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A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv
árusnál kapható — az osztrák tartományok számára Sze l in ik i György csász. 
kir. egyetemi könyvárasnál Bécsben, I., Stephansplatz Nr. 6. 

A Z I P A R T Ö R V É N Y 
MAGYARÁZATA. 

A f ö l d m ű v e l é s - , i pa r - és k e r e s k e d e l e m ü g y i m . k i r . m i n i s z t é r i u m h i v a t a l o s 
a d a t a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l 

IETA 

D? BALLAGI BÉLA. 
Magában foglalja az 1884. XVI I . törvényezikk végrehajtása i r án t kibocsájtott 

összes miniszteri rendeleteket, s elvi jelentőségű ha tá roza toka t . 

Ara fűzve 2 frt 50 kr. 

E müvet a foldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar kir. miniszter úr f. évi 
24954. ttámú rendeletével valamennyi ipartestületnek, kereskedelmi és iparkamarának 

végett ajánlotta, valamint felhívta az összes törvényhatóságokat is a szó
ban levő könyvnek terjesztésére. 

A. F r a n k l l n > T < l r B u l a t kiadásában Budapesten 
megjelent és minden könyvárusnál kapható, — az osztrák 
tartományok számára S z e l i n s l i i G y ö r g y cs. kir. 

egyetemi könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz Nr. 6. 

Az uj közjegyzői torvény. 
1886. ÉVI VH. TÖRVÉNYCZIKK 

Szentesittetett 1886. évi márczius hó 19-én, ki
hirdettetett az országos törvénytárban 1886. évi 

márczius hó 23-án. 

Kiegészítve az 1874. évi közjegyzői tör
v é n y é rvényben hagyott §§-val és e l lá tva 
a közjegyzőségre vonatkozó curiai dönt

vényekke l és magyarázatokkal . 
Irta 

Szokolay István, 
jogtudor. 

Ara fűzve 1 forint 20 krajczár osztr. ért. 

D n i i i l n f nemességet, czi-
l i v l l U v t , met diszokleve-
^ " " " • ™ - let, kitüntetési 
éremét és mindennemű ki
tüntetéseket, pontosan és ti
toktartás mellett, biztosan 
közvetítem. Leveleket tovább 
szállít «N. D. 3495. alatt 
Haasenstein és Vogler hirde
tési iroda Budapesten. ^909 

Egy beteg- és gyermek-szobából 

BITTNER-féle 

ConiferarSprit, 
a valódi fertőtlenítő és bal
zsamos gyantás, belégzési 

szer a légió szervek bajainál. 
Kapható a gyógyszertárakban, 

azonban világosan Bittner-f éle 
Conlfera-Sprit és Blttner-téle 
szabadak, porlasztó kérendő. 
2015 F ő l e t é t : 
BUDAPESTEK: Török J ó i s c l 
gTÓgYMert., király-ntcza 12 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irod. intézet kiadásában Budapesten megjelent 
s minden könyvkereskedésben kapható — az osztrák tartományok számára 
Sze l insk i György cs. k. egyet, könyvárusnál, Bécsben I., Stefansplatz Nr. 6. 

NEM 
KÉZIKÖNYV NEMESI ÜGYEKBEN. 

IRTA 

MARCZIÁNYI GYÖRGY LOVAG. 
NÉGY TÁBLÁVAL. 

A r a fűzve 1 fo r in t 6 0 k r a j c z á r oszt r . é r t . 

T a r t a l o m : Előszó. — Bevezetés. — Osi nemesség. —Katonai arisztokraczia. 
A nemességről általában. — A magyar nemesség. — A mai magyar mágnási 
intézmény mint apáról tiura szálló örökös főnemesi rend. — A magyar nemesi 
indigenatus. — Ausztria örökös tartományainak nemesi inkolátusa, illetve 
indigenátusa. — A nemesi előjogok. — Alapitványképesség. — ő s i próbák, 
nemességi czimerapprobácziók. — Hiteles helyek. — A dedukczió. azaz a törvé
nyes származás bevezetése. — A nemesi levéltárak hiányossága és hányas ve-
zeté.e. — Udvari és nemesi méltóságok, melyek csak ősi próbák letétele által 
nyerhetők meg. — Udvarképesség. — A cs. kir. kamarási méltóság a nemes 
apródi rang és az udvarnál való megjelenhetés előjogának megszerzéséhez 
szükséges ősi próba (4 ábrával) . — A souverain máltai (johaunita) lovagrend 
(ábrával.) — A magas német lovagrend. — A m. kir. Szent Istvánrend. — A 
cs. kir. csillagkeresztes hőlgyrend, palota és udvarhölgyek. — A nemes hölgy-
alapitványi intézetek. — A cs. kir. asztalnoki udvari méltóság. — Az arany
sarkantyús rendje. — Az osztrák-magyar érdemjelek. — Néhány külföldi 
nemes lovagrendről. — Czimek és czimezések. — A lovagi czim Magyaror
szágon. — 

fjjj A Franklin - társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál M 

1 A CZIGÁNYOKRÓL 
1 CZIGÁNV ZENÉRŐL MAGYARORSZÁGON 

ES A 

IRTA 

m 1 

LISZT FERENCZ. 
Ára fűzve 2 frt. 

CHOPIN; 
LISZT FERENCZ UTÁN FRANCZIABÓL 

GRÓF WAS8 OTTILIA. 
Ára fűzve 1 frt 60 kr. 

A községi rendtartás 

tartalmazza az 1886. évi X X I . 
XXII. és XXII I . törvényczik-
kek (a községi, törvényható
sági és fegyelmi törvények) 
hiteles szövegét, kiegészítve 
miniszteri és curiai döntvé
nyekkel, utasí tásokkal; a köz
ségek hatáskörének, a köz
ségi elöljárók, törvényható
sági tisztviselők, bizottságok 
teendőinek elösorolásával; — 
magyarázatokkal és iromány

példákkal. 
Irta 

Szokolay I s t v á n 
jogtudor. 

Ára fűzve 1 frt 80 kr. 

500 aranyat tízetek annak 
ki dr. (ÍREESSILLsalicyl-m-sijn 
használata után — egy üveggel Sí 
— még valaha fogfájást kap ngri 
hellete bűzös leend. Dr. Breemli 
szépítője, mely a szájvíz után Ina 
landó, a fogakat fényes fehérre ti 
A szer ártalmatlansága biztoslti 
Ára 40 kr. Kapható gyógyszertáriul 
illatszerkereskedésekben, s előkeli 
rászokní.1, Dr. GREENSUL EÓBEB 
tanár, Parisban. Főraktár Budipw 
Dankovszky Istvánnál V. k., Józsefe 
sz. Török Józsefnél VI. k., kirilj* 

12. sz. Neruda Nándornál IV. ker., hatvani utcza. Libtriu* 
IV., kis hid-utcza 8. sz. Budán Kabakovits Györgynél iiW» 

keresk.. II. ker. fö-utcza 30. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet kiadásában megjelent 8 min-
llfj: den könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok számára Síeli"'*1 

György csász. kir. egyetemi könyvárusnál Bécsben, I., Stephansplatz Nr. *• 

BUDAVÁRA 
VISSZAVÉTELE. 

I R T A E G Y S Z E M T A N Ú . 

ANGOLBÓL FORDÍTOTTA, ELŐSZÓVAL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA 

DEÁK FARKAS-
Ára fűzve 40 ir. Postán bérmentve megküldve 45 *• 

^^SiiW^íiS^ii^tjnMMi^iMlriai^i^SiMSörS 

i-IK SZÁM. 1886. BUDAPEST, AUGUSZTUS 29. XXXIII. ÉVFOLYAM 
BWjteett'sl fettételek: VASÁKNAPI TJJSAG és \ esíész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre „ 6 « Csupán a VASÁRNAPI UJSAG 
f egész évre 8 frt 
\ félévre ... 4 • Chopin i POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: / egén é-vrt- 6 frt 

\ félévre ... 3 • 
Külföldi előfizetésekbe/ 
menhatámzott viteldíj í>-

i po*,tiiilnK 

emtoltmdó 

MARGARÉTA ZSÓFIA FÖHERCZEGNÖ, 
a prágai Hrailsinou levő nemeshölgy-alapítványi inté

zet új apátnője. 

Az ösi NEMESSÉG összes kiváltságos intézmé-
rí nyei között első sorban a monarkhiánk-

L . 1 - ban létező nemeshölgy-alapítványi intéze
tek azok, a melyek áldásos működé
süknél fogva a mi demokrata vilá
gunkban is- méltók maradnak rokon
szenvünkre és a köztiszteletre. Ausztria 
és Magyarország történetének évköny
vei alig mutathatnak fel a humaniz
musról, a felebaráti szeretetről fénye
sebben tanúskodó lapokat azoknál, 
melyek a népei boldogítására törekvő 
Mária Terézia királynő trónjáról ki
áradó jótéteményekkel s a haladó 
korszellemnek tett engedményekkel 
vannak bejegyezve. Nem tekintve a 
királynő külpolitikai szereplésének 
sikereit, melyeknek hordereje mesz-
szire túlterjedt hazánk és Ausztria 
határain, az általa életbe lépte
tett állami és magán-intézmények 
egész sorozata is arra kénysze
ríti az utódokat, hogy kegyeletes 
tisztelettel hajoljanak meg ezen ural-
kodónő teremtő ereje előtt, ha mind
azokat a részint hasznosságuk, részint 
jótékonyságuknál fogva szükségesek
nek mutatkozott intézményeket szem
léljük, melyek még ma is, egy század 
leforgása után, királyi kegyének és 
szive jóságának emlékei gyanánt hir
detik dicsőségét. A ma is fennálló hat 
nemeshölgy-alapítványi intézet felét: a 
prágait, innsbruckit és bríinnit Mária 
Terézia alapította meg*) és fundálta 
is — többnyire magánpénztárából 
vngy a korona-vagyonból — tetemes 
dotácziókkal. A nemeshölgy-alapít-
ványi intézetek alapításának az a czélja 
volt, hogy a haza és a trón szolgálatá
ban kiváló érdemeket szerzett nemesi 
családok elárvult vagy vagyontalan 
nősarjainak rangjukhoz illő megélhetési módot, 
menedékhelyet és társadalmi állást nyújtsanak. 
De a királynő e tekintetben nemcsak a nemes
ségre terjesztette ki figyelmét és anyai gondját, 
hasonló indokokból még egy más oly hölgy
alapítványt is létesítvén Hallban, melybe érde-

) A többi hármat később alapították. 

mes katonatisztek leányai vétetnek föl akkor is, 
ha nem nemes származásúak. 

A monarkhiában levő hat nemes-hölgyalapít
ványi intézet, nevezetesen a bécsi (savoyai), inns
brucki, brünni mária-schuli), a «három szent an
gyal » -ról nevezett prágai, a gráczi és a jjrágai Hrad-
sinon levő közt ez utóbbi a legelöbbkelő és leggaz-

M A R G A R É T A Z S Ó F I A F Ö H E R C Z E G N Ö , 
A HRADSINI NEMESHÖLGY-ALAPITVÁNY ÚJ APÁTNŐ-jE. 

dagabb. Ez intézet vagyona a prágai kir. várlak 
részét képező alapítványi palotából (a hozzá tar
tozó három kerttel), 300,000 frtnyi tökepénzböl, 
három, összesen 5000 holdnyi birtokból, három 
sörfőző-, egy szesz- és egy deszkagyárból áll. Az 
intézd apátnője az alapítólevél szerint minden
kor az uralkodóház egy föherczegnője, ki a királyi 

várban lakik, mely az alapítványi intézettel folyo
sóval van összekötve. A legelső apátnő Mária 
Anna föherczegnö, Mária Terézia leánya volt 
(1755—1789). Utána következtek : Mária Anna 
föherczegnö. Lipót császár leánya (1791 — 1 S( >9); 
Mária Terézia föherczegnö, Károly föherczeg 
leánya (l8:M-ban kineveztetvén, még ugyanab

ban az évben kilépett, nőül menvén 
II. Ferdinándhoz, mindkét Szicziliaki
rályához); Hermina föherczegnö, József 
nádor leánya (1839—1842); Maria 
Karolina föherczegnö (1844—1852, 
nőül ment Kainer íöherczegbez); Má
ria Krisztina föherczegnö,Károly Fer
dinánd föherczeg leánya, 1875—1879 
(nőül menvén XII.Alfonzó spanyol ki
rályhoz, küépett); Mária Antónia fö
herczegnö, IV. Ferdinánd, Toskana 
nagyherczegenek leánya (188<»— 1883), 
meghalt Cannesban, Francziaország-
ban. A három évig tartó provizórium 
után ő felsége május á3-ikán Marga
réta Zsófia, Mária Anuncziáta, Terézia, 
Karolina, Lujza, Jozefa íőherezegnőt, 
testvére: Károly Lajos föherczeg 16 
éves leányát nevezte ki a prágai Hrad-
sinon levő cs. k. nemeshölgy-alapít
ványi intézet apátnőjévé. Az ifjú fö
herczegnö 1^70. május Lí-án szüle
tett az artstetteni várlakban. Édes 
;inyja Mária Anuncziáta föherczegnö, 
II. Ferdinánd, mindkét Sziczilia ki
rályának leánya, kinek édes anyja. 
Marni Terézia föherczegnö annak 
idejében szintén a prágai nemeshölgy
alapítványi intézet apátnője vala, s 
már gyönge gyermekkorától kezdve val
lásos irányba terelte az ifjú Marga
réta Zsófia föherczegnö neveléset, ki 
mái- évek óta rendkívüli hajlammal 
viseltetett az apácza-élet iránt. Egy 
évvel ezelőtt az a hír járta be a lapo
kat, hogy a fátyolt fölveszi és egy női 
zárdába vonul vissza. A fiatal föher
czegnö azokban a magas és legmaga
sabb körökben is, melyekben eddigi 

életpályája telt el és melyektől most aligha
nem örökre elbúcsúzik, kiváló szellemi és tu
dományos műveltsége, valamint szívjósága foly
tán szeretetteljes hódolat tárgya volt. 

A hradsini királyi várlak s a vele tőszomszé-
dos nemes-hölgyalapítványi intézet falai közt 
nem egy magas születésű fiatal úrnő szíve bá-
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nata nyert már enyhülést. — A hradsini ne
meshölgy-alapítványi intézet apátnője hagyomá
nyos előjognál fogva minden cseh királyi koroná
zásnál sajátkezüleg koronázza meg a királynét.* 
Az apátnő jelvényei a következők: az apátnői 
gyűrű, a herczeg-apátnői kalap, es a püspö
kéhez hasonló pásztorbot. A gazdagon aranyo
zott, gyémántokkal kirakott, zománczozott pász
torbot 1558-ban készült, és Jutta magtjar 
királyi herczegnő ajándéka, melyet Wenczezlav 
cseh királynak küldött, hogy azzal nővérét, Ku
nigundát, a «Szent-György »-röl nevezett női 
zárda fejedelemnőjét diszitse fel. A herczegi ko
rona fejgyürüjébe e szavak vannak bevésve : 
«Virgo Ludmilla A. Blyzyv Abatissa me fecit 
M.D.L.IH.» (Blyzyw Ludmilla szűz apátnő ké
szített engem 1553.) 

Margaréta Zsófia föherczegnő-apátnő ün
nepélyes intronizálása közelebb tartatott meg. 
Ezen installácziónál a következő szertartás fej
tetik ki: 

Az installáczió napján, délelőtti 10 órakor, a 
föl avatandó főherczegnő a felavattatás végrehaj
tására kiküldött főherczeg kíséretében az intézet 
templomába indul. A menetet az installácziót 
teljesítő főherczeg cselédsége nyitja meg, mögöt
tük haladnak a nemeshölgy-alapítványi intézet 
titkára és levéltárnoka, követve néhány cs. k. 
kamarás és asztalnok által. Utánok következik 
a főherczeg, szolgálatot tevő kamarása kíséreté
ben,aztán az installálandó főherczegnő-apá'nő, kit 
főudvarmestere karonvezet, és főudvarmesternője 
kísér. A főherczegnő uszályát egy cs. k. apród, vagy 
ilyennek hiányában egy udvarképes család fisarja, 
esetleg egy ily család hajadon leánya viszi. 
A templom bejáratánál a prágai herczeg-érsek, 
a segédkező papok élén, az alapítványi hölgvek, 
az intézet biztosai, stb. fogadják. A főherczeg az 
evangeliom-oldalra lép mennyezetes trónjáboz, 
az installálandó főherczegnő pedig az alapítvány-
hölgyek kórusának közepén álló, függő mennye
zet alatti imazsámolyához indul, mely mögött 
karosszék van elhelyezve; mindkettőt főudvar-
mestereik követik. A főherczeg mellett egy asztal 
áll, melyen aranytálczán a rend jelvénye s vö
rös bársonyvánkoson a hermelines fekete kö
peny fekszik; a főherczeg oldalán három pap 
áll, kiknek egyike ezüsttálczán a gyűrűt, máso
dika az apátnői pásztorbotot, harmadika selyem
vánkoson a herczegi kalapot tartja. 

A főherczeg által adott jelre az első intézeti 
biztos felolvassa az uj apátnő kinevezési okmá
nyát s beszédet tart a jelenlevőkhöz, mire az uj 
apátnő-főherczegnö, főudvarmestere karján és 
követve főudvarmesternője által, a főherczeg-
hez közeledik, ki neki a rendjelvényt feltíízi. 
Erre a dekánnő és az első segédfőnöknö a 
főherczegnő vállára teszik a köpenyt, ki most 
helyére visszatér. Ekkor megkezdődik a nagy
mise, melynek kezdete előtt egy főherczegi 
komornyik imazsámolyt állít ura elé. Mise alatt 
a három lelkész által követett főherczegnő az 
oltárhoz halad, a hol a pontifikáló főpap az oda
vitt faldisztórium előtt áll. A főherczegnő az 
evangeliom-oldalon letérdel s arczával leborul 
az oltár lépcsőire tett vánkosokra. A pontifikáló 
főpap a litániát végzi, benedikcziót ad, és a con-
cede quaesumus-t és a miatyánkot mondja el. 
A főherczegnő most az oltár közepe elé térdepel, 
a főpap a prefácziót mondja s két kezét az uj 
apátnő fejére téve, végzi a rituális orácziókat. 
Ezek után leül és átadja az apátnőnek a ház 
alapszabályait, melyek eddig az oltáron arany
tálczán feküdtek. A három jelvény megáldása 
után átadja az apátnönek a gyűrűt és pásztorbo
tot, mig a herczegnői kalap a vánkoson marad. 
Ennek megtörténte után helyére visszavezeti az 
apátnőt, intronizálja öt s az ambróziai dicséneket 
énekli el. A Te Deum alatt elhagyják az alapít
ványhölgyek imazsámolyaikat, egyenként köze
ledve az uj apátnőhöz, mélyen meghajolnak 
előtte és ismét visszatérnek helyeikre. 

A Te Deum után folytatódik a nagymise, mely
nek bevégezte után az apátnő és a főherczeg a 
templomot elhagyják, honnan az apátnő, követve 
az alapítványi hölgyek által, a nemeshölgyinté
zetbe halad, honnan rövid tartózkodás s a jelvé
nyek letevése után lakosztályába visszatér. Az 

E ezeremónia legutolszor Mária Lujza császárné
nak, I. Napóleon hitvesének cseh királynővé való ko-
ronáztatásánál történt. 

A HRADSINI NEMESHÖLGY-ALAPÍTVÁNY APÁTNŐJÉNEK 
PÁSZTORBOTJA. 

Jutta magyar királyi herczegnő ajándéka. 

apátnő az ünnepély napján díszebédet ad, este 
díszelőadás (theatre páré) tartatik a színhá
zakban. Az apátnő részére a cseh nemesi rendek 
G20,000 frtnyi évi járadékot fizetnek. 

Ha a föherczegnő-apátnő nem tart udvari kis
asszonyokat, az alapítványhölgyek szolgálnak föl 
asztalánál s teljesitik az udvarhölgyi szolgálato
kat. Ha az apátnő este társaságot óhajt, e czélra 
kellő számú alapítványhölgyek rendeltetnek ki. 

Ezen installácziónál csak a magasabb arisz-
tokráczia lehet jelen, a nagy közönség nem. 

Az ujonan kinevezett apátnő a következő es
küt teszi le: 

«Én N. X. esküszöm a mindenható istenre, az örök-
büntől szeplőtlenül maradt istenanyára és minden 
szentre, hogy ő cs. és kir. apostoli felségének, mint 
Csehország királyának a reám. mint a cs. kir. prágai 
nemeshölgy - alapítványi intézet apátnőjére bízott 
hivatalban hűségesen és engedelmességgel megfelelni 
akarok, s hogy mindenkor gondom lesz a minden
ható nagyobb dicsőítésére törekedni ; hogy az alapít
ványi intézet alapszabályainak nem csak a magam 
részéről fogok megfelelni s azoknak legcsekélyebb 
részben való megváltoztatását meg nem engedni, 
hanem hogy a nekem alárendelt alapítványi höl
gyektől is ugy azoknak pontos megtartását, mint 
minden női erény gyakorlását is fogom követelni, 
ugy a mint egyáltalában szilárd akaratom, mindenkor 
ugy cselekedni, a mint egy ily nemeshölgyalapit-
ványi intézet fejedelem- és apátnőjéhez illik és köte
lességévé van téve, hűséggel és senkinek veszélyez
tetésével. Isten engem ugy segéljen, az örök bűntől 
ment maradt szűz Mária, és minden szentek!» 

* 

A hradsini cs. kir. nemeshölgy-alapitványba 
belépő kisasszonyok a máltai lovagrendnél előirt, 
tehát 16 nemes ős bizonyítására terjedő ősi pró
bát tartoznak letenni. Az ősök ugy számíttatnak, 
hogy apa és anya két, a mindkét ágból való nagy
szülők négy, a szépszülők nyolcz és a dédszülők 
tizenhat őst képeznek. (Ugyanily ősi próbának 
vannak alávetve a bécsi, innsbrucki és a «három 
szent angyal »-ról nevezett prágai nemeshölgy
alapítványi intézet jelöltnői, mig a brünni (Má-
ria-schuli)nemes-hölgy alapítványi intézetnél csak 
nyolcz nemes ős mutatandó ki, a gráczi pedig 
csak azt követeli, hogy a jelöltnő bebizonyítsa, mi
szerint mindkét ágból való nagyapja nemes szü
lőktől származott.) 

Az intézet főnöksége 4 hölgyből áll: 
I. Egy dékánnő 2550 frt évi fizetéssel. 
-1. Egy aldékánnő 1800 frt évi fizetéssel. 
3. Két segédhölgy 1700 frt fizetéssel. 
Az alapítványhölgyek száma 26, az általuk hú

zott praebendák (évi járulék) személyenként 1500 
frtot tesznek ki. Rangra nézve minden alapít
ványi hölgy egyenlő a cs. k. kamarások nejeivel 

és udvarképes. A négy főnöknő pedig egyen
rangú a es. k. valóságos belső titkos tanácsosok 
nejeivel. Az alapítványi hölgyek ünnepélyes al
kalmaknál külön fejdíszt, hosszú fekete herme-
linprémes apáczaköpenyt, fekete selyemruhát, s a 
bal vállról a jobb derékig lenyúló, arany pa-
szománttül szegélyzett fehér moiré szalagon 
a rend jelvényét viselik. Ez egy zománczozott 
arany érem, egyik oldalán a szűz Mária képé
vel, másikán Mária Terézia királynő névjelvé-
nyéveí. A mindennapi öltözet a következő: fe
kete ruha, melynek sem selyemből, sem atlaszból 
nem szabad készülni; ellenben színes szalagok, 
csipkék, gyűrűk, ékszer, fülbevalók és egy ((sze
rény) nyakék hordása meg van engedve; fejék
szer viselése azonban tilos. Az apátnő szintén e 
ruhát hordja, kivételes esetekben azonban egé
szen világi hölgyruhában is megjelenhet. Az ala
pítványi kisasszonyok számára naponta kétszer 
tartatik isteni tisztelet, minden évben négyszer kell 
meggyónniok. A hölgyek csak ő felsége engedélyé
vel mehetnek férjhez. Az intézet külön orvost és 
sebészt tart a hölgyek számára, azonkívül libériás 
kocsisokkal és inasokkal ellátott öt hintót. Ren
delkezésükre áll továbbá állandóan két szinházi-
páholy minden prágai színházban. Minden hölgy
nek van évenkint 50 frt engedélyezve a kocsisok 
és szolgák közt kiosztandó borravaló fejében. Az 
intézet két portást, öt inast, három házi szolgát 
és egy templomszolgát tart. Az inasoknak tilos 
az intézetben lakni. 

