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egyesületek szervezésénél, versenyek rendezésénél 
pedig jól használható segédkönyv. Ára az évkönyv-
nek 1 frt, diszkötésben 1 frt 25 kr. Megszerezhető a 
kolozsvári athletikai klubtól közvetlenül, vagy na-
gyobb könyvkereskedések utján. 

Az erdélyi ref. egyházkerület törvényeinek 
és szabályrendeleteinek tára czímen az erdélyi 
egyházkerület hivatalos kiadást rendez statútumai-
ból, s azokból az első füzet most hagyta el a sajtót 
Kolozsvártt, közölvén az egyházkerület törvényeit. 
Ara 45 kr. 

Kamat-táblázatokat állított össze Fekete Károly 
ügyvéd és az egri takarékpénztár könyvelője. E táb-
lázatok segélyével 1 frttól 999,999 frtig terjtdő tő-
kének 1 a—10%-os kamata 1—184 napra, % és egy 
évre összeadás által kiszámítható. A mű egy bevezető 
és 20 kamatszámítási táblázatokat tartalmazó füzet-
ből áll. Minden füzet 31 lapra terjed és együtt csi-
nos kemény vászonborítékkal van ellátva. A könyv 
különösen bankokban és pénzintézetekben tehet 
liasz-nos szolgálatot, .̂ra 5 frt. 

Sárosy-album. Sárosy Gyula régi jó költőnk 
születési házát emléktáblával fogják megjelölni 
szeptemberben Boros-Sebesen. A leleplezési ünne-
pélyre emlékalbum is jelenik meg, a Sárosy éle 
tére vonatkozó adatokkal és műveinek ismertetésé-
vel. Az album szerkesztője, Náményi Lajos, közre-
működésre több oly régi irót is felszólított, kik 
Sárosy Gyulának személyes ismerősei voltak. 

Regék és tündérmesék czimű kötet jelenik meg 
Milesz Bélától, ki a nép és ifjúság számára szokott 
irni elbeszéléseket. A kötet erkölcsi irányú, mulat-
tató meséket tartalmaz, az ifjnságnak és népnek 
való, s megrendelhető Karczagon Sződi S. nyomda-
tulajdonosnál 50 krjával. 

Kalotaszegi divatlapok czimű füzetes vállalatot 
indítanak Szentgyörgyi Lajos és Pentsy József bánffi-
hunyadi rajztanítók. Havonkint megjelenő füzetek-
ben lerajzolják a kalotaszegi magyar népnél haszná-
latban levő varrottasakat. A minták a varró anyag 
színeinek eredeti feltüntetésével, a varrás mikéntjé-
nek részletes és mindenki által érthető leírásával 
jelennek meg s igy lehetséges lesz messze földön 
kalotaszegi varrottast készíteni. A kiadók most jár-
ják be Kalotaszeget s lerajzolják, leírják, kutatják a 
varrottas származását és idejét. A készülő vállalat a 
magyar nőket, a házi ipart terjesztő egyleteket, az 
ipariskolákat, népiskolákat és kézimunka-tanítónőket 
érdekelheti különösen. 

Magyar festők külföldön. A müncheni nemzet-
közi kiállításon a magyar festők csoportja nagy elis-
meréssel találkozik. Az «Allgemeine Zeitung» köze-
lébb az arczképfestőkkel foglalkozott, és sok dicsére-
test jegyzett föl. 

Munkácsy Mihályt, kinek Liszt-arczképe van 
kiállítva, nemben nem tartja oly jelentékeny 
művésznek, mint a történeti festészet terén. Ben-
czúr Gyula és Horovitz Lipót műveiről azonban 
nagy méltánylással ír, s többek között igy szól: 
«Valóban kitűnőek a Münchenben jól ismert Ben-
czúrnak mágnásképei, valamint Horovitznak, a bécsi 
festő-akadémia volt növendékének arczkép-festmé-
nyei. Benczúrnak általános ismert Tisza-arczképe 
ezen a téren bizonyára a legkiválóbb műalkotás, 
melyet a modern Magyarország fölmutathat. Uj mű 
tőle a Nádasdy gróf arczképe, mely méltón sorako-
zik a Károlyi- és Szapáry-arczképekhez, melyekkel 
a művész első nagy sikereit aratta. Meleg színezés, 
természetes magatartás, biztos jellemzés tüntetik ki 
e művet. Horovitz az öreg Sapieha herczegnő ismert 
előkelő arczképének méltó párját nyújtja az ifjú 
Sapieha herczeg arczképében. A világos szineket 
kedvelő művész gyöngéd koloritja, melynek azon-
ban a férfiúi arczkép meg tudja adni a kellő erélyt, 
szépen érvényesül a lengyel nemzeti viselet és jelleg 
poétikus visszaadásában.» A müncheni kíáílitásí 
sorsjáték nyereménytárgyául válogatott festmények 
közt van Peske Gézától egy életkép, Vastagh Gézá-
tól tyúkokat ábrázoló kép, Kovács Józseftől pedig 
csendéleti kép. 

