lynemű okmány kiállítása i ránt az illetékes kereskedelmi és iparkamará
hoz (I. fokú közigazg. hatósághoz) idejekorán kérvényt kell benyújtaniuk, melyben : 

1. a vezeték- és keresztnév (a czég szószerinti megjelölése); 
2. az üzletág és l akhe ly ; 
3. a verseny tárgyalás megtar tására hivatot t katonai hatóság (jelen esetben a 

közös h a d ü g y m i n i s t e r i u m ) ; 
4. az ajánlat benyújtásának határideje ; és 
5. a száll í tandó tárgyak és azok mennyisége pontosan kiteendő. 
A végzés, melyet a vállalkozó e folyamodványra kap, az ajánlathoz melléklendő. 
I I I . Az ajánlat csakis a mellékelt jegyzékben megnevezett czikkekre szoritkoz-

hatik, és akár az egyes tárgyak összmennyiségére, akár azok egy tetszés szerinti 
részére szólhat. 

IV. Az összes tárgyak a brünni , budapesti , gráczi és bécsi (kaiser-ebersdorfi) j 
ruharaktárakban megtekinthetők,a legutóbb jóváhagyott , lepecsételt minták ós leirá- ; 
sok szerint szálli tandók. A szállított czikk minőségének az emii tet t min ta minő- ] 
ségével legalább is egyenlőnek kell lennie. Oly czikkek, melyekből többféle mére t 
van megállapítva, és melyekre nézve a szükséglet a mellékelt jegyzékben nincs az 
egyes nagysági osztályok szerint feltüntetve, a nagysági osztályok előirt, vagy pedig 
a megrendelésnél meghatározandó százalók arányában szállitandók.— A vállalkozók 
a min táka t az ár lefizetése mellet t a fentnevezett ruharaktáraktól megszerezhetik. 
Azon vállalkozók, kik régebbi szállításokból eredő min ták bir tokában vannak, 
saját érdekükben ta r toznak meggyőződni a felől, hogy e minták még érvényben 
vannak-e, m e r t az esetleg nem az utolsó min ta szerint előállított czikkek átvétele 
feltétlenül ki van zárva. — A vállalkozók által ezen min tákér t fizetendő árban 
a közvetlen beszerzési költségen felül 15°/o kezelési költség is benfoglaltátik. 

V. A tábor i főzőedények két emberre, a bográcsok (casserole), a gyalogsági 
főzőedényekhez való fedelek, továbbá az evősajkák fedővel, végül a vizes kannák 
1903 július végéig egyszerre szálli tandók,mig az összes többi tárgyak szállítása leg
később 1903 szeptember végéig négy egyenlő részletben akként teljesítendő, hogy 
a megrendel t mennyiség egy-egy negyedrésze 1903 márczius, május, július és szep
tember végéig lesz beszállí tandó. — A közös hadügyminis ter ium kifejezetten fen-
tartja magának a jogot, hogy a felajánlott szállítási mennyiségnél kisebb vagy 
esetleg felével nagyobb mennyiséget rendelhessen. — Ilyen többrendelés az 1903. év 
folyamán is bármikor tör ténhet ik , mely utóbbi esetben a szállító köteles a többszük
ségletet a megrendeléstől számítandó 4- hónap a la t t szállítani és erre nézve ugyan
azon árak és szerződési feltételek érvényesek, min t az eredeti megrendelésre nézve. 