Farsang idején hetenkint kétszer domino-bálok 
is tarthatók a hölgyintézet termeiben, sőt a fö
herczegnő-apátnő engedélyével máskor is, de 
mindig álarcz nélkül- E bálokon csak udvarké
pes személyek jelenhetnek meg. Utolsó farsang
kor azonban elesik e megszorítás. A contre-tán-
czokban (franczia négyes, fűzértáncz, körmagyar 
stb.) mindamellett csak udvarképes hölgyek ve
hetnek részt, míg a férfiakra nézve e megszorítás 
megszűnik. A nem udvarképes hölgyek külön 
tánczolhatnak. A Mária Terézia királynő által 
kiadott alapszabályok 42. §-a azt rendeli, hogy 
abban az esetben, ha egy alapítványhölgyet egy 
világi férfi vagy pap meglátogatna, az apátnő 
vagy a dekánnő rögtön értesítendő, a kinek az
tán vagy személyesen kell jelen lennie a társal
gásnál, vagy pedig a legkorosabb a ölgyek egyiké
vel helyettesítteti magát. Kivétel csak akkor áll
hat be, ha a meglátogató atyja, vagy fivére az 
illető hölgynek. Az ilyen látogatók csakis a "tár
salgó szoba »-ban fogadandók és mindenkinek 
tiltva van, egy alapítványi hölgy szobáinak kü
szöbét átlépni. Ide csak akkor léphetnek be a 
rokonok, ha az illető hölgy beteg, akkor is csak 
a mi rokonok és a hölgy édes atyja. A látogatá
sok csak délutáni 4—7 óráig történhetnek meg s 
ily alkalommal a fogadó hölgynek fekete, teljes 
toiletteben kell a látogatást fogadnia. A 44. §. 
ezeket rendeli: Ha egy hölgy a városba akar 
menni, mindenkor egy éltesebb társnője adandó 
melléje, s ettől csak akkor szabad eltérnie, ha 
egy férjezett nő jön érte; egy hölgy csak négy
szer hagyhatja el hetenkint az intézetet. — 45. §. 
Egy alapítványi hölgy sohase merészeljen esti 
10 órán túl kimaradni, vagy az egész éjét az 
intézeten kívül tölteni; még az apátnőnek is 
tiltva van, hogy ezt megengedje. A kisasszonyok 
csak erkölcsös cselédeket tarthatnak; ha az apát
vagy dékánnő az ellenkezőt venné észre, jogában 
van az illető cselédet kitiltani. 

* 

Az alapítványi intézet levéltárában a követ
kező rnagyar hölgyek ősipróba-táblázatai őriz
tetnek: Lazsánszky Mária Anna grófnő, Ná-
dasdy Erzsébet grófnő, Erdó'dy Mária-grófnő, 
Pál ff y Mária Anna grófnő, Migazzy Mária Anna 
Borbála grófnő és Révay Henrietta bárónőé. 
A levéltárban levő ősi próbák törzsfáin pedig a 
következő magyar családok fordulnak elő: Ap-
ponyi gróf, Balassa gróf, bethlenfalvi Thurzó, 
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erdó'dy gróf, Esterházy gróf, Ghillányi báró, rá-
tóti Gyulafy. Hóliyi, késmárki Thököly gróf, 
Kiss, comes ^Czobor de Czoborsz, Nádasdy gróf, 
nagy'szelényi Szelényi, Nyáry, bedeki Nyáry 
gróf és erdődi Pálffy gróf, Puteány báró,' Eé-
cay báró, Serényi gróf, szendrői Török, szinyei 
Merzse, Szapáry gróf, divék-ujfalusi Ujfalussy, 
Várkonyi, vécsei Véesey, Viczay gróf és csömöri 
és zay-ugróczi Fáy báró. 

MARCZIÁNYI GYÖRGY. 

DARU DARU DARU MADÁR . . . 
Daru daru daru madár, 
Virulva rád a róna vár. 
Zöld zászlaját viszi eléd, 
S mutatja — nézd — be mindenét. 
Oh szállj le, szállj . . . a róna vár 
Daru madár, daru madár! 

Daru daru daru madár, 
Ne szállj fenn nagy magasba' már. 
Hideg van ott, itt jó meleg 
Sugárban áll mező, berek. 
Hideg fénynél — jobb egy sugár. 
Daru madár, daru madár! 

Daru daru daru madár 
Nézd ott terűi a sik lapály, 
ÉH délibábos tengerét 
Mosolygva hajtja most feléd. 
A sik mező rád úszva vár 
Daru madár, daru madár ! 

Daru daru daru madár, 
A merre szállasz, ott a nyár, — 
Az áldás is veled jön meg. 
Hoztál-e sok jót e földnek ". ' . . . 
Mert az áldás ránk férne már! 
Daru madár, daru madár ! 

DÖMÉN i JÓZSEF. 

BUDA VISSZAFOGLALÁSA 1686-BAK 
, Kétszázadik évfordulója alkalmával. 

(Vége.) 
Aug. 29-én, a mohácsi vésznaj> évfordu

lóján, 1500, de-némelyek szerint 4000 főnyi 
török lovasság jelent meg Ó-Buda határán. 
Bár elővigyázatból Budának ez a része is el volt 
rekesztve czölöpökkel, áttört a gátakon s az elő
őrsöket maga előtt hajtva egész erővel a dunai 
köröndre vetette magát. Az itt állomásozó magyar 
és német gyalogok és a sajkákon levő hajdúk 
oly kemény puskatüzzel fogadták őket, hogy 
utjokból kitérítve jobbra száguldoztak, az ágyu-
telepek felé. De oda is csak vesztökre rohantak, 
mert az egész csapat közrekapatván, fölkonczol-
tatott vagy agyon veretett. 

Ugyanezen nap délutánján a mieink részére 
Pest felől, a hajóhídon, tízezer embernél többet 
számláló segédsereg érkezek. Midőn Szolimán 
ezt meglátta, reményt vesztve vonult vissza érdi 
táborába. 

Eme jelentékeny segítség által jobban fölbáto
rítva a vívók, miután már a vár árkait nagy nehe
zen betöltőt ék, sőt a királyi palotának egyes szo
báit is hatalmukba ejtek, elhatározák, hogy döntő 
csatába bocsátkoznak. Csakhogy újra vélemény
különbség nehezíté meg a kérdés megoldását. Ne
vezetesen a bajor fejedelem, ki eleitől fogva félté
kenynek mutatkozott a lotharingi herczeggel 
szemben, azt kívánta, hogy előbb minden áron 
a nagyvezért kell a sikon harczra kényszeríteni. 
S ha ő vele végeztek, csak azután lehet majd 
sikeresen végső rohamot intézni a rendkívül 
megrongált, de az őrségtől bámulatra méltó ma
kacssággal védelmezett vár ellen. Károly herczeg 
ellenben határozottan a sánczok között mara
dás és a döntő támadás azonnal való megkez
dése mellett nyilatkozók. Szerinte annál inkább 
el kellett fogadni e tervet, mert ha Szolimán ül
dözése kedveért az elfoglalt pozicziókat odahagy
ják, a török őrség újra beléjök fészkeli magát s 
m®8 egyszer kellend érte vért ontaniok. Másrész
ről az a meglepetés is várhatna reájok, hogy az 
alatt, míg valahol Ercsi táján kalandoznának, 
bamis utakon török segítség szöknék be a várba. 
Már-már keserű szóváltás tört ki, midőn végre 
Károly higgadt megokolása győzött. A végső ro
hamot szeptember elsejére, majd, hogy a törme
lékek eltávolításával a feljuthatás megkönnyít
essék, ezen munkálatok s egyéb előké-zületek 
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pontosabb végrehajtása kedveért, a támadás ide
jét szept. 2-ára halasztották. Egyik nevezetesebb 
intézkedés volt pl. az, hogy a Dunát a város 
felső részén erős lánczokkal átkötötték, hogy a 
várőrség a víz felől se kaphasson segítséget. 

Szept. 2-án, hétfőn d. u. 3 órakor hat ágyu-
lövéssel adott jelre mindenfelől egyszerre kez-
dődék a végső ostrom. A keresztények Isten sege
delmébe vetett rendíthetlen hittel, elszántan 
rohantak a hevenyében imigy-amugy kifoltozott 
falak felé. A bajor fejedelem most is délfelől, 
Károly pedig éjszaki oldalról támadott. A ro
hamban mintegy 10,000 ember vett részt, a töb
biek a nagyvezér seregének szemmel tartása, 
esetleg feltartóztatása végett a külső sánczok 
mögött maradtak. Leghathatósabban kezdtek mű
ködni a Kis-Svábhegyen felállított ágyuk, melyek 
hamarosan kitördelek a vár északnyugati részén 
levő czölöpöket. Atalában a harcz a mieinkre 
nézve igen szerencsésen fejlődött. Jóformán még 
egy óra sem telt bele, midőn Petneházy — ki 
bátorságaért az idegenektől «oroszlán» névvel 

| illettetett, — a visszavert németek segítségére 
sietvén, azon a tájon, hol ma az államnyomda 
épülete van, a falra felkapaszkodók. Nyomában 
vitéz hajdúi lépnek először a vár területére s a 
legelkeseredettebben aprítják az utczai torla
szok mögé hátráló törököket. A bástya éjszaki 
vonalát védő csapat fogyton-fogy, maga Abdur-
rahman is ele;ik; minek láttára kétségbeesetten 
vonul a csekély sereg a királyi palota felé. A 
mieink mindenütt nyomukban s mintha mind-
egyikök másfélszáz esztendeig forralt dühét 
öntené ki, nem hallgat a térdenállva kegye
lemért esdeklők szavára, nem látja a fehér 
kendők lobogását: aprítja, a ki útjába akad, 
rang , kor- és nemkülönbseg nélkül. Leikö
ket a török világ nyomorának és pusztulásának 
képe, a legyilkolt vagy elhurczolt keresztényekre 
való visszaemlékezés foglalja el s mindezekért e 

I perczben akarnak boszut állani. Nem lehet leirni, 
: mily óriási zür-zavar támadt ekkor. A halálos 

félelmökben kétségbeesetten küzdők vad lármá
jába és a győzők diadalmas rivalgásába nők, 
gyermekek sírása, jajgatása, haldoklók hörgése 

i vegyült. Most már a puskaropogás szünöfélben 
van: ember ember ellen küzd s a mieink az uj 

! találmányú s ez úttal először alkalmazott szu-
| ronyt pogány vérben avatják föl. A vár lakói az 

ijedtség és tolongás zavarában pinczékben s egyéb 
j üregekben és zugokban keresnek rejtekhelyet. A 
| hátraléknak egy kis csapatja a zsidó-utczában 

tömörülve harczol megátalkodottan, nem győze
lemért, hanem hogy drágábban adja el életét. 
Má-ik kis csapat a palota udvarán, melyet akkor 
a Szent-György-tértöl széles árok választott el, 
szedelőzködött össze s a bajoroktól is szoríttatva 
ott esett el dühös védelem után vagy fogolylyá 
lőn. A királyi palota környékén annál maka-

\ csabb volt a küzdelem, mert Ramocsaházy Endre 
alhadnagy a székes-fehérvári kapun, melynek 
környékéről a mindinkább megszorult törökök 
veszélyesebb pontokra húzódtak, betört s egész a 
palota előtt levő árokig nyomult és ott övéitől 
elszakíttatva egyedül küzdött, mig végre a törö
kök lefegyverezek és egy közelben levő szeder
fára felakasztották. Később utána törő katonái 
levágták és fölélesztették. Ö később várkapitány 
lett és várgróf s 105 éves korában halt meg 
(1746). 

A délnyugati részen tehát szintén magyar em- j 
ber tört be először a várba. Végül azt sem szabad 
felednünk, hogy a külső falakon már a sánczok | 
vívásában is kitüntették a magyarok vitézségüket. | 
Nevezetesen a várhoz vezető futósánczokon egy 
Fiáth János nevű magyar, a győri kerület gya
logságának főparancsnoka volt az első, kiről ké
sőbb a nádor igy okiratban többek között így 
emlékezek meg. 

. . . . «Ő volt a magyarok között az első, ki a 
reábízott 600 gyalogossal az ágyuk dörgése és a 
fegyverek durrogása között az ostromlott várhoz 
vezető futóárkokat megszállta és másnap a vár
ból kitörő törökökkel hősiesen és bátran meg
küzdött . . . majd később a külváros fa'át átmászva 
az ellenség között termett . . . stb.» 

Hát a nagyvezér mit csinált ezalatt? Közvet
len közelből gyámoltalanul nézte a vár lángba
borulását, s az őrség legyilkolását; aztán egyet 
gondolt, sarkán fordult s táborába sietve indulót 
fúvatott Buda helyett Belgrád felé. Háta mögött 
a hidakat fölperzselé, hogy valamikép az ellenség 
közelébe ne férkőzzék. Belgrádról küldé nagyve-
zéri alázatos jelentését a szultánhoz, hogy a ke
resztények százezreitől Budát megvédeni nem si-
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került, az őrség lemészároltatott; de a fölmen
tésre siető tábor a hatalmas Allah kegyelméből 
megmenekült, s igy fenn van tartva a jövendő 
reménye ! ! Szolimán eme vitézségeért, hogy Bu
dát el hagyta esni, de a fősereget megmenté, a 
szultántól selyemzsinór helyett elismerést és ju
talmat nyert. 

Buda elestét a törökök annyira fájlalták, mint
ha fele birodalmuk veszett volna el és sokáig si
ratták népdalokban. 

Keresztény részről szept 2-án mindössze csak 
2—3000, de az egész 1686-ik évi ostrom alatt 
összesen 20,000-nél több ember esett el. 

Mily tömérdek vérontásba került Buda várá
nak visszafoglalása s ezzel együtt hazánkban a 
gyászos emlékű török uralom leghatalmasabb 
nyugati szögletkövének kimozdítása! Az anyagi 
veszteség, pusztítás mértékét hozzávetőleg kiszá
míthatjuk, ha meggondoljuk, hogy a vár ezt a 
rombolást mai napig sem heverte ki egészen. 
Midőn szept. 3-án Károly herczeg és Lajos feje
delem szemügyre vették az elfoglalt vár utczáit, 
lélekrendítő látványnak voltak tanúi. Az épüle
tek nagyrésze leégve, lerombolva. A templomok 
közül némelyiknek, mint pl. a Zsigmond egyhá
zának csak puszta helye maradt. A hosszas ost
rom alatt tetejét, boltozatát az ágyúgolyók be-
döntötték, falait átlyukgatták s az igy megbontott 
épület köveit a törökök a bástyán ütött rések 
betömésére hordták el. A mai helyőrségi templo
mot, mely a törökök uralma alatt "Mária Mag
dolna "-templom néven szerepelt, temetővel volt 
körülvéve, s a fővárosban egyedül szolgált a keresz
tényeknek, katholikusoknak és protestánsoknak 
közös imaházul, szintén tetemes kár érte. Külö
nösen tornya volt nagyon megbontva, melyet a 
török vandal kezek jó darabon lehordtak s rajta, 
mint még ugy is kimagasló ponton, egy pár ágyút 
helyeztek el. A helyreállítás nem a meglevő rész 
stílusában történt s igy ma is könnyen észreve
hető, meddig volt a torony lebontva. 

Szent-György templomának is, melyet a törö
kök részben fegyvertárul, részben mecsetül hasz
náltak, csak romja maradt, úgy, hogy ezt is más 
egyházakkal együtt Buda újra építésekor a ható
ság elhordatta. Igy szűnt meg a várban a vissza
foglalás után több templom, melyet kijavításra 
nem találtak méltónak. A magánházak, régi ná
doraink, főpapjaink palotái is annyira meg vol
tak rongálva, hogy az egész várban nem találko
zott alkalmas lakóhely. Még katonaság elhelye
zésére való épületre sem akadtak. Bizonyítja ezt 
I. Lipótnak 1686. okt. havában kiadott parancsa, 
melyben Budára vonatkozólag eme jellemző so
rok olvashatók: «Buda királyi városunk fegyve
reink hosszú és kemény ostroma által annyira 
összeromboltatott, hogy abban alig maradt hely, 
hol az egészségnek, sőt még az életnek is veszé
lyeztetése nélkül maradni lehetne.* 

Iszonyú volt nézni ezt a rombolást. Az utczá-
kon 3—4000 holttest hevert; helyenként nagy 
mennyiségű vér büzhödött. S a győzőknek a ro
mok nagyjában való elhordásán kívül a levegőt 
fertőztető holttestek elásásával s a vértócsák elta
karításával is kellett foglalkozniok. Igaz, hogy a 
kezükbe jutott préda is jelentékeny volt. Talál
tak itt egy pár száz ágyút, nagy mennyiségű 
puskaport s egyéb lőszert; tömérdek élelmet. 
Mintegy 2000 férfi s velők sok nő es gyermek éle
tének a fővezér megkegyelmezvén, ezeket fog
lyokká tevék és további rendelkezésig a külvá
rosban helyezték el. Később közülök különösen 
az országúti templomban sokan megkeresztel
kedtek, s állandó lakói maradtak a fővárosnak. 

Némelyikök dolgát felvitte az Isten. Igy pl. 
Csonkabég, ki 9 éves fiával a lothringeni herczeg 
zsákmányául jutott, később áttért s maga az ural
kodó, I. Lipót lett keresztatyja s ezért a kereszt
ségben Lipót keresztnevet nyert, nemességre és 
ezredesi rangra emelkedék s hűségével, pontos
ságával köztiszteletet vívott ki magának. Fia 
mint bécsújhelyi földbirtokos halt meg, ő azon
ban később Konstantinápolyba kerülvén, a szul
tán parancsára zsákba varrva a Bosporuszba do
batott. 

Buda szerencsés visszafoglalásáért a sereg 
szept. 3-án Mátyás templomában mutatta be hála
imáját az egek urának. Később Bécsben a csá
szár ugyanebből a czélból nagy ünnepélyt s hála 
isteni tiszteletet rendezett, melyen egész családjá
val jelen volt, s a nagyszerű esemény emlékére 
külön pénzt is veretett. 

A magyar nemzet föllélekzett az annyi ideig 
tartó súlyos elnyomatás után. 

Dr. Göőz JÓZSEF. 

( ^ 
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BULGÁRIÁBÓL. 
Mint derült égből a villáin, oly váratlanul 

csapott le a hir, hogy Sándor bolgár feje
delmet e hó 2:2-én Widdinben, hová épen 
csapatai fölött szemlét tartani ment, palotájá
ban körül fogták, a trónról lemondani kénysze
rítették, fogságba ejtették s tulajdon dunai gőzö
sén elszállították, hogy valamely román, vagy 
épen orosz kikötőhelyen partra tegyék. 

Ugyanakkor Szófiában egy ideiglenes kormány 
alakult, mely kiáltványban adta tudtára a nem
zetnek a végbementeket, azt állítván, hogy arra 

gár nemzet, mely tegnap még az imádásig ra
jongott fejedelmeért, ma mint valami gonosztevőt 
az országból kitolonczozza. 

Hiszen ha valaha uralkodóra el lehetett mon
dani, hogy népét lekötelezte, akkor Sándor feje
delemre igazán el lehetett mondani. Mint II. 
Sándor czár unokaöcscse, a mostani ezárnak 
unokatestvére, a czár ajánlataira fogadta el Bul
gária fejedelmi trónját. A czár egyenes kívánsá
ga volt, hogy elfogadja, a többi hatalom csak 
beleegyezett. S ö, a német herczeg, rövid idő alatt 
teljesen azonosítani tudta magát a gondjaira bí
zott nemzettel : nem volt sem német, sem 

mertették a világgal, hogy a hadjárat sorsát 
Sándor fejedelem személyes vitézsége döntötte el. 

Valóban elképzelhetetlen, hogy egy ilyen fe
jedelmet űzött volna el népe és épen azért űzte 
volna el, mivel szabaddá akarta tenni s nem kí
vánta orosz szolgaságba hajtani. Más nép az 
ilyenért egekbe emeli fejedelmét, itt pedig elűzik, 
mint a hütelen cselédet. 

Csak lassanként nyer a rejtélyes eset némi 
nemű magyarázatot. Az, hogy Sándor fejedelem 
egy erős, szabad Bulgáriát akart teremteni a 
Balkán-félszigeten, Európa hatalmasságai közül 
egynek sem szúrhatott szemet, söt ez egyenesen 

SÁNDOR BOLGÁR F E J E D E L E M DOLGOZÓ-SZOBÁJA SZÓFIÁBAN. 

a béke és Bulgária jövendője érdekében szükség 
vala, mivel a fejedelem oroszellenes politikája 
nagy veszedelembe döntötte volna az országot. 

Az első napon érkezett sürgönyök nem jelen
tettek egyebet az itt előadott puszta ténynél, 
mivel Klement tirnovói metropolita, Czáukov 
volt bolgár miniszter és lázadó társaik siettek 
minden közlekedést megszakítani Bulgária hatá
rán, minden távsürgönyt, levelet, hírlapot lefog
laltak s az utasoknak sem engedték meg a hatá
ron átkelést. 

Természetes, hogy ez esemény hire rendkívüli 
izgatottságba ejtette a közvéleményt, a mely 
megszokta ugyan a Balkán-félszigetet a váratlan 
fordulatok, a meglepetések szinterének tekinteni, 
de arra mégsem lehetett elkészülve, hogy a bol-

orosz, hanem lett testestől, lelkestől bolgár, 
a ki föladatának tűzte ki a félezredév óta 
török szolgaságban sínylett népet nemzeti ön
tudatra ébreszteni, anyagilag megerősíteni, er
kölcsileg fölemelni, s a leghatalmasabb állammá 
tenni a Balkán-félszigeten. Ezért hajtotta végre 
Bulgária egyesülését Kelet-Ruméliával, vér és 
erőszak nélkül, oly óvatossággal és tapintattal, 
hogy még a török porta beleegyezését is meg 
tudta nyerni, melynek pedig leginkább lehetett 
volna kifogása az egyesítés s egy erős Bulgária 
megalakítása ellen. Ezért viselt Szerbia ellen há
borút, minden hadi készség, alkalmatos tisztek 
nélkül, maga állván a csapatok élére s oly diada
lokat aratván, melyek dicsőséggel tetézték a bol
gár fegyverek sikerét, meglepték Európát s elis-

érdekükben állt, — kivéve az egy Oroszországot, 
mely Konstantinápoly birtokára vágyik s mely
nek nagy szüksége volna a Balkánon egy paran
csainak hódoló olyan provincziára, a minő Bul
gária, mely a török ellen intézendő vógcsapás 
idején pompás alapul szolgálhatna hadművele
teinek. Ezért "szabadította föl a czár», ezért 
látta el'pénzzel, fegyverrel, tisztekkel, főhivatal
nokokkal s az állami berendezkedés minden 
kellékeivel. Természetes tehát, hogy Sándor feje
delem függetlenségi törekvései s az orosz befo
lyás háttérbe szorítása nagy mértékben kihívták 
a czár haragját, ki nem is késett azt éreztetni a 
• háládatlan* Battenberggel. S midőn ez Bulgária 
egyesülését végrehajtá Eelet-Kumeliával s ugyan
olyan Nagy-Bulgáriát akart teremteni, a minőt 
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a czár a san-stefanói békeszerződésben tervezett: 
ő, a czár volt az egyetlen, a ki a berlini megálla
podások megsértéseért lármát csapott és Sándor 
fejedelmet az orosz hadsereg tiszti kötelékéhói 
kitörülteté. 

