
672 VASAKNAPI UJSAG. 40. SZÁM. 19Q3. 50. éTF01yA 

Különös határozmányok. 
Azon állomásokra nézve, melyeken a bérleti időtartam alatt ezred- vagy dandár-

összpontosítások (a lovasságnál osztályösszpontositások is) tartatnak, illetőleg szabad
ságolt lovak bevonultatnak, a bérletnyertes köteles a származó nagyobb szükségletet 
és az esetleg engedélyezett pótlékokat a szerződött árak mellett szállítani. 

Szolnok, Kaposvár, Kecskemét, Zombor és Újvidék állomásokra nézve a vállal
kozók kötelesek azon többletet, mely az 1904-ik évben beidézett szabadságosok, tarta
lékosok és póttartalékosok által származik, a bérleti árak mellett szállítani. 

A bérletnyertesek kötelesek az átvonuló ősapátok szükségletét a feltételi füzet 
IV. pont, 1. bekezdés, A—a) határozmányok értelmében kiszolgáltatni. 

Valamennyi állomáson a kenyérnek készítése ott helyben eszközlendő. 
A katonakenyér két 700 gr. adagos czipókban állítandó elő. A kétadagos ozipók-

nak tésztában 1600 grammot és kisütve 1400 grammot kell nyomnia. 
A kézvényelések a szükségleti helyeken a kenyér és zabra nézve ötnaponként 

történnek. 
A zab ha az a csapat érdekében áll, a cs. és kir. hadtest-hadbiztosság jóvá

hagyása mellett kivételesen Í O v a g y 1 5 n a p r a is kézvényelhetők. 
A felvételezési helyiségek 1-9 km.-nól a laktanyától számítva, távolabb ne 

legyenek. Ha mindemellett ez távolabb volna, akkor a szállító köteles a kenyeret és 
zabot a szükségleti helyekre további díjazás nélkül elfuvarozni. 

A zabszállitó, a szállítandó zab megvizsgálása czéljából, raktárában lehetói 
egy jó állapotban levő szélrostát tartson készletben. Mleg 

A j á n l a t o k k i n e m i r t c z i k k e k r e . t o v á b b á a j á n l a t o k , mei 
hosszabb időre , m i n t a k i i r t száll í tási i d ő t a r t a m r a szólnak, feltétle ni 
és azonna l v isszautas í tha tnak, és a j á n l a t o k a t á r g y a l á s r áköve tkü^ 
n a p j á t ó l kezdve 14 n a p n á l r öv idebb i m p e g n o v a l n e m vé te tnek teki 
t é t b e . 

Ezenkívül a tárgyaló-bizottság részéről mindazon ajánlatok nem vétetnek telt' 
tétbe, melyekben egy és ugyanazon czikknél, a kiirt biztosítási idő tartamának 
szakaira, különböző árajánlatok tétettek. 

A terményeknek á l t a l ános mozgósítás esetén való kiszolgáltatására nézve 
szállítási feltótelek füzetének XXVII. pontjára különösen utaltatik. 

Azon esetben, ha valamelyik állomáson a szállító, vagy a vele érintkezésben 4lu 
személyzetnek lovai között ragályos betegség ütne ki, a katonai igazgatásnak ioeávT 
állami, a fenforgó ragályveszélyes állapotokról kiállított katonai állatorvosi bizonyítva40 

alapján, a lóállománynak — az igazolt szükség tartamára — a szükséghez; kéü ^ 
esetleg más járványmentes állomásról való szállítás utjáni élelmezése iránt intézted 
a nélkül, hogy a szállítónak valamely kártalanításra igénye származnék abból h 
A lótÁn ezen időrfl n e m tőle vétetett fal. ' <« a lótáp ezen időre nem tőle vétetett fel. 

Általános határozmányok. 
1. A tárgyalások mindenkor 10 órakor délelőtt bizottságilag tartatnak meg, 

melyhez kizárólagosan írásbeli ajánlatok fogadtatnak el. Ezen ajánlatok a buda
pesti és székesfehérvári katonai élelmezési raktároknál, valamint a katonai fiók
ágyraktáraknál Szolnokon, Kecskeméten, Szabadkán, Tolnán, Kaposvárott és Pé
csett ingyen kapható ajánlati minták szerint szerkesztendők. Az ajánlattevők saját 
érdekükben felhivatnak ezen ajánlati mintákat használni. 

2. Az 1 koronás bélyeggel ellátott ajánlatoknak, lepecsételt boríték alatt, az elő
irt bánatpénzekkel együtt, külön boríték alatt való csatolása mellett, az illető állo
más szükségletének tárgyalására kitűzött napon, legkésőbb délelőtti 10 óráig kell 
a tárgyaló-bizottsághoz beérkezniük: későbben érkező, vagy távirati utón tett aján
latok nem vétetnek tekintetbe. 

Ha valamely ajánlatban a számokkal és betűkkel irt ár között eltérés mutat
koznék, akkor a betűkkel irott ár fog helyesnek tekintetni. 

3. Ha az ajánlat iösszeségesen> értetik, akkor ez az ajánlatban határozottan 
hozzáteendő, mert minden ajánlat ezen világos hozzátétel nélkül mint nem össze-
ségesnek fog tekintetni. Minden ajánlattevő, a szerződési kötelezettségben már álló 
vállalkozók kivételével, üzleti képességét s erre vagyonának elégséges voltát a ke
reskedelmi és iparkamara által, ha pedig a kereskedelmi lajstromba bejegyzett 
czégje nem volna, és pedig az ipart és kereskedelmet üző az I-ső fokozatú politikai 
hatóságok által, a gazdasággal foglalkozó nem bejegyzett pedig a gazdasági egy
let által kiállított bizonyitványnyal igazolni tartozik. 

Az ilyen bizonyítványok nem az ajánlattevő, hanem a felsorolt hivatal vagy 
egyesület által a tárgyaló bizottsághoz hivatalosan juttatandók. 

Bizonyítványok, melyek a tárgyalás napjától számított két hónál korábbi 
kelettel birnak, tekintetbe nem vétetnek. 

M e g f l G g y z é S . Az ajánlat lepecsételendő és borítékára Írandó : 
€ Ajánlat az 1903. évi szeptember hó 15-én kihirdetett s 1903 
A letéteményezett bánatpénz az ajánlatban részletezendő. 

Ezen bizonyítványokból a szállítási képesség terjedelmének ki kell tűnnie 
4. A tárgyalásokra nézve a Budapesten, illetőleg Székesfehérvárott 1903. évi 

szeptember hó 15-én kelt hivatalosan két példányban kiállított feltételek füzetének 
határozatai mérvadók. Ezek betekinthetők a cs. és kir. 4. hadtest hadbiztosságánál 
a budapesti ós székesfehérvári cs. és kir. élelmezési raktároknál naponta délelőtt 
9 órától 12-ig. 

Az ezen szállítási feltételek füzetében foglalt feltételek betartására minden 
ajánlattevő az ajánlat benyújtásával már kötelezve van. 

Ezen szállítási feltételek füzetei az előbb emiitett élelmezési raktáraknál 
nyomtatott ivenként 8 fillérért el is adatnak. 

5. Községek és termelők a bánatpénz letételétől mentesek, de ajánlataikért 
s az ezekben elvállalt kötelezettségekért, ugy mint más vállalkozók, szavatolni 
tartoznak. 

6. Az élelmi czikkeknekjaz állomáshoz tartozó helységekbe való elfuvarozására 
nézve, a feltételi flizet XVII. pontja értelmében, külön ajánlat teendő, mert különben 
feltételeztetik, hogy az elfuvarozás a követelt szállítási árban már benfoglaltatik 

Ha az elfuvarozásra többen egyenlő árak mellett ajánlkoznának, akkor ezek 
közlil az, ki az illető czikkek szállítását elnyerte, előnyben részesül. 

7. Az ajánlkozók a hadigazgatásnak ajánlatuk elfogadása iránti nyilat
kozata tekintetében lemondanak az 1875. évi XXXVH. törvényczikk 314. é» 
315. §-aiban valamely ajánlat elfogadása iránti nyilatkozatra nézve megállapított 
határidőnek betartásáról. 

Kelt Budapesten, 1903. évi sseptember hó 15-én. 

A es. és kir. 4. hadtest intendáussága. 
.hó -n tartandó tárgyaláshoz.! 

ÍUtánnyomat nem dijaztatik.) 

PÁLYÁZAT, 
az 1902-ik év október havának 26-ik napján elhalt s közjótékonyságával érdemeket szerzett példás 
életével tündökölt nagyasszonynak: Gróf Andrássy Dénesnének, Rozsnyón (Gömör vármegye) 

felállítandó mellszobrára. 
I. Feladat: Készíttessék Andrássy Francziska gróf-

nénak ifjabbkori fényképe után egy hű mellszobor, 
mely megfelelően tagolt lépcsőzeten és erre állított 
díszes talapzaton legyen elhelyezve, úgy hogy a gróf-
nénak a közmívelődés és a humánus intézmények 
bőkezű támogatása tekintetében fényesen nyilvánult 
közérdekű nagylelkűsége, bizonyos mellékalakok vagy 
domborművű (plasticai) jelvények képletes előállításá
ban, az egész szobőrművön kifejezésre jusson. Köze
lebbi tájékoztatásul jelezzük, hogy a boldogult emlékű 
grófné számtalan iskola, kisdedóvó, lelenczház, kórház, 
vakok, siket-némák intézménye létesítését és fejlesz
tését mozdította elő. Ezen kívül vallásos érzületétől 
áthatva felekezeli különbség nélkül igen sok templom 
és egyéb egyházi intézmény létesítését és újjáalakítá
sát tette nagy adományaival lehetővé. Végül a munka -
és keresetképtelenek, ügyefogyott, özvegyek, árvák, 
tüzkárosnltak emlegetik áldva a szoborban megörökí -
tendő nagyasszonyt. 

H. A szobor anyaga. A talapzat és lépcső akár 
mauthauseni,akár pilseni, akár bndweisi, vagy ezekhez 
hasonló szürkés márványból, esetleg pátyi kőből lenne 
simítás nélkül előállítandó. Maga a mellszobor a leg
keményebb és leghibátlanabb fehér márványból, eset
leg érczből, a mellékalakok azonban kizárólag érczből 
valóknak tervezendők. A pályázati minta 1 : 5 mérték
ben készítendő, s ahhoz részletes műleírás (magyará
zat) és költségelőirányzat melléklendő. 

HL A szobor helye. A szobor helyéül Rozsnyó város 
Rákóczi terének közepén, a városi őrtorony előtt, a 
Berzétei-utczára nézőén, egy 160 négyszög méter 
nagyságú területrész van kijelölve. Az itt szóban lévő 
tér négyszög alakú, köröskörül emeletes épületekkel 
határolt. A szobor helyéül kijelölt területrész ma a 
Berzétei-utcza torkolatánál két irányba elágazó út 
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által háromszöget alkot, azonban félkörre lesz szabály-
zandó s az egész területrész kőalapra fektendő díszes 
vasrácscsal lesz bekerítve. 

IV. A szobor-bizottság kéri mindazon művészeket, 
kik a feladat megoldására pályázni hajlandók, hogy 
készítsenek az I. pontban körülirt feladatnak meg
felelő szobormintákat és küldjék azokat Rozsnyóra a 
• Fraucziska szobor-bizottság» czímére bírálat alá. 

V. A s^oborminta beadásának határideje 1903. évi 
deczember hó 31-ik napjának déli 12 órája. A pálya 
műhöz műleírás és költségelőirányzat csatolandó azon 
kötelező kijelentéssel, hogy a pályázó művész a költ
ség előirányzatában kitett összegért a szobor létesí
tését elvállalni kés?. 

VI. A kitett határidőre beérkezett és díjazásra 
érdemesnek itélt szoborminták közül három lesz 
díjazva és pedig az első 2000 kor. (kettő ezer korona), 
a második 1000 kor. (egyezer korona), a harmadik 
600 kor. (hatszáz) koronával. A díjazás nem biztosítja 
még az első díjra érdemesítettnek a mű keresztül
vitelét, mivel e felett a szobor-bizottság kétharmad 
szótöbbséggel 1904. évi január hó 31-ik napjáig külön 
határozattal dönt. 

V n . A szobor-bizottságnak, ha a jelen pályázat 
eredménye kielégítő nem lesz, jogában áll új pályá
zatot kiirni; és kifejezetten fentartja jogát ahhoz is, 
hogy az I„ II., Hl . díj valamelyikében részesített 
mintán módosításokat irjon elő, s ezt a művész a díj 

I elvesztésének terhe alatt 30 napon belül teljesíteni 
tartozik, de csak az esetben és úgy, ha a javítandó 

; szobormintát a bizottság kivitelre elfogadta. A díjjal 
i kitüntetett minták (modellek) a szobor-bizottság 

tulajdonává válnak, azonban ezek csakis közintézetek-
j nek adományozhatok és nem sokszorosíthatók. 

VIII. A szobor összes költsége — nem számítva 
?• 1903. éri szeptember hó 15-ik napján tartott ülésében. 

D r . P ó s c h J ó z s e f , 
bizottsági jegyző. D r . 

a kerítést — 24,000 (huszonnégyezer) koronát felül 
nem haladhat és felállítandó a mű 1904. évi október 
hó 1-éig. 

IX. A kivitelre való megbízást a bizottság oly ülés
ben határozhatja el (külön függetlenül és tekintet nél
kül a díjazásra), melyben iagjainak kétharmada réizt 
vesz és pedig nyilfc szavazással és a jelen lévő szava
zatok kétharmadával. 

X. A szobor-bizottságnak joga van érdektelen 
szakértővel is felülbiráltatni a beérkezett műveket, 
de ennek megokolt véleményéhez kötve nincs. 

XI. A beérkezendő pályaművek Rozsnyón, a város
háza nagytermében döntés előtt 8 napon át közszem
lére tétetnek ki. Minden felhívott és díjazásban nem 
részesült szobrásznak joga van mintájának helyre
szállítása és visszavitelével járható készpénzkiadásá
nak megtérítése czímén egyszáz koronát igényelni. 

XH. A felállítandó mellszobor alapozására a ren
des normativum veendő számításba, a netaláni ala
pozási többlet-munka a helyi egységárak szerint lesz 
külön díjazva. 

XIII. Minden pályázó jeligés, idegen kézzel irott 
zárt levelet mellékel pályázatához, hogy a döntésre 
hivatott szobor-bizottság személyi tekintetek által 
ne érezze magát befolyásolva. 

XIV. Andrássy Francziska grófné arczképe, továbbá 
a felállítandó szobor helyének térképe és fényképe, 
Rozsnyó város főjegyzői hivatalában megtekinthető 
és arról másolat vehető. Kiemelendőnek tartjuk azt is 
még, hogy a «Vasárnapi Újság, folyó 1903. évi folya
mának február hó 15-én megjelent 7. száma s a 
«Salon Ujság» ugyancsak f. évi folyamának márczius 
hó 15-ikén megjelent 5. számában a grófnénak meg
örökítendő arczképe megfelelő tájékoztató 
kapcsán megjelent s így ez utón is megszerezhető. 

M a r k ó S á n d o r , 
bizottsági elnök. 

41. SZ. 1 9 0 3 . (50 . ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

NAGY MIKLÓS. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, OKTÓBER 11. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI ÚJSÁG ét 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a VilágkrónikaTal) együtt ) félévre _ 1 2 

egész évre 2 4 korona I "g CHupán a 
VASÁRNAPI ÚJSÁG 1 f é l ém 

égési é n e 1 6 korona A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK I egén é n e Í O korona 
(a Vilagkronikanl) I féléne _ S • 

Külföldi el.'flietéaekhea 
meghataroaott TiteMUJ la osatolandó. 

FRIGYES FŐHERCZEG EZÜST-
MENYEGZŐJE. 

E
HÓ 8-IKÁN volt huszonöt esztendeje, hogy 

Frigyes főherczeg a francziaországi Her-
mitage kastély templomában örök hűséget 

esküdött Croy Dülmen Rudolf herczeg szépséges 
leányának, Izabellának Házasságuk e negyed
század alat t zavartalan boldogsága volt s családi 
életük bensősége mintaképül szolgálhat. Ez idő 
legnagyobb részét Frigyes főherczeg családjával 
együtt Magyarországban töl töt te; pozsonyi pa
lotájukban, a mosonmegyei Fél torony kastély
ban, vagy pedig a baranyai Főherczeglakon 
időznek legszívesebben, a magyar nyelvet nem
csak megtanul ták, de nagy előszeretettel beszé
lik is, a magyar földet népével együtt meg

szerették, — szóval magyar főherczegi csa
láddá váltak. 

Frigyes főherczeg 1856 június 4-én született 
a morvaországi Gross-Seelowitzban, mint Ká
roly Ferdinánd főherczegnek ós Erzsébet fő-
herczegnőnek, József nádor leányának legidő
sebb fia. Származására vonatkozólag szépen 
mondta tavaly, a pozsonyi mezőgazdasági or
szágos kiállítás megnyitása alkalmával Darányi 
Ignácz földmívelósügyi miniszter, a főherczeg -
hez, mint a kiállítás védőjéhez intézett ünnepi 
beszédében: «A midőn megdicsőült elődje után 
magyarországi nagy terjedelmű birtokait át
venni méltóztatott, hagyományosan átvette 
fenséged egyúttal a magyar föld szeretetét, át
vette a magyar mezőgazdaság, a magyar föld-
mívelés i ránt való mély érdeklődést és ragasz

kodást is. Nem is lehetne ez máskép, mert 
fenséged egyenes leszármazója dicső emlékű 
Albert szász-tescheni berezegnek, ki a magyar
óvári tanintézetet saját költségén megalapította. 
Nem lehet ez máskép, mert hiszen fenséged 
ereiben a nagy nádor vére folyik, a ki iránt 
egész Magyarország örök időre hálával visel
tetik.* 

A főherczeg unukaöcscse néhai Albrecht fő
herczegnek és fivére Krisztina spanyol király
nénak. Fiatalon lépett a hadseregbe. Eleinte, 
mint főhadnagy szolgált a tiroli vadász-ezred
ben és már 1880-ban átvette az 18-ik gyalog
ezred parancsnokságát Linzben. Két évvel reá a 
27. (pozsonyi) gyalogdandár parancsnoka lett és 
azóta állandóan Pozsonyban szolgál. 1883-ban 
vezérőrnagygyá és a 14. hadosztály parancs-

Stertisky fényképei után 

FR1GYES FŐHERCZEG. 
1ZABELLA FŐHERCZEGNŐ. 
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nokává, 1886-ban altábornagygyá, 1889-ben a 
kisbéri hadgyakorlatok alkalmával a pozsonyi 
V. hadtest parancsnokává és táborszernagygyá 
nevezte ki 0 Felsége. 