VI. Az ajánlatban, mely a jelen hi rdetményhez csatolt m i n t a szerint szerkesz
tendő, pontosan és ér thetően kell k i tenni azon ruharaktár nevét, melybe a vállalkozó 
a beszállítást eszközölni kívánja, az ajánlott czikkek mennyiségét és megnevezését, 
végül minden egyes czikknek számokkal és szóval kifejezett árát és a szállítási 
határ időt . — H a a hadügyi ko rmány az ajánlattevőnek a beszállítás helyére vonat
kozó kívánságát a szállítás odaítélése alkalmával n e m teljesítheti, ajánlattevő a szál
lítást más , vagy esetleg több ruharaktárba is saját veszélyére és költségére tar to
zik eszközölni. — A szállí tóknak egyébként megengedtet ik , hogy a tárgyakat az 
üzlethelyiségükhöz legközelebb eső' ruharak tá rban megvizsgáltathassák és azután 
esetről esetre saját veszélyükre és költségükre a többi ruharaktárba á tküldhes-
sék. — A prémezikkek azonban mindenkor közvetlenül az illető ruharaktárhoz 
küldendők. — A ruharak tá rakhoz czimzett azon vasúti teherszáll í tmányokra 
nézve, melyek kifogástalan megvizsgáltatásuk u tán a ruharaktár által átvétetnek, 
a szállítóknak visszatérí tés utján a katonai díjszabás kedvezménye van bizto
sítva, mi czélból a ruharak tá r az illető szállítólevélen igazolja a szállítónak, hogy 
szállí tmánya a katonai kincstár tulajdonába m e n t át . 

V I I . Ha több vállalkozó együttesen pályázik, az ajánlatban határozot tan 
k i t eendő: 

1. hogy a szállítási feltételek pontos betartásáért egyetemlegesen szavatos
ságot vállalnak, és 

2. hogy ki van felhatalmazva nevükben ezen szállítási ügyletnél a közös had-
ügyminis ter iummal érintkezni . Uy közös ajánlat az összes vállalkozók által állasuk 
és lakhelyük megnevezése mellet t vezeték- és keresztnevükkel aláírandó. 

V m . Az ajánlat biztosítására az ajánlott czikkek u t á n követelt árak értéké
nek 5»/o-a, azaz ötszázaléka bánatpénz fejében a hadtestparancsnokságok szék
helyén levő valamely katonai pénztárnál (fizetési helynél) leteendő. A bánatpénz 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban fizethető le. 

IX . A bánatpénz lefizetése az összeg és minőségének (készpénz, értékpapír) 
megnevezése mellett az ajánlatban felemlítendő. A katonai pénztár (fizetési hely) 
által a bánatpénz lefizetéséről kiszolgáltatott letéti elismervény a lepecsételt aján
lattal egyidejűleg, de külön és szintén lepecsételt borí tékban |a h i rde tmény végén 
levő m i n t a szerint) a közös hadügyminis te r iumnak beküldendő. Megjegyeztetik, 
hogy a borí tékba zár t ajánlatokat és a letéti el ismervényeket együtt egy borí tékba 
tenni sz intén n e m szabad, hanem azok külön-külön, de egyidejűleg küldendők be. 
A bánatpénz lefizetése végett az ajánlattevők idejekorán, tehá t nem az ajánlatok 
benyújtására ki tűzöt t ha t á rnap lejárta előtti utolsó napokban forduljanak az illető 
katonai pénztárhoz (fizetési helyhez). 

X. Azon ajánlatokat, melyeket a hadügyminis te r ium előtt ismeretlen szál
lítók nyúj tanak be, fel kell szerelni azon végzéssel is, melyet a szállítóképességük 
és megbízhatóságuk bizonyítása czéljából beadot t kérvényükre hozot t és a I I . pont
ban eml í te t t kereskedelmi és iparkamarai , illetőleg elsőfokú közigazgatási hatóság 
részükre kiad. Ugy ezen, min t a többi ajánlatoknak, továbbá a bánatpénz lefize
tését igazoló, egyidejűleg, de elkülönítve beküldendő letéti elismervényeknek köz
vetlenül és legkésőbb 1902. évi október hó 15-ének déli 12 órájáig kell a közös 
hadügyminis ter ium iktató hivatalába érkezniök. 

XI. A szerződési tervezet alakjában szerkesztett részletes feltételek a had
test-hadbiztosságoknál, a IV. pontban emiitet t ruharaktáraknál , Ausztria és 
Magyarország összes kereskedelmi és iparkamaráinál , az osztrák iparosok szövet
ségénél Bécsben, a budapesti m. kir. kereskedelmi múzeumnál ós az "Országos 
Iparegyesület»-nél Budapesten megtekinthetők. 