Még inkább fölböszíté a czárt az, hogy Sándor 
fejedelem a maga szakállára kezdett s fejezett be 
diadalmasan egy hadjáratot a szerbek ellen. 
Belátta, hogy egy ilyen uralkodóból nem lesz 
muszka hettmann soha. S ettől kezdve az orosz 
diplomáczia mindent elkövetett, hogy Sáiido 
fejedelmet saját népe előtt népszerűtlenné tegye 
s minden követ megmozgatott, hogy meg
buktassa. 

Az orosz rubelnek sikerült leverni lábáról a 
fejedelem legbizalmasabb embereit s előkészíteni 
azt a palota-forradalmat, melynek Battenberg 
Sándor áldozatul esett. Saját főtisztjei, minisz
terei között akadtak árulók, a kik megejtették, 
hazájukat a czár lábaihoz tették s Európát tele
kürtölték, hogy a bulgár nemzet minő örömria-
dallal fogadja fejedelme letételét s hogy a nép 
térden állva élteté ezért a czárt. 

ujabb jelentések azonban egészen másként 
állítják elénk a helyzetet. Ezek szerint a viddini 
államcsíny a bolgár népet föllazította. Ügy a 
hadsereg, mint a nemzet többsége a fejedelem 
mellett nyilatkozik s a forradalmi kormányt el 
nem ismeri. A legnevezetesebb várak, városok 
helyőrsége megtagadja a hűségi esküt az uj kor
mánynak, Kelet-Bumélia milicziája pedig fegy
vert ragad s a kamara elnöke ellenkormányt 
alakít s vissza kívánja hozni Sándor fejedelmet, 
ki mellett egyre több és több vidék és csapat 
nyilatkozik. Szóval Bulgáriában kiütött az ellen
forradalom s most ugy áll a dolog, hogy az egész 
ország lángra gyulására, esetleg az oroszok Bul
gáriába vonulására lehetünk elkészülve, a mikor 
aztán az egész keleti kérdés napirendre kerülhet 
s európai háborúvá nőheti ki magát, noha a 
a németországi hírlapok egyre bizonyítgatják, 
hogy Sándor fejedelem letétele épen a béke biz
tosítása végett történt, a mivel valószínűleg azt 
akarják körülírni, hogy e letétel nélkül bevonul
tak volna Bulgáriába az orosz hadak s ők űzték 
volna el a fejedelmet. S a legutóbbi időben tör
tént számos fejedelmi találkozás, a diplomaták 
sürü értekezései mind arra valók voltak, hogy a 
két szövetséges császár beleegyezését adja az 
orosz czárnak a bolgár fejedelem detronizálásá-
hoz, mely ime csakugyan végrehajtatott. 

íme ez is egy nagy bizonyíték, hogy aránylag 
csekélyebb jelentőségű események is, melyek a 
Balkánfélszigeten előadják magokat, mekkoralán-
czolatát vonhatják magok után a komoly jelentő
ségű akczióknak, fölidézve oly bonyodalmakat, 
melyeket esetleg csak egy nagy háború vághat 
ketté. Ez illusztrálja a keleti kérdés veszedelmes 
voltát; ez teszi mindazt, a mi a Balkánfélszige
ten történik, általános figyelem tárgyává s ez 
tartja állandóan napi renden Bulgáriát s az ot
tani fejleményeket. 

Az, hogy a Bulgáriában keletkező legkisebb 
felhőből oly zivatar kerekedhetik, mely végig söpör 
egész Európán s hogy a balkáni levegő állandóan 
oly anyagokkal van telítve, melyek váratlan föl-
robbanásra vezethetnek, — arra bírta az európai 
hatalmakat, hogy ott folyton őrszemeket tartsa
nak s a legkisebb bonyodalmakat is mindjárt ke
letkezésekor elfojtani vagy legalább a lehetőségig 
lokalizálni s ha ez sem sikerült, romboló hatásu
kat enyhíteni igyekezzenek. A jelen esetben kiját
szotta az őrszemek figyelmét az események roha-
mossága, vagy ha nem: akkor utasítva lehettek 
rá, hogy azokra szemet hunyjanak. 

A legutolsó szerb-bolgár háború idején azon
ban, mely váratlanul egész téli hadjárattá nőtte 
ki magát, azonnal készen álltak a nyugoti orszá
gok vörös-kereszt-egyletei, hogy a háború áldo
zatainak segítségére siessenek. Nagy ietséggel 
szállították a betegápoláshoz szükséges kelléke
ket a csatatér kórházi állomásaira mindenfelől s 
tudjuk, hogy a magyar vörös-kereszt-egyesület 
expedicziója mily kitűnő szolgálatokat tett 
báró Ambrózy és gróf Török vezetése alatt a 
betegápolás körül. 

A német vörös-kereszt deczember lá-én kül
dött egy 4000 kilogramm súlyú kórházi szállít
mányt Berlinből Magyarországon át Szófiába, 
hová tizenkét napi terhes utazás után érkezett 

meg a Sipka-szoroson keresztül. Hocnika, az ex-
pediczió vezetője-részletesen írja le a borzasztó 
télvíz idején történt utazás fáradalmait. Tudjuk 
ugyanis, hogy az elmúlt tél a legkeményebbek
nek volt egyike. Koppant hófuvatok akadályozták 
a vasúti kö'zlekedést, a dunai hajószállítás pedig 
a ködök es jégzajlás miatt már-már félbeszakadt. 
A német szállítmány épen a leg is legutolsó ha
jóhoz érkezett, hogy még Viddinbe eljuthatott, 
honnan ökrös szekereken ment tovább a Balkán 
rendkívül veszedelmes hegyi szorosain keresztül. 
A gondviselés különös kegyelme nélkül az egész 
expediczió odaveszett volna ebben az utazásban; 
de annak emberbaráti missziója, szerencsére, az 
égi hatalmak előtt is méltánylatra talált. 

Karácsony napja volt, a mi naptárunk szerint, 
mikor Hocnika megérkezett a bolgár fővárosba 
szállítmányával, melyből nem csak a berlini 
orvosok által igazgatott kórházakat, hanem a 
svájczi és würtembergi ápolóintézeteket is min
den szükségessel elláthatá. 

Elképzelhetni, micsoda nyomor várt volna a 
téli hadjáratra egyátalán előre nem készült har-
czoló felekre, ha a nemzetközi segély idejekorán 
meg nem érkezik. A genfi konvencziónak nem 
voltak még szebb diadalai, mint ez alkalommal, 
a midőn minden, de minden hiányzott, ami egy 
téli hadviseléshez szükséges. A magyar, az osztrák. 
a német, a svájczi, az olasz, a román és orosz 
kiküldöttek versenyt fáradoztak a nyomor eny
hítése körül. A németek, osztrákok, magyarok és 
románok főként a nagy kórházak szolgálatát 
látták el. A magyarok ezenkívül a csatatéri sebe
sültek elszállítása körül is nagy érdemeket sze
reztek. A könnyű magyar parasztszekerek job
ban beváltak e hegyi vidéken, mint a nagy és 
nehéz berendezésű betegápoló kocsik. Az olaszok 
a háború folytán szünetelni kénytelenített vas
úti olasz munkásokból szerveztek egészségügyi 
csapatokat, melyek a Pirot körül elesett sebesül
teket szedték föl a harczmezön s szállították az 
ápoló házakba. 

Hocnika a Szófiában ez alkalommal tapasz
taltakról a következőket adja elő : 

A ki Szófiát a török időkben látta, ma nem 
ismerne rá. A régi vároB keleti-végén most egy 
uj város emelkedik, mely valóban nyugat-euró
pai szépségű. Képünk e városrészből Sándor fe
jedelem egész modern kényelemmel fölszerelt 
palotáját s az ezt környező park egy részét tün
teti föl. E palotában lakott bulgáriai «nagy» 
Sándor, kit másik képünk dolgozó szobájában, 
Íróasztala mellett ülve tüntet föl, mely tömör, 
szolid bútorokkal van berendezve, s asztala vi
rágokkal és arczképekkel borítva. 

A mi a szépnemet illeti, bemutatunk egy 
bolgár nőt festői nemzeti viseletében. Ez öltözet 
ép oly egyszerű, mint szép s minden darabja 
viselőjének ügyes kezéből került elő. Maga fonta, 
szőite, varrta. Az ing elől a mellen, a nyakon 
és az ujjakon gazdagon van hímezve, hasonlókép 
a kettős kötény is, mely az oláh katrincza mód
jára elől és hátul az a'só szoknyára borul s élénk 
fehér, kék és piros színekben pompázik. 

Másik, ez alkalommal bemutatott rajzunk egy 
bolgár vojvodát tüntet föl, egy jobb módú földbir
tokost és főnököt, ki mint önkéntes szolgált a 
seregben. Látni való, hogy jól táplált sjól felsze
relt tekintélyes egyéniség. Több rendbeli mellény 
és öv van derekán, tele tűzdelve mindenféle ütő, 
vágó és szúró fegyverekkel. Lábán «opanka» van, 
a balkáni szlávok könnyű bocskorszerü lábbelije, 
melylyel fölötte könnyedén tudják megtenni a 
nehéz hegyi utakat. 

Végül bemutatunk egy bolgár hegyi pásztort, 
a ki annyira be van burkolva a fürtös birkabörbe, 
hogy valami antik faunnak vagy szatyrnak hin-
hők, ha a lába nem volna emberi láb. Kezében 
most pásztorbotot tart. De ha ezt egy hosszú 
puskával cseréli föl: kész a bolgár milicz katona. 
Minden egyéb ugyanaz marad rajta, l'gyanegy 
és ugyanaz a ruha szolgál katonai uniformis és 
polgári öltözet gyanánt, ugyanabban katonásko
dik, a miben pásztorkodik. Hogy azonban a pus
kát ügyesen kezeli, arról a szerbek tudnának ta
núságot tenni. 

CSAK EGY HOMOKSZEM. 
Az ipar óriási fejlődését mutatja, hogy alig 

van ma mái- oly lényegtelennek látszó tárgy; 
melyből a vegyész vagy gépész nagy fontosságú, 
sokszor csodálatraméltó tárgyakat ne hozna létre. 
Ezek közé tartozik a homokszem is, az a min
dennapi, de azért évezredeken át alig használt 

tárgy, melyet régebben még a vegyész is haszta
lan igyekezett felhasználni, mivel mind az aljak 
mind a savak tehetetleneknek bizonyultak elle 
nében. 

Mióta azonban a tüz ereje hamuzsirral vaev 
szódával együtt megolvasztotta a homokszemet 
és az olvasztott anyag kihűlése után a vízben 
oldhatónak bizonyult, egymásután találtattak fel 
a különböző homokszemekből vagy legalább ezek
ből is készült tárgyak, melyek a lenézett auya<r 
becsét napról napra nevelik. 

A legelső ezek közt mindenesetre az üveg 
melynek fontosságáról és tömérdek alakú fel! 
használásáról fölösleges beszélni. Homok és ha-
muzsir vegyüléke az oldható üveg, mely többek 
közt a fát és vásznat tűzmentessé teszi, a likacsos 
követ megszilárdítja és színekkel vegyítve ste-
reochemiára használható lesz. Az üvegoldat által 
megakadályozhatjuk, hogy a talajvíz a falat ned
vessé tegye, általa színeket erősíthetünk meg a 
vásznon s gyapoton, de magában, vagy legfel
jebb porrá tört krétával vagy vasporral vegyítve 
igen erős és tartós ragasztók lesz belőle. 

lí^To-ban Tilghmann amerikai feltalálta az 
úgynevezett homokfuvó gépet, melynek segítsé
gével a homokszemet oly gyorsan lehet forgatni, 
hogy ez által követ, erezet, üveget megmetszeni, 
keresztülszúrni, porrátörni vagy rajta metszeteket 
tenni lehet. Csak kimetszett mintákra van szükség, 
hogy ily gép segítségével egyszerű homoksze
mek által a legszebb díszítésekkel lássuk el az 
üveget. A nevezetes találmányt pár év óta ismét 
tökéletesebbé tették, most már a képeket is tud
ják többszörösíteni. A mintákat sajátságos szinü 
selyempapiron készítik el s kinyomásuk nyomó
gépen, nyomó - lap által történik, melyen meg 
van az előállítandó rajz mélyített metszésben. 
A mintát színes oldalával a díszítendő darabra 
ragasztják s midőn megszáradt, a homokfujtató 
elé teszik, melyből a ki nem nyomott helyekre 
homokot fuvnak, különösen megjelölt helyekre a 
mintákat többször is reáveszik. A homokszem 
ily módon fest is. De ugyanaz a homokfujtató 
felhasználható arra is, hogy az öntvényeken ma
radt port gyorsabban s tökéletesebben eltakarít
suk vele, mint rendes használás vagy porozás 
által. 

Ily sok haszna van az egyszerű homokszem
nek is, pedig kétségtelen, hogy a fejlődésnek 
még nincs határ szabva. 

A DUGÓK FELHASZNÁLÁSA. 
Nagyon kevés ház van, a hol a palaczkokból 

kivett dugókat gondosan megőriznék és kétség
telen, hogy naponként több ezer elhasznált dugó 
kerül a szemétdombra. Pedig a dugó igen értékes 
és hasznos tárgy és nagyon jó lenne, ha a házi
asszonyok annak megőrzésére nagyobb gondot 
fordítanának. 

Mindenek felett igen jó a dugó a párnák és 
derékaljak kitöltésére. Nem nedvesedik meg és 
ezért nem is rothadhat el; ezenkívül ruganyos 
és nagyon tartós. A párnáknak megvan az a hát
rányuk, hogy az ide és tova mozgó tollak nagyon 
fölmelegítik a fejet és az agyban vértódulást 
okoznak, a mi különösen lázbajoknál könnyen 
veszélyessé lehet. Egy kis könnyű dugókból ké
szült párna, melyet, hogy nagyon kemény ne le
gyen, asztalkendővel lehet borítani, megszünteti 
ezt a bajt. A fej nem sülyedhet be mélyen és a 
dugón hidegen és szabadon fekszik. A dugókat e 
ezélra helyes éles késsel lencsenagyságu lapos 
darabokra vágni. Ily módon lehet a derékaljakat 
is megtölteni dugókkal. 

Ismeretes továbbá, hogy a parafa igen alkal
mas uszóövnek. E hasznos, de nagyon drága 
készüléket szintén igen olcsón lehet dugókból 
előállítani. A dugót nagysága szerint két vagy 
három egyenlő korongra szeljük és egyenként 
felvarrjuk az ingre oly módon, hogy szorosan és 
egymás mellett legyenek és lassanként, a kar ki
vételével az egész ing dugóval legyen bélelve. 
Hajósok és halászok folytonosan viselhetik «-' 
különben is hűsítő inget, de azonkívül háború
ban a katonák is, mivel a dugó teljesen megvédi 
az ember testét a szúrások, sőt még a gyengébb 
golyók ellen is. Az ily dugóing erejét még na
gyobbítani is lehet, ha a mellény vagy a kabát be-
lésébe dugó-korongokat varratunk. 

Nagyon alkalmas továbbá a dugó a padló bo
rítására, mivel a talajt meleggé teszi s megvédi 
a nedvesség ellen. Az igen drága parafa-szőnye
geket nagyon olcsón lehetne pótolni az által. b» 
a közönséges szőnyegek alsó felére az említett 
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.„ó-korongokat varratnék s még czélszerübb 
1 a né^y kis metszés által azokból koczkaalaku 

Stábokat készíteni. -
Megjegyzendő, hogy mind e különböző tar-

Mhfelkészítésére épen semmi ügyesség nem 
wükséges s a legegyszerűbb asszony is, feltéve, 
ho*Y a varráshoz ért, könnyen elkészítheti a 

^.ingeket s dugó-szőnyegeket s a dugók szét-
(hrabolását az ágyak megtömésére akár gyerme
kek is elvégezhetik. Nagyon udvos dolog volna, 
ha itt-ott nőegyletek felkarolnák e dolgot s kü
lönösen szegény özvegyasszonyoknak az emlí
tett irányban munkát s keresetet nyújtanának. 

SÁNDOR MÁTYÁS 
VERNE GYULA REGÉNYE. 

FKANCZIÁBÓL FORDÍTOTTA HüSZÁR IMRE. 
Eg-edüljogoíitoH 

magyar kiadás. ÖTÖDIK RÉSZ. ÖtTenötödik 
folytatás. 

Miután az ajtó nyitva maradt, Namir kétség
kívül rövid idő alatt vissza fog térni Szávához, 
sőt talán Namir éjjel-nappal őrizte őt! Pedig ha 
a fiatal leánynak meg is engedték volna e szo
bát elhagyni, hogyan sikerülhetett volna meg
szöknie külső segély nélkül? Nem volt-e Szidi 
Hasszán háza ugy megvédve, mint egy börtön ? 

Pointe Pescade lehajolt a kerevet fölé. De 
mennyire meglepte őt egy hasonlatosság, a me-
lvet eddig nem vett észre -— a hasonlatosság 
Sándor Száva ós Antekirtt orvos közt! 

Az ifjú leány felnyitotta a szemeit. 
Egy idegent látván maga előtt állni, aj

kaira illesztett mutató ujjával, esdeklő pillantás
sal és abban a bizarr akrobata jelmezben, a leg
első pillanatban nagyobb volt a meglepetése, 
mint a rémülete. Felkelt ugyan fekhelyéről, de 
elég hidegvérüséggel birt arra nézve, hogy fel 
ne sikoltson. 

— Csitt! — monda Pointe Pescade,— nincs oka 
tőlem félnie. Azért jöttem ide, hogy önt meg
mentsem ! . . . E falak mögött jó barátok várják 
öut, a kik készek megöletni magukat azért, hogy 
kiszabadítsák Sárkány hatalmából! . . . Bá
thory Péter é l . . . 

— Péter ! . . . él ? . . . — kiáltá Száva, vissza
fojtván a szive dobogását. 

— Olvassa ezt! 
És Pointe Pescade az ifjú leánynak egy levél

két adott át, a mely csupán e néhány szót tar
talmazta. 

iSzáva, bizzék abban, a ki az életét koczkáz-
tatta, hogy közelébe juthasson!. . . Elek! . . . 
Itt vagyok!. . . Báthory Péter.» 

Péter élt! . . . E ház falai alatt várt! Mi
lyen csodának volt ez köszönhető? . . . Száva 
mindent meg fog tudni később . . . De Péter 
itt van! 

— Meneküljünk ! — monda a leányka. 
— Igen, meneküljünk, — viszonzá Pointe Pes

cade, — de igyekezzünk biztosítani a sikert. Egy 
kérdést: Namú ebben a szobában szokta tölteni 
az éjszakát ? 

— Nem, — feleié Száva. 
— Be szokta önt zárni, mikor hosszabb időre 

távozik ? 
— Igen. 
— E szerint hát vissza fog jönni ? 
— Vissza!. . . Meneküljünk. 
— Azonnal! — monda Pointe Pescade. 
Mindenekelőtt el kellett jutniok a minaret lép

csőjén keresztül a terrasszra, a mely a sikság 
szomszédságában volt. 

Mihelyt ide értek, a mellvédről a földig alá
függő kötél segélyével könnyen menekülhettek. 

— Jöjjön! — monda Pointe Pescade, megfog
ván Száva kezét. 

Es épen ki akarta nyitni a szoba ajtaját, midőn 
a folyosó kőpadlóján lépések kopogása hallat
szott. Ugyanakkor egy hang néhány szót ejtett 
w, parancsolólag. Pointe Pescade megismerte 
Sárkány hangját és megállt a küszöbön. 
.. — 0 a z ! . . . ö az! — suttogá az ifjú leány. — 
°n veszve van, ha itt találja! 
• — Nem fog megtalálni! — feleié Pointe 
Pescade. 

Az ügyes mozgékony fiu elterült a földön és 
°Sj' gyors akrobata mozdulattal, — melyet any-
nyiszor produkált a vásári bódékban, beburkolta 
m»gát a földön heverő szőnyegek egyikébe és 
azzal együtt elgurult a szoba leghomályosabb 
szögletébe. 

POINTE PESCADE AZ IFJÚ LEÁNY KÍSÉRETÉBEN ELINDULT 
A FOLYOSÓN. 

E pillanatban megnyílt az ajtó Namir és Sár
kány előtt és becsukódott mögöttük. 

Száva megint elfoglalta előbbi helyet a kere
veten. Miért kereste fel őt Sárkány e szokatlan 
órában ? . . . Talán ujabb kísérletet akart tenni 
ellenszegülésének legyőzésére ? . . . Oh! de Száva 
most erősnek érezte magát! Hiszen tudta, hogy 
Péter él és künn várja őt! 

Pointe Pescade a szőnyeg alatt bár semmit 
se láthatott, mindent hallott. 

— Száva, — monda Sárkány, — holnap el
hagyj uk e házat és más helyre inegyünk lakni. 
De nem akarok innét távozni, míg ön beleegye
zését nem adta egybekelésünkhöz és míg az meg 
nem történt. Minden készen van és a menyeg
zőt azonnal 

— Se most, se később! — feleié az ifjú leány 
ép oly elszánt, mint hideg hangon. 

— Száva, — íolytatá Sárkány, mintha ezt a 
feleletet nem is hallotta volna, — mindkettőnk 
érdekében szükséges, hogy ön jószántából, sza
bad akaratából adja beleegyezését. Ismétlem, 
így kívánja mindkettőnk érdeke . . . 

— Nekünk nincs közös érdekünk és nem is 
lesz soha! 

— Vigyázzon magára!. . . Emlékezzék vissza, 
hogy Raguzában már beleegyezését bir tam.. . 

— Oly okok miatt, a melyek többé nem lé
teznek. 

— Hallgasson rám, Száva, — moudá Sárkány, 
kinek színleges nyugalma nagyon rosszul palás
tolta el roppant ingerültségét; — legutolszor ké
rem öntől beleegyezését... ' 

— A melyet meg fogok tagadni mindaddig, 
míg erőm engedi! 

— Nos hát, ezt az erőt majd meg fogjuk törni! 
— kiáltá Sárkány. — Ne kényszerítsen a végle
tekre. Igen, ezt az erőt, a melyet ön ellenem 
használ, Namir képes lesz megsemmisíteni, ha 
kell. Ne álljon ellent Száva... Az imám itt van 
és össze fog bennünket adni ezen ország szokásai 
szerint, a mely az én hazám!.. Kövessen! 

Sárkány az'ifju leány felé indult, a ki miután 
gyorsan felugrott a helyéről, a szoba másik vé
gére hátrált. 

— Nyomorult! — kiáltá. 
— Ön követni fog! . . . ön követni fog! — is-

métlé Sárkánv, a ki nem birt többé magával. 
— Soha! 
— Ah! vigyázz magadra! 
És Sárkány megragadta az itju leány karját 

és Namirral együtt erőszakkal el akarta vonszolni 
a szkifába, a hol Szidi Hasszán és az imám várt 
rájuk. 

— Segítség!... segítség! — kialta Szava. 
— Segítség... Báthory Péter! 

— Báthory Péter! — ordítá Sár
kány. — Egy halottat hívsz segít
ségül ! 

— Nem, egy élőt! . . . Segítség, 
Péter! 

E válasz oly váratlanul lepte meg 
Sárkányt, hogy áldozatának megje
lenése se döbbentette volna meg 
jobban. De csakhamar magához 
tért, Báthory Péter é l ! . . . Báthory 
Péter, a kit a saját kezével szúrt le és 
a kinek koporsóját szeme láttára 
vitték a raguzai temetőbe!... Nem! 
ezt csak egy őrült állíthatta és lehet
séges volt, hogy Száva, kétségbeesé
sében, eszét vesztette! 

Pointe Pescade az egész párbe
szédet hallotta. Száva kétségkívül 
az életét koczkáztatta, mikor Sár
kánynyal tudatta, hogy Báthory Pé
ter él. Kését a markába szorítá és 
kész volt közbelépni, ha a nyomo
rult ember valamely erőszakosságra 
engedné magát ragadtatni. Nem 
ismeri Pointe Pescade-ot, a ki azt 
hinné, hogy egy pillanatig is habo
zott volna őt megölni. 

De erre nem volt szükség. Sár
kány hirtelen eltávozott Nainirral 
és az ajtót rázárta a fiatal leányra, 
a kinek sorsa felett a következő per-
ezek határoztak. 