Mint katonai főparancsnok Frigyes főherczeg 
főleg két tekintetben fejt ki nagyon áldásos 
tevékenységet. Hatalmával és befolyásával arra 
törekszik, hogy a katonaság és a polgári közön
ség között kivánatos jó viszony meg ne zavar
tassák ós szigorúan bünteti azokat a tiszteket, 
a kik a legénységgel embertelenül bánnak. 
Mindkét irányban már sokszor szolgáltatott az 
egész hadseregre kiható jó példát. Nemes buz
galma szép sikerrel is járt. a mennyiben a 
katonai kegyetlenkedések és politikai súrló
dások az V. hadtestben Frigyes főherczeg pa
rancsnoksága alatt még a legkényesebb viszo
nyok között is a legnagyobb ritkaságok közé 
tartoznak. Igazságossága és kiváló tapintata 
köztiszteletet és őszinte szeretetet szereztek 
neki. 

Neje, Izabella főherczegnó, kivel alezredes 
korában kelt egybe, a vesztfáliai Dülmenben 
született 1856 február 27-ikón, mint Croy-
Dülmen Eudolf herczeg leánya. E házasság 
révén Frigyes főherczeg sógora lett Esterházy 
Pál herczegnek, Sopronmegye volt főispán
jának. 

Kilencz gyermekük közül hat Pozsonyban 
született. Két legidősebb leányuk ugyanott tar
totta eljegyzését. Az egyiket, Mária Krisztinát, 
Salm-Salm Emánuel herczeg vette el 1902 
tavaszán, a másik, Mária Anna, az idén ment 
férjhez Illés pármai herczeghez. Salm-Salm 
Mária Krisztina herczegnének ez óv február 
havában — ugyanaz nap, midőn Erzsébet fő
herczegnó. Frigyes főherczeg édesanyja meg
halt — kisleánya született, akit Izabella névre 
kereszteltek. A főherczeg többi gyermekei: 
Henrietta (szül. 1883-ban), Natália (meghalt 
1898-ban). Stefánia (meghalt 1890-ben), Gab
riella (szül. 1887-ben). Izbella (szül. 1888). Mária 
Alice(Bzül 1893)ésvégül/lZbrecfef,aki 1897-ben 
született. Valamennyi gyermek a főherczeg 
tulajdonában levő Grassalkovich-palotában ós 
annak gyönyörű parkjában töltötte gyermek
kora javarészét. Ott játszadoztak, nevelked
tek, fejlődtek és tanulták meg, édesanyjuk 
vezetésével, hazánk nyelvét. A kis Albrechttel, 
kinek magyar a nevelője és hitoktatója, az 
egész család jóformán kizárólag magyarul 
beszél. A főherczeg nagyon ügyel arra, hogy 
egyetlen fia és leendő főörököse már gyermek
korában tökéletesen elsajátítsa a magyar szót. 

Nagybátyjának, Albrecht főherczegnek 1895 
február 18-ikán bekövetkezett halála után Fri
gyes főherczeg lett a főörököse s egyúttal a 
Teschen herczege czímet kapta. A morvaországi 
Tescben és Gross-Seelowitz uradalmon kívül 
akkor kapta a bécsi Albrecht-téren levő palo
tát és ugyanakkor lett magyar földesúrrá is. 
Magyarországi birtokai Baranyában és Moson-
megyóben feküsznek. A baranyai béllyei ura
dalom a múlt hó közepe táján az által lett 
világhírűvé, hogy IL Vilmos német császár oda
ment vadászni. Az egész birtok, melynek jószág
igazgatósági székhelye Főherczeglak, mintegy 
120 ezer holdra terjed és úgy mezőgazdasági, 
valamint erdészeti tekintetben mintaszerűen 
van kezelve. A mosonmegyei uradalom a Fertő 
tavától keletre egészen Magyar-Óvárig terjed 
(mintegy 90 ezer hold). Az ottani mintagazda-
aág székhelye Féltorony, melynek tóparti kas
télyát Ül. Károly király építtette s kedves mu
latóhelyéül avatta. Mária Terézia is nagyon 
szeretett benne tartózkodni. Azóta a kastély 
es kórnyéke el volt hanyagolvas s Izabella fő-
herczegasszonvé az érdem, hogy kiváló finom 

ízlésével ós műérzékével a kastély szépségeit 
nemcsak újból fölfedezte, de eredeti stílusához 
híven restauráltatta is. Az épület bővelkedik 
becses műalkotásokban s csaknem 80 holdas 
igen szép parkja van. 

1889-ben Frigyes főherczeg a legnagyobb
részt német anyanyelvű néptől lakott Fóltorony 
községben magyar tanítási nyelvű kisdedóvót 
alapított. A főherczeg 1896 óta a Magyar Kár
pát-Egyesület védője, a főherczegasszony pedig 
ugyancsak a kilenczvenes évek közepe táján 
alapította a róla elnevezett és az ő védősége 
alatt működő háziipar-egyesületet, melynek 
pozsony- és nyitramegyei eredeti készítményei 
a pozsonyi országos kiállításon tavaly általános 
feltűnést és tetszést keltettek. E kiállítást meg
előzőleg a főherczegi pár a milleniumi országos 
kiállításon tevékeny részt vett, nagyban hozzá
járulva annak fényes sikeréhez. A társadalmi 
élet és különösen a közjótékonyság terén a 
főherczegi pár úgy Pozsonyban, valamint Ba
ranyában és Mosonmegyében állandóan so
kat tesz. 

Az ezüstlakodalmat szűk családi körben, 
féltoronyi kastélyukban ünnepelték meg. 

Kumlik Emil. 

HAZAFELÉ. 
Messze földön, nagy Galicziában 
Magyar huszár hogy' éljen bujában ? 
Sóhajtozva tengeti a sorsát: 
Én Istenem, jaj de bús egy országi 

Nagy idejét napról-napra méri, 
Hogy leteljék, jaj, tán meg sem éri ; 
Ne szegy élné, — a könnye is hullna: 
Édes hazám, mikor látlak újra ? 

Ősz felé oszt' kapják a parancsot, — 
A kaszárnya vidám daltul harsog, 
Ezer szívnek felröppen a vágya: 
Haza, haza, szép Magyarországba! 

— S megy az ezred, halad mind előbbre, 
Hegyek, völgyek maradoznak tőle, 
Egyszer aztán — ott van a határon, 
Oszlop mellett, melynek színe három . . . 

Vezényszó zeng, harsány kürtszó reszket, — 
Az oszlopnak tiszteleg az ezred; 
Állj I — s szó harsan, mintha égbe törne: 
Ez a föld már Magyarország földje I 

Ez a föld már Magyarország foldje; 
Ezer szempár lábbad legott könnybe: 
Szó vezényel, de a szív még jobban, 
8 magyar huszár magyar földre dobban. 

És a hogy a szíve parancsolja, 
Egész ezred leborul a porba, 
Úgy hullatja, jóleső gyönyörbe', 
Csókját, könnyét a honi göröngyre. 

Perez múlik így, zokogással telve, 
Szenvedés, bú mind föloivad benne ; 
Szinte fájna, olyan nagyon édes, 
A mit a szív ilyen perezben érez . . . 

— S kiderül a magyar huszár kedve, 
Vígan pattan újra a nyeiegbe, 
Vígan nézi a hervadó tájat: 
Édes hazám, csakhogy újra látlak ! 

Hervadó táj, — alig van avarja, 
Hej, hiszen most tavasz virul rajta: 
Szép huszárok szanaszét dobálják 
Dalos kedvük ezernyi virágát. . . 

Szív érzése mind ajkukra tódul, 
Zeng a tájék zengő magyar szótul, 
Bérezek, völgyek mosolyognak rajok : 
Hozott Isten, szép magyar huszárok I. . . 

Sajó Sándor. 

PISTA BÁCSI. 
Rajz. Irta Pásztói. 

Persze régen volt. Ilyen fajtájú emberek a 
mai világban már nem teremnek. Rendszerinti 
esküdt és tiszteletbeli szolgabíró volt mindi" 
életében, mióta ajust elvégezte. Nem vitte soha 
többre, mert ambicziói ábrándjaival együtt 
ködpárává foszlottak, a mióta eszményképe nem 
ő neki. hanem szolgabírajának nyújtotta kezét 
De hát, ha mint boldog férj nem lehetett Lillái 
jának oldalán, legalább naponként légkörében 
élhetett ós hallhatta bájos hangjait különfék 
kitöréseiben, a szerint, a mily kedélyhangulat, 
ban volt imádottja. És őt ez az állapot tökéle
tesen boldogította, kielégítette. 

És teltek az évek. Liliácskából Lilla néni 
Pistukából Pista bácsi lett. Sőt Pista bácsinak 
idővel még vezetéknevét is elfelejtették. Megye-
szerte csak Pista bácsinak hívták. Még a gene
rális restaurácziókkor is az adminisztrátor ama 
kérdésére: ki legyen rendszerinti - esküdtté ? 
egyhangúlag rivallták rá a tekintetes karok és 
rendek: 

— Éljen Pista bácsi! 
így vénült meg Pista bácsi nőtestvórével 

egyetemben, mindenkit biztosítgatva arról 
hogy egymás kedvéért mondottak le a házas
élet örömeiről. 

Már jól bent voltak az élet alkonyában, midőn 
az 1848/49-iki események mindent felforgattak 
Magyarországon. Az elnyomatás korszakában, 
mint jó hazafihoz illett: visszavonult szegényes 
hajlékába a közélet teréről, többi tisztviselő 
társaival együtt, bármily sanyarúk voltak is 
viszonyai. No, de ezt ő azért mind könnyen 
tűrte; mert így is mindennapos lehetett Lilla 
nénióknól. Az előtt is a Lilla néni férje helyett 
az ő vállaira nehezedtek úgy a hivatal terhei, 
mint a külső gazdaság gondjai. Most a hiva
tal oskodás megszűnvén, annál nagyobb buzga
lommal láthatott hozzá eme dolgok vezetéséhez, 
miáltal nagy lelki gyönyörűségben volt része, 
hogy imádottjának jólétét gyarapíthatta. 

Az igaz, hogy egyes szórakozások elmaradtak, 
különösen a deres melletti foglalkozás. Mert 
hát szolgabirája oly nyúlszivű volt, hogy végig 
nem nézett volna egy botozást tiz főispánságért 
sem, azért ezt is Pista bácsinak kellett elvé
geznie. De ő sem állott szemben soha sem a 
négy lábú aikotmánynyal s hátat fordítva ol
vasta a puffaná8okat 1-től 6-ig vagy 12-ig, 
mikor is nagy vitézül elkiáltá: «megállj», vagy 
«elég»! 

Csodálatos törvénykezés is volt az akkor. Az 
apróbb kihágásoknál eltartott egy szál mogyoró-
favessző évekig, most pedig rizsma számra fogy 
a papiros és ömlik a tintaáradat; s csak az az 
egy bizonyos eredmény mutatkozik, hogy akkor 
is voltak rósz emberek, mint most is vannak, 
de csak az öregek tudnák megmondani, ha föl
támadnának, hogy javúlt-e azóta a világ vagy 
sem? 

Szomorú időket ólt az ország. Pista bácsi is 
oly kimért és egyhangú volt, mint egy száz
esztendős lánczos falióra/Délben pont tizenkét 
órakor ment Lilla néniékhez ebédre, hét órakor 
vacsorára. Kedveskedett a kisebb gyermekek
nek egy ós más csemegével, osztogatta bölcs 
tanácsait ós ontotta még bölcsebb megjegy
zéseit. Tán meg is lettek volna a honfibánaton 
kívül elégedve a világ folyásával. A többi régi 
czimborák borba fojtották a keserűséget, melyet 
a német okozott nekik, Pista bácsi azonban 
délben és este a maga meszely borán kívül 
többet meg nem ivott senki kedvéért, bármit 
csináltak volna is vele. 

Egyszer a sok korhelykedés volt szolgabíró
jának, a Lilla néni férjének megártott és úgy 
leütó lábáról, hogy többé fel sem állott s egy 
szép őszi délután néhány heti betegeskedés 
után örökre lehunyta szemét. 

A Tisza partján egy kis községben volt a 
nemesi kúria, az elhunyt kedvencz tulajdona és 
tartózkodási helye, mely Szolnoktól egy óra
járásnyira van. Számos komposszeszor lakott 
még ott akkoriban e kis községben, kik mind 
atyafiak valának. 

Midőn a régi jó szolgabíró lehunyta szemeit, 
összegyülekezett az egész rokonság ós azon 
tanakodtak, hogy mi légyen a teendő ? 

Nos, hát elhatározták, hogy az öreg Palkó 
kocsis befog és Pista bácsi azonnal üljön ko-
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csira, menjen Szolnokra, vegyen koporsót ós 
mindent, a mi szükséges a temetéshez. 

Szolnok! Szolnok! Mily nevezetes, érdekes 
kis fészek valál te mindig, feneketlen sárten
gereddel, méltóságos, kanyargós, fűzfákkal ár-
nyazott partú szőke Tiszáddal, derzsigátaddal, 
halászbárkáiddal, örmény, görög boltosaiddal, 
kik valóban nagy merkantilisták valának. Min
dent árultak és roppant találékonyságot fejtettek 
ki az üzlet körűi, elannyira, hogy midőn egy úr 
friss töltésű parádi vizet keresett megvételre, 
a görög eme furfangos mondással igyekezett 
kívánságának eleget tenni: 

— A legmélyebb sajnálatomra friss töltésű 
parádi vizzel nem szolgálhatok, hanem igen 
finom trieszti ostornyeleim vannak! 

Tehát e jeles kereskedelmi központba kellett 
volna Pista bácsinak berándulnia, hogy a teme
tés végbemehessen. 

De mikor értésére adták, határozottan tilta
kozott a terv ellen, hogy ő Szolnokon valami 
fogadóban megháljon ; mert őt ott, — jajgatott 
sopánkodva, — megeszik a poloskák. 

— Hanem igen ÍB — monda,— fölkelek éjfél 
után s mire megvirrad, ott leszek s mindent 
rendbe hozok! így nagyon szívesen! 

Mit volt mit tenni ? az atyafiak belenyugod
tak, annyival is inkább, mert már megszokták, 
hogy minden efféle dolgot Pista bácsi végez
zen el. 

Kiadatott tehát a parancs az öreg Palkónak, 
hogy hajnali két órakor előálljon fogatával. 
Az öreg csak mondogatta: 

— Nem jó lesz, nem jó lesz! 
De Pista bácsi reá mordult: 
— Igenis jó lesz! Érti kend? 
Palkó még egyszer megcsóválta őszbecsava

rodott, bozontos üstökét s elballagott, hogy az 
útnak neki készüljön. 

Pista bácsi pedig nyugalomra dőlt azonnal 
és hamarjában úgy hortyogott, mintha ő fújná 
az Arkangyal feltámadási trombitáját, hogy fel
költse örökre elaludt barátját. 

Szeptember vége felé járt az óv, midőn az 
éjszakák igen szépek, de már nagyon hűvösek. 

Éjfél után két órakor, mint parancsolva volt, 
az öreg Palkó előállott. Pista bácsi pedig már 
készen várta elhunyt barátjának szépapjáról 
maradt száz esztendős krispinjében, úgy nézve 
ki. mint egy kapuezinus, a ki koledálni megy. 

— Jézus segíts! — sóhajtott az öreg kocsis 
és megsuhintotta ostorát s a két vén, szelid 
arab-kancza könnyű léptekkel ügetett tova a 
jól ismert úton. Palkó is lovainak ezen jó tulaj
donságára bízta magát, mivel szegénynek úgy
nevezett farkas-sötété volt, mely baj következ
tében az illető naplementétől napfölkeltéig úgy
szólván semmit sem lá t ; de ezt a körülményt 
szolgálata érdekében jónak látta az öreg kocsis 
eltitkolni. 

Útjuk Szolnokig majdnem mindenütt a Tisza 
ártere és a Tószegi-tó mellett vitt el, hol úgy az 
ártérnek, mint magának a folyónak jobb partja 
két-három öl magas s ez a részlete a Tisza men
tének örök időktől fogva árviz-mentes. 

Közeledett a hajnal. Távoli falukból éles 
kakas-kukorékolás járta be a rónát, melynek 
rikácsolása csodás borzongást keltve verődött 
vissza a bástyaszerű padlanokról. 

A magasban káprázatos fénynyel sziporkáz
tak a csillagok, míg egy-egy közűlök lehullva, 
fehér vonalakat írt a kék menny boltozatára. 
A Tószegi-tóra és a Tiszára fátyolszerű lomha 
köd ereszkedett, mely mind sűrűbbé vált s majd 
a partokon túl is kezdett terjeszkedni. Csípős 
szél zizegette meg a fűzek leveleit s a tó part
ján lévő káka és nád sásait. 

Egyszerre a kocsi nagyot zökkent. Sötétebb 
lett, mint mikor elindultak. 

— Ugy-e megmondtam, hogy nem jó lesz 
tekintetes uram! — sóhajtott Palkó. 

Pista bácsi csendesen szundikált s rá sem 
hederített Palkóra, ki már ekkor megállította 
járművét. 

— Tekintetes uram ! 
Csönd és némaság. 
— Tekintetes uram, csak nem halt meg ? 
Ismét semmi felelet. 
— Tekintetes uram ! — ordít Palkó torkasza

kadtából. 
— No, no, mibaj ? — eszmél Pista bácsi egy

kedvűen. — Mit háborgat kend ? 
— Tekintetes uram, baj van! A ködben 

eltévesztettem az utat! 

— Az nem lehet! — szól Pista bácsi fel
háborodásának órczteljes hangján. — Olyan 
hires kocsis, mint kend, az utat el nem téveszt
heti! 

— Nem, engem úgysegéljen, nem látom az 
utat. Könyörgöm, szálljon le a tekintetes úr, 
jobban lát, mint én, vezessen nyomra, mert 
különben nem állok jót semmiért! 

— Én? Leszálljak? Azt már nem teszem ! — 
emelte föl tiltakozó szavát Pista bácsi. 

— Akkor legalább fogja meg a gyeplőt, míg 
én valahogy a nyomot megtalálom! 

— Én? A gyeplőt megfogjam? Soha életem
ben nem próbáltam ! Nem teszem! 

— De az Istenre kérem, tekintetes uram! 
— Miért kocsiskodik kend, ha nem tudja 

mesterségét? Szólítsa kend a lovakat, majd 
nyomra találnak. 

Alig végezte mondókáját, abban a pillanat
ban Pista bácsi, Palkó, kocsi ós lovak repülni 
kezdettek és meg sem állottak három öl mély
ségig, a Tószegi-tó padlanának kiszáradt aljáig. 

