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Hermán Ottó jeles tudósunk, ki pár hó 
előtt dr. Lendl Adolf műegyetemi magánta-
nárral a Skandináv félsziget legéjszakibb 
részére indult, liogy a madarakról Írandó 
művéhez tanulmányokat tegyen, s Tromső -
ben, majd Vardőben töltött hosszabb időt, 
e hó 20-án Hamburgba érkezett, s onnan 
már viszszatért Budapestre. 

Egy honvédőrnagy afrikai utazása. 
Említettük már, hogy egy angol társaság 
nagy expedicziót készül Stanley fölkutatására 
küldeni, s az expediczió vezetésére Dobner 
Károly magyar honvédőrnagyot szólította 
fel, mit ez el is fogadott. 

U J NYÁRI KALAPOK. 

huzamos ideig az ő oldala mellett mint szárnysegéd 
szolgált. Ezen kedvelt szárnysegédet azon bizalom-
nál fogva ő Felsége később a magyar királyi honvé-
delmi minisztériumhoz mint államtitkárt hozta be 
és ekkor kezdett felvirulni a magyar kir. honvédség. 
Az az éjjel-nappali fáradhatatlan tevékenység, mely-
lyel nagyméltóságod a miniszteri széket elfoglalta és 
mindazon ujítások, melyek behozattak, fokról-fokra 
vitték olőre a magyar királyi honvédséget, úgy hogy 
ma már szép magas állást foglal el. De nagyméltósá-
god felismerve a korszak igényeit és a mostani kor-
szak folytonos haladását, még most sem szűnt meg 
buzgóan működni és már is kilátásban vannak ujabb 
és ujabb, de a mi életképességünk követelte ují-
tások, melyek aztán a honvédség szervezésére a ko-
ronát fogják tenni. Azon kölcsönös bizalom, mely 
az egész országban felülről lefelé nyilvánul, biztosít 
bennünket arról, hogy a siker keresztül is lesz vi-
hető. Mi honvédek máskép nem üdvözölhetjük nagy-
méltóságodat a mai napon, mint hogy az Istent kér-
jük, hogy nagyméltóságodat az emberi kor legvég-
sőbb szakáig tartsa fenn jó, ép egészségben és teljes 
erőben; nekünk pedig sokáig, de nagyon sokáig 
tartsa meg kedvelt, szeretett miniszterünket: Fejér-
váry Géza bárót!» 

Á hosszas éljenzés után b. Fejérvdry mély meg-
hatottsággal válaszolt. Megköszönte a kegyet, hogy 
a főherczeg személyesen vezette a küldöttséget. Hogy 
a honvédségnek eddig sikerült eredményeket felmu-
tatni, azt első sorban a király szeretetének, érdeklő-
désének, atyai jóakaratának köszönhetjük, továbbá 
a főherczeg bölcs, odaadó és áldásos vezetésének. 
Hálával említette a törvényhozást is, mely semmi 
áldozatot meg nem tagad. A király és a főparancsnok 
éltetésével fejezte be szavait. Ezután József főherczeg 
és a miniszter azt a díszes albumot szemlélték meg, 
melyben mintegy 2000 arczkép van együtt. A főher-
czeg távozása után a miniszter a többi tisztelgőket 
fogadta. Látogatást tett gr. Pejacsevics Miklós had-
testparancsnok is, a hadsereg több főtisztje. A buda-
vári választók nevében Országh Sándor üdvözölte a 
minisztert. Délben József főherczeg az ünnepelt 
tiszteletére a Margit-szigeten lakomát adott, melynél 
az első felköszöntőt is ő mondta a királyra, egy má-
sodikat pedig a miniszterre. Majd Fejérváry Géza 
báró mondott toasztot a honvédségre és annak fő-
parancsnokára, József főherczegre, ki második pohár-
köszöntőjében Pejacsevics gróf hadtestparancsnokot 
éltette. A bankett délután három órakor ért véget. 

A székesfehérvári püspök arany miséje. Dr. 
Pauer János székesfehérvári püspök e hó 20-ikán 
érte meg pappá szentelésének ötvenedik évét. Az 
ős koronázó város és az egész megye sietett kifejezni 
ez alkalomból a tiszteletet és ragaszkodást az érde-
mekben megőszült főpap iránt, ki egyházi és haza-
fiúi kötelességeinek teljesítésével, jótékonyságával, 
tudományszeretetével oly köztiszteletet vívott ki. 