Pointe Pescade ledobta a takarót és 
egy ugrással a szoba közepén termett. 

— Jöjjön! — monda Szávának. 
Miután a zár az ajtó belső ol

dalán volt, az ügyes fiu a késével 
gyorsan ós zörej nélkül kiszedte a 
csavarokat. 

Mihelyt az ajtó kinyílt és ismét becsukódott 
mögöttük, Pointe Pescade az ifjú leány kíséreté
ben elindult a folyosón végig, a fal hosszában. 

Éjjeli féltizenkét óra lehetett. Még néhány 
gyér világsugár hatolt a szkifa ablakain keresz
tül. Pointe Pescade nem is haladt el a terem 
előtt, hanem a másik oldalon ment ama szűk 
fedett folyosó felé, a mely az első udvarra ve
zetett. 

Mikor a folyosón végigmentek, már csak né
hány lépés volt hátra a minaret lépcsőjéig, de 
Pointe Pescade hirtelen megáüt és visszatartotta 
Szávát, a kinek a kezét nem bocsátotta el. 

Az első udvarban három ember járkált fel s 
alá a vízmedencze körül. Az egyik közülök Szidi 
Hasszán volt és rendeleteket adott a másik kettő 
nek. Az utóbbiak rögtön eltávoztak a minaret 
lépcsőjén keresztül, a mokaddem pedig belépett 
az oldalszobák egyikébe. Pointe Pescade eltalálta, 
hogy Szidi Hasszán őriztetni akarta a háza kör
nyékét és valószínű, hogy e terrasszt megszállva 
fogja találni abban a pillanatban, mikor ott meg
jelenik, az ifjú leánynyal. 

— És mégis koczkáztatni kell mindent! — 
monda Pointe Pescade. 

— Igen . . . mindent! — feleié Száva. 
Aztán végig siettek a folyosón és rendkívüli 

óvatossággal felmentek a lépcsőkőn. Pointe Pes
cade megállt a felső tornáczon. 

A terrasszról semmiféle nesz se hallatszott, 
még csak az őr lépteinek kopogása sem. 

Pointe Pescade csöndesen kinyitotta az ajtót 
és Szávával együtt végig lopózott a mellvédek 
mellett. 

Egyszerre az egyik őr elkiáltotta magát a mi
naret karzatán. Ugyanebben a pillanatban a 
másik Pointe Pescadera ugrott, mialatt Namir a 
terrasszra rohant ós Szidi Hasszán összes ház
népe elősietett a belső udvarokból. 

Vájjon el hagyja-e magát fogatni Száva? 
Nem! . . . Ha újra Sárkány hatalmába kerül, 
menthetetlenül veszve van! . . . Ennél százszorta 
kivánatosabb a halál! 

A bátor leányka, lelkét Isten oltalmába aján
lotta, a terrassz párkányához szaladt és leugrott 
a mélységbe. 

Pointe Pescadenak ideje se volt közbelepni; 
visszalökte az őrt, a ki küzdött vele, megragadta 
a kötelet és egy másodpercz alatt a fal tövé
hez ért. 

— Száva! . . . Száva! — kiáltá. 
_ Itt a kisasszony! — felelt egy, ismerős 

hang. — És semmi baja sem eset t . . . Epén jókor 
álltam itt, hogy . . . • 

Egy dühös sikoltás és egy tompa zuhanás sza-
kítá félbe Cap Matifou szavait. 
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Namir, tehetetlen dühében, nem akarta elbo
csátani prédáját és összezúzta magát a földön, a 
mint összezúzta volna magát Száva is, ha két iz
mos kar el nem kapja esésében. 

Antekirtt orvos, Péter és Luigi csakhamar 
utolérték Cap Matifout és Pointe Pescade-ot, a kik 
a tengerpart felé futottak. Az óriás alig érezte 
Száva súlyát, noha a szegény leány ájultan feküdt 
a karjain. 

Néhány perez múlva Sárkány, mintegy húsz 
fegyveres ember kíséretében, a menekvők után 
rohant. 

Mikor e csapat a kis öbölhöz érkezett, a hol az 
Elektrik állomásozott, az orvos már a fedélzeten 
volt társaival együtt és a gyors hajó, néhány 
csavarforduló után, túl volt a lőtávolságon. 

Száva, mikor eszméletre tért, egyedül volt az 
orvossal és Báthory Péterrel. Megtudta, hogy 
Sándor Mátyás gróf l e á n y a ! . . . És az atyja tar
totta a karjai közt! 

IV. Antekirt ta. 
Tizenöt órával később az antekirttai őrök je

lezték a 2-dik számú EUktrikd, mely délután 
horgonyt is vetett a kikötőben. 

Elképzelhető, milyen fogadtatás várt az orvosra 
és derék t ársaira. 

volna oly rendkívüli ügyességet a pózna keze
lésével, soha se juthattam volna be egy, ugrassál 
a semmirekellő Szidi Hasszán házába. Es Sándor 
Száva esés közben agyonzúzta volna magát, ha 
az én Capom nincs ott és fel nem fogja a karjai 
közt. . , 

— N o . . . n o ! — monda Cap Matifou, — kissé 
nagyon is messzire mégysz és az a gondolat, 
h o g y . . . 

— Fogd be a szádat Cap barátom, — viszonza 
Pointe Pescade. — Mi az ördög! én nem vagyok 
oly erős, hogy ily súlyos bókokat elbírhassak, 
ellenben t e . . . No de menjünk, és lássunk a ker
tünk után. 

És Cap Matifou elhallgatott és hazament csi
nos nyaralójukba és végül elfogadta a ráerősza
kolt szerencsekivánatokat «hogy meg ne hara
gítsa az ő kis Pescadeját!» 

Elhatározták, hogy Báthory Péter és Sándor 
Száva menyegzőjét igen rövid idő alatt, vagyis 
deczember 9-én fogják megülni. Péter, mihelyt 
Száva férje lesz, ki fogja eszközölni, hogy a neje 
jogai Sándor Mátyás gróf örökségére elismertes
senek. Torontálné asszonyság levele semmiféle 
kétséget se hagyhatott fenn az ifjú leány szár
mazása felől és ha szükséges volna, majd módot 

* A legöregebb ember ez év elején halt a 
Detroitban (Michigan) 122 éves korában, nielylT 
hiteles okiratokkal volt igazolva. A város íegöreseR 
emberei emlékeznek reá, hogy ez a patriárkha Vi 
évvel ezelőtt még bodnár-üzletet folytatott, de má 
akkor is igen öreg s együgyű volt! 40 év óta alt 
változott valamit. Freeman Dávidnak liivták, ah'" 
spanyol, anyja néger volt. kétszer nősült, legifjabb1 

ma már GO éves fiánál lakott. Fiai, unokái s dédnnn 
kái száma 138. 

* Sajátságos fölfedezés. Uj-Mexikóban Adams 
Quincy János igen sajátságos módon fedezte fel j, 
«Nick of Time» nevű ezüstbányát. Tarisznváját 

•ugyanis egy mellette lévő gyújtó üvegen át a napim-
gár perzselni kezdte s Adams. mivel tarisznyájában 
12 font puskapor volt, beledobta azt egy sziklahasa
dékba. A lőpor felrobbantotta a sziklát s igen gazdag 
ezüstbánya tűnt elő, melynek harmadát Adams nem
rég 16,000 dollárért adta el. 

* A leghosszabb híd a világon New-Orleans kö
zelében van, Pontchartrain tavon át. 5Vs földrajzi 
mérföld hosszú faépület ez cziprusfa-oszlopokon 
melyeket a nedvesség és apró rovarok ellen creosot-
olajjal teljesen átáztattak. 

* Rendőr-ágyút talált ki egy dr. Gatling fegy
vergyáros az utczai zavargások elfojtására. A hadi 
ágyukhoz hasonló szerkezetű, de csak ötszáz fontos, 
ugy hogy kocsistól két három rendőr könnyen elszál
líthatja. Minden ágyú ezer lövést tesz egy pillanat-

A HEADSINI NEMESHÖLGY-ALAPITVANYI INTÉZET PRÁGÁBAN. 

Azonban, noha Száva már veszélyen kivül volt, 
mégis elhatározták, hegy egyelőre titokban tart
ják előtte ama kötelékeket, a melyek öt Antekirtt 
orvoshoz fűzték. 

Sándor Mátyás gróf ismeretlenül akart ma
radni, müvének teljes befejezéséig. De mihelyt 
elterjedt a hir. hogy Péter, a kit az orvos fiául 
fogadott, Sándor Szávát eljegyezte, az általános 
öröm meghatóan nyilvánult a városházán ép ugy, 
mint Artenak városkában. 

Az olvasó könnyen elképzelheti azt is, hogy 
mit érzett Báthoryné asszonyság, mikor Szávát 
visszanyerte, annyi viszontagság és megpróbál
ta tás után ! Különben bízvást lehetett remélni, 
hogy az ifjú leány egészségének teljes helyreállá
sához elég lesz néhány napi boldogság. 

A mi Pointe Pescade-ot illeti, kétségtelen volt, 
hogy az életét koczkáztatta, de miután ezt na
gyon természetesnek találta, lehetetlen lett volna 
e miatt iránta a legcsekélyebb hálát tanúsítani 
— legalább szavakban. Báthory Péter oly heve
sen szorította őt a keblére és Antekirtt orvos oly 
meghatottan tekintett rá, hogy egyébről hallani 
sem akart. Különben is, szokása szerint, a siker 
egész érdemét Cap Matifoura hárította. 

— Öt illeti a köszönet,— ismétlé folyvást. — 
0 tett mindent. Ha az én Capom nem tanúsított 

ta lálnik arra is, hogy a bankár által hasonló 
nyilatkozatot állíttassanak ki. Szükségtelen mon
danunk, hogy a személyazonosság igazolása 
megtörténhetett a' kitűzött határidőn belül, mi
után Sándor Száva még nem érte el ama kort, 
a melyben jogai érvénybe léphettek. Születése 
évfordulójáig még hat hét volt hátra. 

Ezenfelül meg kell jegyeznünk, hogy tizenöt 
év óta a magyar kérdés ügyében beállott ked
vező fordulat is rendkívül enyhítette a helyzetet, 
főleg a Sándor Mátyás gróf és társainak oly 
gyorsan és oly erélyesen elfojtott összeesküvését 
illetőleg. 

Carpena és Torontál Simon sorsának eldönté-
tését felfüggesztették azon időre, mikor Sárkány 
is együtt lesz czinkosaival, az antekirttai kaza
matákban. Ekkor fog befejeztetni az igazságszol
gáltatás müve. (Folyt, köv.) 

EGYVELEG. 
A legnagyobb léghajót eddig San-Francziskó-

ban készítették oly czélból, hogy vele New-York felé 
menjenek. A léghajó 119 láb magas, 68 láb átmérőjű, 
kosarában 15 ember elfér s kedvező időben 100 angol 
mérföldet is halad egy óra alatt. A készítő csak attól 
fél, hogy a Rocky Mountains környékén a légáramlat 
változásai nem lesznek kedvezők az utazásra. 

ban s dr. Gatling nézete szerint maga az ágyú meg' 
látása képes lesz a lázongókat szétkergetni. 

:: Az ágyukról kiszámították, hogy a legjobb 
esetben is 3000 lövés után teljesen ehomlanak. Mivel 
egy lövés egy perez 250-ed részét veszi igénybe, az 
ágyuk működési tartama összesen csak 12 perez lene1' 
igy tehát igen rövid életűek. Az ágyuk száma az egész 
földön jelenleg 37,000-re megy. 

* A főzést már a népiskolák leányosztályaiban 
kötelező tantárgygyá tette a brüsszeli városi iaDíf*' 
Elméleti s gyakorlati tanfolyam lesz mindenütt, kü
lönös gondot fordítanak az eledelek tápanyagának 
megismerésére, a bevásárlás mesterségének megta; 
nulására s a házi számadások vezetésére. A varorJ 
tanítónőképző intézetben mintakonyha lesz. a '10Í 

finom eledelek készítését is megtanítják. . 
* Boszorkányok hadi szolgálatban. Kégi króni

kák írják, hogv XIV. Erick svéd király II- Fng}'«s 

dán király ellen háborút folytatván, négy boszor
kányt is szerződtetett, hogy az ellenséget megbabo
názzák. A boszorkányokat azonban elfogták és meg 
égették. . ,. 

Kaliforniában a cselédek bérei még rnuwfc 
igen nagyok. A szakács 480—1000, a dajka M>-
720, a szolgáló 360—-600, a kocsis 720— J**"' 
pinczér 960—1200 forintot kap évenként telje? eu^ 
táson kívül, khinai szakácsok és szolgák ^^Tjuk 
forint bért szednek. Sőt még a 14'éves gyermekdaaa 
sem szegődnek be évi 240 forinton alul. 
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BUDA BEVÉTELE — VERSBEN, 
— Tárcza a történelmi kiállításról. — 

Azt épen nem lehet mondani, hogy Budát 
hexameterekkel vették volna be. Ki ne tudná, 
hogy ezeket a tárczaczikkeket is, melyeket ma 
perczegő tollal körmölgetünk a szerkesztőségi 
asztalok kék papirhuzatain, valaha, he j ! vérrel 
irták fel Buda falára a fokosok, kardok és bu
zogányok erdői s holttestekben szedték és rakták 
hasábokba a csatamezők véres lapjain ? Nem va
lami poros zugokban fölfedezett nagy nemzeti 
eposról szól tehát az ének, sem nem azok felől, 
kiket Csáky István egy levelében annyi keserű
séggel «eperjét Török kosarában szedő pribékes 
Tolvajoknak* nevez, vagy a kikről a derék Tinódy 
dallá hogy: 

«Rygteul fogvan az pogan terekek 
elhordották, levágták nemzettek, 
pusztítottak, rablottak feldetek.n 

Minderről nincs most szó. Buda bevételét — 
versben, azok a számos, hol elmés, hol mély 
bölcseségű rimes vagy szójátékos sorok, illetőleg 

lohe-ÖB jelmondata: E flammis clarior* (A tűz
ből megtisztulva), Csáky László grófé:«Dum spiro, 
spero» («Mig lehelek, remélek»). Az emberte-
lenségéről hírhedt királyi helytartó Ampringen 
Gáspár térdképe ezt hirdeti: «Teutonici paiidit 
sic Coelum Principis Urnbram, Expandunt fá
mám tot documenta Soloi) («A német herczeg 
árnyát igy nyújtja ki az ég, hirét a földnek any-
nyi tette beszéli») s Pálffy Miklós emlékképehez 
is ezt látjuk i rva: «Famam extendere factis* 
(Tettekkel szélesbíti hirét). 

Jellemző kommentárokat találunk az em
lékérmeknél is. Egy 1684-ben a törökök ellen 
a velenczeiekkel ós lengyelekkel kötött szö
vetség emlékére vert vasérmen, Lipót csá
szár, Szobieszky és Justinianus velenczei dogé 
hármas alakjával, e rímjátékok ál lanak: «Die 
Eintrachts Treu, Dis Helden Drei, Mit Sieg 
Erfreu* — («Hü összetartással győzzön e három 
hős»); továbbá: i Durch diesen Bund Der Türken-
hund Muss Gehn Zu Grund — («E szövetség ál
tal a török kutya megsemmisül») és : «Durch 
Gottes Hand Dies Dreifach Bánd Hab Láng Be-
stand * (nlsten keze adjon e hármas szövetségnek 

mely a béke és igazság istennőjét diadalkocsin 
mutat ja: «Jungunt Post Bella Labella* («Harcz 
után csókra párosulnak az ajkak»). I smét : 
"Occasum Lunae, Budae Ortum Dat Leopoldus, 
Occasus In Ortu, Ortus In Oecasu.» («A holdat 
lenyugtatja, Budát felkölti Lipót. Lenyugvás a 
fölkelésben, fölkelés a lenyugvásban»). 

Szintén Lipót dicsőítésére veretett az az arany 
emlékérem, mely sziklán fészkelő sast ábrázol, 
a mint tojásait védve a támadó sárkányt mely
ségbe taszítja. Szükségtelen mondanunk, hogy a 
sas Lipót császár, s a sárkány a török, kiknek 
harczát ez a felirat metaforizálja: "Ejicitur Nido 
Nidum Qui Cepit Inique, Non Parit Ova Draco, 
Sed Bapit Ergo Cadat* («Kilöketik a fészekből, 
ki a fészket igaztalanul elfoglalja. A sárkány nem 
költ tojást, de elragadja, bukjék ki tehát»). Egy 
más érem felhőből kinyúló csákányos kezet mu
tat, mely Stambult fenyegeti. Fel i ra ta : «Virtuti 
Nihil Impérium* («Vitézség előtt nincs hata
lom*). Igen gyakoriak az emlékérmeken a hár
mas, sőt négyes rimes német sorok. «Leopold 
That Und Klugen Kath Durch Gottes Gnad* 
(«Lipót tette és bölcsesege Isten kegyelméből»). 

KARA MTJSZTAFA TÁBORI SÁTRA A T Ö R T É N E L M I KIÁLLÍTÁSON. — Háry.Gyala rajza. 

feliratok tüntetik fel, melyek a történelmi kiál
lítás tárgyain oly sűrűen és változatosan lépnek 
elénk. E rövid sorokban és párversekben nagy 
tanulsága tükröződik vissza a múlt századok 
erkölcsei és mivelödése történetének, élvezete
sebb a száraz adatoknál és még sem kevésbbé 
jellemző. Őseink kiválóan kedvelték a mottók, 
idézetek, rövid és csattanós fordulatú disticho-
n°k széltiben való alkalmazását fegyvereiken, 
könyveikben, háztartási és egyéb használati 
ezikkeiken. A történelem nagy kérdéseire sok-
Bzo* több világ árad ki ez igénytelen aprósá-
P~IJ - ?^ n * a lögterjeclelmesebb értekezésekből, 

olderítik az egyén egész gondolkozásmódját, a 
«or uralgó közvéleményét s közvetlenebbül be-
rittifk' m ' n * a t e t * e k, melyeket egyesek véghez 

Természetesen ide tartoznak a jelmondatok 
afhifn t . ű a s z n á l t v e l ö s mondások is. Egyik leg-

ebb felirat az, mely Széchenyi György eszter-
> nn érsek és primás, a grófi ág megalapítója réz-

«ewzetu mellképét kiséri, ki 1695-ben Pozsony-
° a n halt meg. 

•Hic vnltus venerandus erat Sz^chenins olim 
oea m e u s e 8 t xianus pulchrior ante Deum. 

Buda ostrománál harczolt egyik Hohen-

hosszu életet*). Egy más megint Buda, Pécs, Hat
van, Szeged, Kalocsa, Pest, Simontornya, Siklós s 
az eszéki hid látképével ezeket mondja: "Gleich 
wie Die Kron nicht Ohne Stein, So Ist Die 
Hauptstadt Nicht Alléin» («A mint a korona 
nincs kő nélkül, ugy a főváros sincs egyedül*). 
Egy harmadik pedig e szójátékot mutatja, vonat
kozással a legyőzött ellenség tetemén ülő győz
tes harezos alakjára: «Serviat Qui Saeviit* 
(((Szolgáljon, a ki zsarnokoskodott*). Lipót csá
szár személyes érdemei is sokszor tárgyai az 
érmek köriratainak. Igy : «Durch Leopold wird 
aufgericht, was Ludwigs Cnfall lángst vernicht* 
("Lipót felépíti azt, a mit Lajos balsorsa elveszít
tetett*). "Leopold der Erdensonn, Den Mondén 
Kayser Stürzt vom Thron* ("Lipót, a föld napja, 
a hold császárát letaszítja trónjáról*). Vagy a 
«Leopoldus» névre vonatkozó s két izben is 
előforduló szójáték: «Stat Sol, Luna Fugit Dum 
Josua Pugnat E t Orat, Sic Ego Pello Duos, Sic 
Leopoldus Ero.» («A11 a nap, a hold szalad, mig 
Jozsué harezol és imádkozik. így űzök én két 
ellenséget, igy leszek Leopoldus*). Alkalmi szó
játék ez i s : «Sic pax Christiadum, Thrax Tibi 
Pestis Erit.* («A keresztények békéje, neked, 
török, halálod lesz*). Tovább egy más érmen, 

És «Durch Diesen Streich Das Türkenreich Steht 
Auf Der Neig* («E csapás a török birodalmat 
meredélyre juttatta*). — «0fen Gehör tFür Leo
pold, Mahumeth Ist Das Glück Abhold, verli-
ret Ofen Sammt Dem Gold, Dafür Man Frieden 
Kaufen Sollt* («Buda Lipóté, Mahometet el
hagyta a szerencse, Budával együtt aranyait is 
elveszíti, melyért békét kell vásárolnia*). 

Más mezejére vezetnek a feliratoknak a fegy
verek. Több életbölcseség, lovagiasabb, férfiasabb 
érzés nyilatkoznak bennök. Szobieszky kard
jának felirata már le volt itt más alkalommal 
irva. Itt van azonban egy pánczélszuró, ezekkel 
a mottókkal: «Fide, sed cui vide* («Bizzál, de 
nézd meg kiben*). «Soli Deo Glória* («Istené 
egyedül a dicsőség*). "Vincére aut móri* 
(•Győzni vagy meghalni*). Rákóczi vasbárdjá
nak jeligéje: «Spes mea in Herba est.* Még ér
dekesebb egy magyar feliratú pánczélszuró. «Ez 
a fegyver kié volt, kié most, kié lesz ? Ebé volt, 
enyém most, ebé lesz.* — "Vagy hazám szabad
sága, vagy halál* — «Eb kéri, eb adja kor
déba.* Egy csákány felirata szintén magyarul 
hangzik: "Bosszút Álni Aga ioett, chakán Teori 
sok Török Foe i* S másik oldalán: "Kováchi Pé
ter Sancharnak Bagata kezéboel magának.* 
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Nem ritkák a zászlók feliratai sem. Ily jelmon
datokat olvashatunk rajtok, mint: «In Hoc 
Signo Vincém* (t>E jel alatt győzendek»), 
«Sub tuo praesidio.. ("Oltalmad alatt»), «Da 
Nobis Pacem» («Adj békét nekünk*) stb. A tö
rök zászlók ellenben egész korán-idézeteket tar
talmaznak, sokkal elbizakodottabb szöveggel, 
mint: "Hirdesd a hívőknek az örömhírt*. «Oh 
Mohamed próféta!.. — «És te vagy a legjobb a 
hódítók között*, sőt egész utániakat, mint: 
«Oh Allah, oh Mohamed, oh Abu Bekr, oh 
Omár, oh Ozmán, oh Ali, oh Hassan, oh Hussein. 
A legfelségesebb Isten áldása valamenynyin*. 
E nevek közül a négy első arab kalifa volt, a 
két utolsó pedig Alinak szentként tisztelt két fia. 

Egykorú rézmetszetek sem szűkölködnek em
lékversekben, így Pest egy éjszakról felvett lát
képe alatt ez áll, elébb latinul s aztán németül: 

• Erfahren lauft die I.uua forth 
Bald ist sie hier, bald ist sie dórt, 
Sie richt ihr Sachen fleissig aus 
Daber bleibt sie nicbt láng zu Hauss.» 

(Majd itt, majd ott kalandoz a török, (a hold) 
buzgón végzi dolgát, s azért nem marad soká 
otthon.) Budavár egy látképe alatt pedig 

• Schwartzenberg und Herr Baluy kamen 
Für Ofen da sie bald einnahmen 
Zwo Vorstatt wie auch das Blockhauss 
Besebossen d'Statt starck vberauss 
Das streng böss Vt'etter vrsach gab 
Dass sie gezogen wider ab.» 

(Jött Schwarzenberg és Baluy ur Budához, 
csakhamar bevettek két külvárost s a bástyát is, 
aztán erősen lődözték a várost. De a rossz idő 
kényszerítette, hogy újra elvonuljanak.) 

Kár, hogy a kancsó-feliratokat, melyek pedig 
leggyakoribbak, kevés alkalom van a kiállításon 
tanulmányozni. Egyetlen mázos cserép borkan-
csó kínálkozik a megtekintésre, igaz, hogy fel
irata a leghosszabb és legeredetibb humorű 
mindannyi közt. Azért legyen ide ígtatva zára
dékul egész terjedelmében. 