Nagy zuhanás és recsegés zavarta meg a 
távozni készülő éj nyugalmát és egy perczig 
újra halotti csend következett. Azután velőkig 
ható jajgatás, a lovak nyögése, fájdalmas nye
rítése és Palkó kocsis siránkozása rémítette 
meg a tópartján szunnyadó bibiczeket ós CBére-
ket, melyek megrettenve, nagy sivalkodással 
keringettek a sötét levegőben. 

— Mit csinált kend velem, vén semmirevaló ? 
Koldussá tett, kitörte a nyakamat jaj. jaj, j a j ! 
Végem van! Mi lesz a temetésből ? 

Palkó pedig Pista bácsit vádolta, hiszen ő az 
oka mindennek. Ha megfogja idejében a gyep
lőt, nem történt volna semmi baj. 

— Most már menjen be kend Tószegre, közel 
a falu, hozzon más szekeret, melyen vissza
mehessünk haza — parancsolgatott Pista bácsi. 

— Dejszen, tekintetes uram, ón nem mehe
tek tapodtat sem, míg meg nem virrad, mert én 
nem látok. 

Mit volt mit tenni, meg kellett várniok a vir-
radtát. Palkó azután lóra kapott s csakhamar 
visszajött szegény Pista bácsiért, a kinek való
ban karja eltört és kificzamodott, míg az öreg 
kocsisnak és a lovaknak hajuk szála Bem gör
bült meg. 

A halottas háznál épen reggelinél ültek a 
virrasztók és az atyafiak, midőn egy üres, zör-
gős szekéren beállítottak utasaink. 

Rémülve szaladtak ki a folyvást jajgató Pista 
bácsinak segítségére s megértvén a szomorú 
valóságot, mást delegáltak a szolnoki útra, ki a 
temetéshez való kellékek beszerzésében azután 
sikeresebben járt el. 

Természetesen a család a sérültet azonnal 
kezelésbe vetette a falusi felcserrel, kinek taná
csára felküldtek Pestre, hogy Pista bácsinak 
testi épsége visszaszereztessék. 

Abból azonban nem lett semmi. Egész éle
tére nyomorék maradt, de azért bölcs megnyug
vással tűrte végzetét. Lelkiismeretes pontos
sággal eljárt az özvegyet vigasztalni s bár az 
szabad volt: sem régi, folyton tartó szerelmé
ről, sem egyéb érzelmeiről egy világért említést 
nem tett volna. Az igaz. hogy már mind a 
ketten a hatvanasban jártak. 

A természet rendje szerint Lilla néninek sem 
jutott örökélet osztályrészül 8 a szeretett férj 
halála vigasztalhatatlanná tette s ő is nem 
sokára utána ment. 

Pista bácsinak még megmaradtak szeretett 
szolgabírójának és Lillájának rokonai. Azoknál 
keresett vigasztalást s azoknál volt minden 
napos. De, bizony öreg emberek életében a 
megszokás óriás szerepet játszik s a nagy vál
tozásokhoz már nincs elég lelki erejük. Ha 
pedig a lélek megbetegszik, az a gyönge test
nek fölbomlását jelenti. 

És Pista bácsi azonképen elment szerettei 
után, hogy a másvilágon — mint erősen hitte — 
a Lilla néni társaságában élje át az örökké-
valóságol  

AZ ERZSÉBET-HID. 
Az 1839—49. években épült Lánczhid a 60-as 

évek vége felé mindinkább elégtelennek bizo
nyult a fejlődő főváros két részének összeköté
sére. A törvényhozás már 1870-ben is szük
ségét látta új hidak építésének és e czélra fede
zetet is rendelt a felveendő nyereménykölcsön-
ből. 1872—76-ban megépült a második közúti 

dunai hid, a Margit-hid, a mely azonban rövid 
idő múlva szintén elégtelennek bizonyult a for
galom igényeinek kielégítésére, mivel a teher
forgalom lebonyolítására csak ez az egy hid szol
gált. A közvélemény is mind hangosabban szót 
emelt ez irányban, mire a törvényhozás 1885-ben 
azt a kötelezettséget rótta az államkincstárra, 
hogy mihelyt a budapesti állami hidak tiszta 
jövedelme a 650,000 frtot meghaladja, a több
let egy harmadik hid építésére fordíttassák. 
1890-ben a jövedelem tényleg ily nagy lett, 
mire az 1893. évi XIV. t-cz. két dunai hid épí
tését rendelte el. Az egyik a Vámház-tér és Gel
lért-hegy között 1896-ra elkészült Ferencz 
József-hid, a másik az Eskütérnól a közfor
galomnak mostan átadott Erzsébet-hid. 

Az Erzsébet-hid Budapest építkezései között 
kétségkívül egyike a legkiválóbbaknak. Hatal
mas, a maga nemében párját ritkító alkotás. 
A hídnak egyetlenegy. 290 méter nagyságú 
nyílása van, a melyhez a hid két végén a rak
partok felett még 42 méter nyílású áthidalások 
csatlakoznak. A nagy meder-nyílást láncz-
szerkezet hidalja át. Az összes lánczhidak és 
függő hidak között, az új hid nemcsak a leg
nagyobb egynyilású hid. hanem a legjobban 
merevített hid is. úgy, hogy sem függélyes, 
sem vízszintes irányban kilengései nem lehet
nek. A függélyes lengéseket meggátolják az 
xígynevezett merevítő tartók, a melyek közve
títésével a pályaszerkezet a lánczokra fel van 
függesztve. A vízszintes kilengéseket pedig meg
gátolja a hidpálya alatt elrendezett úgynevezett 
szólrácsozat, mely az egyik hídfőtől a másik 
hídfőig fut végig ós a hídfőkben kiképezett fül
kékben a falazatokhoz támaszkodik. A láncz-
tartó a mederpartok szélén felépített pillérekre 
van felfüggesztve, a melyek 0 vizBzint felett 
kilencz méter magasságig kőből, ezenfelül pedig 
vasból épültek. A láncz felfüggesztési pontja 
50 méter magasságban van a 0 vízszint felett. 
maguk a vastornyok pedig 62 méter magasak. 
A láncz felfüggesztési pontjától meredeken fut 
le a parti áthidalások felett az úgynevezett le
horgonyzó láncz. a mely a hidfők falazatában 
kiképezett horgonykamarákban van lekötve. 

A hid kocsiútja 11 méter széles, két oldali 
gyalogjárója pedig egyenkint 3*6 méter széles, 
tehát épen kétszer akkorák, mint a Láncz-
liidon. A Láncz-hidtól abban is különbözik az 
új hid, hogy a láncz nem a kocsiút és a gyalog
járó között, hanem a pályaszerkezet két szélén 
van elhelyezve. A kocsiúton villamos vasúti 
sinek ÍB vannak elhelyezve. 

A hid építéséhez az 1898. óv tavaszán fogtak 
a hidfalak és a pillérek alapozásával. A pillére
ket pneumatikusan alapozták ós pedig a pesti 
pillért 9-i méter mélységre, a 0 vízszint alatt, 
kemény agyagra, a budai pillért pedig 5"e méter 
mélységre sziklás talajra. A hídfőket nyílt göd
rökbe alapozták, a pesti oldalon vasból készült 
palánkfalak között, a budai oldalon duczolás 
segélyével. 

A jobbparti hidfő alapozása közben 1898 
őszén, még mielőtt a megállapított mélységre tel
jesen lejuthattak volna, hatalmas melegvizforrás 
tört fel, a mely naponként körülbelül 60,000 
hektoliter vizet szolgáltatott és a munkálatokat 
természetesen megakasztotta, a mennyiben 
mindenek előtt el kellett zárni ezt a forrást. Ez 
szintén pneumatikusan törtónt. úgy, hogy a 
forrás felett egy 9 méter széles és 14 méter 
hosszú vas caissont sülyesztettek le a kiemelt 
fenékig, a melyben sűrített levegőben az alap
fenéknek hiányzó részét is kivésték és azután 
azt a sziklahasadékot, a melyen a forrás feltört 
ós a melybe körülbelül két ember fért be, az 
alapfenék alatt még több mint három méter 
mély portlandczement-betonnal egész szilárdan 
kitömték. Ezzel a forrós tökéletesen, a hidra 
nézve minden káros következményt kizárólag el 
volt zárva. Miután még a gödörben levő vizet 
kiszivattyúzták, az alapozás minden akadály 
nélkül bevégződött, úgy, hogy 1899-ben. a 
kitűzött időben, a vasszerkezet szerelését meg 
lehetett kezdeni. Ugyanabban az évben elkészült 
a lehorgonyzó láncz és a pillér vaskapuzatok. 
Az 1900. óv tavaszán mindjárt a jégzajlás után 
hozzáfogtak a nagy medernyilásban a láncz 
fölszereléséhez, ezt megelőzőleg pedig a szerelő 
állványok elkészítéséhez. Ez állványok maguk is 
nagyszabású faalkotások voltak és úgy voltak 
kiképezve, hogy a hajózás az építés folyama 
alatt is akadálytalanul fentartható legyen. 
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E czélból az állványoknak négy, egyenként 
50 méter széles nyílásuk volt. a melyeket egy-
egy külön vashiddal hidaltuk át. Ezek a vas-
hidak most használat után közúti hidaknak 
használhatók fel, a mi részben már meg is 
történt. 

Még ugyanaz évben a téli jégzajlás előtt a 
lánczokat teljesen felszerelték és az állványokat 
eltávolították. Az 1901. év tavaszáig a merevítő 
tartók és a pályaszerkezet egy része is elké
szült. Ebben az időszakban a budai hídfőnél 
az építés vezetői parányi elmozdulást vettek 
észre, erről a miniszternek jelentést tettek, 
a ki ennek alapján szaktanácskozmányt hívott 
össze, a mely megállapította, hogy semmiféle 
komoly veszély nem forog fenn. Óvatosságból 
azonban egyelőre beszüntették a munkálato
kat és a megfigyeléseket tovább folytatták. 
Ez azt eredményezte, hogy ez a kezdettől 

volt. A vasszerkezetnek behajlásai a kiszámí-
tottnál jóval kisebbek voltak, nevezetesen a 
medernyilás teljes megterhelésekor a hid köze
pén a behajlás 280 milliméter helyett 230 mil
liméter volt, a nyilas kétharmad részének meg
terhelésekor pedig, a mikor ezen hidrendszer-
nél a legnagyobb behajlásnak kell mutatkoznia, 
350 milliméter helyett csak 280 milliméter 
volt A hidfők falazatában elmozdulást egyálta
lán nem észleltek. 

Mint érdekesebb adatokat, fölemlítjük még, 
hogy a vasszerkezet összes súlya 110 ezer mé
termázsa, a miből 47 ezer métermázsa a lán-
czokra és függő vasakra. 24,000 métermázsa a 
merevítő tartókra, 24,000 a két vaskapuzatra 
és 15,000 métermázsa a hidpályára és egyéb 
vasszerkezetekre esik. Az út burkolatát képező 
aszfaltbeton és fakoczka súlya 70,000 méter
mázsa. Egy-egy hídfő falazatának tömege, a 

mű egy hid történetében szokatlan "viszon
tagságok-' után — ily hamar át voltadható ren
deltetésének. 

DEÁK F E R E N C Z BESZÉDEI 
Második kiadásban bocsátotta közre a Frank

lin-Társulat annak a nagy terjedelmű és még 
nagyobb történeti órdekességű hat kötetes gyűj
teménynek első három kötetét, melyben Kónyi 
Manó kiadta Deák Perencznek összes beszédeit 
Már a gyűjtemény tulajdonkópeni anyaga, ma
guk a beszédek, rendkívüli érdekkol birnak min
denkire, a ki nemzetünk történetének közelmúlt 
időszakai iránt érdeklődik s a gyűjtemény szer
kesztője ezt még fokozta azokkal a bevezetések
kel, magyarázatokkal, egykorú levelekkel, hírlapi 
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fogva, igen jelentéktelen elmozdulása a hídfő
nek folyton csökkent, míg végre meg is szűnt. 
Tekintettel azonban arra. hogy a hid teljes 
súlyából még több mint 30 százalék hiányzott, 
az értekezlet megállapította még azokat a 
munkálatokat, a melyek a hídfőknél még pót
lólag végrehajtandók azoknak megerősítése 
czéljából: a hidfők két külön álló teste össze
falazandó és eléjük is megfelelő falazat építendő, 
ezenfelül a hidfők felett szobrok elhelyezésére 
alkalmas talapzatok létesítendők. 

Ezek a munkálatok egymásután elkészültek 
úgy, hogy folyó évi szeptember hóban a hid 
forgalomképes állapotba jutott. Szeptember hó 
20-tól a hó végéig megtartatott a hid próba
terhelése, mely alkalommal a hidpálya minden 
négyzetméterére 450 kilogramm súly helyezte
tett el. úgy, hogy a nagy medernyílásra több 
mint 130 ezer bazalt és gránit koczka esett, a 
mi körülbelül 35 ezer ember súlyának felel 
még. A próbaterhelés eredménye igen kedvező 

szobortalapzatokat is beleszámítva, 17,000 köb
méter. 

A hidat a kereskedelemügyi minisztérium 
Dunahid-építési osztálya tervezte és ugyanaz 
vezette az építési munkálatokat is. Ez osztály 
főnöke Czekelius Aurél miniszteri tanácsos, 
helyettes főnöke Szántó Albert műszaki taná
csos, tagjai Nagy Virgil műszaki tanácsos, Gru-
ber, Beké, Pischinger, Viczmándy és Gállik 
főmérnökök voltak. 

A hid vasszerkezetét a magyar kir. állam
vasutak gyára, a hídfőket, pilléreket és a pálya
burkolatot Gross E. és Fischer Henrik czégek, 
az előépítményeket a Schlick-féle gépgyár, a szo
bortalapzatokat Zsigmondy Béla mérnök, a vas-
díszítő munkálatokat Arkay Sándor készítette. 

Láng Lajos kereskedelmi miniszter, minisz
tersége első perczétől fogva a legbehatóbban 
foglalkozott a hídépítési munkálatokkal, a me
lyeket majdnem naponkint megszemlélt. Főleg 
rz ő buzgalmának vo't köszönhető, hogy a nagy 

czikkekkel, stb., a melyeket az egyes beszédek 
megértetése végett közöl. A gyűjtemény lapjait 
forgatva, elvonul előttünk egész története annak 
a kornak, melyben Deák élt és munkálkodott, 
megismerjük belőlük minden felmerült fonto-
sabb kérdésben nemcsak Deáknak, hanem a 
kor legtöbb jelesebb férfiának nézetét is. Kónyi 
Manó megbecsülhetetlen szolgálatot tett törté
netirodalmunknak e roppant anyag összegyűj
tésével és lelkiismeretes feldolgozásával. 

A három első kötet első kiadása már évek 
előtt elfogyott, s most, midőn Deák Ferencz 
nagy történeti alakja, születésének közelgő 
századik évfordulója alkalmából a rendesnél is 
nagyobb érdeklődés központjává lesz, alkalmas 
időben jelent meg a második kiadás, mely e mel
lett számos becses új közleménynyel is bővült 
Különösen a kiegyezést közvetlenül megelőző 

41. szÁM^lgPi^50- •?VTOtTAM- VASÁRNAPI. ÚJSÁG. 677 

A HID A GELLÉRT-HEGY OLDALÁRÓL NÉVZE. 

A HÍD A TERHELÉS1 PBÓBA BEFEJEZÉSE UTÁN (1903 OKTÓBER 1.) 

AZ EBZSÉBET-HID BUDAPESTEN. 

Á m. kir M a m i i a u l a i gtpfyirinmk fil-Htl* 



678 VASÁBNAPI. ÜJSÁG. 4 1 . SZiUl 1903, 50 . ÉVFOLYAM. 

•M A m. kir. áJ/wnn>n'«* g'-pgyAninak fii r étele. 

AZ ALSÓ TARTÓLÁNCZ SZERELÉSE (1901. JÚLIUS 1-ÉN). 

AZ ERZSÉBET-HID BUDAPESTEN. 

időkre vonatkozó adatok gyűjteménye gazdago
dott Kónyi Manó kutatásai alapján, gróf Andrássy 
Gyula szóbeli közléseiből, gróf Apponyi György, 
gróf Dessewffy Emil, Ghyczy Kálmán, Maüáth 
György, Szögyény-Marich László, Tisza Kál
mán, báró Vay Miklós és mások bátrahagyott 
levelezéseiből s egyéb új adalékokból. E közle
mények nagy fontossággal birnak az akkori 
idők politikai állapotainak megítélésére ezeket 
sok tekintetben új világításba helyezik. Mind
ezek még inkább fokozzák a gyűjtemény érté
két, melynél gazdagabb és alaposabb forrás
munka nemzetünk XIX. századi történetére 
irodalmunkban nincs. 

Az alábbiakban néhány részletet közlünk a 
nagy munkából, tartalma jellemzésére. 

* 
A kiegyezést megelőző kor történeti ese

ményei között egyike volt azoknak, a melyek 
a legnagyobb feltűnést keltették, gróf Teleki 
Lászlónak, az lSGl-iki határozati párt vezéré
nek, az ország akkori legnépszerűbb politikusá
nak öngyilkossága, melyet 1861 május 7-ikéről 
8-ikára forduló éjszaka követett el, előtte való 
este. hogy Deáknak be kellett volna nyújtania 
felirati javaslatát, Telekinek pedig ezzel szem
ben a határozati javaslatot. Teleki László ha
lálának körülményeiről, okairól azokban az iz
galmas napokban sok mindenféle hír volt elter
jedve s ezek egy része még ma sem tűnt el egé
szen a köztudatból. Kónyi a felirati javaslat előz
ményeinek ismertetése kapcsán kiterjeszkedik 
ez esemény megvilágítására is. Több Telekihez 
közel állott kortárs nézetét, visszaemlékezését 
közli, melyek megértethetik, miért ölte meg 
magát gróf Teleki László. E kortársak : Kálóczy 
Lajos, az 1861-iki képviselőház egyik tagja s 
Teleki párthíve és barátja, Lukács Móricz, 
Teleki legbizalmasabb barátainak egyike, gróf 
Andráasy Gyula, Huníalvy Pál, Tisza Kálmán 

Pulszky Ferencz, Beöthy Ákos. Valamennyinek 
előadásából az látszik ki. hogy Teleki, a ki 
részint betegeskedése, túlfeszített munkássága 
miatt, részint pedig azok miatt a gyanúsítások 
miatt, melyekkel a külföldön maradt emigrán
sok illették azért, mert Drezdában történt elfo
gatása után elfogadta a király kegyelmét, kü
lönben is rendkívül izgatott lelkiállapotban 
volt, látva, hogy az országgyűlésen a határozati 
párt jut többségre, visszadöbbent a felirati 
javaslat visszavetésének s a határozati javaslat 
elfogadásának következményeitől. Belátta, hogy 
mint Lukács Móricz mondja: «ha a felirat el
esik, az országgyűlés eloszlattatik, a kiegyezési 
alkudozások megszakittatnak, újra provizórium 
áll be, abszolutizmus, katonai uralkodás*. En
nek felelősségét az ország s az egész világ, a 
jelen- és az utókor előtt nem merte elvállalni, 
de viszont saját párthiveit sem árulhatta el. 
Ezért nem talált maga számára más választást, 
mint az öngyilkosságot, melynek eszméjével 
különben már régebben is foglalkozott Mint 
ugyancsak Lukács Móricz mondja róla: tvéres 
hulláját dobta az út közepére, melyen pártfelei 
őt követték, és épen a csata előestéjén, ez néma 
intésül szolgálhatott, szolgált is nekik, hogy 
tévúton járnak, mely örvényhez vezet, hova 
magukkal ránthatják a hazát, a nemzetet is». 