XII . Az ajánlattevők ajánlataikban határozot tan kijelenteni ta r toznak : 
1. hogy a szállítási és szerződési feltételoket megtekintették, és megérte t ték 

és hogy magukat azoknak teljesen alávetik, továbbá 
2. hogy a kiirt tárgyak mintá i t behatóan megszemlélték és ugy az anyagra 

nézve, melyből azok készültek, valamint a készítés módjára nézve tüzetes tájéko
zást szereztek maguknak. 

XI I I . Ha az ajánlatban számmal és szóval kiirott árak közt eltérés van, ak
kor mindig a szóval kiirott árak az irányadók. Az ajánlat a vállalkozóra nézve 
a benyújtás pillanatában, a hadügyi kormányra nézve azonban csak akkor válik 
kötelező erejűvé, midőn a közös hadügyminister ium a pályanyertest ajánla
tának elfogadásáról értesítette. Az ajánlattevő lemond a visszalépés jogáról, to
vábbá az osztrák általános polgári törvénykönyv 8(52. § ában, valamint az osztrák 
kereskedelmi törvény 318. és 319., illetve a magyar kereskedelmi törvény 314. 
és 315. §-aiban ajánlatának elfogadására nézve megállapított határidőkről . 

XIV. A közös hadügyminister ium fentartja magának, hogy az ajánlattevők közt 
szabadon választhasson. Egyébként egyenlő feltételek mellett azok, kik ac ajánlott 
czikkeket maguk állítják elő (termelők, iparosok) a közvetítő kereskedőkkel szemben 
előnyt nyernek. Az utóbbiak egyébiránt kötelesek az ajánlatban az általuk szállított 
czikkek tormelési, illetőleg beszerzési helyét bejelenteni. (L. ajánlati minta .) H a 
valamely ajánlat nem teljes tar ta lmában, hanem a felajánlott mennyiség vagy ár le
szállításával fogadtatnék el, az esetben tartozik az ajánlattevő az erre vonatkozó 
értesítés vételétől számított 5 (öt) nap alat t a közös hadügyminis ter iumnál írásbeli 
nyilatkozatot benyújtani arra nézve, vájjon ajánlatának módosítását elfogadja-e, 
vagy sem ? A módosítva elfogadott ajánlat a vállalkozó részéről is elfogadottnak 
tekintetik, ha ez a jelzett 5 napi határ időn belül az emiitett nyilatkozatot egy
általán nem, vagy határozatlanul tet te . H a azonban egy és ugyanazon pályázatban 
különböző czikkekre együttesen te t t ajánlatok közül csak az egyik vagy másik 
fogadtatnék el, ez az ajánlattevőre azonnal kötelező. 

XV. Az ajánlattevők tar toznak ajánlatuknak teljes, részleges, vagy hozzájárulá
sukkal 'módosí tot t elfogadása u tán a letett bánatpénzt a szállítási ér ték 10°/o-ban 
megállapított szerződési biztosítékká kiegészíteni és az írásbeli szerződést, melynek 
egyik példánya a vállalkozó költségén szabályszerű bélyegekkel el látandó, megkötni . 

H a valamely pályanyertes ajánlattevő a szerződést aláírni vonakodnék, vagy 
annak aláírása végett az e részben hozzáintézett felszólítás ellenére meg nem 
jelennék, az esetben a teljesen, részlegesen, vagy az ajánlattevő hozzájárulásával 
módosítva elfogadott ajánlat a jelen hirdetményhez tartozó szerződési tervezettel 
együtt fogja a szerződést pótolni. A fentebbi feltóteleknek bármely i rányban meg 
nem felelő, vagy elkésve benyújtott, úgyszintén a táviratilag te t t ajánlatok nem 
fognak figyelembe vétetni . 

Bécs, 1902. évi augusztus hó 1-én. Cs. és kir. közös hadügyminis ter ium. 

Ajánlati minta: 
A cs. és kir. hadügyministeriumnak. 

Ajánlat. 
|N i lakos ezennel kijelentem, miszerint kész vagyok a ___i 

1 koronás 
bélyeg. 

É n N. 
I — - - - I — 

cs. és kir. ka tonai ruharak tá rba az alább felsorolt tárgyakat az alább megjelölt 
mennyiségben, a ki tet t á rakér t és határ időben szerződét-szerüleg szállítani. 