• Kilentzven és mégh egy Esztendőt Bujdostam 
Vén Szabó Sándortól Gélében Tartottam 
Végbre Káló Antal Kezére jutottam 
Kitől Ivánvának Vissza Adattattam, 
Nagy Öröm Hogy Eégi Szálásom Láthatom. 
Ti Jó Pártfogóim Beám Vigyázzatok, 
Láttjátok Vénségem, Meg Ne Kotzantsatok. 
Mégh Soká El Elek Tsak Oltalmazzatok, 
Firul Fira Nektek ígérem Szolgálom. 
Hogy Jó Bort Beliilem Iváufán Ihattok. 
Elletek, Az Urat Hiven Imádjátok.>. 

Nyakán pedig: «Mikor a Törökök Kaposvárban 
laktak, Már akkor Ivánván Én Belülem Ittak... 
Belső lapján: «Large Fundis, Bene Bibe, Nihil 
Fundis, Parum Bibe.» (Bőven töltesz, jól igyál, 
semmit sem töltesz, keveset igyál.) 

Ez tehát Budavár bevétele—versekben. Egész 
kis irodalom, mely megérdemli a figyelmet, mert 
hűen festi a kort, a szereplő egyéneket és gon
dolkozásukat. 

* 
Képünk, melyet ez úttal közlünk, azt a hires 

tábori sátort mutatja be, mely állítólag Kara 
Mustafáé volt s Bécs alatt esett zsákmányul s je
lenleg Esterházy Miklós herczeg birtokában van. 
Török neve oba s vászonból van, kívülről zöldre 
festve. Belsőjének alapja zöld s vörös es szabatos 
kivitelű musivi munkájú vászon mozaik diszíti, 
azaz ezer és ezer tarka kivágott selyemszövet 
van harmonikusan összeillesztve, fehér, sárga, 
vörös, zöld, kék és barna színekben. Fő díszí
tési motívumát növénymintákkal átfont oszlop
menetek képezik. Ajtaja, vagy ámyékteteje vi-
rágdiszítményekkel telt kerek medaillonokkal s 
az alap szegélye ormokkal van ékítve. Benne 
van egy tábori asztal is, bivalbörből, csillag-
rosette-es fényes, pitykés szegekkel kiverve. 

UTAZÁS HAJDAN ÉS MOST. 
Időszámításunk előtt harmadfélezer esztendő

vel a nagy kiterjedésű persa birodalom a közle
kedés könnyítése ezéljából csinált országutakkal 
rendelkezett, azok mentén minden harmadik 
mérföldre menedékházak épültek s minden mér
földet vagyis parasangát — körülbelül 6 kilo
méter — külön e czélra felállított kövek jeleztek. 
Ily mérföldmutató köveket Kurdisztánban még 
az ujabb időben is találtak, a Babilonból Ekba-
tanába vitt régi út mellett, melyeket a kurdok 
kék köveknek neveznek, mert sima kék gránit-
koczkákból vannak. Az útvonalak gondozása és 
az emberi élet kevés becsértéke mellett szól, 
midőn olvassuk, hogy Cyrus lovas hírvivői a 

Szuza és Szardes közt feküdt, több mint 
2500 küométer területet G nap alatt jártak meg 
ugy hogy minden órára 17—18 kilométer esett 
Éjszaka, hőség, eső, hó nem volt akadály s mint 
Xenophon görög történetíró megjegyzi, gyorsab
ban repültek, mint a darvak és galambok. 

A szűk határok és a tenger által bezárt görö
gök értettek ugy a szárazon mint a vízen való 
gyors közlekedéshez, — különösen versenyhe
lyeikre, jósdáikhoz és szent berkeikhez igen jo-
karban tartott utak vezettek. 

A római birodalom minél jobban terjedt, 
annál nagyobb mérvben rá vala utalva közle
kedési utalnak gondozására, kivált Ceesar híres 
volt a sebes hajtásról, midőn könnyű csézájan 
éjjet-napot egygyétéve sietett seregeihez. Augusz
tus császár a főbb útvonalak mellett rendes állo
másokat szervezett, hol kivált az államügyekben 
járók-kelőknek friss lovak állottak rendelkeze 
sükre. Lényeges javulást eredményeztek az uta
zókra nézve Justinián császár törvényei: ezek 
szerint a nagyobb forgalmú utakon bizonyos 
távolságra nemcsak váltóállomásokat, hanem 
még éjjeli szállásokat is állítottak. A kinek drága 
volt az ideje, az felült a gyorspostára, mert már 
a IV-dik század derekán ilyen is létezett. 

Theodozius császár 384-ben kiadott rendelete 
által a postautak használatát csak a katonai és 
polgári hatalom képviselőire korlátozta; — de 
az ezek számára kiállított engedményben is vilá
gosan ki volt téve, hogy a ruhás zsák nem ha
ladhatja felül a 30 fontot, egy kétkerekű könnyű 
kocsi terhe nem lehet több 2, rendes kocsié 
10 s a postakocsié 15 mázsánál. Még a kocsi-
gyártóknak is tilos volt szigorú büntetés terhe 
alatt az előirt mértéket meghaladó járműveket 
előállítani. A vonóerő a tartományok állatfaja 
szerint változott, de legfőbb szerepet a lovak 
játszottak. Egy főkormányzó 10 lovat és 30 sza
marat vehetett igénybe. A gyorskocsit rendesen 
4 ló húzta, a közönséges postába két pár ökröt 
vagy öszvért fogtak. A közlekedés legnagyobb 
terjedelmet Theodozius alatt ért el, midőn a 100 
tartományt magában foglalt birodalmat London 
és Triertó'l avarthusok határáig, a Duna torko
latától a Gadesi szorosig katonai és polgári uta
zók ezrei járták keresztül-kasul. 

A közlekedés terén elért eredményt azután 
mind elseperte a népvándorlás. A római világ
uralom letűntével a mesterséges utak is megsem
misültek s az annak romjain fejlődő államoknak 
igényeik is jelentéktelenek valának. Még az utolsó 
merovingek is ökörfogatos magas szekéren vonul
tak a népgyülésekre s csak a IX. század elején 
Nagy Károly szervez rendes utakat székhelyéről 
itáliai, német és nyugoti frank országaiba. 

Ismét századok telnek el, mig a viszonyok s 
velők együtt az erkölcsök annyira változnak és 
szelídülnek, hogy a zarándokló barátokon, vásá
rozó kalmárokon s politikai küldetésben járó 
követségeken kívül magán személyeket is útra 
sarkal a közlekedési eszközök javulása folytán a 
tudomány-szomj vagy országvilág-látás vágya. 
De e javulást is csak ugy kell értelmezni, hogy 
akkor hetek s hónapok kellettek akkora darab 
föld bejárására, a mekkorát ma egy pár óra alatt 
hátrahagyunk; midőn 1559-ben a Küstrinbóí 
Ánsbachba indult posta a 68 mérföldnyi utat a 
rossz utak miatt 24 nap alatt járta meg. Ez a 
mai vüág szemüvegén nézve akkor is csigamá
szásnak tűnik fel, ha tudjuk, hogy abból 6 napot 
pihenésre fordított. 

Annál ritkább például szolgál, a múlt idők 
közlekedési viszonyainak számbavétele mellett, 
egy már történelmi szereplésénél fogva is nagy
nevű király útja, ki egyhuzamban kocsin és 
lóháton a Dardanellák mellől a Keleti tenger 
partjára jutottéi. XH. Károly svéd király az oro
szoktól 1709-ben Pultavánál megveretvén, kevés 
számú kíséretével Moldvába menekült s előbb 
Benderben tartózkodott, majd a török porta 1713 
elején Demotikába Drinápoly közelébe szállította. 
Inr_ét a stockholmi kormány felhívására országába 
sietett vissza. Demotikából 1714 október 1. nap
ján indult el lóháton és a verestoronyi szorosnál 
lépte át Erdély határát. Nagy-Szebenben gyen
gélkedése miatt postakocsira szorult s így foly
tatta útját Kolozsvár, Zilah, Debreczen s Pesten 
át Bécsig, hol ismét lóra ülve haladt tovább és 
november 22-én éjféltájban érkezett meg Stral-
sundba,Svéd-Pomeránia tengeri városába. A több 
mint 2000 kilométer fárasztó utat legalább napi 
átlagos 40 kilométer haladással tette meg, sőt 
Zilahról 12 nap alatt érte el a tengerpartot. 

Es ma hogy vágjunk ? Az idő pénz — mondja 

az angol — és csak ezensokat emlegetett szólás
formájához mérten jár el, midőn roppant sebes
séggel szeli át ködös hazája földjét. Nálunk, ha 
a vonat óránként 00 kilométert halad, valami 
külön elnevezéssel rójuk le elismerésünket, az 
angol pedig kedélyesen utazgat Fast-trainjén 
óránként 100 kilométer gyorsasággal. így a 
london-bristoli széles vágányu, azaz 2Va méter 
széles pályán a Keading és Caling közt elterülő 
50 kilométer távolságot épen 30 perez alatt 
futja meg, vagyis egy mérföldet 41/ apercz alatt; de 
a futárvonat Bécsből Bécsújhelyig ugyanekkora 
távolságot már 49 perez, a postavonat pedig 
1 óra 31 perez alatt jár meg, természetesen 
beleszámítva az állomások okozta késedelmet is. 
Ugyancsak a Londontól Yorkig^ eső 303 küo
méter út 33/4 órát igénj'el és a London a Man
chester közti 338 kilométer 41/a órát. A mi 
déli vasutunk gyorsvonata Budapesttől Práger-
hofig 4 kilométerrel kisebb távolságot 8 óra 6 
perez alatt hagy hátra. Londonból Swindenbe s on
nét vissza mehet az ember 3 óra alatt, pedig 250 
kilométerre vannak egymástól. 

A franczia már óvatosabb az angolnál és csak 
helylyel-közzel nyüvánul élénk vérmérséklete, 
így a Paris• Lyon-Méditerranéc pályán az órán
kénti rendes sebesség 65 kilométer, néha azonban 
a pálya nagy esése miatt 100 kilométerre is 
emelkedik a nélkül, hogy az utasok legkisebb rá-
zást éreznének, mit a kitűnő földmunka mel
lett a dicséretes kocsiauyag eredményez. Paris 
és Bordeaux között 580 kilométer a távolság és 
ezt a vonat 9 óra alatt futja be, mig a gyorsvonat 
Budapesttől Kolozsvárig ugyanennyi idő alatt 
csak 398 kilométert halad. A 863 kilométer hosz-
szu pályát Paris és Marseille között pedig a sa-
lon-express 14 óra alatt nyargalja át. 

A német, fontolgató természetének megfelelően 
sokkal lassabban szeret járni. Északi Németor
szágban azonban mégis gyorsabb a közlekedés, 
mint délen. A két legsebesebben járó vasút a 
bérlin-kölni és berlin-drezdai. De még a né
met vaspályáknál is lassúbb az orosz, ugy hogy 
néhol a póstalovak túltesznek rajta. A Tojala és 
Bihimaki közt elterülő 9 mértföld 6 egész órát 
kíván, hogy a vonat rajta végig haladjon. Legse
besebben lehet utazni a Miklós-vonalon, Szent-
Pétervár és Moszkva között, a mennyiben a 85 
földrajzi mérföld vagyis 620 kilométer távolságot 
a gyorsvonat 14 óra alatt szeli át, míg a London 
és Edinburg közt levő hasonló térközt az an
gol mozdony csak 9 óra alatt járja meg. Télen 
pedig teljesen megbizhatlan az orosz vasutak 
menetrendje. Pár évvel ezelőtt a személyvonat
nak a zatiszi állomáson, a pusztaság kellő köze
pén, 7 napig kellett várnia, míg a roppant hó-
tömeget eltávolíthatták. Az utasok szerencsé
jükre el valának látva élelmiszerekkel, különben 
akár éhen veszhettek volna, mert a kicsiny elszi
getelt állomáson csak, theát és pálinkát lehetett 
kapni. 

Olasz- és Spanyolországban úgy látszik, még 
nagyon hódolnak az «édes semmittevés* elvé
nek s beérik a gyorsvonatnak puszta nevével is 
ós nálunk még a közönséges személyvonatok is 
túltesznek rajtok. Kflorencz-iurini expresz-vonat 
pl. 5 | mérföldet megy óránként és a szép 
Andalúziában 10 óra kell, hogy valaki Kordo-
vából Granadába juthasson, pedig az egész út 
nem több 30 mérföldnél. 

Törökországban meg kell szokni a vasúti 
rendet. A Haidar-pacha-Ismid pályán a vas
úti órát minden este napnyugtával 12-re iga
zítják, tehát a török 1 óra 50 perez nap
pali jelzés különböző fogalmaknak felel meg 
a nyári vagy téli időszak szerint. Ha a nap 4 óra
kor nyugszik, megfelel a mi reggeli 5 óra 50 per-
ezünknek és ha 8 órakor megy le, a mi reggeli J 
óra 50 perez időnknek, tehát a menetrend havon
ként változást szenved. 

A vonalak indulási és érkezési ideje általában 
vasúti időben van kitüntetve, a mi a magyar vas
utak és a közös vasutak magyar vonalainál a 
budapesti a többi osztrák vasutaknál majd a be
csi, majd a prágai, majd a müncheni idő. A bu
dapesti idővel összehasonlítva a bécsi idő 1 
perczczel, a prágai 18 perczczel s végül a mün
cheni 30 perczczel késik. ,. 

Lássunk valamit az észak-amerikai vasutakro 
is. Az a téves nézet van elterjedve, mintha ott» 
gyorsaság nagyobb volna, mint az európai pára
kon. Ki Amerikában utazott vagy az ottani viszo
nyokat ismeri, ellenkezőt tapasztalhatott. Mar 
maga a pályaépítés sok kívánni valót hagy szi
lárdság és tartósság tekintetében s többnyire csáb-

35. SZÁM. 1886. xxxiu. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 567 
fahidak vannak alkalmazva, melyek lehetetlenné 
teszik a nagyobb sebességet. Leggyorsabb a 
neu>york-philadclphiai vonal, hol a 135 kilo
méter térközre 2 óra esik, másutt jóval lassabban 
járnak. Az express-vonat New- Yorkból a Niaga
ráig 700 kilométer utat 16 óra alatt tesz meg, inig 
ugyanakkora terület Angliában a london-glas-
qowi pályán csak 10, a magyar állam vasútjain 
15 órát kíván. 

A leghosszabb pálya, mit gőzkocsin egy huzam
ban bejárni lehet, a 885 földrajzi mérföld vagy 
6566 kilométer hosszú lissabon-orenburgi. A 
gyorsvonat 8 nap alatt ér Portugália napsütötte 
mezőiről Szibéria sivár határáig, mi alatt az 
ember egész Európát átutazza hosszában. 

A sok és gyorsan valósítható alkalom az oka, 
hogy az utazási düh már valósággal betegséggé 
fajult. Az embereknél az utazás már nem esz
köz ismereteik bővítésére, hanem a luxusnak 
tömjénező hiúság, mely őket arra sarkalja, hogy 
országokon végig fussaaak s kalandos kirándu
lásokkal, élő lelket nem látott hegycsúcsok meg
mászásával kérkedhessenek. 

A szárazon elért eredményekkel lépést tart a 
tengeri utazás is, a világrészeket egymással ösz-
szekötni hivatott társulatok versenye folytán. 
Kolumbus Kristóf 70 nap alatt érte el a Bahama
szigeteket s Franklin Benjámin 1775-ben 42 nap 
alatt jutott el Amerikából Európába, ma pedig 
erre elég egy heti időköz. — Vasco de Gama 
Lissabonból Kalkuttába 314 nap alatt utazott, 
mig az első gőzhajó 1825-ben nem egészen 4 hó
nap alatt tette meg az utat Falmouth-tól Kal-
hutáig s ma már közönségesen 50 napot igényel, 
hogy valaki Angliából Ausztráliába juthasson, 
sőt arra is volt eset, hogy az ut nem vett többet 
igénybe 38 és \ napnál. Még gyorsabb a közle
kedés, ha valaki a szuezi szoroson át veszi útját, 
s alkalmilag a vasutat is használja, ezen esetben 
Londonból Kalkuttába lehet érni 20 nap alatt, 
valamint Budapestről is körülbelől ugyanannyi 
idő alatt oda, az osztrák-magyar Lloyd-társaság 
gőzösein. 

AZ ÁLLATVILÁG SZIMBOLIKÁJÁBÓL. 
A néphumor s utána a költészet igen gyakran 

használja fel az állatokat egyes kedélyállapotok 
s érzelmek megtestesítésére s e felhasználás nem 
mindig kellően okadatolt, sokszor egyenesen igaz
ságtalan is. 

Ily igazságtalanság történik napjainkban külö
nösen a szamárral, melynek neve ma már való
ságos sértés, holott különösen a vadszamár, mely 
ma a makacssággal párosult ostobaság jelképe, 
keleten nagy s méltó becsülésben áll s ugy testi 
ügyessége, mint értelmisége alig áll hátrább a 
paripáénál. Régebben nem is volt ez így, példa 
reá maga a biblia. Bileám vagy Bálám szamara 
az ó-testamentumban igen tiszteletreméltó sze
repet játszik. Szamár volt Krisztus jászolánál. 
Szamáron mentek szülői Egyiptomba, szamár
háton lovagolt ö maga is a Jeruzsálembe való 
bevonuláskor. Ennek megfelelően a középkorban 
a papok nagy tiszteletben tartották ez állatokat: 
ünnepélyek alkalmával püspökök, sőt pápák is 
jelentek meg gazdagon díszített szamarak hátán. 
Francziaországban, Belgiumban és Spanyolor
szágban e mellett valóságos vallási ünnepek vol
tak a Krisztus életében szerepelt szamarak tiszte
letére karácsony vagy vü'ágvasárnap alku Imával. 
Leghíresebb ily ünnep volt az, melyet Beauvais-
ban minden január 14-én tartottak. A város leg
szebb leánya gyermekkel karján, szamárháton, 
proczesszióban vonult be Sz. -István templomába, 
hol a mise-inggel is felruházott szamarat meg-
t-tették s előzetes betanítás után letérdepeltették 
s énekeltették. Az istenitisztelet alatt a pap az 
ének végén háromszor kiáltotta hangosan az 
"l-Á»-t s a nép is ismételte. A pápák gyakran 
betiltották ez ünnepeket, de azért Francziaország
ban egész 1668-ig fennállottak; a gúnyolok «Asi-
narii» névvel jelölték. Ugyanitt volt a szamár
testvérek rendje is, — így nevezte legalább a nép 
* ül . Incze pápa által megerősített trinitáriuso-
kat, kiknek feladatok volt, hogy a fogoly keresz-
enyeket váltsák ki a szaraczén fogságból s kik a 
.'fgyadományok gyűjtését mindig szamárháton 
Járva eszközölték." 

A hires Buridan scholasztikus a két széna-cso
mag közt éhen vesző szamarat a két egyenlő 
enzás által megbénult akarat példájává emelte s 
Qitvanyai a meg nem engedett segély eszközö

d e t «szamárhid..-nak nevezték el, mivel ily 
egelyeszközök által mintegy híd készül a szorga

lom és restség közt habozó szamár számára. Jelen
tékeny szerepe van a szamárnak egészségügyi 
szempontból is. A szamártej az emberi anyatej
hez legjobban hasonlít és csecsemők, valamint 
beteg emberek táplálására nagyon használják. 
A fiatal szamarak húsát a rómaiak <iLalisioneB» 
név alatt nagy nyalánkságnak tartották és az 
olasz szalámi-kereskedők még most is jó hírne
vet szereznek a szamárhúsnak. Valóban nagy 
igazságtalanság történik a szamáron az állat
szimbolikában és csak az a szerencse, hogy ez 
állat — nagyon türelmes. 

Hasonlókép igaztalanul bántja korunk a szar
vasmarhát is, csaknem egyenrangú sértésnek 
tartván a «marha» jelzőt a «szám árral». Kégebben 
ez is másként volt. A bikát az erőhatalom és bá
torság jelképének tartották es a bikaszarvak az 
isteni s uralkodói hatalom jelei voltak. Ily szar
vakat viselt Jupiter Ammon is, melynek jóshe
lyét Nagy Sándor fölkereste. Az ó görög mytho-
logiában a bikák a napisten szent állatai 
voltak. Odysseus súlyosan bűnhődött azért, 
hogy útitársai ily szent állatokat megöltek. 
Maga Jupiter bikaalakot öltött fel, midőn 
Európát elrabolta. Bika csillagzat van az égen 
az év legtermékenyebb szakában. Az egyiptomiak 
istene Apis bika alakban jelenik meg a földön, a 
legenda szerint oly tehéntől elletve, melyet az 
égi világosság sugara termékenyített meg. Az 
apisnak feketének kellett lenni, homlokán fehér 
háromszög, hátán sasképe, farkán kétszínű szőr, 
nyelve alatt bogárszerű csomó és jobb oldalán 
holdnegyedhez hasonló folt. Nagy öröm volt 
egész Egyiptomban, midőn a papok ily bikát 
találtak, külön e czélra épített helyiségben szen
telt vizzel tartották négy hónapig és azután egy 
szentelt hajón, hol a bika számára külön szoba 
volt, átvitték memphisi palotájába, hol pom
pás szőnyegeken hevert és vizet is szentelt for
rásból ivott. Ez állat jövendőmondó volt. A jóslást 
kérő imádkozott előtte hosszasan és azután be
dugta füleit és a játszó gyermekek közé men t ; a 
legelső szó, melyet itt hallott, volt az apis fele
lete, melyet azonban még a papoknak kellett 
megmagyarázni. Az elpusztult apist bebalzsa
mozták s drága koporsóban a Szerapis-templom-
ban helyezték el. Indiában még most is szent a 
szarvasmarha és előkelő kaszthoz tartozó ember
nek nem szabad húsából enni. Az utczán min
denkinek ki kell térnie a szent szarvasmarha elől 
és az indusok megvetéssel nevezik az angolokat 
«élő marhasirok»-nak, mivel a tehén a föld
istenség szimbóluma. Ennek a tekintélyes állatnak 
nevét ma már gúnynévül használják, holott ők 
szántják földünket, az ő húsok táplál és bői-ük
ből ruházkodunk. 

Hasonló sors jutott a juhnak. A kos is szere
pel az égbolton s állítólag nagy hatása van a 
természetre és emberekre. Az argonauták nagy 
utat tettek, hogy Kreon király aranygyapját 
elragadják. A burgundi aranygyapjas rendjelt 
Spanyolországban s Ausztriában még ma is a 
legnagyobb kitüntetésnek tartják s mindannak 
daczára a juh név ma gúnyszó s az ostobaságot 
és restséget jelképezi. 

Ezek után csaknem érthetetlen, hogy meny
nyire becsülik ma a disznót, melynek, mint a 
szerencse szimbólumának képét nemes érczekkel 
s drágakövekkel díszítve amulet gyanánt hord
ják. Bégen a disznó nem volt ily becsben, az 
arymanthi vaddisznó a vetéseket pusztította el, 
a keletieknél a disznóhús tisztátlan volt, bár a 
görögök már megbecsülték, a mint láthatjuk 
abból is, hogy mily nagy szerepet játszott egy 
disznópásztor az Odysseus udvarában. 