A Teleki öngyilkosságára vonatkozó adatok
hoz újakkal is járul Beöthy Ákosnak e máso
dik kiadás részére adott közlése. 

Az előadandóknak, könnyebb megértése czéljá-
ból — írja Beöthy Ákos — tudni kell, hogy az 
1861-diki országgyűlés alatt és így kezdetén is a 
kiegyezés esélyei egyáltalán nem voltak kedvezőek. 
Deák elég pesszimista hangulatban volt, s gyakran 
mondogatta, hogy alig van reá kilátás, hogy az or
szág követeléseinek a minimuma a fejedelem enged
ményeinek a maximumával találkozzék. 

Tudni való továbbá, hogy még az ő nézetei is az 
országgyűlésen kisebbségben voltak. A képviselőház 
többsége már jó előre meg volt nyerve annak az 
iránynak, a mely később a <a határozati párt> né
ven volt ismeretes, s melynek feje Teleki László 

volt. Mennyiben birt e párt szakadási hajlamokkal, 
bajos megállapítani; de nem kell felejteni, hogy 
akkoron sokan kételkedtek a monarchia együtt-
maradásában. A nemzetiségi elv uralkodott a nem
zetközi viszonyokon, Olasz- és Németország egy
sége a közel jövő kérdésének tekintetett, a szlaviz-
mus is egy nagy kérdőjel alakjában jelentkezett, 
úgy annyira, hogy mindezen jelenségek sommázata 
a legválságosabb színben tüntette föl a közeljövőt. 
III. Napóleon császár uralkodott a diplomatián. 
Sokan tudni vélték, bogy csak alkalomra vár, a 
mikor a monarchiának megadja a kegyelemdöfést 
Teleki Lászlót úgy tekintették, mint meghitt em
berét, esetleg a közvetítőt hazánk ós azon uralkodó 
között, a kit egy időben még Moltke is imperator-
nak nevezeti 

Ilyen hangulat mellett nyilt meg az országgyűlés, 
s ezt a hangulatot még kiélesítette a február 26-iki 
osztrák alkotmány kihirdetése, a mely alkotmány
nyal szemben nyilatkozni kellett és állást kellett 
foglalni. Deák az adott körülmények között szük
ségét érezte annak, hogy Telekivel tisztába jöjjön, 
s ezért magához kérette. A mit itt leirok, azt Deák 
maga beszélte el nekem ; jól emlékezem mindenre; 
oly tisztán állanak előttem, hogy az előadandókat 
akár hittel is megerősítem. 

Deák így szólott Telekihez: iTe László, mint 
becsületes ember mondd meg nekem, ha a szakítás 
köztünk és az uralkodó-ház között megtörténik, 
bizonyos vagy-e abban, hogy Napóleon segítsé
günkre fog jönni ?» Mire Teleki azt válaszolta, hogy 
erre neki biztosítéka nincs. Jól van, monda Deák. 
akkor én cselekszem, s megírta a föliratot, mely 
tudvalevőleg a jogfolytonosságot kiemelvén, a bé
kekötés útját nem zárta el. Mikor föliratával elké
szült, megküldte azt Telekinek elolvasás és állás-
foglalhatás végett Teleki elolvasta, a fogalmazványt 
visszavitte Deáknak, megköszönte figyelmét, s szó 
nélkül távozott. 

Ismeretes, hogy Teleki az azon napot megelőzött 
éjjelen, a melyen, előzetes megállapodás szerint, 
Deáknak indítványát elő kellett volna terjesztenie, 
magát agyonlőtte. Gyászos elhatározását Deák úgy 
fogta föl, hogy saját személyében kiegyezni nem 
volt hajlandó, de a kiegyezésnek nem akart útjában 
állani. 

Deák Ferencz 1861-iki első felirati javaslatára 
tudvalevőleg június 21-ikén királyi leirat jött 
válaszúi, mely az abban kifejezett kívánságok 
teljesítését megtagadta. Erre Deák az augusz
tus 8-iki ülésben felolvasta második felirati 
javaslatát, mely tudvalevőleg az elsővel együtt 
a kiegyezési korszak legfontosabb okirata, Deák 
politikai felfogásának összefoglalása és egyúttal 
szónoki képességének egyik legtökéletesebb 
alkotása. A második felirati javaslat elfogadása 
után csakhamar elterjedt a hír. hogy az ország
gyűlést fel fogják oszlatni. Ghyczy Kálmán, a 
képviselőház elnöke, augusztus 19-ére harmincz 
képviselőt összehítt értekezletre, hogy meg
beszéljék a feloszlatás esetén szükségessé váló 
teendőket Deák rövid jegyzőkönyvi óvást tar
tott szükségesnek s el is mondotta annak tar
talmát. Az értekezlet elfogadta indítványát s 
abban egyezett meg. hogy mihelyt Ghyczy Kál
mán elnök a feloszlatás ról biztos tudomást szerez, 
hívjon össze ülést, melyen Deák Ferencz meg 
fogja tenni indítványát. Az augusztus 21-iki 
újabb értekezleten Ghyczy jelentette, hogy a 
feloszlatást bizonyosnak lehet tekinteni, mire 
Deák felolvasta óvását, melyet elfogadtak. 
A képviselőház még ugyanaz nap délben zárt 
ülést tartott s ezen Deák nagy tetszés közben 
beterjesztette óvását rövid beszéd kíséretében. 
Az óvás, mely rövidsége mellett mint szónoklat 
is kiváló szépségű, velős, tartalmas dolgozat, 
így hangzik: 

•Az országgyűlésnek föloszlatása előre látható és 
több mint valószínű, noha még hitelesen tudva 
nincsen. Ha alkotmányszerüleg mennének a dol
gok és a legfőbb hatalom irányunkban törvény
szerűig gyakoroltatnék: előre meg lehetne mon
dani az időt és módot, mikor és miként fog az 
országgyűlés berekesztetni; de mivel a tapasztalás 
azt mutatja, hogy már alakjában sem vitettek az 
ügyek alkotmányszerüleg a legfőbb hatalom részé
ről : nem tudhatjuk, minő pillanatban és mily alak
ban fog a feloszlatás megtörténni. A mint az előttem 
szólott érdemes képviselőtársam, Bónis Sámuel elő
adta, fontosnak és mindenesetre szükségesnek talá
lom én is, hogy az országgyűlésnek végpillanatában 
óvásunkat jelentsük ki az iránt, a mi eddig és ezen
túl törvénytelenül történt és történendik ; és mivel 
a mai nap csak a miénk, a holnap már a sors 
kezében van, nem halaszthatjuk és nem mulaszt
hatjuk el ma azt, mit talán holnap tennünk már 
nem lehet. Nem ereszkedem részletekbe; én egy 
óvást tartok szükségesnek a ház nevében kijelen
teni és ha a tisztelt ház megengedi, azt fogalmazva 
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fel fogom olvasni, mint azt egyéni nézetem szerint 
jónak látom. 

«Óvás. Az ország gyűlése jogszerűleg egyedül a 
magyar alkotmány alapján működhetvén, semmit 
el nem mulasztott, hogy ezen alapot helyreállítsa 
s teljesen biztosítsa. 

Az országgyűlésnek törvényszabta kiegészítése, 
a felelős minisztériumnak és a felfüggesztett tör
vényeknek visszaállítása valának mindenekelőtt 
szükségesek arra, hogy az országgyűlés törvények 
alkotásába bocsátkozhassák. Ezeket sürgettük tehát 
mindenek előtt; de ismételt felirataink sikeretlenek 
maradtak; s ekképen az országgyűlésnek hatás
köre egyedül az ország jogainak védelmére lőn 
szorítva, mit ki nem egészített állapotában is joga, 
sőt kötelessége volt erélyesen teljesíteni. 

Az országgyűlési kölcsönös értekezések fonalát 
tettleg a legmagasabb leirat szakasztotta meg, mi
dőn ősi alkotmányunkat, az alapszerződések elle
nére, absolut hatalommal lényegében átalakítva, 
tanácskozásainkat a császári diplomák és pátensek 
terére s korlátai közé kívánta szorítani, hová mi 
jogszerűleg nem léphettünk. 

Meggyőzött minket azon legmagasabb leirat arról, 
hogy nincs szándéka ő felségének a pragmatica sanc-
tio értelmében visszaállítani alkotmányunkat, mely
hez pedig mi hűtlenek soha nem lehetünk. És meg
győződésünket újabban meg fogja erősíteni az, ha az 
országgyűlésének törvényszabta kiegészítése s a par
lamentáris kormány visszaállítása helyett az ország 
gyűlésének oly föloszlatása következik be, mely a 
törvények rendeletével ellenkezik. 

Az 1848. évi IV. törvényezikk szerint az ország
gyűlést föloszlatni mindaddig nem lehet, míg a 
minisztérium a múlt évi számadásokat és a követ
kező költségvetést elő nem terjeszti, s az ország
gyűlés azok iránt határozatot nem hoz. 

De a törvény ezen rendelete nem teljesíttetett s 
nem is teljesíttethetik mindaddig, míg a felelős 
minisztérium vissza nem állíttatik s az ország gyű
lése ki nem egészíttetik: mert nincs törvényes kor
mány, mely a költségvetést előtérjeszsze, s az or
szág gyűlése épen az által, hogy a törvényszabta 
kiegészítés határozottan megtagadtatott, képtelenné 
van téve a költségvetésnek megállapítására. 

Azt is rendeli az említett t-czikk, hogy az or
szággyűlésnek föloszlatása után három hónap alatt 
az újabb országgyűlés összeüljön. Ha tehát a fel
oszlatás után az ország gyűlése a törvényben kitű
zött időre ismét össze nem hivatik, a törvény ren
delete az által is újabban sértve lesz. 

Mi tehát kénytelenek vagyunk már előre minden 
ily eljárást alkotmányellenesnek, s a tizenkét évig 
fennállott absolut rendszer további folytatásának 
tekinteni. Az erőhatalomnak tettleg ellene nem 
szegülhetünk; de azok ellen, mik ekkép történnek, 
ünnepélyes óvást teszünk, s kijelentjük, hogy min
den jogilag fennálló törvényeinkhez, és így az 
1848-ik évben szentesített s országgyűlésileg meg 
nem változtatott törvényekhez is szorosan ragasz
kodva, a hatalomnak minden oly lépését, mi 
azokkal ellenkezik, alkotmányellenesnek fogjuk 
tekinteni.» 

Ez azon óvás, tisztelt ház, melyet indítványozok 
és mely indítványt a ház asztalára leteszek. Azt 
hiszem, fölösleges ezen indítványt támogatni; an
nak oka magában a dolog természetében fekszik. 
Nekünk egyetlenegy fegyverünk a törvény és 
ügyünk igazsága, s erre támaszkodva kell a hata
lom fegyvererejével szemben állani. Régi állítás s a 
történelem tanúsága szerint talán aligha csalt va
laha az, hogy az igazság végre győzni fog, és ne
künk abba kell minden reményünket helyeznünk. 
Hogy ezen téren biztosan lépjünk, nem szabad, 
nem lehet nekünk a törvény terét soha semmi szin 
alatt és semmi esetben elhagyni, mert csak ez azon 
biztos tér, hol fegyveres erő nélkül fegyveres erő 
ellenében is megállhatunk. Az országgyűlés eddig 
ezt követte s most az országgyűlés valószínűleg 
szét fog oszlattatni. Egyes polgárai lesznek a hazá
nak mindazok, kik most a nemzet képviselői voltak. 
En azon tiszta meggyőződéssel lépek vissza ismét 
azon magányba, honnan kiléptem, hogy, mint kép
viselőtársaim is, szentül, legjobb lelkiismeretünk 
szerint teljesítettük azt, mivel a hazának, küldőink
nek és önlelkiismeretünknek tartoztunk, s egy
szersmind azon meggyőződést táplálom keblemben, 
hogy az országgyűlésnek e részbeni példáját mind 
a törvényhatóságok az országban, mind az egyes 
polgárok a hazában, híven követni fogják, azaz 
megmaradván a törvény alapján, a törvénytől nem 
távoznak, a törvényhez szigorúan ragaszkodnak és 
akár jobbra, akár balra mi tőrvény ellen van, azt 
se helyeselni, se követni soha nem fogják. A törvény
hatóságok, míg így fennállanak, addig a törvény ér
telmében fognak működni; öngyilkosságot nem 
fognak elkövetni, a sors osapásait nyugodt kebellel 
fogják várni. Az egyes polgárok is tartsák magukat 
a törvényhez. A törvény oly nyugalmat ad a lélek
nek, hogy a legsulyosb eseményeket is, ahhoz ra
gaszkodva, be lehet várni, ós épen ez fogja elő
idézni azt, a mi a tűrésnél legfőbb, hogy móltóság
gal tűrjünk, a méltóságot pedig a törvényesség adja 
meg és semmi más. Indítványomat a tisztelt ház-

A TEHERPÓBA LÁNG LAJOS KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER ES KÍSÉRETE JELENLÉTÉBEN. 

AZ ERZSÉBET-HID BUDAPESTEN. 

nak bemutatom. (Közfelállással kifejezett általános 
helyeslés és hosszasan tartó viharos éljenzés s fel
kiáltások : Elfogadjuk ! Elfogadjuk !) 

A képviselőház a Deák Ferencz indítványozta 
Óvást egyhangúlag elfogadta. A főrendek azt aug. 
21-én tartott űlésökben szintén magukévá tették. 

A képviselőházat augusztus 22-én csakugyan 
feloszlatták. 

NŐK AZ ANGOL POLITIKÁBAN. 
A politika és a társadalmi élet Angolország

ban elválaszthatatlan egymástól. Legjobban 
látni ezt majd minden délután a londoni kép
viselőház terraszán, mely a Themsére néz. 
Ide bárki bejuthat egy parlamenti tag meghí
vására s ez alkalommal élnek is, a kik tehetik, 
mert a terrasz egyike az előkelő London leg
kedvesebb szórakozó helyeinek. Százával van
nak ott az asztalok s minden asztal egy-egy 
mulató társaság központja. Pompásan öltözött 
hölgyek egy-egy elegáns képviselő kíséretében 
(az angol parlament körülbelül a világ legele
gánsabban öltözött testülete) üldögélnek ott, 
szemben velük a Themsén nyüzsgő, soha szüne
tet nem tartó élet, mögöttük a parlament vén, 
szürke falai a délutáni nap világításában. Az 
asztalokra előkelő külsejű pinczérek rakosgat
ják a teát, fagylaltot, egyéb frissítőt Csak az te
kintetik jóformán a «társaság»-hoz tartozónak, 
a ki néhanapján meg szokott itt fordulni. 
Nem csoda, ha a képviselők is szívesen mene
külnek az ülésterem vagy a bizottsági termek 
fülledt, füstös levegőjéből e helyre, hogy leg
alább kis ideig élvezhessék a friss levegő és a 
szép hölgyekkel való társalgás gyönyörét, a míg 
meg nem szólal a számtalan villamos csengettyű, 
annak jeléül, hogy be kell menni az ülésre. Ek
kor aztán eldobják a czigarettát, elbúcsúznak 
ismerőseiktől és sietnek a terembe. 

A társas életnek a parlamentre való hatását 
legjobban jellemzi az, hogy vagy egy évvel 
ezelőtt, mikor a képviselőház módosította sza
bályait s az ülések tartásának idejét, nagyon 
vigyáztak arra, hogy szombatra ne essék ülés. 
Szombaton délután ugyanis mindenki, a ki a 
társasághoz tartozik, felkap a vonatra és siet 
valahova, valamely vidéken lakó uri családhoz, 
hogy a városban oly unalmas vasárnapot ott 
töltse. Ha szombaton ülés volna s a vidéki há
zakban a házi asszonyok hiába várnának kép
viselő-vendégeikre, ez valóságos felfordulást 
okozna. Egy demokrata képviselő felszólalt 
ugyan egyszer a szombati szünet ellen; azt 
mondta, hogy ha Francziaországnak vagy 
Németországnak eszébe jutna hirtelen háborút 
izenni Angolország ellen egy szombati napon, 
háborítlanul bevonulhatna Londonba a legrö
videbb idő alatt, mert a miniszterek, képviselők, 
az állami hivatalnokok, katonatisztek, szóval 

mindenki ez nap valami falusi házban tölti az 
időt. E fenyegető kilátás ellenére is a felszólalót 
leszavazták. A «week-end» — a hét vége — 
szent és sérthetetlen intézmény, a melyet nem 
lehet megbontani. Igaz is. mikor a vasárnap 
Londonban oly unalmas s az angol vidéki há
zak oly kellemesek, tágasak, vendégszeretők. 
Más országokban a társaság alkalmazkodik a 
politikai élethez. Angliában ez fordítva van: a 
politikai ügyek intézését úgy rendezik, hogy 
bele ne ütközzék a társadalmi szokásokba. 

Az angol nők nemcsak, hogy szeretnek poli
tizálni, de értenek is hozzá. Nem egy előkelő 
hölgy szalonja visz irányadó szerepet egy-egy 
politikai mozgalomban. Az úri hölgyeknél a 
politika benső ügyeinek ismerete úgyszólván 
a nevelés tartozéka. Nem egy ember köszön
heti emelkedését vagy bukását a női közben
járásnak, hangulatkeltésnek. A pártoskodás 
azonban ritka; rendes időben, hacsak a párt-
szenvedélyek nincsenek nagyon kiélesedve, a 
különböző pártok vezetői nem egyszer találkoz
nak ugyanabban a szalonban s ebédelnek ugyan
annál az asztalnál. 