A szállítandó tárgyaknak 

mennyisége megnevezése 

ára 
Szállítási határidő 

mennyisége megnevezése 
egység 

számokban szóval 
Szállítási határidő 

mennyisége megnevezése 
egység 

koronái fii. korona fii. 

Szállítási határidő 

j darab 1 darabnak 1 
V. 

19
03

. 
év

i márczius 

hó
 v

ég
éi

g*
 

| készlet 1 készletnek V. 

19
03

. 
év

i 

május 

hó
 v

ég
éi

g*
 

stb. stb. l / 4 

19
03

. 
év

i 

július 

hó
 v

ég
éi

g*
 

1 Va 

19
03

. 
év

i 

szeptember hó
 v

ég
éi

g*
 

E l i s m e r e m : 
1. hogy a közös hadügyminis ter ium által 1480/902. 13. oszt. sz. alat t kibocsá

tot t szállítási és szerződési feltételeket megtekintet tem és azokat meg is ér te t tem, 
és hogy magamat azoknak teljesen alávetem, továbbá 

2. hogy a kiir t tárgyak mintá i t behatóan megtekinte t tem és magamat azok 
anyaga s kivitele tekintetében részletesen tájékoztam. 

ígére tem teljesítéséért öt százalékos bánatpénzzel kezeskedem,mely koroná
ból (készpénzben,értékpipirokban,okmányokban) áll, K fill.-nyi szállítási 
értéknek felel meg és a külön boríték a la t t egyidejűleg beterjesztett letéti elismer
vény szer int a . . i katonai pénztárnál (fizetési helynél) letétbe helyeztetet t . 

Az ajánlatban felsorolt czikkek helyben saját gyáramban (műhelyemben) 
(utcza, házszám) N.N. gyárában (műhelyében) 

készülnek. 
A megbízhatósági és szállitóképességi bizonyítvány kiállítása i ránt i kér

vényre vonatkozó hivatalos végzést ide csatolom. 
Kelt . en, 1902 . . . . . hó n . 

(Az ajánlattevő sajátkezű aláírása [vezeték és keresztnév], 
esetleg a törvényszékileg bejegyzett czég megnevezése.) 

A z a j á n l a t b o r i t é k á n a k m i n t á j a : 

A cs. és kir. közös hadügyminis ter iumnak 

N. N. ajánlata ruházat i és felszerelési szükségletek szállítására 
vonatkozólag az 1480/902. 13. oszt. sz. h i rdetmény folytán. 

Bécsben. 

A b á n a t p é n z b o r i t é k á n a k m i n t á j a : 

A cs. és kir. közös hadügyminis ter iumnak 

Letéti elismervény kor. fillérről (készpénzben, értékpapírok
ban, okmányokban) N. N.-nek ruházat i és felszerelési szükségletekre 
vonatkozó ajánlatához az H80/902 . 13. oszt. sz. h i rde tmény folytán. 

Bécsben. 

Az ajánlat és a letéti elismervény elkülönített beküldését illetőleg figyelni kell 
a hirdetmény IX. pontjában mondottakra. 

* A tábori főzőedények, bográcsok, gyalogsági főzőedényhez raló fedők, evőeséasék fedővel 
és a vizes-kannákra nézve az ajánlatban szállj táti határidőül a hirdetmény V. pontja értel
mében 1903 éri julins vége teendő ki. 



A szállítandó tárgyak jegyzéke. 
Mennyiség 

par 
készlet 
darab 

par 
darab 

pár 
darab 

par 
darab 

par 

7000 
15000 
3500 
7500 
2250 
300 

130000 
6600 
4300 
14000 
6000 
38000 
7000 

készlet 

méter 
darab 
méter 
darab 

400 : készlet 
400 « 
600 • 
3000 • 
2350 
1150 

26000 
42000 
4400 
100 

2500 
70 

2000 
50 

5600 
8500 
50 
400 
400 
•ÍM) 

iö3 
300 
440 
250 
450 
3001 
300 
200 
600 
1600 
1900 
1000 
900 
1400 
1050 
100 
650 
100 

2600 
24000 
3200 
2100 
25500 
3200 
1U0 

17000 
11500 
4300 
1300 
1600 
5600 
1600 
2300 
200 
2800 
1400 

40000 
40000 
50000 
10000 
6000 

1550000 
,360000 
"000000 
600000 
650000 
220000 
115000 
20000 
150000 
20000 
45000 
40000 
210000 
350000 
135000 