A vadállatok közül legtöbbször használják 
szimbolikus jelzésekre az oroszlánt, mint az 
erő, bátorság, hatalom, de egyúttal a nagylelkű
ség s hűség jelképét is. A régi korban ugy ismer
ték az oroszlánt, mint a puszták rettegett kirá
lyát, de e mellett számos megható elbeszéléseket 
is közöltek háládatosságáról. Annyi tény, hogy 
az oroszlánt teljesen meg lehet szelídíteni s azután 
nagyon ragaszkodik az emberhez. Henrik szász 
király egy kígyótól megszabadított oroszlánt 
hordott magával, Marcus Aurelius négy szelídített 
oroszlán által vont kocsiban ült, mely példát több 
fejedelem utánozta s még ujabban is tartott a 
«vörös» Bonaparte herczeg ily oroszlánokat 
kertjében, mignem vaskalitkába kellett őket 
tenni. A régi egyiptomiaknál az oroszlán a 
Nilus áradásának jelzése volt és mint ilyen 
lett felvéve az égövbe. Műit a napnak szentelt 
állat, a tűz jelképéül is tekintetett és a templom
kulcsok oroszlánfejeket ábrázoltak, jeléül, hogy 

a jótevő és romboló tűz isteni hatalma védi és 
őrzi a templomokat. A görögöknél ée rómaiaknál 
az oroszlán forrásvédö volt és ezért a források és 
kutak mellett ábrázolták, vagy hol ez nehéz volt, 
a vízcsurgásnál és a házi csatornáknál, mely szo
kás mai napig is megmaradt. Valószínű, hogy 
a napnak szentelt állat képe kezdetben mintegy 
áldozat volt a forró s vizszikkasztó napsugarak 
ellen. 

Különös jelentőséget nyert az oroszlán a közép
korban, midőn a keresztes hadjáratokból vissza
térő lovagok minden lehető alakban jelképezték. 
A czimerekben ez óta van oly nagy szerepe. Egész 
sereg európai fejedelmi család, még a perzsa sah 
is, használja az oroszlán jelvényét. A velenczei 
köztársaságban nagy szerepet játszó oroszlán-szo
bor még most is megvan a Márk-téren. 

A majom, az ember legközelebbi rokona, 
mintegy karrikaturája, ősidőktől fogva rossz hír
nevű volt. Gyávaság, ravaszság, ostobaság s 
könnyelműség voltak tulajdonságai, de .azért a 
képzőművészetekben ritkán alkalmazták, mivel 
a régieknél a szépségre tekintettek főkép. A kö
zépkorban a majom-alak ördögi hatalom jelzé
sére használtatott, de nem azon hataloméra, mely 
mintegy az eget ostromolja, hanem az embere
ket boszantgató s kijátszó gonosz szellemek ha
talmára. Vagnemek, Faust famulusának, volt 
egy majom-alaku házi szelleme s ily alsóbb 
rendű ördögök gyakran találhatók az építészeti 
díszítéseknél is. Korunkban a majom különben 
már csak az ittasság jámbor jelképe. 

A vadállatok közt legnemesebb szimbóluma 
van az elefántnak. Kelet-Ázsiában nemcsak az 
erő, hatalom, de a bölcseség, nemes érzület 
s részvét fogalma is hozzá van kötve. Ga-
neja isten, a művészetek s tudományok vé
dője, a templomokban elefántfővel ábrázol
tatik, Indra elefánton lovagol s ind fogalmak 
szerint a világegyetemet nyolez hatalmas elefánt 
hordja. Maga Buddha fehér elefánt alakjában 
jelenik meg a földön s a királyok lelkei is főkép 
fehér elefántokba költöznek, a miért ezeknek 
külön udvartartásuk van. Nálunk, európaiak
nál, az elefántnak nincs külön szimbóluma, csak 
a dán elefántrendjelben, melynek mását azóta a 
sziámi király teremtette meg. 

A honi vadállatok közt jelképileg legneveze
tesebb a róka, mint a furfang s ravaszság jelképe. 
A farkas a durva vadság s kielégíthetlen falánk
ság jelképe s a német mythológiában Odin két 
farkasa eszi meg az összes eledeleket, míg maga 
az isten csak bort iszik. A rendkívül kártékony 
egér a mesékben s más alkalommal mindig mint 
kedves és okos állat szerepel, és sokszor az igaz
ságszolgáltatás eszköze is, mint midőn a kemény
szívű Hatto mainzi püspököt börtönében fölfalva 
megbüntetik. A krokodil mesés könnyei miatt a 
tettetés jelzője lett s az orrszarvút, de rendesen 
csak a görögös rhinoczerosz nevével, gúnynévül 
emlegetik. 

Ilyen sok s változatos alakban használta fel 
az ember az egyes állatokat különböző jelzésekre 
és a mint látjuk, igen gyakran nagyon igazság
talanul. 

CZANKOV DKAGUN ES A BULGÁRIAI 
ÁLLAMCSINY. 

Laveleye, hires belga publiczista. kinek Deák 
Ferenczről irt tanulmánya nálunk is ismeretes, 
nemrég a "jelenlegi Bulgáriáról* tett közzé egy 
könyvet, melynek egyes részei jó szolgálatot 
tesznek a bolgár események és személyek meg
ismertetése körül. 

Battenberg Sándor herczeg, midőn trónusát 
elfoglalá, nem sokat bizott a túlzó liberális intéz
ményekben, melyeket a bolgárok alkotmányozó 
gyűlése elhatározott s inkább vonzódott eleinte a 
konzervativekhez, kiknek Stoilov, Grekov és 
Nacsovics voltak vezérei, s kik az alkotmánynak 
olyatén módosítását tartották szükségesnek, hogy 
az által a kormány hatalma erősödjék. A fejede
lem ez által ellentétbe jutott a nemzettel, mely 
1879-ben 170 ellenzéki képviselőt küldött a szo-
branjébe, holott a konzervatív kormány csak har-
minczczal rendelkezett. Tíz nap múlva föl is osz
latták az országgyűlést, csakhogy az uj válasz
tások nem vezettek más eredményre. 

A fejedelem ekkor kényszerítve látta magát 
egy oly kormányt fogadni el, melyet a szobranje 
többsége támogat s melynek élén a leg
népszerűbb két vezér, Czankov és Karavelov 
állottak. 

A konzervativek azonban ebbe nem nyugodtak 
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bele s alig két évre a tirnovói alkotmány kihir
detése után államcsínyre birták rá a fejedelmet. 
1881. május 27-én az alkotmány felfüggesztetett, 
egy rendkívüli szobranje hét évi időtartamra a 
fejedelemre ruházta a legfőbb jogokat, fölhatal
mazván öt arra is, bogy az alkotmány revízióját 
ajánlhassa. A czár is helyeselte ezt s Nacsovics 
és Grekov konzervatív miniszterek mellé kine
vezte Ehrenroth orosz tábornokot, kik aztán gon
doskodtak róla, hogy az uj választásnál a liberá
lisok kisebbségben maradjanak. Azokat a szabad
elvűeket, a kiket mégis megválasztottak, az 
elnök egyszerűen kirekesztette a nemzetgyűlésből. 
A nép zavargott és tüntetéseket rendezett Czan-
kov mellett, mire ezt elfogták s Vraczába inter
nálták. 

De az ellenzék egyre kényelmetlenebbé kez
dett válni, mire a fejedelem újra orosz segítség
ért folyamodott s a czár el is küldé neki Kaulbars 
és Szobolev tábornokokat, kik oly «ügyesen* 
vezették a választásokat, hogy a konzervativek 
megtartották többségüket. 

De most már az oroszok kerültek felül. Ugy 
viselkedtek, mintha ők lennének Bulgária urai. 
Bendkivüli lett ellenök az ingerültség s a 
fejedelem kénytelen volt engedni az oroszok elle
ni gyűlöletben egyesült valamennyi bolgár párt 
nyomásának, vonakodott elfogadni a muszka 
tábornokokat. Az oroszok magok is belátták, hogy 
tulmentek a kellő határon s maga Jonin, orosz 
főkonzul ajánlta a fejedelemnek, hogy állítsa 
vis-za a tirnovói alkotmányt. 

Ez 1883-ban meg is történt s ezzel megint 
Czankov lett a helyzet ura, ki száműzetéséből 
haza hivatván, a liberális kormány élére állt. Az 
orosz tábornokok elhagyták Szófiát s Bulgária 
szerencsésen kimenekült az orosz befolyás alól. 

Ezzel kezdődtek meg az orosz ellenségeskedé
sek a bolgár fejedelem ellen. A czár visszahívta a 
fejedelemnek két orosz hadsegédét, a nélkül, hogy 
erről a fejedelmet értesítette volna; mire ez azzal 
felelt, hogy valamennyi orosz tisztet elküldött a 
környezetéből s bolgárokat hivott helyükbe. 

De a bolgár liberálisok és konzervativek kö
zött a közös ellenség hátraszorítása után csak
hamar kitört az ellenségeskedés. Czankov azon
ban még nem a konzervativek, hanem az ultra
liberálisok által bukott meg, kiknek Karavelov 
volt a vezére. 

Czankov ezóta hiába kísérlett meg mindent, 
hogy a kormányhatalmat magához ragadja. Ka
ravelov népszerűsége nőttön nőtt, kivált Bulgária 
és Kelet-Bumélia egyesítése folytán, mely legfő-
képen az ő érdemének tulajdoníttatott. Hogy 
nagyravágyó terveit megvalósíthassa, fölhasz
nálta az oroszok ingerültségét Sándor fejedelem 
ellen, szolgálatukba állt s árulójává lön urának 
és hazájának. 

A mi Czankov Dragun személyiségét illeti, öt 
európai műveltségű embernek mondják, ki 
Oroszországban szerezte tanulmányait . Kitűnő 
szónok s modora sima, mondhatni megnyerő, 
nagyravágyása s a «német» fejedelem és Kara
velov elleni gyűlölete vitte arra az alávaló tettre, 
mely nevének Bulgária történetében herostratusi 
dicsőséget biztosít. ~-z. 

Egyébiránt ugy látszik, hogy elszámította ma
gát. A muszka rubelekkel megvesztegetett össze
esküvők, kik Sándor fejedelmet lemondatták s 
hatalmukba kerítették, arra számítottak, hogy 
nemcsak a czár, de a bolgár nemzet is helyeselni 
fogja tettöket. Nem így történt. A nemzetet föl-
háborítá ez az árulás s a mint Stambulov, a 
nemzeti képviselet elnöke és Mutkurov, a rumé-
liai mihczia parancsnoka kitűzték az ellenforra
dalom zászlaját, — az összeesküvők kormánya 
megbukott. A legújabb hírek szerint azok a zász
lóaljak, melyek a fejedelem elleni merényletet 
fedezték, lefegyvereztettek, a főbb vezetők elfo
gattak s az ellenforradalmi kormány nevében 
küldöttségek indultak mindenfelé, hogy Sándor 
fejedelmet, a hol találják, buják reá a vissza
térésre s trónjának újra elfoglalására. 

AZ ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
GYŰLÉSE. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándor
gyűlése Buziáson és Temesvárit folyt le. Tavalyról 
elmaradt a kholera miatt, mely akkor fenyegetőbb 
alakban mutatkozott, mint most. 

A nálunk tartatni szokott vándorgyűlések legré
gibbje és legnépszerűbbje ez, mely most az ország 
déli részén is meleg érdeklődéssel találkozott. 

A gyülekezés e hó 21-ikén Buziáson volt, hol az 
elsők közt megjelent Ormos Zsigmond temesi főispán 
mint a gyűlés elnöke, és Hiinfalvy János alelnök. 
Az érkező vendégeket német és román bandériumok 
fogadták, s Buziáson Fernbacb J. jegyző mondott üd
vözletet, mire Ormos válaszolt. A plébános pedig a 
templom előtt fogadta az érkezőket. Aztán kiki szál
lására ment. 

A 23-ik vándorgyűlés megnyitására mintegy há
romszázan jelentek meg Buziáson. A közgyűlés e hó 
22-ikén nyílt meg a gyógyteremben. A gyűlés előtt 
25 küldöttség, köztük az akadémia, a természettudo
mányi társulat, az iskolaegylet és a törvényhatóság 
küldöttei tisztelegtek Ormos elnöknél. A közgyűlés 
délelőtt 10 órakor Ormos főispán és Brankovics 
püspök elnököket, valamint Hunfalvy, dr. Chyzer 
és Telbisz alelnököket zajos éljenzéssel fogadta. Tiz 
órakor Ormos főispán nyitotta meg az ülést, üdvö
zölve a tagokat s nagy figyelemmel hallgatott beszéd
ben fejtegetve az orvosi és természeti tudományok 
szoros kapcsolatát, majd Buziás fürdőről emlékezve 
meg. Az éljenzéssel fogadott beszéd után az 
alispán, majd Szabadhegyi alapítványi főtiszt üdvö
zölték a vendégeket, aztán a hivatalos bejelentések 
következtek. 

A helyi bizottság ötven 10 frankos aranyat ajánlott 
fel «a malária befolyásáról a gyermekek elhalálozá
sára» felett irandó pályaműre. Chyzer Koméi emlék
beszéde a múlt vándorgyűlés óta elhalt tagok felett 
nagy tetszéssel találkozott, ép ugy Schivimmer Ernő 
értekezése az orvosi tudományban divó rendszerek 
és divatok felől. 

Két órakor d. u. a közalapítványi uradalom 250 
teritékre díszebédet adott, a mely után tudományos 
estély volt, s azon Schivarzer Ottó és Pontelly István 
tudományos felolvasásokat tartottak. Este a vendégek 
tiszteletére bált rendeztek. A szakosztályok követ
kezőleg alakultak meg: gazdasági és társadalmi szak
osztály : elnök b. Ambrózy Béla, jegyzők Lendvai 
Miklós és Metzger, orvosi szakosztály: elnök Schivim-
mer Ernő, jegyző Ternay ; természettudományi szak
osztály : elnök Szabó József, jegyző Lengyel István-

Az aug. 23-iki ülést a természettudományi, gazda
sági és orvosi szakosztály előadásai töltötték be. 
Schvrimmer a bőrbetegségekről, dr. Lőry a torok- és 
gége-betegségekről, b. Ambrózy a méhtenyésztésról 
dr. Szabó József Magyarország jégkorszakáról érte
keztek. 

Augusztus 24-ikén díszebéd volt, melyen a fel
köszöntők sorát Ormós főispán nyitotta meg, a 
királyi családra mondott áldomással. — Lakoma 
után felolvasó estély volt. Dr. Schwarzer Ottó egye
temi tanár értekezett «az idegességről,» s felolvasása 
nagy tetszést aratott, a nagy termet teljesen betöltő 
hallgató közönség éljenzésben és tapsokban adott 
kifejezést megelégedésének. Szólt a mindinkább nőve" 
ke dő társadalmi betegségről, magyarázta kiváló szel
lemek, p. o. Petőfi, Shakspere, Sarah Bernhardt s a 
Bourbonok idegességét s vádolta a nevelés ferde 

irányát. A második, ezen estélyre kitűzött előadóra 
oly későn került a sor, hogy a kifáradt közön
ség kérte, miszerint ez előadását hétfőre ha-
laszsza. A programmszerüleg délutánra kitűzött 
népünnepély az oláh és egyéb nemzeti tánczok 
bemutatásával épen a tudományos estély miatt, a 
tagok elfoglaltsága következtében elmaradt. A kedé
lyes vacsora után kezdetét vette a Szent-István-
napi bál. 

E napon már Temesvárra is kiterjedt a vándor, 
gyűlés programmja. A gyűlés számos tagja megérke
zett, kik a legszívesebb fogadtatására találtak. Több 
épület föl volt lobogózva. A Rudolf trónörökös ven
dégfogadóban tartott diszebéden Telbisz polgármes
ter üdvözölte a vendégeket. Délután szakülések vol
tak, s a gazdasági szakosztályban dr. Szalkay olvasott, 
fel a «Kolumbácsi legyek ről», az orvosiban Ambró 
Báron és Bakó orvosok. Este 6 órakor Lichtenberg 
Kornél egyetemi magántanár népszerű felolvasást 
tartott *k vasúti személyzet hallásáról s ennek befo
lyásáról az utasok biztonságára*. 

Este a gyűlésnek számos tagja összejött, hogy 
megüljék Kossuth nevenapj át. Üdvözlő sürgönyt is 
küldtek Turinba a nagy hazafinak. 

Augusztus 25-ikén a szakosztályok befejezték mű
ködésüket. Délben az Ormos főispán által adott ebédre 
a gyűlés tizennégy kiváló tagja nyert meghívást. 

Délután felolvasó ülést tartottak, melyen Hunfalvy 
János «Az éghajlat változatosságáról*, Themák Ede 
pedig «A Delbliat sivatagról* értekeztek. 

A választmány ülésén a legközelebbi ván
dorgyűlés helye fölött is döntöttek. Chyzer Kornél 
zempléni főorvos a Kárpát-egylet megbízásából 
Tátrafüredre hívta meg a legközelebbi gyűlést. Ezen
kívül Nagy-Várad és Miskolcz város ismételték 
korábbi meghivójokat. A választmány Tátra-Füre
det tűzte ki a legközelebbi gyűlés helyéül, s meg
választotta akkorra a tisztviselőket is. Elnökökké 
gr. Csáky Albin, szepesi főispán és Császka püspök, 
alelnökökké Fodor József egyetemi tanár, Seherfl 
Aurél és Szontágh Miklós, — titkárokká Róth Samu, 
Pap Samu és Jármay László választattak meg. 

Augusztus 26-án volt a zár-közgyűlés, melynek 
folyamában a jelenleg hazánkban időző japáni vendé
gek is megjelentek. Élőadást Chyszer Kornél akad. 
tag tartott a közegészségügy köréből, vázolva a reális 
tudományok fontosságát, mire Ormos elnök mély 
tudományú beszéddel zárta be a gyűlést. Bucsu be
szédet mondott még Telbisz polgármester a város 
nevében, melvre kószönőleg dr, Kováes József egyet, 
tanár, dr. Szabó Alajos és dr. Statib Mór válaszolt. 
Délután 2 órakor 250 teritékes-díszebéd volt a Vigadó
ban, természetesen, sok pohárköszöntővel s másnap 
kirándulások Herkulesfürdőre, Besiczára és Buszka-
bányára. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A magyar kereskedelmi szótár ügye, a melyet a 

múlt évben a magyar tudományos akadémia nemzet
gazdasági bizottsága vett kezébe, már annyira haladt, 
hogy a német-magyar rész ebben az évben kikerül a 
sajtó alól. Az akadémia a Franklin-társulattal kötött 
szerződést a munka kinyomatására nézve, mely a 
nyomatás és kiadás összes költségeit magára vállalta 
a teljes tulajdonjog átengedése fejében. A szótár
bizottság, élénBallagi Mór szerkesztővel, már az egész 
kötet anyagát szigorúan átvizsgálta. 

Az országos kiállításról szóló nagy munkából, 
melyet dr. Keleti Károly, az orsz. statisztikai hivatal 
főnöke szerkeszt, a 2-ik kötet 4-ik füzetét kapjuk. 
A földtan, bányászat, kohászat van benne szakavatot
ton ismertetve. A földtanról Böckh János a földtani 
intézet igazgatója irt, a fémbányászatról és kohá
szatról Belházy János miniszteri osztálytanácsos, a 
vasbányászatról Kerpely Antal, e jeles szakember, a 
kőszénbányászatról pedig Gesell Sándor bányataná
csos. A nagy terjedelmű munka 5 írt előfizetési dí
jért szerezhető meg. 

Egyetemes regénytár . A Singer és Wolfner ki
adásában ily czimen megindított regénytárból, mely 
egy év alatt tizennyolcz kötetet bocsátott közre, a 
második évfolyam indult meg, szintén piros vászon
kötésben. Az uj folyam Ohnet Györgynek, a jeles 
franczia irónak «A Croix-Mort grófnők" czimű leg
újabb regényével kezdődik, melyből az első rész 
hagyta el a sajtót, s a csinos kötet ára 50 krajczár. 
A vállalat legközelebb Mikszáth Kálmán egy mü
vét közli. 

«Utmutató» czímmel egy kis fűzet jelent meg 
Horváth Ignácz és dr. Posta Béla szerkesztésében, 
mely a történelmi kiállítás nevezetességeit eltérőleg 
a kiállítási kalauztól, olyan sorrendben tartalmazza, 

I a mint az egyes termekben ki vannak állítva. Az ut-
I mutató rendkívül megkönnyíti a kalauzban való el

igazodás fáradságos munkáját s egymaga is elegge 
tájékoztatja a kiállításban a látogatókat. A füzet ám 
10 krajczár. 

Aurora czimű lap első számát kaptuk. A hasonló 
nevű keresztény írók könyvkiadó-szövetkezetének hi
vatalos közlönye ez, s havonkint egy szám jelenik 
meg belőle. Az «Aurora* mint irodalmi társaság 
akart megalakulni, de alapszabályai nem nyertek 
meg a helybenhagyást, s most mint kiadó-szövetke
zet kezdi meg működését. A lap előadja czélját s 
közli a szövetkezet alapszabályait. Czélja :«magyar 
keresztény irók egyesülése oly czélból, hogy keresz
tény és nemzeti szellemű eredeti szépirodalmi mn n ' 
kákát adjon a közönségnek, tagjainak pedig az iro
dalom minden ágában könnyítést nyújtson, s az ir°' 
dalmi termékek terjesztését előmozdítsa.* Az igaz|>a' 
tóság elnöke: b. Andreánszky Gábor, alelnöke Ba
lázs Sándor és Berecz Károly. Alapító tagok száz 
forintot fizetnek egyszer mindenkorra, melyért 
6 frtos pártoló tagok könyvilletményét kapják éven-
kint. Pártolók három évi kötelezettség mellett even-
kint 6 frttal vagy 12 írttal fizethetnek elő a kiadva-
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nvokra. s a kitűzött munkákból hat, illetve 12 kötetet 
választhatnak. A szövetkezet egyelőre a következő 
munkákat készül kiadni: Győry Vilmos: Elbeszélé
sek, két kötet. Dalmady Győző: Hazafias és politi
kai költemények, egy kötet. Bérezik Árpád : Szín
művek. (A protekezió. A vén kupecz. Veteránok.) 
Doné Alajos: Törik-szakad, regény, egy kötet. 
Ábrányi Emil: Ujabb költemények, egy kötet. Ba
lázs Sándor: Egyik sir, másik nevet, elbeszélések, 
két kötet. Berecz Károly: Fiatal Magyarország, emlé
kezések, egy kötet. Tóth Sándor: Elbeszélések, egy 
kötet. Szik'lay János: Nem az apja vére, regény, egy 
kötet. Erdélyi Gyula : Egy az isten, regény, egy kö
tet. Kiadásra felajánlott és kiszemelt művek továbbá : 
Boross Mihály, Gabányi Árpád, Boross Gábor, Dengi 
János kötetes munkái. Ezenkívül a külön kiadandó 
szakmunkák: A földmívelés tudománya, Mudrony 
Páltól kettős kötet. A mezőgazdaság összes ága dió
héjban, Szeitz Tivadartól, egy kötet. A szentek élete. 
•Gvarmathy Jánostól. 

' A babonáról Sirisaka Andor pécsi néptanító a 
nép felvilágosítására jóravaló füzetet irt, melyet a 
pécsi tanító egyesület is méltánylásban részesített. 
A füzet most második kiadásban is megjelent a szer
zőnél Pécsett. A népkönyvtárakban, s átalában a 
a nép kezében van helye a népies dolgozatnak, mely 
a babona kártékony hatásáról világosít föl. 

Mi illik és mi nem illik czimű füzet jelent meg 
Eobicsek Zsigmondnál, és az illendőségről ád útmu
tatást, hangban egészen követve a «Nem illik* 
czimű, már több kiadást megért füzetet, csakhogy 
még több elemi apró-cseprő «illik és nem illik* van 
benne fölsorolva. Irta Mélyacsay; ára 30 kr. 

Tárcza-naptárak. Ifj. Csáthy Károly debreczeni 
könyvárus az 1887-iki évre is kiadta tárcza-naptá-
rait, háromféle kiadásban. A bélyegfokozati tábláza
ton kívül a birtokvételeknél kiszabandó kincstári 
illetékek százalékának táblázatát is közli. A naptárak 
ára 16—20 és 30 kr. 

Az operaszínházban az operai és drámai előadá
sok fölváltva folynak naponkint. Feltűnő, hogy a 
fényes házat mily kevesen látogatják. A nemzeti 
színház legvonzóbb darabjain is alig van egy kis kö
zönség. A nemzeti színház tagjainak szereplése al
kalmasint hosszabb ideig tart, mint gondolták, mert 
a színház átalakításában még sok végezni való van. 