A nők politikai szerepe azonban Angolország
ban korántsem szorítkozik csak a szalonokra. 
Ott vannak ők a politikai bizottságokban, 
ligákká alakulnak, politikai szónoklatokat tar
tanak s különösen nagy sikereket érnek el vá
lasztásoknál mint kortesek. Van egy szövetsé
gük — a «Primrose League» — a mely csupa 
nőből áll s egyike a világ legnagyobb hatású és 
legjobban szervezett politikai ügynökségeinek 
fényes bizonyítékául az angol nő politikai ráter
mettségének. 

EISENHUT FERENCZ FESTMÉNYEINEK 
KIÁLLÍTÁSA A MŰCSARNOKBAN. 

Alig négy hónapja, hogy a müncheni Oest-
licher Friedhof egy frissen hantolt sírjában örök 
pihenőre tették a magyar művészgárda egyik 
tehetséges és szorgalmas munkását. Eisenhut 
Ferenczet, s ma már kegyeletes kezek össze
gyűjtötték az elhunyt művész hagyatékát s 
érdekes, gazdag és tanulságos kiállítást rendez
tek belőle a városligeti Műcsarnokban. 

Életrajzi adatait halálakor már közöltük s 
így most a kiállítással akarunk röviden fog
lalkozni. 

Egy nagy ós három kis termet töltenek meg 
azok az olajfestmények, tanulmányok, vázla
tok és rajzok, melyek a hirtelen elhalt művész 
hagyatékából a kiállításra kerültek, s melyek 
csaknem teljesen tiszta képét adják Eisenhut 
művészi fejlődésének, az első szárnypróbálga
tásoktól kezdve egészen élete utolsó időszakáig. 

Az első nagy teremben a kész olajfestmények 
és nagyobbméretű vázlatok vannak Ízlésesen 
csoportosítva, melyek közül különösen a Zenta 
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szakából, 1886—1887- és 1888-ból valók, és jól
eső összhangzatban mutatják be művészetének 
kiválóságait. Ugyanennek a teremnek egyik 
hosszú falán és az egész harmadik teremben 
a művész pompás rajzainak hosszú sorozata 
függ, a melyek közt a figyelmes szemlélő több
szörösen ráakadhat a nagyobb festmények alak
jaira. 

Míg Eisenhut Ferencz életének utolsó idő
szakában súlyos anyagi gondokkal volt kény
telen küzdeni, most, hogy meghalt, hagyatéká
nak minden jelentéktelen darabjáért valóságos 
versenyt folytat a közönség s mindjárt a tár
lat első napján több mint 14,000 korona 
értékű festménye, tanulmánya, vázlata és rajza 
kelt el. 

Mai számunkban közöljük a tárlat három 
legérdekesebb darabjának: a «Zentai csata» 
vázlatának, a «Hadi zsákmánya nagy vázlatá
nak és a (iHunyadi kirohanásai) czímű festmény
nek másolatát. 

Megemlítjük még, hogy az utolsó kis terem 
egyik falán a korán elhunyt Schuster Ferencz, 
fehértemplomi születésű művész néhány réz-
karcza van kiállítva, melyek azt bizonyítják, hogy 
a fiatal művészben sokat igérő tehetség szállott 
sírba. 

város számára készült milleniumi képnek, a 
«Zentai csata»-nak egy nagyobb vázlata — 
mely minden valószínűség 6zerint az állam 
tulajdonába fog átmenni, — a «Hadi zsák
mány* (dr. Wagner Géza tulajdona), az "írás
tudó» (Glück Frigyes tulajdona) és néhány 
ragyogóan színes vázlat válnak ki. Ugyanebben 
a teremben van a budapesti közönség előtt már 
ismert «Népünnepély a Kaukázusban* czímű 
nagyobb festmény, valamint a művész egyik 
legutolsó munkája és egyetlen tempera-fest
ménye, a «Hunyadi kirohanásai), a melylyel 
az iskolai faliképekre ez év elején kiírt pályá
zatban vett részt. Mindezek a kiváló alkotások 
érdekes bizonyítékai az elhunyt nagy művészi 
képességének, jellemző erejének, lelkiismere
tességének. 

A jobboldali első kis teremben jobbára kis
méretű vásznak sorakoznak, a művész kauká
zusi és bokharai tanulmányai, melyek közül a 
tatár, persa, cserkesz, lesgiai typusok a jellem
zés közvetlenségével és a széles felfogással, a 
tájképek, utczarészletek és interieurök pedig az 
élesszemű megfigyelés és a gondos kidolgozás 
révén kötik le a figyelmet. 

A második kis terem három falát a művész 
tuniszi, algiri és kairói tanulmányai foglalják 
el, melyek Eisenhut első keleti utazásának idő- VÁZLAT A «(ZENTAI CSATA») CZIMŰ FESTMÉNYHEZ. 

HUNYADI JÁNOS NÁNDORFEHÉRVÁRNÁL. 

E I S E N H U T F E R E N C Z M Ü V E I N E K K I Á L L Í T Á S Á B Ó L . 

EGYVELEG 
* A legmagasabb épület az a 30 emeletes lakó

ház, mely New-Yorkban nem rég készült el. Magas
sága a földszinttől nézve 1382/s méter. 

* A Kairó és a Fokföld közt épülő vasútból 
4640 kilométer már elkészült; a még hátralevő 
4420 kilométer legfeljebb két év alatt szintén el fog 
készülni, Bulowayónál a vágányok a tenger színe 
fölött 1362 méter magasságban vannak lerakva. 

* A franczia tő'ke. Legújabb hivatalos adatok 
szerint a világ minden részeiben vannak franczia 
tőkék elhelyezve. A külföldre vándorolt franczia 
pénz összegeit 24 milliárd frankra becsülik. Ezen 
óriási összegből 5200 millió orosz, és 2000 millió 
spanyol államkötvényekben van elhelyezve. Anglia 
Francziaországnak 760 millióval, Németország pedig 
64 millióval tartozik. Afrikában — Egyiptom kivé
telével — 1220 millió franczia pénz van különféle 
vállalatokba befektetve. Nem csoda, hogy Bismarck 
Francziaországot már ezelőtt 33 évvel tiz milliárd 
erejéig akarta megsarczolni, a mit azonban tudva
levőleg felére csökkentettek. 

* A párisi opera zenekarának 105 ti gja éven
ként 348 ezer korona fizetést kap. Az énekesnők 
közt legjobban Hegton r.sszony van fizetve, kinek 
évi fizetése 98 ezer korona. 

* Harangozó és kántor család. Handington 
angolországi faluban 1631 óta a harangozó és kán
tor teendőit mindig az ottani Bramwell nevű csa
lád tagjai végzik. A Bramwell-család ezen előjogát 
minden új uralkodó meg szokta erősíteni. 

* Francziaországban a vadorzást külön e czélra 
alakúit társulatok űzik, melyek a tetemes üzleti ki
adások mellett is nagy haszonnal dolgoznak. Az 
egyik társulat selyemből font hálókat használ. Egy 
ily háló 24 ezer koronába kerül * 
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A MÁSODIK NEMZETKÖZI CZÉLLÖVŐ-VERSENY 
PUSZTA-SZENTLŐRINCZEN. 

Magyarországon a sportok igen jó talajra 
találtak. Az athletikai sportokban immár túlzás 
nélkül mondhatjuk, hogy csupán az angolok 
múlják felül a mi ifjainkat; a football-sport is 
óriási mérveket öltött rövid idő alatt és egy
általában nincs a sportnak az az ága, mely 
nálunk hamarosan hivatott mívelőkre ne ta
lálna. A mi a testi rátermettséget, a megkíván
tató gyors felfogást, sőt a sokszor elszántságot 
igénylő tróninget illeti, a magyar nincs híján 
egyiknek sem. A megtestesült all-round athléta, 
a mi körülbelül annyit tesz, hogy minden sport
ágban nagyon jó, ha egyesekben nem a legjobb 
is. Az olaszokat például a vívásban nehezen 
fogjuk felülmúlhatni. Százados tradicziók foly
tán mintegy vérévé vált már az olasznak a 
könnyű karddal való bánás, a mit néhány év 
alatt bármily igyekezettel bajos volna utóiérni. 
Ugyanígy vagyunk az angolok tennisz játéká
val és a czóllövószetnek azzal a magas fokával, 
a mely számos nyugati nemzetnél kifejlődött, 
magától értetődőleg a katonai szempont szem
előtt tartásával. Osztrák szomszédaink kétség
kívül előbbre vannak ezen a téren. A magyar, 
ha puskát vesz kezéhe, vadászni megy, a stájer, 
a tiroli azonban a czéllövészetet saját magáért, 
a mint mondani szokás, «önczólképen» űzi. 
A Lajthán túli országok tele vannak lövész
egyletekkel, a melyek aztán az osztrák nép
fölkelésbe is bevonatnak. Olaszország és Svájcz 
még többet tettek ezen a téren. Olaszország
ban csaknem ezerre megy a katonai módra fel
állított nemzeti lövöldék száma, a melyek 
katonatisztek vezetése alatt működnek, Svájcz-
ban pedig már tizennégy éves koruktól kezdve 
rendszeresen, katonai fegyverekkel képezik ki 
az ifjúságot. 

Nálunk mindez ideig a tapogatódzás korsza
kát éltük e téren. Hogy mintegy új korszakról 
beszélhetünk e téren, az Szemere Miklós ország
gyűlési képviselő érdeme. Tavaly és ez évben 
tartott képviselőházi beszédeiben hangsúlyozta 
már az ifjúságnak ez irányban való előkészíté

sét a katonai szolgálatra és színes képet tárt 
az ország elé a többi államok tevékenységéről 
ebben az irányban. Szavát nem sokára tett is 
követte. Tavaszra elkészült Szent-Lőrinczen a 
nagyszabású lővőház, a melyet kész örömest 
bocsátott a tevékeny budapesti Egyetemi Athle
tikai Klub tagjainak és minden érdeklődőnek 
rendelkezésére. Májusra pedig kiirta az első 
nemzetközi lövőversenyt, a melyen külföldiek 
nyerték el az első díjakat. Ezt a körülményt 
azonban megymagyarázza a komoly tréning
nek, jobban mondva az «alkalom»-nak az a 
hiánya, a melyről fentebb már említést tettünk. 
Ez első versenyben kiderült elmaradottságunk 
nem csüggesztette, sőt buzdította a kezdemé
nyezőket s ez indította gróf Széchenyi Bélát is 
arra, hogy az őszi versenyre díjat adjon, hogy 
azáltal buzdítsa a magyar fiatalságot. A most 
október 2-án tartottmásodiknemzetközi czóllövő-
versenyen sem mi vittük el ugyan a pálmát, de 
legalább meglátszott a nyoma annak, hogy ha 
módja nyílik a magyar fiúnak arra. hogy tehet
ségét fejleszsze, hamarosan felveheti az idegen
nel a versenyt. Az első és második díjat Son-
nenberger Károly és Ramoult István, a bécsi 
Schützenverein két tagja vitte el, a harma
dik díj azonban már a magyar Sárpy László
nak jutott, a ki azonkívül a legtöbb ezentrumot 
is lőtte. Mögötte maradtak az olasz Batilla, a 
berlini Bechtold, az olasz Angelo és Pasqualino, 
mindegyik egy-egy mesterlövő. Pasqualinót kü
lönben Ordódy Béla ós Kotschy Erich is meg
előzték. 

A verseny eredménye minden tekintetben ha
ladást mutat az előzővel szemben. Míg akkor 
például a megtett húsz lövés közül csupán csak 
a győztes talált húszszor, addig most az öt első 
részére jegyeztek húsz találást a versenyzők. 
És könnyen nyilvánvaló lesz a verseny gyakor
lati haszna is, ha felemlítjük, hogy a versenyen 
csak katonai fegyverekkel lehetett részt venni. 
A versenyrendező Szemere Miklós azonban 
nemcsak a mérkőzés előfeltételeinek megterem
tésében mutatta áldozatkészségét. A díjak is 
méltók voltak az egész versenyhez. Az elsőnek 
3000 korona, a másodiknak 1500 korona jutott 

Ezenkívül gróf Széchenyi Béla koronaőrnek 
1000 koronás díja került eldöntésre a nemzet
közi mérkőzést követő országos versenyben, a 
melyet Lestyánszky Dezső, a budapesti egye
temi athletikai klub kitűnő lövője nyert meg. 

S.L. 

FERENCZ JÓZSEF TANÍTÓK HÁZA. 
Folyó hó 4-én, királyunk nevenapján avatták 

föl ünnepiesen azt a magyar stílben épített szép 
palotát, mely Budapesten a Szentkirályi-utcza 
47. szám alatt«Ferencz József Tanítók Háza* 
aranybetűs fölirásával már messziről magára 
vonja a járó-kelők figyelmét. A «Ferencz József 
Tanítók Házá»-nak három rendeltetése van : 
el van benne helyezve az Eötvös-alap (orszá
gos tanítói segélyegyesűlet) által föntartott 
főiskolai internátus, az orsz. tanszermúzeum és 
az orsz. pedagógiai könyvtár. A három emele
tes, tágas épület legnagyobb részét — az egész 
udvari részt — a főiskolai internátus foglalja 
el. negyven lakószobájával, nagy ebédlőjével, 
billard-termóvel, könyvtári és gyűlési helyisé
geivel, fürdőszobáival, stb. 

A Tanítók Háza eszméje az érdemes Péterfy 
Sándornak, a kit a tanítók «atyjoknak» és 
«pátriárkájoknak» hívnak, az agyában.— vagy 
mint az Eötvös-alap jelenlegi elnöke megnyitó 
beszédében mondotta: a szivében született meg. 
Péter fy Sándor, mint az Eötvös-alap orsz. 
tanítói segélyegyesület megalapítója és elnöke 
szomorúan tapasztalta, hogy a tanítók kiváló 
tehetségű gimnáziumot végzett fiai közül szá
mosan kénytelenek alárendeltebb hivatali állá
sokkal megelégedni csak azért, mivel szüleik 
szegénysége miatt nem végezhetnek felsőbb 
tanulmányokat Fölvetette tehát a főiskolai 
internátus eszméjét, melyre már két évtizeddel 
ezelőtt megindította a mozgalmat, de a külön
ben lelkes tanítóság erői elégtelenek lettek 
volna az emberbaráti és művelődési fontosságú 
eszme megtestesítésére, ha a kormány és 
törvényhozás nem sietnek a tanítóság segít
ségére,— miként a kapubejáró baloldali falába 

A PU8ZTA-SZENTLŐRINCZI LÖVOHÁZ LÖVŐTERE. 
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beillesztett emléktáblán o lvasha tó : «a magyar 
taní tói kar közhasznú munkásságának elisme
réséül » — azzal, hogy egy millió koronát sza
vaztak meg a budapesti és kolozsvári Tanítók 
Háza létesítésére. 

A budapesti ház m á r áll, sőt föl is van avatva, 
a kolozsvárit pedig, mely már szintén tető alatt 
van, 1904 augusztus közepén avatják föl. 

A Ferencz József Tanitók Háza azon a tel
ken épült, a melyet az Eötvös-alap 1899-ben 
vásárolt meg 208,000 koronáért, még abban az 
évben meg is nyitván — szerény keretek közt. 
64 ifjú számára — főiskolai internátusát . A régi 
kétemeletes épületet a telekkel együtt az Eöt
vös-alaptól a kincstár vette meg s építtette 
ugyanoda a mai három emeletes palotát, mely 
egyike a főváros legszebb épületeinek. 

A főiskolai in ternátus voltaképen csak most 
vált teljessé, a mennyiben az Eötvös-alap erre 
az iskolai évre már 120 egyetemi hallgatót — 
ez a teljes létszám — vett föl részint ingyenes, 
részint féldíjas és kedvezményes helyekre. Ta
nítók, tanárok és tanügyi tisztviselők fiait ve
szik föl, de, mivel a föntartó Eötvös-alap va
gyonát tanítók gyűjtötték és adták össze, ked
vezményes helyre csak taní tó fia vehető föl. 
A legnagyobb díj havi 50 korona, a miér t az 
ifjak teljes ellátáson kívül még orvosi kezelést 
is kapnak. Az ellátás kitűnő, a pedagógiai irá
nyí tást pedig a gondnok, Józsa Mihály tan
felügyelő ós az Eötvös-alap elnöksége együt
tesen gyakorolják. Az in terná tus ügyeit a fel
ügyelő-bizottság intézi, melynek elnöke Tóth 
József tanfelügyelő. 

A Ferencz József Tanítók H á z á t föntartó 
Eötvös-alapnak jelenleg 7200 tagja van, va
gyona pedig — értékpapírokban elhelyezve —-
418,000 korona. A főiskolai in terná tus t az Eöt
vös-alap részint az alapítványok kamataiból, 
részint a tagok tagsági díjaiból, adományokból 
és a közoktatásügyi miniszter 4000 koronás 
hozzájárulásából tart ja fönn. 

Az Eötvös-alap, mely a főiskolai in ternátu-
son kívül még évenként 8000 korona ösztön
díjat és segélyt is ad a tanítók gyermekeinek, 
árváinak, özvegyeinek ós szabad asztalt 80—90 
tanuló ifjúnak, megérdemelné, hogy minden 
tanító tagjává legyen s hogy a társadalom is 
támogassa. A jelenlegi e lnök : Ujváry Béla 
mindent elkövet ebben a tekintetben és törek
véseit máris siker koronázza, a mennyiben az 
emberbarát i orsz. egyesület tagjai a most folyó 
évszeptember hónapjában 2200-zal szaporodtak. 

Végül megemlítjük még, hogy a Ferencz Jó 
zsef Tanítók Háza Herczeg Zsigmond és Baurn-
garten Sándor építészek tervei szerint épült s 
hogy a berendezéssel együtt 658,000 koronába 
került. 

RUTTKAYNÉ KOSSUTH LUJZA SÍREMLÉKE. 
A budapesti Kerepesi-uti temető ismét egy 

művészi síremlékkel gazdagodott. Most állítot
ták fel Rut tkayné Kos3uth Lujza síremlékét, 
melyet Horvai J ános fiatal szobrászunk min
tázott. 

Rut tkayné tudvalevőleg a miílt évi október 
13-ikán hal t meg 87 éves korában. Viszontagsá
gokban gazdagon telt el é l e t e ; a szabadságharcz 
u tán egy ideig Amerikában élt, később bátyja, 
Kossuth Lajos ház tar tásá t vezette Turinban. 
1894-ben. Kossuth halála u tán hazatér t s 
csendes elvonúltságban töltötte aggkora napjait . 