Munkácsy festményei Amerikában. A hírneves 
magyar festő legjelesebb alkotásai Amerikába jutot-
tak. «Krisztus a Kálvárián» is oda kerül. A müvet 
szintén Vanamaker filadelfiai lakos vette meg, ki 
tudvalevőleg a «Krisztus Pilátus előtt» czimü fest-
ménynek is birtokosa. Vanamaker e második Krisz-
tus-képért is 500,000 frankot adott. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK, 
A magyar orvosok és természetvizsgálók ván-

dorgyűlése érdekében dr. Gerlóczy Gyula pénztár-
nok értesíti a tátrafüredi gyűlésben résztvenni kí-
vánókat, hogy aug. hó 1 -tői kezdve, 6 forint tagdíj 
beküldése mellett, a tagjegyeket az általuk ponto-
san kijelölendő vasúti igazolványokkal együtt ki-
szolgáltatja. A magyar kir. állami, osztrák-magyar-
állami, kassa-oderbergi, északkeleti, észak-nyugati, 
budapest-pécsi és déli vasutak vonalain a viteldíjból 
f. évi aug. hó 15-től egy harmad leengedést nyújt; 
a dunagőzhajózó társaság pedig megengedte, hogy 
a másodosztályú utijegygyel az első-, a harmadosz-

tályúval pedig a másodosztályon utazhatnak a ta-
gok, a tagjegy előmutatása mellett. A tagjegyek és 
vasúti igazolványok kiszolgáltatásáért jelentkező ta-
gok f. évi aug. hó 20-ig intézhetik megkeresésöket 
Gerlóczyhoz (Budapest, műegyetem), vagy augusz-
tus 4-ikétől kezdve, ugyancsak neve alatt Poprád-
Felkára is küldhetik. Mindkét helyről postafordul-
tával a tagjegy s a két igazolvány a pontosan meg-
jelölt tartózkodási helyre meg fog küldetni. Mint-
hogy a három Tátra-Füred által fölajánlott lakások 
a vándorgyűlés összes, netán nagyszámban jelent-
kező tagjainak nem lesznek elegendők, szíveskedje-
nek a tagjegyet váltók az iránt nyilatkozni, vájjon e 
rendkívüli esetben a szomszédságban levő Nagy-

í Szalókon, Felkán, Poprádon, Szepes-Szombaton, 
Gánóczon, vagy Lucsivnán kivánnak-e elszállásol-
tatni ? 

Fehér-kereszt-egylet. Haynald Lajos bibornok 
kétszáz forinttal a fehér-kereszt-egylet alapító tag-
jai közé lépett. Emsből gróf Szapáry Istvánnéhoz 
irt levelében kiemeli azt a fontos hivatást, melyet 
az egyesület tölt be a szegény beteg gyermekek és 
szülék ingyenes ápolása által, a hazánkban nagy-
mérvű gyermekhalandóság ellen küzdő nemes igye-
kezetével, nemzetünk szaporodása és jóléte érde-
kében. 

MI ÚJSÁG? 
Királynénk szülői e hó végén ülik menyegzőjök 

60-ik évfordulóját, mely fényes családi ünnep lesz 
a bajorországi possenhofeni kastélyban.Királyunk és 
neje, a trónörököspár, Gizella és Mária Valéria fő-
herczegnők aug. 27-ikén mennek oda. Ott lesznek 
továbbá a nápolyi királyi pár, özv. Trani grófné, az 
Alen9on herczegi pár, lig. Thurn-Taxis Helén, a 
tliurn-taxisi trónörökös. Luitpold regens-herczeg s 
a bajor királyi család összes tagjai, szintén Possen-
liofenbe rándulnak e ritka családi ünnepélyhez. 

] Stefánia trónörökösné julius utolsó napján 
Münchenbe utazott Gizella herczegnő látogatására. 
Nyolcz napot tölt Bajorországban, meglátogatván 
Lindaut és Schaffhausent is. 

A trónörökös galicziai szemleutjáról jövet, e 
hó 2-ikán Kassára érkezett, és szemlét tartott a 
gyalogság fölött. 