150 
200 

75000 
130000 
11000 méter 
13000 
1600 
18000 
11000 
32000 

Megnevezés 
Az árak 
ajánlan-
dók 

báránybélés 
prémes kabátokhoz ... ... ... ... 
prémes ulánkákhoz ... 
mentékhez _ -
prémes kabátokhoz vagy prémes-ulán-

kákhoz . . . . . . . . . . . . 
prémgallór 
ujj-prém 
mente-prém — 
altiszti jegyzék-tárcza (uj minta) . 
rohamszij csákókhoz és kalapokhoz (huszár-csákó kivételével) 
lószőrbokréta rózsával, tábori és vártüzérségi [ fekete 

csákókhoz 

I fekete 

vörös. . 

tollbokréta kalapokhoz. 
fez bojttal . . . . . . 
közönséges fez-bojt 

buzérvörös 

! 
\ huszár-csákókhoz 

\ dsidás-csapkákhoz 

huszár csákó 
kozöuséges 

esapka 
közönséges 

feh^r 
sötétkék 
világos 
hamuszürke 
császársárga 
sötétzöld 
buzérvörös 
fehér 
világoskék 
cseresznyepiros 
sötétkék 

áthuzat és roham-szíj
jal, Fas, rózsa,zsinóizit 
ós lószőrbokréta nélkül 

áthúzás és pikkelyes 
szíjjal, sas ós lószőr
bokréta nélkül, sárga 
lószőrbokréta szorító 

lánczczal 

a sisakhoz 

a csapkához 

felszerelt pikkelyes állszíj. . . . . . 
szemernyő szegélyzet . . . __. . . . 
tarajfedő . . . . . . . . . _._ ___ ._ 
tarajsín. . . . . . . . . . . . . . . 
sas . . . . . . . . . . . . . . . .__ __ 
oldalvilla . . . . . . .__ .__ . . . 
felszerelt pikkelyes állszíj . . . _. 
szemernyő szegélyzet . . . . . . . . . 
bokréta lánczocska, sárga . . . __ 
sas számjegy nélkül a csapkákhoz 
csákó-sas, a huszárság, tábori és vártüzérségiek kivételével 
csákó-sas,számjegy nélkül a tábori és vártüzérségi csákókhoz 
sas számjegygyei huszár-csákókhoz . . . . . . . . . . . . . . . 
csákórózsák (a huszár-csákó rózsák kivételével) . . . . . . 
rózsa huszár-csákókhoz . . . . . . . . . __. . . . . . . 
rózsa a lószőrbokrétákhoz _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
fémrózsa a tábori sapkákhoz (uj minta) . . . . . . 
pakfong-számok csákó- és csapka-sasokhoz . . . 
pánczél lánczocska oroszlánfejekkel _ 
jelvény vadász-csapatoknak a kalaphoz 
jelvény a tiroli császár-vadászoknak a kalaphoz 
tölténytartó.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
szárnyas kerék . . . . . . __ ._ _. 
lovassági lövész-jelvény . . . . . . . . . . . . 
távirász-jelvény . . . . . . . . . . . . . . . ._. 
irányitó-kitüntetés a tüzérség részére . . . 
munkás-kitüntetés az utászoknál. . . . 

pajzs a derékszíj-csathoz... 
kamó a gyalogsági derékszíjhoz... derékszíj-csat i 

igazolványi sárgaréztok 
KIS Kftrilcilrí 
nagy karikák szögecscselj a h o r d o z h a t ó «*tor- felszereléshez 

sárga 

fehér 

számozott 

sárga 

nagy 
kicsi. 
nagy 
kicsi _ 

i nagy 
| kicsi 
] nagy 
I kicsi 
I nagy 

Í
egyenruha-gomb oli-
vák és pityke gombok 

kivételével 

i egyenruha-gomb 

i ulánus-gomb | pityke) 
fehér 

l kicsi 
sárga huszárgomb (oliva) 
fehér huszárgomb (oliva) 
fekete . . . . . . 
fehér . . ._. 
világosszürke"..." " i k ö z o n B é g e s nyakmvaló posztólebeny 

bőr-
gyapju-* 
csákó paszomány 

\ horgany-gombok 

nélkül 

\ keztyti 

őrmesteri gallérpaszomány 

aranyozott karpaszomány 

őrmesteri . . . 
\ káplári . . . 