Először a székesfehérvári középesperesi kerület 
küldöttei tisztelegtek. Saly Pál esperes üdvözölte a 
püspököt, latin ódát s a papság arczképeit tartal-
mazó albumot nyújtva át. Majd Székesfehérvár váro-
sának hatósága tisztelgett, gróf Cziráky Béla főispán 
vezetése alatt. E hó 20-ikán a várost fellobogózták. 
Az egyházi szertartást a Szent István király ezüstbe 
foglalt koponyájának körülhordozásával egybekap-
csolt nagy mise képezte, a melyet Pauer János nagy 

és fényes segédlettel mondott. A jubileumi ebéden 
Prifach nagyprépost mondott felköszöntőt a püs-
pökre. Simor János herczegprimás meleghangú üd-
vözlő táviratot küldött s József főherczeg és család-
jának ajándéka sem maradt el, a kik egy remek an-
tik ébenfa emléktartóval kedveskedtek a jubiláló 
püspöknek. 

Festőiskola a várbazárban. A budai kir. vár-
bazár a király ő Felségének bőkezűsége következté-
ben lassankint teljes művészteleppé alakul át. A tör-
ténelmi képcsarnokon kívül, mely a balszárny ter-
meit foglalja el, egész sora van ott a műtermeknek. 
Most pedig megkezdték a jobb szárny átalakítását a 
m. kir. női festészeti tanfolyam számára. Összesen 
tizenkét bazárhelyiséget rendeznek be czélszerű festő-
műteremmé. Az átalakítási munkálatok a várbazár 
építőjének, Ybl Miklósnak tervei szerint készülnek s 
mihelyt az uj helyiségek rendben lesznek, a női fes-
tészeti tanfolyam az akadémia palotájából odaköl-
tözködik, ugy hogy az uj tanévben már a budai vár-
bazárba fognak járni a növendékek. 

Dobner őrnagy a vállalathoz szükséges 
tiszteket és altiszteket Ausztria-Magyaror-
szágban akarja összetoborzani, olyanokból, 
kik eleget tettek hadkötelességöknek. A le-
génységet a Kongó-államban szerzik össze, 
mihez az odavaló kormány már beleegyezését 
adta. Nagyszámú építészre, orvosra, fes-
tőre, mezőgazdászra és matrózra is szükség 
van, kiket, a mennyire lehet, szintén Ausz-
tria-Magyarországból akarnak kapni. Elindu-
lási helyül Dobner őrnagy a Kongó torko-
latát fogja választani, a honnan a vízi ut 
felhasználásával Afrika bensejébe hatol, Az 
ut további részletei még nincsenek megálla-
pítva. Lehet, hogy a Kongón fölfelé igyekez-
nek majd a nyugati partokhoz eljutni, a 
mi lehetővé tenné a Bartelot őrnagygyal 
való egyesülést s az arab Tippo-Tipp tá-
mogatását is remélni engedi. A Stanley-zuha-
tagoktól kezdve át kellene kutatniok a ke-

véssé ismert Mahode-területet egész a Nyanza-tóig, 
melynek vidékén most Stanley gyanitliatólag tartóz-
kodik. A Kongó torkolatától kedvező esetben három 
hónap alatt el lehetne j ütni a Stanley-zuhatagokhoz, a 
a honnan aztán a tulajdonképeni expediczió kezdőd-
nék. Lehetséges egy más ut is: a keleti partokról in-
dulni s innen nyomulni nyugat felé, de ez túlságos 
nehézségekkel és költségekkel járna s jelentékeny 
időveszteséget is okozna. Ezért nem valószínű, hogy 
e második utitervet fogadják el a vállalat vezetői. 

A népünnep jövedelme. A «Jó-sziv» által az 
elemi csapásoktól sújtottak segélyezésére Szent-
István napján rendezett népünnepre 39 ezer belépti 
jegyet adtak el. Igy a bevétel mintegy 12 ezer fo-
rintra rug. Ezenkívül a külön helyek belépti jegyei-
ből, a korcsmák és kávéházi helyek béréből, a keres-
kedelmi muzeum belépti díjaiból is ezer forinton 
felüli összeg folyt be. A kiadások körülbelől 10 ezer 
frtot tesznek ki s így a «Jó-sziv» javára mégis marad 
egy pár ezer forint. A végleges számadást a bizott-
ság legközelebbi ülésén terjesztik elő. 

PÁRISI DIVAT. 