Az emléket, mely sírját jelöli , október 12-én 
leplezik le. A szobormű allegorikus alakja fiatal 
nőt tűn te t fel, ki jobb kezét áldólag emeli maga 
elé. míg balkezében töviskoszorút tart . A szen
vedés, hűség és szívjóság példaképéül szolgál 
ez alak, ezt fejezi ki magatar tása és arcza. 
melyet mélyen leomló fátyol vesz körűi. A sír
emlék jól sikerült, gondos munkája a fiatal 
szobrásznak. 

AZ UTOLSÓ OBRENOVICS. 
így hívják rendesen Milán királynak és a szép 

Joannides Artemiziának fiát, Obrenovics Györgyöt 
Erről a kedves arczú, villogó szemű, nagyon intel
ligens 14—15 éves fiatalemberről sokat Írtak a 
szerbiai királygyilkosság után a lapok, mint állító-
agos trónkövetelőről s neve most ismét forgalomba 

került hogy napokon át Budapesten tartózkodott 
gróf Zichy Jenőnél, a kihez Konstantinápolyból 

Szemere Miklós fogadja Márkus József főpolgármestert. 
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jött, a hol eddig a szultán pártfogása alatt élt. 
Hozzátartozói azonban attól féltek, hogy élete itt 
nincs biztonságban, miért is jobbnak látták őt biz
tosabb helyre küldeni. Dr. Mizzi konstantinápolyi 
ügyvéd kisérte útjában, hogy Európa valamely 
előkelő nevelőintézetében elhelyezzék. Először a 
bécsi Thereziánum volt szóban, de Goluchowsky 
külügyminiszter politikai tekintetekből ellenezte 
ezt a tervet. Végűi a góthai katonai iskolába vet
ték fel a fiatal embert. 

Gróf Zichy Jenő egy vidéki laphoz intézett leve
lében elmondja, hogy ha Milán király végleg elvál
hatott volna Natáliától, elvette volna Joannides 
Artemiziát s a gyermeket is az ő kívánságára ne
vezték Obrenovics Györgynek s így is anyaköny
vezték. Később Sándor király is tervezte, hogy fél
testvérét elismeri és trónörökössé teszi, de erről 
Drága lebeszélte. 

A fiatal Obrenovics Györgyöt képünk gróf Zichy 
Jenőnek és kísérőjének, dr. Mizzinek társaságában 
mutatja be. Az ifjú György Budapesten időzése 
alatt a képviselőházban is járt, hogy atyai barátjá
nak, gróf Zichy Jenőnek beszédét meghallgassa. Ez 
alkalommal készült a képviselőház egyik szobájá
ban az itt bemutatott fénykép. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Deák Ferencz beszédei A nagy magyar állam

férfiú összes fönmaradt beszédeinek hat kötetes 
gyűjteményéből, melyet Kónyi Manó adott ki, az 
első három kötet már évek óta elfogyott s ezért 
most második kiadásban való közrebocsátásuk 
vált szükségessé. Az új kiadás egyúttal lényege
sen bővített is, a mennyiben szerkesztője felhasz
nálta benne újabb kutatásait s egyúttal kibővítette 
az első kötetben foglalt beszédek bevezetéseit és 
mindegyik után megírta a fölszólalás eredményét 
is. Ilykép az első kötet annyira megbővűlt, hogy 
egy-egy részét át kellett helyezni a másodikba. Leg
több új adalék a harmadik kötetben van. A Ghyczy 
és Tisza között váltott levelek megvilágítják Deák 
Ferencznek a határozati párt vezérférfiaihoz való 
viszonyát. Az egész nagy munka példás gonddal és 
lelkiismeretességgel készült, pontosság, megbízható
ság és minden kérdésben világos áttekinthetőség 
jellemzik. Deák szelleme, politikája az általa létesí
tett intézményeken kívül legvilágosabban beszédei
ben domborodik ki s ezért Kónyi Manó gyűjte
ménye egyaránt becses és hasznos tanulmányra 
nyújt bőséges anyagot a politikusnak, apublicz'stá-
nak, a történetirónak s a művelt nagyközönségnek. 
A munka értékét nem csekély mértékben fokozza a 
kiállítás külső dísze ; az első három kötet elején 
Deák egy-egy arczképe található, melyek közül az 
első kötetben levő élethű sz"nes kép, a másik kettő 
B. Hirsch Nellinek egykorú eredetiek után készített 
sikerűit rajza. A szép nyomás, a jó papiros az olva
sást könnyíti meg. A hat kötetből álló díszesen 
kiállított munka a Franklin-Társulat kiadásában 
jelent meg s ára 60 korona. 

Szilágyi Géza : Hol t v izeken; Budapest Í903. 
Egészségtelen, beteges levegő árad e csinos kiál
lítású kötetből. A szerző a legsötétebb pesszimiz
must énekli, szerinte az élet átok, az ember boldog
talanságra születik, gyönyör számára nincs más 
csak az érzékek pillanatnyi mámora, melyet sivár 
kiábrándulás és undor követ, a vágy is csak gyöt
relmet okoz, akár kielégűl, akár nem. Pesszimiz
musa szinte az erkölcsi nihilizmusig viszi, különö
sen a t Salamon prédikátor könyvéből» czímfí czik-
lusban, a hol azt énekli, hogy «a gonoszság és az 
erény, egykép hiábavalón. Örökös panaszai, gyászos 
siralmai egyhangiivá válnak, a mit még fokoz szó
kincsének szegénysége, úgy, hogy lépten-nyomon 
ismétlődnek ugyanazok a jelzők. Maga fosztja meg 
verseit a változatosságtól, a mikor csupán a saját 
teljesen egyéni fájdalmaival foglalkozik, a költészet 
önként kínálkozó ezernyi más tárgyára nincs hangja. 
Hangulatot kelteni azonban tud, néha meglep érzé
seinek finom árnyalásával s van egy-két igazán 
sikerűit verse, melyekben szép gondolatot szép for
mában ad elő. Kívánatos volna, ha kétségtelen tehet
sége egészségesebb irányban fejlődnék. A kötet 
ára két korona. Mutatványul a következő verset 
közöljük a kötetből: 

Álom. 

Perczek, órák, napok egymásba halnak, 
Sivár élet után meddő halállal. 
S mi szótlanul még mindig ottan ülünk, 
Hová balvégzet bús varázsa bűvölt; 
A mennybe leskődő, hófödte sziklán, 
Melyet szédítő mélyben, ott alant, 
Őrjöngve síró bérczpatak ölelget. . . 

Csak ülünk, ülünk, fázva é3 remegve, 
Egymás mellett, egymáshoz oly közel, 
Hogy érzem illatos lehelleted, 
S te hallod szívem lassú dobogását. 
Egymáshoz oly közel s mégis mi távol, 
Mikéntha mérhetetlen messzeségek 
Borúinának örök gátul közénk. 

Két sápadt árnyék imbolyog mögöttünk. 
Mögéd egy férfiú szegődött; 
Mögém egy asszony. 
Árnyak csupán, s mégis hatalmasabbak, 
Miként mi, gyönge, gyáva, beteg élők. 

Feléd ha hajlanék, hogy átölelve 
Magamhoz vonjalak szerelmesen: 
A nőnek árnya buján rám tapad, 
És visszahanyatlok erőtlenül. 
Felém ha hajlana], hogy rám borulj, 
Feledve értem minden multadat: 
A férfi árnya hideg újjal érint, 
És visszariadsz tőlem fagyosan. 

így dermedünk egymás mellett örökkön. 
Egymástól nem lehet eltávolodnunk, 
— Lebűvölé lelkünk egy bús igézet — 
Egymáshoz közeledni nem tudunk, 
— Két rontó árnyék megroskasztja vágyunk' — 
Csak ülünk, ülünk, fázva és remegve, 
S perczek, órák, napok egymásba halnak, 
Sivár élet után meddő halállal . . . 

A a Budapesti Szemlén most megjelent októberi 
füzetének bő tartalmából első helyen áll Angyal 
Dávid tanulmánya : oA Magyar Tudományos Aka
démia és az önkényuralom*. Azt a sok nehézséggel 
és bajjal járó működést rajzolja, melylyel a vezető 
érfiak az Akadémia munkásságát a forradalom 

utáni szomorú időkben is föléleszteni igyekeztek s 
azt a sok zaklatást, melylyel az abszolút kormány 
ellenséges indulatú hatóságai e munkásságot akadá
lyozták. Az Akadémia életének ez időszaka még 
nem volt eddigelé feldolgozva, s Angyal Dávid 
szolgálatot tett irodalmunknak tanulmányának meg
írásával. 

A második czikk Becker F. Ágost «A spanyol 
irodalom a XV. században > czímű nagyobb tanul
mányának első közleménye, mely az akkori spanyol 
költőket kezdi ismertetni. Szilasi Béla ismerteti 
ezután a kereskedelmi szakoktatást Angolországban. 
Erre Lehr Albert érdekes nyelvészeti czikke követ
kezik, két élő képzőről, melyekről keveset tud az 
irodalom, melyek azonban, mint szerző számos 
példával bizonyítja, a népnyelvben gyakoriak. E két 
képző a •libási, csibósi, szobásii stb. népi szók —si 
képzője, a másik pedig a tányi-tényi képző, mely 
az irodalomban csak a jártányi (nincs jártányi 
ereje, stb.) szóban használatos, míg a népnyelvből 
a szerző igen sok példát tud rá felhozni. Fromentin 
Jenő franczia iró iDomokosi czímű regényének 
ötödik közleménye s Kozma Andor «Anteusz a 
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boltban» czímű szép költeménye szépirodalmi olvas
mányul szolgálnak. Frrenczy Zoltán az 1845 de-
czember 15-iki biharmegyei gyűlés leiratát közli, 
mely báró Kemény Zsigmond eddig ismeretlen 
műve. Az «Értesítő» rovat több könyvismertetést 
közöl. A iBudapesti Szemle* Gyulai Pál szerkesz
tésében s a Franklin-Társulat kiadásában jelen 
meg, minden hónap elsején: előfizetési ára félévre 
12 korona, egyes füzet ára 2 korona. 

A Nagy Képes Világtörténetből, melyet a 
Franklin-Társulat és a Bévai testvérek irodalmi 
intézete együtt adnak ki, immár a Xl-ik kötet 
jelent meg. A kötet a Napóleon utáni reformkor
szakot tárgyalja; az egész kötetet maga a szerkesztő, 
dr. Marczali Henrik irta. Megszoktuk a történelem
ből csak a nagy eseményeket és nagy korszakokat 
látni s azok után úgy tetszik, mintha rendesen 
pusztaság következnék s mintha az emberiség 
olyankor egyébbel nem is foglalkoznék, mint az 
előző korok szülte eszmék eltanúlásával. Pedig ez 
a kor nagy volt és fontos. A politikai életnek a 
bécsi kongresszus és a szent szövetség építettek új 
alapokat; Angliában kifejlődött az ír-kérdés, meg
alakultak az Egyesült-Államok s a kis Belgium 
szervezkedik; Spanyolország és Portugália, Fran-
cziaországban a júliusi forradalmat a bolgár király
ság váltja fel; Németország az egyesülés vágyától 
hevül, a Balkán forrong, Magyarország történeté
nek új stádiumába lép: megkezdődik nemzeti kifej
lődése. A politikai küzdelmekben ott vannak a nem
zetek legnagyobb költői: Goethe, Schiller és Heine, 
Byron, Beranger és Viktor Hugó, nálunk Vörös
marty, Eötvös, Kölcsey. Bendre föltűnnek az állam
férfiak közül: Canning, Peel, Pitt, O'Connell, 
Thiers és Guizot, Metternich és Bismarck, Szé
chenyi, Kossuth és Deák. Jönnek a nagy találmá
nyok : a gőzös, a levélbélyeg s kifejlődik a nemzeti
ségi eszme. A nevezetes korszak történetét Marczali 
Henrik alapos tudománynyal, élvezetes előadásban 
irta meg, kellően méltatva hazánk történetének ak
kori eseményeit is, nagyrészben saját kutatásai 
alapján. Ennek a kornak történetét mondja el a 
Nagy Képes Világtörténet most megjelent Xl-ik 
kötete. A kötetet számos korhű illusztráczió is 
díszíti. Ára 16 korona. 

A gyermekápolás. Irta dr. Oláh Gyula. Hogy 
hazánkban oly nagy a gyermekhalandóság, azt fő
kép az ápolás hiányosságának lehet tulajdonítani. 
Most megjelent füzetében a helyes ápolásról ad a 
szerző hasznos tanácsokat a szülőknek, különösen 
kiterjeszkedvén a nép körében elterjedt gyermek
ápolási félszegségek orvoslására. A munka az 
Athenaeum kiadásában jelent meg, ára 1 korona. 

Selmeczbánya történetéből. Richter Ede egy 
terjedelmes kötetben megírta Selmeczbánya szere
pét a kurucz-mozgalmakban, a városi levéltárban 
felkutatott adatok alapján. Munkája a Bákóczi-kor 
történetének részletes ismeretéhez sok értékes új 
adalékot nyújt. Az a körülmény, hogy Bákóczi fel
kelésének sikerére katonai, politikai és pénzügyi 
szempontból egyaránt nagy fontosságú dolog volt a 
felvidéki városok magatartása, fölébe emeli e 
könyvet a helyi érdeknek s általános értéket is 
kölcsönöz neki. A szép kiállítású kötet Selmecz-
bányán jelent meg ; ára 3 korona. 

A Nemzeti Színház október 2-án Calderon egy 
verses vígjátékát mutatta be. A darab czlme egy 
közmondás : a Két szék közt a pad alatt', hőse egy 
szép és kedves spanyol lovag, a ki egyszerre két 
Donnának udvarol, egyiknek vagyonáért, a másik
nak szépségeért. Egyszer rósz időben talál látogatóba 
menni: a két nőt együtt éri. Merészen kivágja ma
gát a szebbik előtt, de az mégis gyanakodni kezd, 
ketten egy időben és egy helyre kérik találkára a 
két név alatt kétfelé kalandozó lovagot s ekkor 
kiderül csalása. Ennyi az egész mese. Tagadhatat
lanul szegényes lelemény, kivált abban az egy
szerű naiv formájában, a melyben Calderon elibénk 
adja. Az is tagadhatatlan azonban, hogy ezekben a 
furcsa helyzetekben a komikumnak ezer csirája van 
elvetve, a melyeket Calderon sokkal finomabb és 
kedvesebb vidámsággal használt fel, mint például a 
modern francziák, a kik ezt a sovány mesét átvették 
tőle, hogy ízléstelen, frivol vígjátékokká duzzaszszák. 
A lovagot Császár játszotta, a hölgyeket Lánczy 
Ilka és Cs. Alszeghy Irma. Egypár elmés, kaczag-
tató jelenete van a két komornának a lovag ütött-
kopott apródjával, kinek szerepét Rózsahegyi Kál
mán adta, ötletes jókedvvel. A darabot Huszár 
Vilmos fordította és az elhányt Makai Emil szedte 
versbe. (v-) 

AVigszinház október 3-ikán, úgy látszik, rá
akadt az idei kassza-darabjára. *Dr. Nebántsvirág* 
a czíme, a szerzője két ügyes kezű franczia: Mars 

RUTTKAYNÉ KOSSUTH LUJZA SÍREMLÉKE. — Horvay János szoborműve. 

és Desvallieres, a kik már nem idegenek ebben a 
színházban. A darab sikerét az biztosítja, a mi tavaly 
a tBob herczeg*-ét, hogy sikamlósságoktól mentes. 
Egy-két csintalan mondás kerül ugyan a párbeszéd
ben, de a közönség, a mely e tekintetben leszállí
tott igényekkel seregei ebbe a piros függönyös, vidám 
házba, elnéz valamit a nagyobb mulatság kedvéért. 
A cDr. NebántsvirágB mulatságossága csupa hely
zetkomikum s szinte akrobatái ügyességet kivan a 
szereplőktől, mintáz újabb angol vígjátékok és ope
rettek. Az udvarlók folyvást szekrényben és pamlag 
alatt bujkálnak s dr. Nebántsvirág maga folyton 
vándorol egyik lakásából a másikba, a melyeket 
csak egy fal választ el s egy rejtekajtó. A falon 
innen komoly ügyvédi irodában méltóságos arcz-
czal fogadja ügyfeleit, a falon túl pedig egy fiatal 
divatárus lány várja, — a barátnője. Közben egy 
féltékeny fiatal asszony ismerőse hol itt, hol ott 
keresi s a másik szállására illanó ügyvéd helyett 
mindig a saját férjével akad össze, a ki meg az 
ügyvéd úr barátnőjével tart fenn ismeretséget. Ilyen 
bohó és elcsépelt szálakból van összegabalyítva a 
bonyodalom, a melyben elmésség sem sok van, 
finomság meg épen semmi, de Ízléstelenség sincs 
sok. Az újdonságban Beckné Kertész Ella, Harmath 
Hédi, Hegedűs, Góth és Tapolczai játszottak na
gyobb szerepeket, de szóhoz jutott benne a színház
nak majdnem valamennyi tagja. 

Népszínház. A czigányzenekarok versenye után 
október 2-án került színre a t Marinka» czímű ere
deti operetté. Nem helyes dolog, ha magyar szerző 
a színpadra idegen világot visz, mikor abból úgyis 
eleget hozunk be a külföldi darabokban. A szerzőket 
alighanem az csábítja erre, hogy a színpadi sab
lonok készen vannak, könnyen kezelhetők. Rössel 
Nándor is így írta a • Marinka* czímű operetté szö
veget orosz olvasmányok és orosz tárgyú librettók 
után. Az eredmény megmutatta, hogy az ilyen naiv 
kalandozást többé nem veszik komolyan. A szöveg
nél többet ér a zene, melyet Erkel Jenő szerzett, 

Erkel Ferencz unokája s Erkel Gyula fia, a ki ez 
első munkájával is megmutatta, hogy a zenei te
hetség, mely családjában hagyományos, benne is 
megvan. Ezt a bemutató előadáson a közönség is 
szívesen elismerte. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A Magyar Tudományos Akadémia okt. 5-én ült 

össze a nyári szünetek után. Ilyenkor mindig sok 
a tárgya, mert pályadíjainak legnagyobb részére 
szeptember utolsó napján jár le a pályázat. E pá
lyaművek bejelentése és a bíráló bizottságok meg
alakulása vette igénybe az összes ülést. 