{ szegélylyel... 
szegély nélkül 

{széles ._ 
keskeny . . . 

Í
egyéves önkéntesek és önként tovább szolgáló 

őrvezetők részé re . . . . . . . . . 
tiszti szolgák és lóápolók részére 

prémes kabáthoz vagy prémes 
ulánkához. . . . . . 

a mentéhez . . . . . . 

világoskék 
feketesárga > nyakzsinór 
barna ] 
attilazsinórzat (huszárnadrágokhoz és vállsujtáshoz i 
vitézkötés gyapjúból, huszár-csákókhoz ._ 
gyapjuzsinór a vadász-kalapókhoz iuj minta) 
zsinórzat csákókhoz, csapkákhoz és sapkákhoz 
váll-zsinórzat prémes kabátokhoz és prémulánkákho 
skarlátvörös lövész jelvény-zsinórzat 
fűzöld lövészjelvóny zsinórzat (uj mintái 

1 készlet 

1 pár 
1 készlet 
1 darab 

Mennyiség 

1 pár 
1 darab 

1 pár 
< 

1 darab 

1 pár 
1 darab 

10 darab 
• 

100 darab 

* A. vászonbetétbez szükséges bélósvászon 
métar énként 42 fillér árban. 

1 darab 

1 pár 

1 méter 

1 készlet 

1 méter 
1 darab 

t 
1 méter 
1 darab 

a katonai kincstartól szerzendő be 

méter 
készlet 

i 

darab 

par 
darab 

2000 darab 

3100 

49000 
13000 
5000 
2000 

68000 
100000 
85000 

7000 
3500 

650 
700 

•2500 
450 

3000 
40 

6500 
100 
110 
550 

3800 
130 
700 
100 
250 

11000 
20000 
22000 

1000 
45000 
40000 

6500 
4000 
9000 

70000 
600 

145000 
100 

2300 
11800 
7500 

27000 
6000 

75000 
2300 
3800 
2000 
2000 
1600 
2500 
2500 
2100 

500 
2500 
2500 
3000 

méter 
i 

darab 

pár 
t 

darab 
klgr 
par 

darab 

Megnevezés 

2000 f 

1000 t 

2000 i 
10000 t 

300 i 

1600 t 
200 • 
4000 t 

600 • 
4000 • 
1800 c 
2500 f 
2500 « 
2000 t 
1000 par 
6500 darab 
450 t 
400 • 

5000 készlet 
7500 darab 
8500 f 
226 • 
1000 t 
1200 < 

95000 t 
250 « 
1600 i 
600 • 
100 f 

10000 méter 
400 darab 
100 c 
200 • 
20 t 
600 t 
400 i 
100 pár 

| kardbojt . . 

tüzérségi lövészjelvény . . . . . . . . . . . . . 
kormányos jelvény az utász-csapatoknál, vagy munkás

jelvény a vasúti ós táviró ezrednél (uj minta) 
gyalogsági . . . 
lovassági.. . 
jelzőkürt-zsinór . 
ulánka-rojtök . . . . . . . . . .". 
attila-rózsácskák . . . . . . . . . . . . . . . 
feketesárga zsinórzat magyar nadrághoz 
kékesszürke . . . . I k o k 

barna . . . . . . . . . . . | r J B 

revolvertartó zsinór rugós kamó nélkül . . . . . . . . . ; 
| verők nélkül . . . . 

dob < verőhüvely . . . 
verő 

jelzőkürt fúvókával A 
F 

dob

kas 
bőr 

, I felső 
abroncs < , , 
feszítő abroncs 
hur 
feszitőrudak csavarokkal a rézdobokhoz 
feszitőrudak csavarokkal az alaminium 

dobokhoz . . . . . . . . . . . . 
hordkamó . . . . . . . . . . . . 