A budai szinügyi bizottság a nemzeti színház 
intendánsa által előterjesztett föltételekből csak az 
ellen tett kifogást, hogy a várszínházi díszletek és 
bútorok beszerzésére a város 2000 frtot adjon éven-
kint, de a kellékek a nemzeti színház tulajdonai ma
radjanak. Ezer forintot hajlandó megszavazásra 
ajánlani a városi hatóságnak, de ugy, hogy a kellé
kek a főváros tulajdonát képezzék. 

A pozsonyi színházat a nemzeti színház és ope
raház tagjainak közreműködésével nyitják meg. A 
hosszas alkudozásoknak végre is van tehát ered
ménye. A nemzeti színház és operaszínház tagjai öt, 
esetleg nyolez előadást rendeznek Pozsonyban. Az 
uj színház szeptember 22-ikén nyilik meg. Van benne 
52 páholy, még pedig földszinten 18, elsőemeleti 22 
és másademeleti 16. A támlás és számozatlan székek 
száma 215, az erkélyüléseké 104, a harmademeleti 
székeké 101, a negyedik emeletieké pedig 59. A har
madik emeleten van hat szinészpáholy. Az egész 
nézőtéren — mivel állóhely is van elég — 1090 
személy fér el. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
Az erdélyi közművelődési egylet közgyűlése 

vasárnap nyilik meg Kolozsvárit. Számosan jelenték 
be részvételöket s a budapesti irói és művészi kör ez 
alkalomra Kolozsvárra kirándulást rendez. A közgyű
lés alkalmából vasárnap délután népünnep is lesz, 
melyet a kolozsvári nőegylet rendez. Be fognak mu
tatni több népjátékot, melyek elterjedését kívána
tosnak tartják; bocsátanak föl óriási léggömböt; 
Gyarmathy Zsigáné úrnőt fölkérték, hogy válaszszon 
ki Kalotaszeg vidékéről tizenkét nyalka legényt s 
ugyanannyi szép leányt a tánezban s népjátékokban 
raló részvételre; lesznek továbbá különféle mutatvá
nyok s versenyek, stb. 

A magyar könyvkereskedők egylete aug. 22-én 
délelőtt az irók és művészek körében tartotta köz
gyűlését, Aigner Lajos elnöklete alatt. Aigner meg
ü t ő beszédében említé, hogy midőn tavaly komor 
színben festé a hazai könyvkereskedelem helyzetét, 
szavai országszerte visszhangot keltettek. A helyzet 
őszinte feltárása azonban azt a nem remélt és nem 
várt hatást is tette, hogy némely fővárosi pénzinté
zet, nem tekintvén többé a könyvkereskedést jöve
delmező üzletnek, megvonta hitelét tőlük. Pedig 
eddig egy könyvkereskedői csődben sem vesztett 
e8yetlenegy pénzintézet egy krajezárt sem. A colpor-
jage-ügy rendezetlensége, a külföldi verseny szintén 
öemtják a könyvkereskedők működését. Bérűn" Gyula 
atkái-jelenté, hogy a naptárbélyeg eltörlése végett 
oiyamodni fognak a pénzügvminiszterhez. Az egy

e n e k a múlt évben 184 tagja volt. A pénztári jelen-
s szerint a lefolyt év bevétele 2187 frt 55 kr., ki-
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adása 1730 frt 16 ki\ volt; az idei bevétel 1900 írtra, 
akiadás 1730 frtra irányoztatott elő. Révai Mór 
indítványozta a könyvüzleti összes szakmák szövet
ségének megalakítását és a colportage-ügy rendezé
sét törvényhozási utón. Mindkét ügyet külön bizott
ságokhoz utasítók, ugy szintén a külföldi verseny 
megszorítására czélzó indítványt. Végül elfogadták a 
könyvkereskedői segélyegylet alapszabályait s az 
egyetemi nyomda ügykezelésének megváltoztatása 
iránti kérvény szövegét, melyet a közoktatásügyi 
miniszterhez intéznek. A választásnál ismét Aigner 
Lajos lett elnök. A gyűlés után kedélyes lakoma volt a 
Szikszay-vendéglőben. 

MI ÚJSÁG? 
Budavár visszafoglalásának kétszázéves for

dulóján az ünnepélyeken Bécs községtanácsa kül
döttségileg vesz részt. A küldöttséget Stendel alpor-
gármester fogja vezetni. Bylandt-Rheidt hadügymi
niszter is levélben jelentette, hogy ő felsége kíséreté
ben szintén jelen lesz az ünnepélyen. 

A disz-ülés szeptember első napján délelőtt lesz a 
vigadó nagytermében, hol a király is megjelenik, és 
számára emelvényt állítanak. Ő felségét a bejáratnál 
küldöttség fogadja, élén Báth Károly főpolgármes
terrel és b. Kemény Gábor miniszterrel, ki a törté
nelmi társulatnak is elnöke. A király részére készített 
díszemelvényén a király kísérőin kivül a kormány 
tagjai, a zászlósurak, főrendi és képviselőházi elnö
kök, katonai főméltóságok, rendező bizottsági tagok s 
a történelmi társulat tagjai közül tizen foglalnak 
helyet. Lent a teremben első sorban Bécs és Stock
holm városok képviselői, aztán a többi küldöttségek, 
testületek sat. helyezkednek el. Külön helyet tarta
nak fenn az «utódok* számára; ezek sorába ujabban 
Francziaországból többen jelentkeztek mindnyájan 
igazolva, hogy őseik csakugyan Budavára megvivói 
közt harczoltak. — Az istenitisztelet s az ost
romra vonatkozó emléktáblának a budai helyőr
ségi templom falába való elhelyezése pzeptember 
2-ikán lesz. Az istenitiszteletet a bibornokprimás 
végzi. Az emléktábla leleplezésénél Havas Sándor 
mond beszédet. Szept. 8-ikán a népünnepet nem a 
vérmezőn tartják, mely nagyon ki van téve a nap 
hevének, hanem a városmajorban. 

A magyar főpapok közül eddig Simor János 
bibornok-herczegprimás, Haynald Lajos kalocsai bi-
bomok-érsek, Schlauch Lőrincz szatmári püspök és 
a pannonhalmi főapát jelentették be részvétüket a 
budavári emlékünnepélyre. 

Szent István király nejének hamvai. A mün
cheniek tudvalevőleg egész nyerseséggel utasították 
vissza Budapest meghívóját Budavár visszafoglalásá
nak ünnepére. Ez ellen a bajorok köréből is hangza
nak kárhoztató Ítéletek. Egy müncheni bajor, Bach
maier, budapesti- ismerőséhez intézett levelében 
arról is megemlékezik, hogy a történelemben sok 
érintkező pont volt a magyarok és bajorok közt. 
Szent István király felesége, Gizella is bajor her-
czegnő volt, és Bachmaier arra figyelmeztet, hogy e 

I királyné a passaui Niederburg-kolostor egyik figye-
! lembe se vett kápolnájában nyugszik, mint a mely 
I kolostor apátnőjeként az özvegy királyné életét be-
I fejezte. A püspök bizonyára nem gördítene akadá-
| lyokat eléje, ha a magyarok első királynéjuk földi 

maradványait haza akarnák szállítani. E sirhoz az
előtt ezrével zarándokoltak a magyarok, most azon
ban teljesen el van felejtve. 

A történelmi kiállítás látogatói sorában volt 
szerdán József főherczeg is. Báró Nyáry Adolf fő
udvarmester kíséretében jelent meg a városligetben 
s miután az állatkertben megtekinté a locanai össze
nőtt ikerpárt, a kiállítási csarnokba ment, hol hosz-
szabb ideig nagy érdeklődéssel nézte a gyűjteménye
ket. A tárlatot eddig több mint tizenkétezer ember 
látogatta meg. A kiállítás legközelebb még Berlin
ből fog néhány érdekes rajzzal gyarapodni. Az ottani 
tartományi múzeumban három zászlót őriznek, me
lyek alatt a brandenburgi csapatok harczoltak Buda
váránál. A múzeum igazgatósága elhatározta, hogy 
e zászlók rajzát és tüzetes leirását szívélyes üdvözlő 
sorok kíséretében megküldi Budapest fővárosának. 

József főherczeg családja Tátrafüreden. Klo
tild főherczega8szony, gyermekeivel: Mária Dorot
tya, Margit és Erzsébet főherczegnőkkel, Józsi 
és László főherczegekkel, s udvarhölgyeivel: gróf 
Zichy Irénnel és báró Boxberg Paulával aug. 21-én 
Tátrafüredre érkezett. A főherczegi család ott saját 
díszes villáját foglalta el, mely most készült el s mely
nek végső berendezése ügyében Holdházy apát, a 
fiatal főherczegek nevelője, tette meg a rendelke
zéseket, ki már néhány nappal előbb Tátrafüredre 
érkezett. A főherczegi családot megérkezésekor ünne

pélyesen fogadták. Mind a három Tátrafüred ven
dégserege összegyűlt üdvözlésökre, Mühlenbach köz
ség tűzoltói bandériumot állított ki. A villa előtt 
fenyőgalyakból font diszkaput emeltek, melyen e fel
irat állott: «Isten hozta! Boldogság honoljon 
e házban !» A czigánybanda a Rákóczy-indulót húzta 
s harsány éljenzés hangzott a főherczegi család ér
kezésekor. Másnap misén voltak az ó-tátrafüredi ká
polnában, inelyen Holdházy apát czelebrált. Hétfőn 
pedig József főherczeg, az idősebb fiu Holdházy apát
tal, a főerdészszel s a fürdő főpénztámokával a nagy
tarpataki völgybe vadászatra indult. A fiatal főher
czeg két zergét lőtt s az apátnak is sikerült egyet 
elejteni. A zsákmánynyal diadalmasan vonultak be a 
fürdőhelyre, a közönség nagy éljenzése közben. 

Francziák a budapesti ünnepeken. Franczia la
pokban a következő közleményt olvassuk: «Amaz 
ünnepélyek alkalmából, melyek Budapesten szept. 
1-én Budavárnak a törököktől visszahóditása kétszá-
zados fordulóján tartatnak, Magyarország fővárosá
nak első polgármestere a helyhatóság nevében annak 
a vágyának adott kifejezést, bogy azoknak a fran-
cziáknak az utódai, kik az emlékezetes harezokban 
résztvettek, vajha megtisztelnék jelenlétükkel az ün
nepet. Tekintettel a rövid időre, mely bennünket a 
tervbe vett ünnepektől elválaszt, azok a francziák, 
kik e becses meghívást föl akarják használni, felhi
vatnak, hogy e szándékukat a lehető leghamarább 
hozzák tudomásra.» 

Kossuth névnapját az ország számos helyén 
megülték, egyesületek, kaszinók, pártkörök és magá
nos társaságok is. E napon sok távirati üdvözlet és 
levél érkezett Turinba. Budapesten több helyen össze
gyűlt a polgárság, hogy kegyeletesen gondoljanak a 
hazától távol élő nagy emberre kit az egész nemzet 
mély tisztelete oly fényesen övez. Ezúttal a buda
pesti egyetemi ifjúság is gyülekezést tartott a nem
zeti szállodában, hol a képviselők közül Helfy Ignácz, 
Hermán Ottó is megjelentek és lelkesítő beszédeket 
tartottak. 

Csokonai háza. Debreczenben lerombolták a da-
rabos-utezán azt a kis nádfedeles házat, hol Cso
konai Vitéz Mihály utolsó éveiben lakott és meghalt. 
A rozzant ház jelenlegi tulajdonosa, Dankó Mihály, 
minthogy az épületet fentartani alig érdemes, le
bontató. Helyébe csinos, uj házat építtett. Az em
léktáblát, mely a régi házat jelölte, az uj házba 
befalaztatja. 

Liszt végrendelete. Weimárból irják : Liszt Fe-
| rencz lakásáról a pecséteket dr. Brichta bécsi ügy

véd és Siiltzer udvari tanácsos jelenlétében leszedték 
s az abban lévő, az elhunyt tulajdonát képező tár-

| gyakat leltározták. Kéziratot, ujat és különöst nem 
találtak. Az a legutolsó ajándék, mely Viktória an
gol királyné mellszobrát ábrázolja, s melyet a mes
ter legutolsó londoni útja alkalmával kapott, szintén 

! ott állt a szalonban. Az ajándékról Liszt nem is ér
tesült, mert az már halála után érkezett. Liszt vég
rendelete, mely 1861. aug. 15-én kelt, a következő 
főbb pontokat tartalmazza: Altalános örökössé Sayn-

; Wittgenstein herczegnŐ neveztetik ki, s mint ilyen az 
| örökség rendezésével, a hagyományok kifizetésével 

stb. bizatik meg. A mester leányai, Wagner Cosima 
! és Ollivierné asszonyok kapják azt a tőkét, melynek 

járadékát eddig húzták. Olliviemé helyébe, ki tudva
levőleg meghalt, 20 éves fia lép. Liszt anyjáról is 
gondoskodott, de anyja már régebben meghalt, s igy 

! a végrendelet e része elesik. A herczegnő köteles a 
'< mester hátrahagyott kiadatlan műveinek kiadásáról 

gondoskodni. Liszt vagyona különben nem oly je
lentéktelen, mint hitték; a készpénz a Bothschild-
czég párisi bankházánál van elhelyezve. A hátraha-

i gyott ingóságokra nézve, melyek közt ott van Bee
thoven és Mozart egy-egy zongorája is, a herczegnő 
határozatát várják. Liszt anyja kremsi nő volt, s 

! családi néven Laagernek hivták. Igen kiváló gazda-
; asszony s jó anya volt, ki reggeltől estig háztartásá

val volt elfoglalva. Egy izben, mikor egy nyilt kút
ból vizet merített, beleesett a mélységbe, de nem 
szenvedett súlyosabb sérülést, bár jó idő telt bele, 
mig észrevették és kihúzták. Kevéssel ez esemény 
után született Liszt Ferencz. Lisztné asszony, sze
rencsés megmenekülése alkalmából megfogadta, 
hogy ha fia lesz, az egyházi pályára neveli. Kezdet
ben ugy is akarta nevelni, de a fiu rendkívüli zenei 
hajlamai az ifjú fejlődésének más irányt adtak. Le
hetséges, hogy Liszt későbbi elhatározása, hogy 
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az egyházi pályára lép, összefügg anyja fogadal
mával. 

Wit tgenstein Karolina herczegnó' Budapestre készül, 
hogy Liszt hamvainak ide szállítására megtegye az 
intézkedéseket. A herczegnő határozottan kinyilat
koztatta, hogy Lisztnek Budapestet kívánta pihenő 
helyül. A herczegnő Liszt irodalmi hagyatékainak is 
örököse és ő maga rendezi azokat sajtó alá. 

A l e n g y e l k ü l d ö t t s é g f o g a d t a t á s á t feltüntető 
festményt állított ki Szeredniczky Nándor akadémiai 
festő az irók és művészek társaságának helyiségében. 
Azt a jelenetet tüntet i föl, a mint az országos kiállí
tásra tavaly jöt t lengyeleket a központi indóház előtt 
a nagy néptömeg lelkesen üdvözli. Több alakja arcz-
kép u tán készült. 

N é p v á n d o r l á s k o r i l e l e t . Az antropológiai mú
zeum a napokban ismét becses és hazánk történel
mére vonatkozó ereklyével gazdagodott. A napokban 
a rákosi téglagyár munkásai a téglákhoz szükséges 
anyag kiásása közben először kövült állati csontokra, 
majd régi sírokra akadtak, melyekben urnákban el
temetet t holttestek csontvázait találták. Tovább 
ásva egy nagyobb sirüregre bukkantak, melyben egy 
lovas vitéz csontvázát találták meg a ló csontvázával 
és a lószerszám maradványaival együtt, ngy, mint a 
népvándorlás korában az elhalt vezéreket eltemetni 
szokták. Eost Ernő a rákosi téglagyár igazgatója, e 
becses leletet beküldte az antropológiai múzeumnak 
és mivel a népvándorlás korabeli csontvázak eddig 
még mindig csak gyér számmal voltak gyűjthetők, 
Kost igazgatónak eme ajándéka kiváló érdekkel bír 
.annál inkább, mer t e becses ereklyék ujabb adatokat 
szolgáltatnak őseink történetéhez. 

Az orsz . m . k i r . m i n t a r a j z i s k o l a és r a j z t a n á r 
k é p z ő i n t é z e t , valamint a m. kir. iparmiíce'szeti 
tanodánál az 1886—7-iki tanévre szóló beiratkozá
sok f. é. szept. hó 3., 4. és 6-ik napján fognak a 
nevezett tanintézetek igazgatóságánál eszközöltetni. 

A « J o g t u d o m á n y i Köz löny t augusztus 27-iki 
(35-ik) száma a következő tar ta lommal je lent meg. 

Államügyészségünk a mai jogfejlődésben. Dr. Szo-
kolay Istvántól. — Jogirodalom: Dr. Ferdinánd 
Lentner: Das Becht der Photograj hie nacb dem Ge-
werbe-, Press- und Nachdrucksgesetze. Dr. Gruber Lajos 
budapesti ügyvédtől. — A községi rendtartás kézikönyve, 
a községi, törvényhatósági és fegyelmi törvények szö
vegezésével, kiegészítve miniszteri és kúriai döntvé
nyekkel. Irta Szokolay István. — Törvénykezési 
Szemle: Az unitárius házassági perek illetékes bíró
ságának kérdéséhez. Köváry Mihály kolozsvári ügy
védtől. — A ténykérdés bűnügyi ítéleteink indokolá
sában. Dr. Barna Ignácz kereskedelmi jogakadémiai 
tanártól. — Adalékok a magyar bűnvádi eljárás fejlő
déséhez. XXVI. Kölcsönös becsületsértés éB viszonvád. 
(BTK. 275. §.) Vargha Ferencz kassai törvényszéki 
aljegyzőtől. — Különfélék. 

MELLÉKLET: Cnriai Határozatok. — A m. kir. 
pénzügyi közigazgatási bíróság határozatai — Kivo
nat a «Budapesti Közlöny»-ből. 

S z e g é n y n e k és g a z d a g n a k . Igen r i tkán fordul 
elő az eset, hogy valamely gyógyszer gyorsan hódítja 
meg a piaczot s ugv az orvosok mint a laikusoknál 
osztatlan elismerésben részesül. L ippmann karlsbadi 
pezsgőporai, melyek a karlsbadi ásványvizek forrás
terményei segítségével készíttetnek, ama ritka gyógy
szerek közé tartoznak, melyek hire igen rövid idő alatt 
rendkívüli — és tegyük hozzá — hogy teljesen jogo
sult is volt. «Lippmann karlsbadi pezsgőporai* külö
nösen bármily okból eredő emésztési nehézségeknél 
kitűnő hatással alkalmaztatnak, és a ki egyszer ez 
ártalmatlan szert használta, mindenkor használatban 
fogja tar tani . 

H A L Á L O Z Á S O K . 
YkRkor KÁROLY, tanfelügyelő, Kolozsvár város 

bizottsági tagja, az unitárius egyház képviselő-taná
csának tagja, meghalt Kolozsvártt aug. 20-án 45 éves 
korában. Halála a legnagyobb részvétet, sőt felindu
lást idézte elő Kolozsvártt, s átalában az erdélyi 
részekben, hol az iskolaügy és magyarosodás érdeké
ben buzgón és eredménynyel működött. Hetek előtt 
párbaja volt Kozma József állami tanítóképző inté
zeti tanárral ; ekkor sebesült meg halálosan. Meg
menten i az orvosok nem tudták, s négy heti kin 
után következett be a halál, mely megmentet te a 
szenvedésektől, de fájdalmas gyászba borította özve
gyét szül. Sófalvi Miklós Idát és két árva gyermekét. 
Az iskolákra, az egyetemre, a megye- és városházra 
gyászlobogókat tűztek ki Kolozvártt, s a város rész
vétiratot intézett az özvegyhez. A boldogult közel 
rokona volt Hegedűs Sándor országgyűlési képviselő
nek és Hegedűs István kolozsvári egyetemi tanár
nak is. 

BORÜTH E L E M É B , (családi nevén Steiger Alajos, 
Borúth irodalmi neve volt,) az ötvenes évek egyik leg
ismertebb költője Sátoralja-Ujhelyen meghalt . Leg
több sikert aratott a népies genre-ban, s ugy életké
pei, mint népdalai, melyekhez Simonffy Kálmán, 
Zimay László és Nyizsnyay Gusztáv ir ták a zenét, 
közkedveltségben részesültek, s ez utóbbiak közül né
hányat országszerte énekeltek. Költeményei a hat
vanas évek folyamában jelentek meg összegyűjtve. 
A jobb idők jöttével Sátoralja-Ujhelyen hivatalt 
vállalt, nőül vette a köztiszteletű Ew'a András tör

vényszéki elnök leányát, nyomdát is szerzett és a 
• Zemplén, czímű évek óta fenálló lapot szerkeszte. 

! Azóta verset ritkán irt. De a Petőfi-társaság megem
lékezett régibb munkásságára s 1878-ban megyá-
lasztá tagnak, ő pedig székfoglalóul szép dalokat 
küldött felolvasásra. Temetése múlt pénteken koz-
részvét közt ment végbe Sátoralja-Ujhelyen. 

TISCHLER VINCZE, Abaujmegye szepsii választókerü
letének országgyűlési képviselője elhunyt Marienbad-
ban, honnan holttestét Kassára vitték s ott temették 
el. Még a férfikor javában érte a halál. A szepsii 
kerületet több izben képviselte, s egy időben párton 
kivüli állást foglalt el, 1881 óta azonban a kormány
párthoz csatlakozott. Tagja volt a képviselőház véd-
erő-bizottságának, s e bizottság részéről nem egyszer 
mint előadó védelmezte a házban a katonai és hon
védelmi ügyekre vonatkozó törvényjavaslatokat. 

Gr. G I Ü L A I SAMU altábornagy, a'jótékony adakozá
saiban oly bőkezű veterán katona, meghalt a Bozen 
melletti Griesben aug. 19-ikén, 84 éves korában. 
Az elhunyt a magyar főrendiháznak örökös tagja 
volt. Életében sokszor gyakorolt jótékonyságát vég
rendeletében is tetézte, ötvenezer frtot hagyván a 
budapesti szegényeknek. Holt testét Budapestre szál
lították, s a budai Vízivárosban levő temetőben, a grófi 
sírboltban helyezték örök nyugalomra. A sirbatétel-
nél a fővárosi hatóság is képviseltette magát a vég
tisztesség megadására. 

Elhunytak még a közelebbi napok a l a t t : KOCSERÍ 
VENCZEL, dr. Kőrösy László tanárnak, az "Esztergom 
és Vidéke* czímű hetilap szerkesztőjének öcscse, 
26 éves korában Esztergomban. — Báró DÜKA M I K 
LÓS, ki 1848-ban vitézül küzdött Perczel seregében, 
majd menekült volt Törökországban, Tárcsán, Vas
megyében. KERCSE IMRE, mohácsi közjegyző, 48 éves 
korában Gleichenbargben. — RÓTH SÁNDOR 62 éves 
korában Temesvárit . — VUCHETICH MIKLÓS bírósági 
végrehajtó Temesvártt . — HERCZPELD MIHÁLY élete 
64-ik évében, Szabadkán. — MARKOVICS LÁSZLÓ cs. és 
királyi tanácsos, a pápai szent Gergely-rend nagyke
resztes lovagja Badenben kiben dr. Pauler Gyula 
orsz. levéltárnok nagybátyját gyászolja. — Id. SZMOL-
LENY NÁNDOR asztalos-mester, ipartestületi előljáró-
sági tag, volt 4S-as honvéd Szegeden. — WARGA PÁL 
mezőkászonyi ref. lelkész. — SZULYOVSZKY NÁNDOR, 
1849-diki honvédőrnagy, Bátori-Schulz Bódog tábor
nok hadsegéde, élete 71-dik évében Ipolysághon. — 
GYÖRFFY FERENCZ ref. lelkész, élete G3-dik évében, 
Nagy-Igmándon. Hazafias buzgósága miatt 1849-
ben, a szabadságharcz leveretése után még öt lelkész
társával együtt fogságba került s kettőt közülök 
agyonlőttek, négyet pedig, köztök Győrffyt, tövissel 
vertek véresre. — BRAISZ FERENCZ dohánybevál
tási hivatalnok, 56 éves korában, Félegyházán. 