Az összes ülésen Than Károly elnökölt és Szily 
Kálmán\főtitkár jelentette be először is az Akadé
miát a nyár alatt ért súlyos veszteségeket. Meghalt 
Pauler Gyula, a második osztály elnöke, a jeles 
történetíró, és KáUay Béni közös pénzügyminiszter, 
az Akadémia tiszteleti tagja. A titkár mind a kettő 
érdemeit részletesebben méltatta. Bejelentette Ka
zinczy Ferencz leányának, özv. Krajnik Imrénének, 
szül. Kazinczy Eugéniának Budapesten 96 éves 
korában történt halálát. Koporsójára az Akadémia 
koszorút helyezett. 

Következtek az Akadémia pályadíjaira versenyző 
müvek bejelentése. Bezerédj István életrajzára két 
pályamunka, a Teleki-pályázat-ra 16szomorújáték; 
a Bánfly Dezső-jutalomra 4 történeti vígjáték; a 
Farkas-Raskó - pályázatra 47 hazafias költemény; 
a Péczeíy-regénypályázatra 9 regény; a Kara-
tsonyi-dij-ie. 47 dráma; a Nádasdy-jutalom-i& 52 
elbeszélő költemény ; a Z,étxM/-jutalom-ra (az epikai 
költészet története) egy; a Dora-pályázat-ra (tör-
lesztéses államadósságok) 4 ; a Z.xfcács-Krisztina-
pályázat-ra egy s végűi a Viíéz-jutalom-ra (növény
család monográfiája) szintén egy pályamunka ér
kezett. 

Az összes ülés után az első osztály tartott ülést 
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A FERENCZ JÓZSEF TANÍTÓK HÁZA BUDAPESTEN. 

dr. Heinrich Gusztáv elnöklésével, és Thury József 
olvasta föl székfoglaló értekezését:«Török nyelv
emlékek a XIV. század végéig. • Thury, miután 
megemlékezett az ujgurok, oguzok, szeldsukok s 
más régi török népek ős irodalmáról s töredékesen 
fönmaradt krónikáiról, az állapította meg, hogy a 
VII. századtól a XIV. század végéig, tehát nyolcz 
teljes századból, a törökök által lakott óriás terület
ről, Mongoliától a Boszporusig, napjainkig összesen 
mily nyelvemlékek maradtak fönn. A felsorolt 17 
nyelvemlék közül Thury legrészletesebben az 
1390-ben irott Iszkendernámét, a Nagy Sándorról 
szóló terjedelmes regényes eposzt ismertette, a 
mely első fönmaradt emléke az oszmán-török nyelv
nek s mutatja, hogy milyen volt a török nyelv az 
oszmán birodalom első századában. A székfoglalót 
megéljenezték. 

A tör ténelmi tá rsu la t ok t 2-iki ülésén az el
nöklő gróf Teleki Géza megemlékezett Pauler Gyula 
haláláról, kinek érdemeit jegyzőkönyvbe igtatták. 
Emlékbeszéd megtartására Thallóczy Lajost szó
lítják föl. 

Ezután dr. Takáts Sándor olvasta föl «Kísérletek 
a magyar haderő feloszlatására 1671-ben» czímű ér
tekezését. Levéltári kutatásai alapján vázolta a ma
gyar hadsereg romlását, melynek eredete I I I . Fer
dinánd korára megy vissza, a ki a 30 éves háború 
lezajlása után nagy számmal hozta az országba a 
német zsoldosokat, kiknek száma folyton nőtt, míg 
a magyaroké fogyott A katonaság a zsoldot most 
már nagyon rendetlenül kapta, úgy hogy 1671-ben 
már 6—7 év óta nem kapott egyetlen fillért sem a 
magyar hadsereg. Tehát teljesen rablásra volt utalva 
s leírhatatlan nyomorral küzdött 1671-ben elha
tározták a magyar csapatoknak a minimumra való 
leszállítását A legénység kenyerét vesztve, a föl-
kelőkhöz állt. A német katonaság azonban, mely a 
torok harczmódját nem ismerte, képtelen volt neki 
ellentallam s Így csakhamar belátták Bécsben, hogy 
a magyar hadseregre mégis szükség van s 1683-ban 
csakugyan föl is emelték a régi létszámra. A törö
kök kiűzésével azonban ismét felmerült a régi terv, 
a magyar katonaság feloszlatására. Takáts e ladásá t 
nagy fagyelemmel hallgatták. 

MI UJSAG? 
A válság. A nehéz állapotok könnyebbülése még 

most sem következett be. Gróf Khuen-Héderváry 
miniszterelnököt lemondása után csak október 5-én 
fogadhatta a király, mert addig az orosz czár láto
gatása foglalta eL A lemondott miniszterelnök 
kihallgatása egy óra hosszat tartott s másnap ismét 
rövidebb kihallgatáson fogadta őt a király. Ezután 
Széli Kálmán volt miniszterelnök kapott meg
hívást, hogy a Felség elé járuljon, mi a politikai 
körökben nagy feltűnést okozott és sok találgatásra 
adott okot. Széli Kálmánt október 7-ikén fogadta a 
király szokatlanul hosszú, csaknem két órára ter
jedő kihallgatáson. Kormányalakításra való meg
bízatás azonban ekkor sem történt. Széli Kálmán 
a szabadelvűpárt katonai programmját készítő 
kilenczes bizottság október 8-iki ülésén bizalmas 
közléseket tett a kihallgatásról, de erről a tagok 
titoktartása miatt semmit sem lehet tudni. Sejtik, 
hogy Széli ismertette azt a határt, melyet az ural
kodó a katonai követelésekre nézve kitűzött 

A politikai helyzetet ismét zavartabbá tette, a 
mi Szegeden történt e hó 6-ikán, egy az ottani Kos
suth-szobron talált koszorú miatt, melynek szalag
jára ez volt irva : «Drága emlékednek — a vissza
tartott katonák*. Ez katonai politikai tüntetésnek 
tűnt fel és Csalány tábornok, a szegedi honvédkerü
let parancsnoka, katonai beavatkozással távolította 
el onnan a koszorút E miatt zavargások törtek M, 
melyek két este tartottak, s több polgár és katona 
megsebesült. A zavargások a következő napokon 
nem újultak meg többé. A város rendkívüli közgyű
lésben emelt panaszt a belügyminiszternél a ka
tonai beavatkozás ellen. 

Frigyes főherczeg ezüstlakodalma. Családi kör
ben ülte meg Frigyes főherczeg október 8-ikán 
ezüstlakodalmát A fó'herczegi pár és leányuk, 
Henrietta főherczegnő Pozsonyból október 7-ikén 
elutazott Féltoronyba s az ottani kastélyban folyt 
le az ünnepély. 

Október 8-ikán reggel a féltoronyi esperes két 
udvari káplán segédletével nagymisét mondott a 
kastély kápolnájában. Azután ő fenségeik az V. 

hadtest tábornoki karának, Pozsony városnak, a 
főherczeg főudvarmesteri hivatalának és a főher-
czegi jószágigazgatóságnak üdvözlő küldöttségét fo
gadták. Délben villásreggeli volt, melyben az összes 
családtagok, Salm-Salm ós Pármai Illés herczeg 
nejeikkel, a küldöttségek tagjai vettek részt. A fo-
herczegi párt táviratban üdvözölték: a király, a 
főherczegek, Vilmos császár, a spanyol királyné'és 
még számosan. A küldöttségek fogadása előtt a 
kastély színházában teljesen családias szini előadás 
volt, a melyen a fó'herczegi pár gyermekei szüleiket 
versszavalással és élőképekkel üdvözölték. A pozso
nyi koronázó főtemplomban ugyanaznap reggel 
hálaadó istentiszteletet tartottak. 

A király Kállay Benjámin özvegyénél. Ő Fel
sége e hó 6-án délután Bécsben a Kiirthnerstrassei 
«Károly főherczeg" szállodában meglátogatta néhai 
Kállay Benjámin közös pénzügyminiszter özvegyét. 
Ő Felsége részvétét fejezte ki az özvegynek férje el
hunyta fölött. 

Deák Ferencz 100-ik születésnapja. Budapest 
főváros törvényhatósága október 17-ikén, Deák Fe
rencz születésnapjának századik évfordulóján ren
dez fényes ünnepet, mely a Deák-szobor körűi fog 
végbemenni, s melyre a királyt is meghívták. Az 
ország számos helyén megülik e napon Deák em
lékét Némelyik törvényhatóság, mint pl. Fehér
megye, már előbb megtartotta a Deák emlékezeté
nek szentelt ünnepélyt 

Bákőczi-ünnep Budapesten. A budapesti Bá-
kóozi-szobor javára október 11-ikén nagy ünne
pélyt tartanak a Vérmezőn. A környékből is szá
mos község küldöttsége csatlakozik az ünnepélyhez, 
melynek védnökei: Apponyi Albert gróf, Zichy 
Jenő gróf, Thaly Kálmán, Vaszary Kolos, Bubits 
Zsigmond püspök, Bákosi Jenő, Halmos János pol
gármester, Kossuth Ferencz, Beniczky Lajos és 
Eötvös Károly. 

A küldöttségek, egyesületek, az ifjúság és a pol
gárság reggel nyolcz órakor gyülekezik a Boráros
téren s lobogók alatt vonul keresztül a körutakon 
és Margit-hidon a Vérmezőre, a hol tábori mise 
lesz s különböző felekezetbeli lelkészek imát mon
danak ; majd hazafias beszédeket, szavalatokat tar
tanak. Este a Vigadó nagytermében történelmi élő
képeket rendeznek a Bákóczi-korszakból. 

Szmrecsányi Pál , Nagyvárad új r. kath. püs
pöke október 7-ére érkezett szókhelyére. Beigtatása 
azért késett, mert rezidencziáját a püspök újonnan 
rendeztette be nagy díszszel. A püspök nagyobb 
összegeket adott iskolai és egyéb jótékony czélokra. 

Az új püspök üdvözlésére megjelent Radu De
meter görög katholikus püspök is, s utána 42 kül
döttség tisztelgett, ezek közt a város, Biharmegye, 
a királyi tábla, a katonai helyőrség, a református, 
az izraelita felekezetek, a különböző hivatalok és 
egyesületek küldöttjei. A küldöttségek fogadása 
késő estig ta r to t t A beigtatás egyházi ünnepe okt. 
8-án nagy pompával ment végbe a székesegyházban. 
A beigtatás ünnepét emelte a püspöki palota és 
nagy templom közti tágas térségen összegyűlt tö
meg, mely a templomban már nem tudott helyet 
kapni. It t helyezkedtek el az egyesületek és iskolák 
is. A püspök bevonulása a templomba, a kétszáz
ötven főnyi papság és előkelőségek kíséretében, 
szép látvány volt. A templomban, mely egyike a leg
nagyobbaknak és körös-körűi karzatokkal van el
látva, az egyházi pompa teljes fényében fejlődött ki. 
A régi 'dókból fentartott zene- és énekkar harsonái 
és énekkar fogadta a püspököt A templom oldalt 
levő tágas folyosóin is alig lehetett mozogni, a mi 
pedig egy pár ezer ember jelenlétét mutatta. 
A nagy szentélyben bontakozott ki egészében a szer
tartás templomi fénye. Mennyezetes trónján ülve 
mondta el Szmrecsányi püspök a papságához in
tézett latin beszédet, aztán a szószékről a hívekhez 
szólt másfél óráig, a vallás szózatát hangoztatván a 
keresztény kötelességekről. 

A mezőtúri főgimnázium jubileuma. Október 
8-án Mezőtúr közönsége szép ünnepélylyel ülte meg 
aref. főgimnázium 350 éves fennállását. Némely ada
tok szerint az iskola már a reformáczió előtt meg
volt de a kétségtelen adatok 1553-ik évről valók. 
Az iskola történetét Faragó Bálint gimnáziumi 
igazgató adta elő az ünnepélyen, mely a templom
ban ment végbe. 

Családi levél tárak a Nemzeti Múzeumban. Szö-
gyény-Marich László berlini nagykövetünk Thal
lóczy Lajosnak, a közös pénzügyminisztérium osz
tályfőnökének közvetítésével örök letéteményképen 
átadta a Múzeumnak a Szögyény-Marich-család 
levéltárát, melynek iratai között a Bománfalvi 
Fehérváry-családra vonatkozó iratok is vannak. 
Egy másik levéltárat Rétyi Antos János földbirtokos 
helyezett el örök letéteményképen. A levéltár a 
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A hazafias érzés magában nem elég arra, hogy köl
tővé avasson valakit, hiszen különben minden jóra
való magyar ember költő volna. Ezekben a versekben 
pedig nem látunk költőt, csak épen hazafias embert. 

Leapadt a Maros vize. Édes-piros. A népdalnak, 
mint minden dalnak, első és legfőbb feltétele hiány
zik belőlük: a költőiség, melyet nem lehet innen-
onnan összeszedett, hervatag népies szólamokkal he
lyettesíteni. 

Abbáziából. Kár a jó gondolataiért, hogy oly köz
napi formában vannak kifejezve. Néha nem is tudni 
biztosan, csak sejteni, mit akar mondani. így pél
dául a III. számú versben, mely különben a legsike
rültebb, nem világos, ml az az «élveholtak siri bör
töne*. A szonett formája sem válik előnyükre, hol 
szűkszavúságra, hol meg ellenkezőleg szószapori-
tásra készteti. 

J. J. Papirt csak a tizennegyedik század óta gyár
tanak Európában. A legelső papirmalmot 1340-ben 
állították fel Olaszországban, Ancona közelében. 

KÉPTALÁNY. 

OBRENOVICS GYÖBGY ÉS KÍSÉRŐJE GKÓF ZICHY JENŐNÉL. — Siklónsy L&saló amateni fölvétele. 

Bétyi-Antos család iratait foglalja magában. Ezek 
között van a családnak 1628-ban Bethlen Gábortól 
kapott czímeres levele is. 

Két nevezetes reform a fővárosban, hogy a 
Nemzeti Színházba, a ki az előadás megkezdése 
Titán érkezik, nem mehet be, csak mikor a felvonás 
véget ér, és hogy a villamos vasúti kocsikon álló 
helyek többé nem lesznek. Természetesen mindig 
akad ellenzék. A Nemzeti Színház új rendje ellen 
azok tiltakoznak, a kik későn szoktak menni a szín
házba, de viszont szeretik, a kik az előadást nyu
godtan akarják élvezni. Ezentúl a későn érkezők a 
-zártszókek sorait nem zavarhatják előadás köz
ben. A villamos kocsikra nézve a kereskedelmi mi
niszter rendelte el, hogy több utast ne vegyenek 
föl, mint a mennyinek ülő helye akad. A főváros 
törvényhatósága felebbezett ez ellen, hivatkozva 
arra, hogy gyorsabb a közlekedés, ha a ki akar, állva 
is utazhatik. A miniszter elutasította ezt a felebbe-
zést és szigorún megkívánja, hogy újévtől fogva 
minden utas ülő helyet kapjon. Itt az ellenzék a 
vasúti társulat, melynek a személyszállítás lebonyo
lítására most már több kocsiról kell gondoskodni 
mint eddig. 

HALÁLOZÁSOK 
Elhunytak a közelebbi napokban: WOBXFARTH 

HENBIK, nyűg. műszaki tanácsos, a kinek az újonnan 
•épült Budapest rendezése körűi kiváló érdemei 
fannak, 77 éves korában, Budapesten. Az And-
rássy-út terve, a Dunapart kiépítése és a fogaske
rekű vasút az ő közreműködésével jött létre. 
Wohlfarthot, a ki régi osztrák nemesi családból 
származott, a király érdemeinek elismerése jeléül 
magyar nemesi rangra emelte. — MIKSA ELEK, 
Torda-Aranyosmegye egykori alispánja s ország
gyűlési képviselője, Miksa Imre országgyűlési kép
viselő édesatyja Hadréven 88 éves korában. A köz
tiszteletben állott férfiú temetése nagy részvét mel
lett ment végbe.— Dr. SZEBDY JÓZSEF, kanonok, a 
pécsi püspöki jogakadémia prodirektora, több egy
házi mű szerzője, 72 éves korában. — AIGNEB SÁN
DOR cziszterczi-rendi áldozópap, főgimnáziumi ta
nár, 64 éves korában Fonyódon. — POLYÁKOVICH 
ALAJOS, 48-as honvédfőhadnagy, nyűg. gimnáziumi 
tanár, 77 éves korában Palicson. — GOMBOSI JÁNOS. 
48-as honvédszázados, nyűg. miniszteri tanácsos, 
79 éves korában Beszterczebányán, — SZELLE ISTVÁN, 
nyugalmazott kir. aljárásbiró 48-as honvédfőhad-
n a gy. 76 éves korában Csallóköz-Nagyabonyban. — 
Vn> KÁROLY, nyűg. kir. törvényszéki biró, 48-as 
honvédszázados, 79 éves korában Pápán. — KELETI 
JÁNOS, volt 48-as honvéd, Temesmegye nyűg. árva 
széki ülnöke Temesvárott, életének 71-ik évében. — 
SOMOGYI FERENCZ, régi honvéd, majd hadnagy az 
osztrák hadseregben, végűi szegedi csendbiztos, ki 
gróf Eáday korszakában sok rablót kerített kézre s 
Bózsa Sándort is kelepczébe csalta és elfogta, 73 
éves korában Szegeden. — Id. BÉNSEI ANDRÁS, régi 
honvédhuszár, majd pestmegyei hajdú, 74 éves ko
rában Gödöllőn. — GERLINGER PÁL, volt zombon 
városi tanácsos, a zombori evang. hitközség fel
ügyelője, 43 éves korában. — BOTTKAY MENYHÉRT, a 
miskolczi ref. egyháznak 25 éven át énekvezere, 
énektanár s lapszerkesztő, 53 éves korában Miskol-
czon. — HIRSCHL BÉLA főszolgabíró, Bálinczon, 54 
éves korában. — SZENTMIKLÓSSY DÉNES, államvasút 
felügyelő, 56 éves korában Kolozsváron. — MAGYAR 
IMRE, szegedi tanító, 42 éves korában Szegeden. 

Özv. ELLINGER JÓZSEFNÉ, szül. Zsubory Mária, 
Erdujhelyi Menyhért történetíró édes anyja, 69 
éves korában Zentán. — HAHN JÁNOSNÉ, néhai fő-
hadbiztos özvegye, 45 éves korában Bábolnán és Szó-
kesfejérváron temették el. — PAIKEBT ALAJOSNÉ, szül. 
Walter Valburga, Paikert Alajos dr. nyugalmazott 
tábornok-törzsorvos felesége 64 éves korában Buda
pesten. — Árapatki GERÉB LAJOSNÉ, szül. Bernády 
Margit, 35 éves korában Marosvásárhelyen. — HÓ
NIG JÁNOSNÉ, szül. Fejér Matild, 62 éves korában 
Világoson.— Özv. WODICZKA JÓZSEFNÉ, szül. Keresz-
tury Vilma, a néhai cs. és kir. pénzügyi tanácsos öz
vegye, 72 éves korában Budveiszban. — Özv. LESZ-
KAY GYULÁNÉ, szül. pazonyi Elek Emilia 59-ik évé
ben Berettyószentmártonban. — Özv. SAAOEB JA-
KABNÉ, szül. Porst Alojzia 84 éves korában Buda
pesten. 