fúvóka a jelzőkürthöz. . . _ . . . . . . . . . . . . . . 
lóvakaró szíj nélkül . . . . . . _ . . . . . . . . . 
szőrfésük s/íj né lkü l . . . . . . ._ . . . . . . 
kézvédők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
hordkötél az 5 ember részére készült főzőedényhez 
spárgaheveder a tölténytartó bőiöndhöz . . . . . . . . 
zsinórzat a hordozható sátor-felszereléshez 
kötőfék. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ló-béklyó.. . . . . . . . . . — . . . . . . ... 
itató heveder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a hordozható tábori sátrakhoz 

> sarkantyú csavarokkal 

feketére lakkozva a háti 
bőröndökhöz 

háti bőröndhöz 

tölténytáskához 

I gyalogsági tölténytáskához. 

czövek 
csúcs . 
olivák a hordozható tábori felszereléshez 
fanyél a sátorhoroghoz . . . . . . . . . . . . 
faczövekek a ló-álláshoz ___ . . . . . . 
dragonyos- . . . . . . . . . . . . . . . 
huszár- . . . . . . . . . 
tű a háti és szerszám-bőröndhöz 
faszög a bőrlábbeliekhez... . . . 
czipőpatkó 10 szöggel . . . . . . _. 

{ tövis né lkü l . . . ... 
tövissel \ , r>^ 

| kicsi 
tojásdad csatok . . . . . . . . . 
karikák. . . . . . . . . . . . . . 
kettős gombok.. . . . . . . . . . 

« f szegecseléshez 
rugós-kamó . . . ._. . . . . . . 
hordó-kamó . . . . . . .__ _ 
feszítő csavar övzsinór nélkül 
pót-rugóskamó.. __. . . . .__ 
húzó-csavarok 
sima gyürttk csavaranyával—. 
feszítő sikattyu-párkány . . . 

csak tövis nélkül •, 
istálló kotófék-szarakhoz 

tartóhorog a M. 1877. lovassági kardokhoz 
csat a fegyverszíjhoz . . . . . . . . . . . . . 
szíj-kamók az ismétlő-karabélyhoz . . . . . 
rugós-kamók a revolver-zsinórzathoz 
nyeles tábori kamók ._ .... . . . . . . ._ 
lábnyi ig . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . 
lovagló-szárak (állazó-láncz kamók nélkül) 
állazó-láncz kamók I Í° ,íbPJdj* l i 

I baloldali . . . } ónozatlan 
állazó-láncz . . . . . . .. 
kengyelvas... . . . . . . 
kötőfék-lánoz .. 
bőrkötőfék a nyereghez I első . . . 

csavarokkal j hátsó. . . . __ 
nytregrészek nyers marhabőrből egész bőrben kirajzolva 
gyalogsági főzőedények (bográcscsal) fedők n é l k ü l * . . . . 
fedős csésze a gyalogsági főzőedényhez (uj minta) * 
fedős csésze a gyalogsági főzőedényhez (régi minta) . . . 
vizes-kanna* 
lovassági főzőedény * . . . _ _ 
evő-sajka fedővel* . . . . . . 
kávé-adagoló mércze . . . ... 
szakasz lámpa ( hordó-kamóval.. . 

(uj minta) | hordó-karikával 
bogrács a gyalogsági főzőedényekhez * . . 
csomagoló vászon . . 

sapka 
kabát 

kés ujjas . 
téli nadrág csattal 
téli nadrág csat nélkül 

zsebkendő kéknyomásu gyapotszövetből fegyenczek részére 
nemez-csizmák 

elegyes szürke haliná
ból fegyenczek részére 

Az árak 
ajánlan-

dók 

1 darab 

100 darab 
1 méter 
1 készlet 

i 

1 darab 

1 pár 
1 darab 

1 méter 
t 

1 darab 

100 darab 
1 darab 

t 

1 pár 
• 

1 darab 
l k l g . 
1 pár 

1 darab 

1 pár 
1 darab 

1 készlet 
i darab 

1 méter 
1 darab 

1 pár 

* Ónozás előtt és után a gyáros telepén meg fognak vizsgáltatni az illetéke* 
ruharaktár részéről. 