A nemzeti Pantheon. A fővárosi képzőművészeti 
bizottság felkérte Ybl Miklós műépítészt, adna véle-
ményt, mikép volna létesíthető nemzeti Pantheon a 
jelesek szobraival a budai várkert bazárjában. Ybl 
első véleményében arra a következtetésre jutott, 
hogy a várkert-bazár pavillonjai és csarnokai szer-
kezetüknél fogva nem alkalmasak nagyobb számú 
szobor elhelyezésére. Legfeljebb négy kisebb szobor-
csoport volna előnyösen elhelyezhető bennük. Ujab-
ban Ybl a kérdést már más kombináczióval is 
megoldhatónak tartja s mint Gerlóczy alpolgármes-
terhez intézett, tervekkel is kisért véleményében 
mondja, e ezélra a bazár két oldalszárnyát összekötő 
fal erkélypilléreit lehetne felhasználni. Az erkély-
pillérek már magokban alapzatul szolgálnak s ezek 
fölé 2.21 méter magas szobrok helyezhetők. Tekintve 
a szép háttért és a szobrok szabad állását, e helye-
ken a szobrok imponáló alakjai leginkább érvényre 
jutnak. Ekkép hely volna mintegy tizennégy szo-
borra, s benn a pavillonok nyilt előrészeiben is 4 
szoborcsoportra. Azt hiszi a jeles műépítész, hogy a 
terv kiviteléhez ő felsége a király is kegyes lesz 
beleegyezését adni. Ybl két fényképet csatolt véle-
ményéhez. E fényképeken a kertfal erkélypilléreire 
a szobrok fel vannak rajzolva s a benyomás, a mit 
keltenek, igen tetszetős. 

Mátyás király szülőházán szeptember közepén 
leplezik le Kolozsvártt az emléktáblát. Az ünnepélyt 
rendező bizottság arra törekszik, hogy országos jel-
legű ünnepély legyen, méltó a nagy király emléké-
hez. Föliratot intéznek ő felségéhez is, hogy kép-
viseltesse magát az ünnepélyen. E kérést támogatni 
fogják azzal is, hogy az emléktábla létrejötte az ő 
felsége kezdeményező adományának köszönhető. 
Meghívják a főrendiházat, képviselőházat, egyeteme-
ket, akadémiát, egyházi s világi hatóságokat, sat. 
Ünnepi misét Lönhardt Ferencz erdélyi püspök 
mond, emlékbeszédet Hegedűs Sándor képviselő; 
az ünnepély után díszebéd lesz. Délután a sétatéren 
karusszel, melyet báró Bánffy György rendez az 
erdélyi arisztokráczia férfi s nő-tagjainak közre-
működésével. Este a redoutban bál lesz, melynek 
jövedelmét a Mátyás-szobor alapjára szánták. 

Petőfi emlékezete. Julius utolsó napján Székely-
kereszturon a segesvári csata harminczkilenczedik 
évfordulója alkalmából, különösen Petőfi emlékeért 
gyászmise volt a katholikus templomban, mely zsú-
folva volt intelligencziával. Számos román pap is 

jelen volt a vidékről az isteni tiszteleten. A szent-
erzsébeti román lelkész segédkezett is ; majd Oláh 
Antal katholikus pap beszentelte a hadi jelvényekkel 
és zászlóval díszített ravatalt. Istentisztelet után a 
templom előtti téren Haller József mondott hazafias 
beszédet. Mozgalom indult meg egy Petőfi-kisdedóvó 
felállítása érdekében. 

A Jó-szív Szent-Istvánnapi népünnepe. A «Jó-
fzív» ünnepély rendező bizottsága Gerlóczy Károly 
polgármester elnöklete alatt közelebb tartott ülésén 
megállapította az augusztus 20-iki nagy népünnep 
programmját és serényen folytatja az előkészü-
leteket. 