SAKKJÁTÉK. 
2349. számú feladvány Weinheimer R,-től 

BOTÉT. 

Világos indul a a negyedik lépésre matot mond. 

A 2333. számú feladv. megfejtése Hobhausen W.-tól 
Világot. Sötét. 

1. Fe4—bl . . . . - . — Kd4—e3 
2. V b 5 - d 3 f . . 
3. Vd8-&t— 
4. V mat. 

Ke3-f4 
t. BZ. 

Szerző eredeti megfejtése: 
Világos. setét-

1. Vb5—c6 - — Kd4—e5-e3 
2. Fe4—ö stb. 

Sajnos, a fenti mellékfejtés megrontja a Bzép intencriót. 

A 2334. számú feladvány megfejtése Baird F.-tól. 
Világot. setét-

1. Hc3-a4 - — J *•?*-.-
2. Val-c3 (t) . . . — K—a4 : b5 
3. F v. V mat. 

Helyesen fejtették meg -Budapesten : K.J é» U -
Andorfi S. - Kovács J. - Csomonyán: Németh Péter. — 
Unótvártt: HoffbanerA. - Bakony-SzentUlszUn: Szabó 
í á C - Kecskeméten: Balogh Dénes. - Főkerten: Kintzig 

' Bóbert — A pesti sakk-kör. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kifosztott világ. Nem bír kibontakozni a zavaros-

sáeból s a nyelve sem bír erőre kapni. Gondolatat 
ú^r kell kitalálni, mint valami rejtvényt: a szavak 
evakran inkább elleplezik, a helyett, hogy megvilá
gítanák. Szinte látja az ember, milyen nehezen, ver
gődve jutott világra a gondolata pedig annak.az 
olvasó előtt úgy kell feltűnnie, mintha készen, Miner
vaként, pattant volna ki az iro homlokából. 

A költő. Hazám ez itt. Oh, szép magyar hon. 

SÍM 
A 39-dik számban közölt képtalány megfej

tése : Selyem és bársony kioltja a konyhában a tüzeU 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Kaplony-utoza 9. 

A Szinye-Lipóczi 
Lithion-forr&s 

kitűnő sikerrel 
használtatik Salvator 

»tst-, húgghólgag-és koszvéngbintalmak ellen, hngg-
dara és viztltti nthtzaigtknél, a eznkros Baggernál, 
továbbá a Ugzi és tmtsztési szervek hurutainál. 

I n a i i l i i ! IlB9T*> améutkttt I Cilrimiot.s < 
Kafkáié ásváni/vitktreskedésekben vagy a 

Sahator-forrás igazgatóságánál Eperjesen. 
Budapesten, főraktár Édeskuty L urnái. 

Mm Charlotte 
Kozmetikai intézete 

Budapest,V., Bécsi-utcza 6. II. 5. 
Elektro arczmassage és hygienikus párolás segélyével eltávo
lítók minden szépséghibát: kisimítom a redőket és azok kép
ződését meggátolom. — K o z m e t i k a i s z e r e i m e t o r v o d 

k a p a o z l t á t o k a j á n l j á k .  

Burmester l^^&Ot 
h á l j műhangszerkészitőnél,a m. kir. zcne-akademia szál

lítójánál szerzi be. 
Specialista hegedű -javításokban, melyek a legmfivészie-

sebben készíttetnek jótállás mellett. 
A h a n g f o k o s 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 

eresebb, 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 r - u t e i a 4 4 / o . 

Képes áregvzék ingven ét bérmentve. 9482 

nsöT K é r j e i n g y e n é s b é r m e n t v e ! 
a legújabb 1903. évi, körülbelül 3000 di-

s s s s ábrát tartalmazó árjegyzéket 
W l 17"T'I ¥ orvos-sebészi mü-
JzVz^l- j lJj JT 1 t j • ét kötszer-gyárostól 

BUDAPEST, 
XV., Koronab.erczt.ff-u. 17. 

Tartalmazza az összes új
donságokat, melyek a beteg-ápolás é s be t sg -
k inys l emí i ez szükségesek, minden eszközt rend
szeresen a megfelelő betegséghez osztályozva, u.m 
cs. és kir. szabad, legújabb rendszerű aérvkotők, 
testeg-yenészetl gépek, (műfűzők, járó- é s 

tamgépek), művégtagok (mukezek éa műlábak), gyer-
mtkagrasok éa ozeoaemők részére teljes betegfelszerelé
sek tejsterilizálók stb. Továbbá: Kygiexdkus gnmmláruk 
minden czélra, kozmetikus szerek, va lódi a n g o l éa aol-
" " g f r * acsé l^r" v iniiönfc/trf czéíokra,borotvalo eszközök 

POLGÁR SANDOB 
írvoei mű- és kötszerésznél 

Budapest, VII., Erisébet-körut M 
legjutányosabban beszerezhetők 
saját gyártmányú m. kir. szab. 
sé rvkö tök , beteg&polási-

c z i k k e k , kö t sze rek , összes 
g u m m i á r u k , valódi rranezia 
kü lön legességek (óvsze

rek) stb. 9H3 
M T K é p e t á r j e g y z é k i n g y e n . 
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-szappan 
.szarvas" vagy .kulcs" 

ieffljel a *v l e g j o b b , l e g k i a d ó s a b b s e n n é l f o g v a 
l e g o l c s ó b b s z a p p a n . — M i n d e n k á 

r o s a l k a t r é s z t ő l m e n t e s . 

Mindenütt kapható! Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, 
hogy minden darab szappan a „Schicht" névvel és a fenti ved-

jegyek egyikével legyen ellátva. 9901 

+SoYányság+ 
Szép telt tastldomok a nu \tíM 
erőporanktol,1900.évl párisi »r»ií 
éremmel kitüntetve 6—8 hét aUti 
már 30 fontnyi gy»r»podéjértTke? 
zeaség. Orrod rend. szerint. Szim,-
roan beosületea.Nem szédelgései. 
mos köszönőlevél.Ára kartononként 
2 kor. 50 fillér. Postautalvány vao 
utánvéttel. Használati ntasitááéal 

Hyffien. Ins t l tnt 9771 

D. Franz Steiner & Co. 
Berlin, 18. Könicgratzerstraaae 78 
Főraktár Magyarország részére < 
Törők József, gyógysa. Király-n.12. 

Miként lehet szép női termetet elérni. 
A kebel szépsége a női bájak egyik legelőkelőbbje, melynek 
adományozásában a természet nem mutatja magát pazarló
nak. Ennélfogva a hölgyek szívesen fogják tudomása) Tenni, 

hogy létezik egy oly teljesen ártatlan szer, melylyel a 
természet szelíd módon kényszeríthető, hogy ebben a 
tekintetben kérésbe fukar legyen. E szer, mely a finom 
párisi hölgyvilágban már ismeretes, a R a t i e - f e l e 
F E L Ü L É S O R I E O T A J L E S használatából áll, 
mely pilulák a leghíresebb párisi orvosok által jóknak 
vannak elismerve és tényleg ama talajdonsággal bír
nak, hogy a női kebelt fejlesztik és újra helyrehozzák, 
a szöveteket erősítik, a vállak csontiíudorodásait elsi
mítják és a kebel idomainak egyáltalában diszkrét tet
tességet kölcsönöznek. Hatása abban áll, hogy a táp
láléknak plasztikai anyagokká való alakulását elősegí
tik, mely utóbbiak a melltájon megállapodnak. Az egy

szer elért eredmény rendszerint minden különös ápo
lás nélkül megmarad. 9233 

R a t i é - f é l e P i l u l e s o r i e n t a l e s elevenítő 
hatása által azonfelül üdébb lesz az arczbőr, szépítve 
az arczvonások és megifjitva a nő egész lénye. 

E pilulákat mindenki beveheti ; a fejlődésben levő 
fiatal leány ép úgy, mint a teljesen kifejlődött asszony. 
Tehát semmi esetre sem lehetnek a legkevésbbé az 
egészségre ártalmasak. (Törvényesen védve.) 

A körülbelül két hónapig tartó gyógyfolyamot 
könnyű betartani, a megszokott.életmód, legcse
kélyebb változtatása nélkül Ára egy doboznak 
használati utasítással együtt K (i- 45. utánvéttel K ti-75. 
(Szétküldés titoktartás mellett.) Mindazon dobozok 
vlsszautasitandók, melyeken a gyáros bélyege 
nincs és melyeken nem áll a következő lakásczlm: 

Pharmacien, B. Passtge Verdau, Parls.RtkXkr Anjxtría-Magyarora. részére: Budapest.Török J ó z s e f gyógysz. Király-u.lá. 

Gyémánt-aczél borotvákat szállít 5 évi jótállás mellett 
1 f o r i n t 5 0 k r a j c z á r é r t . 10058 

S O H R J Ó Z S E F , Szül, Somogy, m 25. 
A ki j ó borotva hiányában van, ne mulassza el ezen h írneves borotvákat 

beszerezni. Minden borotvához értékes borotvatartó ingyen . 

Ismét szép vagyok miután három héten át az Ön 
Alaiska-crémjétís -púderjét hasz
náltam. F Róza. 

Ugyanígy fog szólni bármely hölgy, a kinek arczbőre fogyatkozást mutat,vagy a ki csak konzerválni óhajtja 
arczbörét és ép ezért nem volna szabad, hogy az Alaiska-crém és -púder egyetlen pipereaszlalról hiányozzék. 

A k o s m e t i k n m p a r e x c e l l e n c e . Lindner Róbert gyógysz 

Alaiska-crémje 
az arczbörnek rövid hasz
nálat után csillogó fehér
séget, adeséget, tisztasá
got és kellemet kölcsönöz, 

szerencsés összetétele 
folytán az arczbőr minden 

fogyatékosságát meg
szünteti, a. m.: persené-
seket, szeplőt, bőratkát, 
napfoltot stb., fehérré, 

finommá és lágygyá teszi 
a legrntabb kezeket és 
hasonló szerek közül a t] 
következő főtulajdonsá- 1 

gok által válik ki: 
Alaiska-créme nem 
zsirosit. nem tártai- ^ • ^ • ^ 
• ű z fémalkatrésze
ket, orvosilag véleményezett, ajánlva és teljesen 
ártalmatlan.EiismeroIevelek minden körökből be-
tekinthetők.Egy tégely ára K 3. l'róbatégely K 1.30. 
Szétküldője L i n d n e r R ó b e r t , gyógyszerész. 

Lindner1 Hébert gyógysz. 

Alaiska-pndere 
kiválóan kiegészíti az 

Al aiska-crém fényes ha
tását, egyedül alkalmazva 
az arcznak bájos testszint 
lágy, üde és friss rózsás 
tónust kölcsönöz, úgy
szintén elragadtató kiváló 
illata, nemkülönben ki
tűnő fedőképessége és 
tartóssága álul és mivel 
sem horganyt, sem 

>' 1 bismutot nem tartal-
maz.absolut ártalmatlan
sággal magában foglalja 
mindama tulajdonságo
kat, melyek azt egy nél
külözhetetlen, a minden
napi használatra rendelt 

pipereczikké teszik, mintszámtalan elitmerőlevél a 
a legjobb körökből bizonyít Egy szelencze púder ára 

fehér, rózsaszínű vagy sárga K 3. — 
Wien, XIIl'í). Főraktár : T ö r ö k J ó z s e f gyógy

szerese, "Budapest, VI., Király-utcia 12. "9883 
Kitüntetve Parisban, Londonban.Amsterdamban, Bécsben aranyérmekkel és rendjelekkel. 

[& chroinczukorkája . S í t 
legjobb szer láz, váltóláz, malária 

ellen, különösen gyermekeknek, a kik 
keserű chinint bevenni nem képesek. 

Törvényesen 
védve. 

Láz ellen! 
Nem keserű 

LTE 

Töbszöröseu kitüntetve, 1869-ben a 
magyar orvosok és természetvizsgálók 
fiumei vándorgyűlésén 40 arany pálya

díjjal jutalmazva. 

Va lód i , h a m i n d e n eiryes p i r o s c s o m a g o l ó p a p í r o n ' Otanaatol 
' " T . t ó . — ' R o z s n y ó i M á t y á s n é v a l á i r á s a o l v a s h a t J óvakodjunk. 

Faraktár: Budapesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszer
tárában, valamint minden gyógyszertárban. 9626 

. S A Rozsnyay Mátyás ÜPSSSSL 

(törv. védve). 
Biztos, világhírű autoritások által 
megvizsgált és különösen az arcz-
ránezok eltávolítására, nem
különben a kevésbbé szén 
arezformák és vonások szé
pítésére legmelegebben ajánlott, 
csodás hatású kozmetikum. Min
den Ma-Hílla-val kezelt arcz már 
a 3—4 napon jóval megifjodik. Az 
arczbőr üdévé, bársönypuliává, 
finommá és vakítóan fehérré válik. 
Szpplíit. vimmerlit, borátkát, 
pörseneseket, maj foltokat, 
VÖrÖS OlTt s minden esryéb arcz-
t ísztát lansáeot meglepő gyor
san tüntet el a nélkül, hogy a 
legkisebb nyomot is visszahagyná. 

Ma-Hilla ára K 3 83. 
Eredménytelen esetben a 

Sénzt visszaadom. Minden Ma-
illa küldeményhez teljesen in

gyen mellékelek egy próbadoboz 
Ma-Hilla-arczport és egy darab 
Ma-Hilla szépítő szappant.Pontos 
használati utasítás (európa összes 
nyelvein) hozzá adatik. Diszkrét 
küldés a pénz előzetes megküldése, 
avagy utánvét mellett az európai 

raktárból: 

Kaim Ignácz, 
Bécs, II., Lilienbrunngasse 17. 
Budapesten kapható T ö r ö k J ó 
z s e f gyógytárában Király-u. 12. 

Felvilágosításul! 
Ezennel nyilvánosan kijelentem, hogy az a m e r i k a i a n k e r - R o i -
k o p f - ó r a r a vonatkozó h i r d e t é s e k és f e l m a g a s z t a l á s o k 
csak u t á n z a t o k és ily bádogóra nálam 1 frt 73 krba kerül. Figyelmez
tetem vevőimet, hogy nem vagyok e l á r u s í t ó , hanem órás.Óriim 
melyeket én hirdettem l e g e l ő s z ö r , szab. z o m á n c z m u t a t ó - l a p - . ' 
p a l és m a s s i v m ű v e l bírnak, ü v e g f e d e l ü t o k b a n vnnnak 

és p o n t o s a n s z a b á l y o z v a , tehát 
visszautasítandó m i n d a z , a mi nem 
az én c z é g e m e t és az«órása nevet 

viseli. Az én valódi amerik. nikkel 
Alapíttatott M /íílnWA • r. i » , . 

i84o l l i l f j anker-Roskopf-órám 
antimagnelique szab.zománczozott nin-
'alólappal, 36 órai járással, elegáns fe
kete imit. aczél- vagy nikkel-tokban,, 

pontosan az itt | a u 
haló ábra szerint, at 
egyedüli óra, mely 
ellenállóképességénél 
és pontos járásánál 
fogva a legkedveltebb 
és legjobb használati 
óra, különösen katona
liszteknek, vasúti hiva
talnokoknak, csend

öröknek, pénzügyőrök 
kalauzoknak, gépé

szeknek és mindazok
nak, kiknek erős és. 
megbízható használati 
órára van szükségük. 
Ára nikkelezett óra-
lánczczal és tokkal' 
együtt 6 kor . , 3 évi 
Írásbeli jótállás mel
lett. 3 drb vételénél 

csak 5 kor.Meg nem felelöt 10 napi próba után is kicserél jagya pénzt 
visszaküldi az egyedül valódi Lamerikai óragyár M A T B O H N E I Í , 
ó r á s , W i e n , I V . , M a r g a r e t h e n s t r . 4 8 . Cs. kir. állami 

hivatalnokok szállítója. 

Gyümölcs-, főzelék- és 
husconservákat, 

aszalt főzeléket ajánl a legjobb 
minőségben az 

Első Kecskeméti Conservgyár 
Kecskeméten. 10029 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

A harisnyafoltozást 
most csak a többszörösen kitünte
tett, számos nőnevelő- és taninté
zetbe bevezetett, úgyszintén szá
mos más előkelő nő-egyesülettől 
aján,ott „Rapid" 
a n t o m . f o l t o z ó - é s s z ö v ő 
g é p p e l végzem, mivel érdekes 
játszás számba megy háztartásban 
előforduló, többé-kevésbé rongált 
harisnyák és fehérnemüek folto
zása, mely nemcsak gyors, hanem 
csodaszép és egyenletes, mintha 
ujszövésü volna.É készülékkel (nem 
varrógéprész) minden iskolásgyer
mek rögtön egészen önállóan és 
kifogástalanul dolgozhatik. — Ára 
egy készüléknek K 4. A pénz elő
zetes beküldése mellett K 4-40, 
bérmentve, utánvéttel K 4.70. 

Szállítja J. Schüller, Wien, 
II., Kurzbauergasse 4. 10075 

Képviselők kerestetnek. Mint a monarchia egyetlen különlegességi üzlete, ajánljuk magunka t 
a német grammophoiMrészvénytársaságtól való 

GRAMMOPHONOK, lemezek, tűk és tartozékrészek beszerzése végett. 
Készpénz- és részletfizetésre. 

JZZssüSSí. Weiss H. és Társa, Budapest, Károly-körut 2/a 
Pranklin-TáríTüat nyomdája, Budapest , I V , Egyetem-utoza 4. 

SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

4 2 . SZ. 1 9 0 8 . ( 5 0 . ÉVFOLYAM.) N A G T M I K L Ó S . MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, OKTÓBER 18 . 
Előfizetési feltételek: VASAKNAPI UJSAt. *» I egész évre 2 4 koron* 
POLITIKAI UJDONSÁOOK (a Világkrónikával) együtt 1 félévre 1 2 

Onpan a ) ege»z <*vrr 1 6 korona 
VASÁRNAPI UJSlQ I félévre _ 8 • 

A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK | egén évre Í O korona 
(a Világkrónikával) 

: I egén évre ÍO koron 
I félévre 5 • 

Külföldi elöttietéMkhm a pontailag 
meghatároiott viteldíj in caatolandú. 

Thán Mórnak Nedeczky István birtokában levő 1874. évi festménye után. 

D E Á K F E R E N C Z . 