Fwnklin-Tártnlat nyomdája, LuJapsgt, IV.. Egyetem-utwa 4. u. 

mm 

w 
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35. SZÁM. 1902. BUDAPEST, AUGUSZTUS 31 49. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSÁa és 
F0LITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) együtt 

egész évre 2 4 korona 
félévre — 1 2 i 

Csupán a 
VASÁRNAPI ÚJSÁG 

egész évre 1 0 korona 
félévre _ 8 * 

A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK í eg&nr-évre Í O korona 
(a Világkrónikával) | félévre _ 5 < 

Külföldi előfizetésekhez a posUilag 
megbatároaott viteldíj is csatolandó. 

P O Z S O N Y É S A M E Z Ő G A Z D A S Á G I 
K I Á L L Í T Á S . 

A
« GAZDASÁGI Egyesületek Országos Szövet
sége," mely programmja egyik fontos 
pontjául fölvette az ország különböző vá

rosaiban tartandó országos mezőgazdasági kiál
lítások rendezését, az 1899-iki szegedi kiállítás 
nagy sikerén felbuzdulva, az idén Pozsonyban 
rendez nagyszabású s rendkívül érdekesnek ígér
kező kiállítást, mely szeptember 7-ikén nyílik 
meg. A míg Szeged, mint a nagy magyar Alföld 
déli részének központja volt kiválóan alkalmas 
ily kiállítás színhelyéül, Pozsonyt az ajánlotta, 
hogy e város az ország nyugati részének szel
lemi és gazdasági életére bir nagy fontossággal. 

A kik az ország különböző részeiből a kiállí
tás alkalmára Pozsonyba rándulnak, látni fog
ják, mennyire szerencsésen választotta e helyet 
akiállítás rendezősége. Mert Pozsony kétség
kívül egyike az ország legszebb fekvésű s épít

kezésében is legimpozánsabb városainak. Akár
honnan közelíti is meg az utazó a várost, 
mindig szép, megragadó az a kép, a mely elébe 
tárul. A vasútról jőve már messze feltűnik a 
sajátságos formájú, négyszögletes, négy sarkán 
négy csonka toronynyal ékes, romban heverő 
vár, egyike hazánk legismertebb épületeinek. 
Közeledve kibontakozik a várhegy oldala, sűrűn 
beépítve apró házakkal, melyek közül komor 
méltósággal emelkedik ki az ősi székesegyház, 
Pozsony legnevezetesebb műemléke, melynek 
magas tornyán ott van még a hajdani koroná
zások emléke: a magyar korona. Ez épület alatt 
terűlel a város, melynek a pályaudvar felé robogó 
vonatról egész képe szemünk elé tárul, a mint 
a várhegyről lefolyva betölti a Duna mentén 
elvonuló síkság szegélyét, egy-egy nyúlványával 
messzebb is behatol a síkba s egész az éjszak 
felől emelkedő magasabb hegyekig ér. Ez a 
vasútról nyert kép egyike a legszebbeknek a 
budapest-marcheggi vasúti vonalon : előterében 

pompás szőlők s a lombos fákkal beárnyalt 
Kálvária-hegy, közepében a város tornyai, ma
gas épületei, háztetői, hátterében pedig az ezüst
fényű Duna s rajta túl a híres szép liget sötétlő 
fái. Egy-egy régi formájú torony, kettős háztető 
az ősi városra vall, a karcsú gyárkémónyek 
tekintélyes száma pedig modern életre, pezsgő 
munkásságra a régies keretben. 

Bejutva a városba, a vasútról is, a hajóról 
is, az első lépésnél teljesen modern ízlésű 
városban találjuk magunkat. A vasúti vendég a 
széles, boulevárd-szerű Stefánia-úton keresztül 
jut a városba, majdnem csupa magas, modern 
építkezésű ház között s az illúziót fokozza 
az utón végig csilingelő villamos vasút ÍB. 
A Stefánia-út végén balról Frigyes főherczeg 
palotája, a Mária Terézia-korabeli barokk 
ízlésben épített, hatalmas, mansarde-os Gras-
salkovics-palota ragadja meg figyelmünket, 
jobbról pedig a város legújabb része, a nyájas 
kis nyaralókkal, zöldelő lombokkal integető 
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