Az ünnep a városligetben lesz, melyet csak be-
lépti dij mellett lehet meglátogatni. Gondoskodnak 
mindenféle mulatságról, látványról, zenekarokról, s 
rendeznek történeti jelmezekben nagy menetet, este 
pedig tűzjátékot. A tavon allegorikus csoportokban 
a jó szív és rossz szív harczát is bemutatják. Az 
állatkertből alkalmasint léghajó száll föl, az isme-
retes bécsi léghajóssal, Silberer Viktorral. Nyomda 
fog működni, melyen az ez alkalomra irt emléksoro-
kat s Várady Antal alkalmi költeményét nyomják 
ki, s ingyen osztják ki a közönség között. A nép-
mulatságok és versenyek rendezése végett az athle-
tikai-klub közreműködését veszik igénybe. A város-
liget körülzárása rendőrséggel és katonasággal tör-
ténik. Emlékül kis email-szívek és melltűk készíté-
sére és árusítására magánvállalkozót kérnek föl. 
Vagy 20,000 plakát fogja az ország minden részében 
hirdetni a népünnepet. A ligetben s külön a keres-
kedelmi muzeumban is katonazenekarok játszanak s 
ezek szerződtetése iránt az előkészületek megtétet-
tek. A rendező bizottság fölkérte a honvédelmi 
minisztert, hogy a nemzeti bandériumhoz engedje 
át a megfelelő számú lovakat és legénységet. A kato-
nák azonban korhű jelmezekben fognak felvonulni 
a város utczáin. A városligetben, az Andrássy-ut 
torkolatánál már a napokban fölállítanak egy ízlé-
ses kis épületet, Roskovics Ignácz tervei után. Ez 
épület belsejében camera obseura lesz felállítva, 
kivül pedig a népünnepély jegyeit árusítják 25 kraj-
czáros elővételi áron. A ki jegyet vált, egyúttal meg-
tekintheti a camera obseurát. E jegyárusító csar-
nokra jövő hirdetéseket most lehet kibérelni. A 
bizottság ez idő szerint adja ki az engedélyeket 
korcsmák, kávéházak, elárusító helyek fölállítására, 
s berendezésére. E részben, valamint a népünne-
pélyre vonatkozó ügyekben, Goreczky Zsigmond 
bizottsági jegyző intézkedik az uj városház I. em. 
17. sz. a. hivatalos helyiségben. Az ünnepély nagy 
némaképletét, Odry Lehel rendezi. Az augusztus 
19-re kitűzött nagy hangverseny rendezését Seilei 
Gyula karmester vállalta el s abban a budai dalár-
dán kivül még tiz budapesti dalegyesület működik 
közre. 

A szerb királyi pár válása. Belgrádból sokféle 
hír érkezik naponkint a szerb királyi pár válásáról, 
főkép pedig arról, hogy a szerb klérus mily maga-
tartást tanúsít e kényes ügyben. Mig egy pár nap 
előtt egész határozottan jelentették, hogy a püspöki 
synódus, mely első sorban hivatott eldönteni, hogy 
a válási pör hová tartozik — illetéktelennek jelen-
tette ki magát: a legújabb liirek azt mondják, hogy 
még nem határozott. A király a trónörökössel a leg-
közelebbi napokban a bajor alpesekbe, Berchtesga-
denbe utazik nyaralni. Natália királyné még mindig 
Hágában időzik, egészen visszavonultan. 

Egy régi generális emléke. Mária Terézia bécsi 
szobrának leleplezése alkalmából a király br. Kray 
Pálnak, Mária Terézia néhai generálisának nevét 
adta örök időkre a 67-ik gyalogezrednek. Az ezred 
Eperjesen állomásoz, egy része pedig Késmárkon, 
ott, a hol Kray született. Itt pár nap előtt ünnepé-
lyesen leplezték le a szülőházat jelölő márványtáb-
lát. A ház a fő-uteza 102. száma alatt van. A barna 
márványtáblát a homlokzatba illesztették. A katona-
ság az ezred zenekarával délelőtti 9 órakor vonult a 
házhoz, mely előtt a város képviselő testülete, a pap-
ság, a tűzoltók és a lövészegylet állottak. Krausz 
ezredes beszédet mondott, melyben Kray báró érde-
meit méltatta és arra buzdította a katonaságot, 
hogy az ünnepelt férfiú életét követendő minta-
képnek tekintse. Erre a katonaság tisztelgése és a 
zene hangjai mellett lehullott a táblát borító lepel. 
Ezután Krausz ezredes átadta az emléktáblát a vá-
rosi képviselőtestületnek. Beszédére Cseréjn Nándor 
ügyvéd előbb német, majd magyarnyelven válaszolt 
és megígérte, hogy a várost díszítő emléktáblát 
gondosan fogják megőrizni. Délben díszebédet, este 
pedig a katonai zenekar közreműködésével táncz-
mulatságot rendeztek. 

Kiásott ágyúgolyók. A budai Lánczhid-utczában, 
a vár tövében, Széchenyi Béla gróf telkén istállókat 
építenek, s alapozás közben érdekes leletre buk-
kantak. Több mint hatvan darab kisebb-nagyobb 
kőgolyót találtak teljes épségben, többet pedig dara-
bokra törve és az előbbi falakba beleépítve. A golyók 
jó nagyok. A kisebbek átmérője is 70—80 centim. 