— JAICS, horvát tartománygyűlési képviselő, a 
nemzeti párt tagja , Diakovártt. — KORÉNYI 
INCZE kapitánysági tisztviselő, 1848-diki honvédtiszt, 
57 éves korában, Szegeden. — BBABECZ FERENCZ 
plébános élete 61-dik évében, Pobrón .— ARY JÓZSEF 
hirtelen, halállal, Ungvártt. — SZELE ISTVÁN, ki egy 
századnegyednél tovább volt a brassói magyarság 
buzgó tagja, 69 éves korában. — BALLÓ SAMU 
földbirtokos a zalamegyei Felső-Rajkón 65 éves ko
rában. — JOSIPOVICH JÓZSEF nyugalmazott százados, 
Budavár 1849-diki ostroma alatt Hentzy tábornok 
hadsegéde, Zágrábban. — Dr. GRITTNER SÁNDOR, 
jeles fiatal orvos, Billroth taní tványa s Klamarik I . 
osztálytanácsos unokaöcscse, Losonczon. — G R É F 
LAJOS, ügyvédjelölt, Debreczenben 27 éves korában. 
— KAISER JÓZSEF, temesvári polgár, városi képviselő 
66 éves korában. — GYÜRKY MEDÁRD, Hontmegye 
volt főjegyzője, később törvényszéki biró, élete 83-ik 
évében, Balassa-Gyarmaton. — Ifj. PLATTHY GYULA, 
tüzérhadnagy, 24 éves korában, Liptóban. — BEKÉ 
ALBERT, földbirtokos, Nógrádmegye bizottsági tagja, 
50 éves, Csontorokon. — BOSNYÁK JÁNOS magánzó 
74 éves korában, Bezdánban. — MANHOLD PÁL ma
gánzó, 71 éves, Baján. — KUDELKA JÁNOS, volt nép
tanító Pozsonyban, 84 éves korában. 

Özv. LEGEZA SÁNDORNÉ, Danilovics János püspök
helyettes nővére, 48 éves korában, Hajdu-Dorogon. 
— Özv. BENKŐ LAJOSNÉ, szül. Tóth Judi t asszony, 
74 éves, Kecskeméten. — LADITS NÁNDORNÉ szül. 
Ossikovszky Mária asszony, egyetemi gondnok neje, 
30 eves, Kolozsvártt. — MOLNÁR RÓZA, kisdedne-
velőnő, 27 éves, Szolnokon. — SZONDY TERÉZIA, a 
kis-kun-felsó'járási szolgabíró, Szondy Dénes nővére, 
Kun-Szent-Miklóson. — BAUEB, szül. Halz Teréz, 
ügyvéd özvegye, Pozsonyban. — BABTAY GUSZTÁVNÉ, 
szül. Köbeit I rma, 37 éves korában. — Özv. SZÁBTOBY 
KÁROLYNÉ, szül. Papszász Eszter asszony élete 92-ik 
évében, Debreczenben. — FREUDENREICH DRAGICZA, 
horvát színésznő, Zágrábban. — POSSZERT JÁNOSNÉ 
szül. Piber Mária asszony, 43 éves, Aradon. — Id. 
BARTOS JÓZSEFNÉ szül. Papp Anna, 72 éves, Váczon. 
— OTTE FERDINANDNÉ szü l Felsberg Paulina, Otte 
Hedvig, leánynevelő-intézet-tulajdonosnő édesanyja 
63 éves korában, Ungváron. — LÜDVIG IGNÁCZNÉ 
Pécsett. — Dezsericzy SKULTÉTY, született Marchner 
Mária élte 70. évében, Pozsonyban. — Kiss JÁNOSNÉ, 
szül. Mág Lenke élte 45-dik évében, Julkán. — Özv! 
LASZMANN KÁROLYNÉ, szül. Mayer Erzsébet élte 
46-dik évében Győrött. CSERNYUS MÁRIA JUDIT 17 
éves korában Zomborban. ILICS MELÁNIA 18 éves 
korában Aradon. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
E r n y e i J ó z s e f . Miután minden bővebb indokolás 

vagy vonatkozás a vers tartalmára tiltva van : teh-'t 
nem közölhető. Pedig a költemény nincs érdem ni! 
kiil s szeretnénk hozzá szólani, változtatásokat aján
lani s közölhetővé tenni, de mikor a szerző urak (ki 
vált a nem professionatusok, csak műkedvelők) olyan 
ne nyulj-hozzám érzékenységűek. 

A b e t e g l e á n y . Nem érdemes biz ez. Elcsépelt 
motívumok, sekélyes felfogással, gyenge-középszerű 
előadásban. 

A z Ifjú p a p . A templom is, a pap is felismerhető 
fel is ismertük — s az illetőnek (kivel közölni fos' 
juk) jól is fog esni bizonyosan. De a közönség mfs 
benyomásokat vár, mint az érdekeltek; annak az i»é. 
nyeit aligha kielégítené. Azért (s összeköttetésünknél 
fogva is) czélszerűbb, hogy ne közöljük. 

L i s z t F e r e n c z e m l é k e z e t e . Legjobb az első 
sor, mely a Vörösmarty remek verse első sorának a 
változata. A többi gyenge visszhang, nem illő a «szél-
vész orgonáján nagy mesterének emlékéhez. 

M o d e r n v i l á g . Igazolatlan pesszimiszmus. 

SAKKJÁTÉK. 
1399. szamu feladvány. Pradignat E.-töl. 

I . d i j a t n y e r t f e l a d v á n y . 

Sötét. 

f g h 

Világos indiíl s a negyedik lépésre mattot mond. 

Az 1392 . sz. f e l a d v á n y megfejtése. 
Berger J.-töl. 

M e g f e j t é s . 
Világos Sötét. 

1. Vb5—fi ___ t. SZ. 
2. Vfl—f7:(t) _„ . . . t. sz. 
3. Vf7—d5—c7—f4 matt. 

H e l y e i é n f e j t e t t é k m e g : Budapesten : K. J. és F. H 
Andorfi Sándor. — Kovács J. — Az Erkel-sakktársatág 
nevében: Exner Kornél. — Tarnóczon: Németh Péter 
(az 1390 és 1391 sz. feladványokat is.) — A pesti sakk-kör. 

HETI NAPTAR. Szeptember hó. 
Ifmp Katholikics es protestáns Qörög-Orosz Izraelita 

-21.) 
30 
:ií 

1 
2jC 
3P 
4S 

C 11 Öran. ün. 
Lim. Róza sz. 
Rajmund liv. 
Egyed apát 
JusztM pk. hv. 
Mansvét hr. + 
Ruzália sz. 

JC 10 Iván lefej. 
Rebekka 
Fanlinns 
Egyed 
Absalon 
í Mansvét 
Mózes 

17E HMir.pap 
18Florusz 
19 András vt. 
20 Sámuel pr. 
21 Tádé 
22Agathonik 
23 Kallinik 

28 Salam-
29 
30R.-Cho. 

lElul. 
2 
340.n.i-
4S. S. 

Hi)ld?iltoiásai: $) Első negyed 5 én 9 ó. 11 pk. d. e. 

T A R T A L O M . 
S z ö v e g : Margaréta Zsófia főherczegnő, a prágai 

Hradsinon levő nemeshölgy-alapítványi intézet uj 
apátnője. Marczíányi Györgytől. — Daru daru daru 
madár . . . (Költemény.) Dömény Józseftől. — Buda visz-
szafoglalása 1686-ban. Kétszázadik évfordulója alkalmá
val. Dr. Gőöz Józseftől. — Bulgáriából. — Csak egy ho
mokszem. — A dugók felhasználása. — Sándor Mátyás. 
Verne Gyula regénye. — Egyveleg. — Buda bevétele — 
versben. Tárcza a történelmi kiállításról. — Utazaí 
hajdan és most. — Az állatvilág szimbolikájából. — 
Az orvosok és természetbúvárok gyűlése. — Iroda
lom és művészet. — Közintózetek és Egyletek. 
Egyház és iskola. — Mi újság ? — Halálozások, -r 
Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Hetinaptar. 

K é p e k : Margaréta Zsófia főherczegnő, a hradsiw 
nemeshölgy-alapítvány uj apátnője. — A hradsini ne-
meshölgy-alapitvány apátnőjének pásztorbotja. Jutta 
magyar herczegnő ajándéka. — Az apátnői kalap. — 
Sándor bolgár fejedelem dolgozó-szobája Szófiában. -~ 
A bolgár forradalom színhelyéről. (Hat kép: A fe
jedelmi palota Szófiában; annak előterme; Czankov 
Drugan; s bolgár népviseletek.) — Sándor Mátyás-
— A hradsini nemeshölgy-alapítványi intézet Pr^S*" 
ban. — Kara Musztafa tábori sátra a történelmi ki*1" 
lításon. Háry Gyula rajza. 

Felelős szerkesztő: H a g y Mikló». 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 
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Ü Egy beteg- és gyermek-szobából 

F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten meg
jelent s minden könyvkereskedésben kapható,az osztrák tartományok számára 
Ssel lnski György cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben I„ Stefansplatz Nr. 6. 

NEM 
K É Z I K Ö N Y V N E M E S I Ü G Y E K B E N . 

I R T A 

MARCZÍÁNYI GYÖRGY LOVAG 
NÉGY TÁBLÁVAL. 

A r a fűzve 1 f o r i n t 6 0 k ra jozá r osztr . é r t . 

T a r t a l o m : Előszó. — Bevezetés. — ősi nemesség. — Katonai arisztokraczia. 
A nemességről általában. — A magyar nemesség. — A mai magyar mágnási 
intézmény mint apáról liura szálló örökös főnemesi rend. — A magyar nemesi 
indigenátus. — Ausztria örökös tartományainak nemessi inkolátusa, illetve 
indigenatusa,— A nemesig előjogok. — Alapitványképesség.— Ősi próbák, 
nemességi czimerapprobácziók. — Hiteles helyek. — A dedukezió, azaz a törvé
nyes származás bevezeté e. — A nemesi levéltárak hiányossága és hanyag ve
zetése. — Udvari és nemesi méltóságok, melyek csak ősi próbák letétele által 
nyerhetők meg. — Udvarképesség. — A cs. kir. kamarási méltóság a nemes 
apródi rang és az udvarnál való megjelenhetés előjogának megszerzéséhez 
szükséges ősi próba (4 ábrával). — A souverain máltai (johaunita) lovagrend 
(ábrával.) — A magas német lovagrend. — A m. kir. Szent Istvánrend. — A 
cs. kir. csillagkeresztes hölgyrend, palota és udvarhölgyek. — A nemes hölgy -
alapitványi intézetek. — A cs. kir. asztalnoki udvari méltóság. — Az arany
sarkantyús rendje. — Az osztiák-magyar érdemjelek. — Néhány külföldi 
nemes lovagrendről. — Czimek és czimezések. — A lovagi czim Magyaror
szágon. — 

) hiányoi-

f ték a 

BITTNER-féle 

(MeraSprit, 
a valódi fertőtlenítő és bal
zsamos gyantás, belégzési 

szer a légzö szervek bajainál. 
Kapható a gyógyszertáraiban, 

azonban világosan Bittner-féle 
Conüera-Sprit és Bittner-féle 
mbadék. porlasitő kérendő. 
2015 F ő l e t é t : 
BUDAPESTEK: Török Jóise l 
gyógyszert . , király - utcza 13 

BUtao" 

BITTNER-féle 

feuyőiű-íurdőkivoiiat 
A f'irdő e kivontata kitűnő szol

gálatokat tesz crörvélyes, csúzos, 
köszvényes bajoknál, ideg-fájá-

! sok, a légző utak nyákhártyái
nak hurutos bajainál, valamint 
a tag-ok általános é s különleges 

gyöng-eség-einél. 

Dr. Lengiel F. 
n y i r - b a l z s a m a . I RATH MOR 

Már a növényi nedv, mely a nyirból hf. 
annak törzsét megfúrták, kifolyik, embei 
emlékezet óta a legkitűnőbb szépitöszer-
nek van ismerve; ha pedig e nedv a föl-

| találó utasítása szerint vegyi utón bal 
zsammá dolgoztatik, majdnem csodálatot 
hatással bír. Ha azzal arczot vagy egyéb 
bőrrészeket este bekenjük, már a követ
kező reggelen majdnem észrevehetetlen 
pikkelyek válnak le a bőrrel, minek 
folytán ez gyöngéddé és fehérré válik, 

£ balzsam kisimítja az arc-zon támadt redőket és himló'helye-
ket, fiatal arczszint ád ; a bőrnek fehérséget, gyöngédség és 
frisseséget kölcsönöz; a legrövidebb idö alat t a szeplöt, máj
aitokat, anyajegyet, orrvörösséget, borátkát és minden 
-gyéb bb'rszenynnet eltávolít. Egy korsóval használati uta
sítással együtt 1 frt 50 kr . ; postán küldve 10 krral több 
M letet M a g y a r o r s z á g s z á m á r a T ö r ö k József, gyógy
szerésznél, B u d a p e s t király-utcza 12. szám; P o z s o n y b a n 
Ptiitory Bódog, gyógysz. T e m e s v á r o n Tarczay József 
gyógysz. Z á g r á b o n Mittelbach Zsigmond gyógyszerésznél. 

T 

RA.oa.IW F Ü R D Ő s a v a n y á v i z - f o r r a s 
egtartalmasabb szikeny- slavanysavanyú-

'"í?^?«j!f^_ viz. Garod kísérletei bebizonyították, 
hogy a szénsavas lavany a leg-

obb és legbiztosabb gyógy 
szer köszvényben 

szenvedők szá í*<£ 

Í Í / . 5 ? 5 

könyvkereskedése által, 
a H a a s - p a l o t á b a n 

szíves megrendelések b á r m i n ő 

WW iskolai ~W§ 
tan- es segédkönyvekre 
a legnagyobb figyelemmel, gyor
s a s á g g a l és a lehető l e g j u t á n y o -

s a b b a n teljesíttetnek. 
&fZPJX>ZC>Z^^^ 

g s s ^ "-*&& 

Gudag 
"énsav-szikeny- "**>2?íí"3>^ l í<l/ir ,*^S*55íS>i^ mára. 
•» avany-tartalma ^ s<i«>/j7>«»í. '* í / 
JnslaRadaini savanyá^s>>««i*y£>>^' 
»» különleges gyógyszerkén^*"". 
?ít:«ouvénynél, epe-, hólyag- és veSe 

"0«eknél, arany-érnél, görvélynél.goly'.-.. 
í'ría,fg"4l. gyomorbajoknál és egyáltalában 
"""•ut-es idnl<h:ijnn,an.oiCSó fürriók, lakások, vendéglő, 
'•'raktárakJiudapesn.il: Edeskuty L. és Mattoni &. Wille uraknál 

L kapható uiimi«n OCTeielgiebb gyógysicnirban és fiisigkereskedéjbcn. 

Vadász Sport-czikkek. 
Jó minSségü betett I.aui-iister vadasa 
fefryver.-k 22 frtól, finom drótcsővel 80— 
RO frtig I je fancheux vadász fesjyve-
r e k 18 f tói, fino-n drótcsövei !3— 80 frtig. 
E^y és két csövfl könnyű kis caliberíí n ő i 
é s fim fegyvere i t íi frtól 4o frtig. 

; t Col t - fé l - ismétlő* f e g y v e r 
I • 60 frt. Biztos t ö l t é n y e k 
Lancaster Lefaucheua: 

16-os 18-es 16-os lí-ea 
s r j a 1 1" 1 25 sárga — 90 1.10 
>öd I 30 1.50 löld l . l ' l 1-SO 
L ő p o r t á r a k kettős zárral 8—5 frtig. 
T o l í v n y i e h r é n y 150—SOOdrb töltényre 
J—10 frtig. Tóltén,övek 1 80—7 frtig. V a -
ll .- i-s t a - k a k 4— 2— tft frt Fegyverzsfic 
4.A0—1« frtip K-ra-ny f;eyver-szekrény 
8—12 frti.-. V a d r s a l O K M t o k a vadak 

» * KutvJ°:S ' ' . ' . - « > - » frtig. Aczíl rókaloío z 60. Ku>ya nyakravaló 1 . 4 0 -
'*•'< 6 . ? " 1 nyakravaló 1.50—6 frtig Kutyakorbács - 80—4—. Kutya 
*«*•* „ i í z . ü r t 5 k — - » - 8 frtií. Yadaxz <iamn«nik * 50-8 frtig. 
'/-""ií KT- ° f r t i í t ' a d a - s k u l s e w k 1-5 frtig. Vadász kések 
i ' 5 - l iV , * ? " " ? syufatartó 8 krtol. B=r.-i d.-zeit pinczetok 2, 4, 6, 8 üveggel 
! * » • » iá,A " ° k " s , r 4 l < her.-ndive 17.— . Vad is ' löó< 2.50—18 frtig. 
5 * " f»Pióa T \ V£Ú2** " • • • O l l t t t i r d r a 9 - Vad i s , tap'ósapka 8 . - . 
?"» »adi>z v.iTÍ •?• t r o s ™«fogas Hz kampókkal 8 - . Zöd poatíoval bevont 
r^ ikoz v „ t l

e l h ' V ^ ' é r e 8 0 . - . F l ó b e r t p u s k a lövészet begya-
* frti» » a i r o b "dirakra 7-2.í fitie. B i i t t m s a : ! r e v o l v e r e k 

s - t o n » T 1 * " w r e l t , angol disznób* n > t t ; ló -30 Inig- VITO 
ATJ "il'Y "''"'íkban Á j o f y s é k e t b é r o i e n l v e ktt ld . 

• " e m l e l e l ő tar i cyakat *!»••«« vess" 

V j ! 

í i:t 

K ERTÉSZ TÓDOR 
B l » \ l » t : s T l í o r o l l y a - n t c s a 1 s i a n s . 

500 aranyat fizetek annak. 
ki dr. liliFFASILL >alieyl-sav-szájvize 
használata után — egy üveggel 40 kr. 
— még valaha fogfájást kap vagy le-
hellete bűzös leend. Dr. Greensill fog-
szépitöje, mely a szájvíz után haszná
landó, a fogakat fényes fehérré teszi. 
A szer ártalmatlansága biztosíttatik. 
Ara 40 kr. Kapható gyógyszertárakban, 
illatszerkereskedésekben, s előkelő fod
rászoknál, Dr. GREENSILL RÓBERT, 
tanár,' Parisban. Főraktár Budapesten 
Dankovszky Istvánnál V. k., József-tér 2. 
sz. Török Józsefnél VI. k., király-uteza 

12. sz. Neruda Nándornál IV. ker., hatvani utcza. Liborius Kiss 
IV., kis hid-uteza 8. sz. Budán Kabakorits Györgynél illatszer-

keresk.. II. ker. fö-uteza 30. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t k iadásában Budapes ten megje lent és 
minden könyvkereskedésben kapható — az osztrák tartomá
nyok számára Sso l insk i György cs. kir. egyetemi könyv

árusnál Bécsben I , S-efansplatz Nr. 6. 

A KÖZSÉGI RENDTARTÁS 
KÉZIKÖNYVE 

tartalmazza az 1886. évi XXI., XXII. és XXIII. törvényezikkek 
(a községi, törvényhatósági és fegyelmi törvényeki hiteles 
szövegét, kiegészítve miniszteri es cnriai döntvényekkel, 
utasításokkal: a községek hatáskörének, a községi elöljárók, 
törvényhatósági tisztviselők, bizottságok teendőinek elósoro-

lásával; magyarázatokkal és iromány-példákkal. 
Irta 

S Z I O K O L A Y I S T V Á N 
jogtudor. 

Ara fih.ee 1 forint 80 kr. 

L . P P M A N N 
K A R L S B A D I 

PK Z SC 0 - P O R A 
A karlsbadi ásványvizekből nyert forrás-termények segítségé' 
készítve, tehát ezek minden hatályos anyagát tartalmazzak 

minden gyógyító tulajdonait küliinö- érvényre juttatják. 

Étvágyat gerjeszt, 

Emésztést elömozdit. 

Használata kellemes i 

Gyomorbajban 
szenvedőknek 

Me-Mia. Hatása biztos, 

Felülnmlhatlan hashajtó szer. 
Kivételes gyors és biztos hatással. 

K e l l e m e s , o l c s ó , k é n y e l m e i 

E g é s z s é g e s ! tehát tttlit* 

minden csikarólag működő 1 ajtószer, pilula stb. fölött elöi 
ben részesítendő. — Orvos i l ag a j á n l v a gyomor-, bél-, ml 

vese- és hólyagbajóknál. 

E l i s m e r t és soka t k e r e s e t t ház i sze r . 
Emésztési gyengeség vagy megzavart emésztésnél, étvág 
hiány, ülő életmód által előidézet gyomor- s bél-atonia, ny 
kásság és evés utáni roszullét, kellemetlen felböfögés, fel 
vódás, gyomorhév, gyomorfájdalom, — nyomás vagy gör 
vértódulás, főfájás, szédelgés, migraine, vérrekedés, arany 
rendetlen székelés és makacs székrekedésnél. Approbált ss 
kövérség ellen. H V V a l ó d i osak akkor, ha minden a< 

gon védjegy, L i p p m a n n kezevonása, látható. 

K a p h a t ó mintadoboz 60 kr. Eredeti dobozonként 2 frtjá' 
m i n d e n b e l - ós kül fö ld i g y ó g y s s a r t á r b a n és á s v á n y v l 
ke r e skedésben 1 frt 15 kr. beküldése mellett egy eredi 
doboz bérmentve küldetik. 1 doboznál kevesebb nem küldet: 

Központi szét üldés: L1PPMAM gyógysurtára, Karlsbadb; 
r ő l e t é t Magyarország r é s s é r e : 1 

T Ö K Ö K J O Z S E T n r g y ó g y s z e r t á r a , B u d * p e « t < 
Raktárak Magyarorsiágban következő gyógyszerész uraknál: Bm 
pesten : városi gyógyszertár a *Sz. Háromsághoz*, gyógyszertár a «N 
Kristófhoz1, gyógyszertár a 'Magyar király»-hoz, gyógyszertár a "Nádorhr 
A.-Kabin: Kralik: Bártfán: Toperczer. Békésen : Debreczeny. Bék 
Gyulán: Winkler Lajos. B ic skén: Göllner. Baján: Geiger, Nagy S 
dor. Bonyhádon: Kramolini. Csabán: Sndy, Varság, Badics. Cseg 
den : Bohus. Csepreg: Kokas. Debreozenben: Dr. Rothschneck, G 
Nándor. E r c s i : Hegyeri Géza. E g e r : Uuzáth. Gyulafehérvár: Mii 
Ivás. Győrben: Lipóczy, Petri Ottó, Stirling Károly. H o l l ó s : MUhlbai 
Hódmezővásárhelyen: Kiss. J á s z - A l s ó - Szt.-György: Plavec 
Sándor. Jász-Kara-Jenő. Kalocsa: Horváth. Kaposvár: Czollr 
Babachay. Kecskemét: Molnár, Katona. Karánsebes: Vladt. Kősze 
Kuttel. Kassa : Gállik. Kis-TJjszállás : Bolemann István. Kisuj várt 
Somogyi Rezsó. Komárom: Kirchner. Kun-Szt.-Mártonban: Szál 
Krompaoh: Matuschek. L ú g o s o n : Vértes. Mágócs : Szép. Mlsk 
ezon: Dr. Hercz, Dr. Rácz. Moór: Girsik. Munkácson: Gottier. Hy 
rán: Cováts, Tombor. Nagy-Becskerek: Menczer. Hagy-Ssalon1 
Kovács. Hagy-Károlyban: Fttleky Pál. Nagyváradon: Bleyer. Molr 
Hering. Hagy Szt.-Miklos : Mály. Hagy Szombat: Scholz. Hylre( 
házán: Korányi, Lederer, Szopko. Hagy-Kanizsán: Belus, Prai 
Oravicza: Knoblauch. Orsova ; Dr. Nádis. F a n c s o v a : Bauer, Rad 
Pozsonyban: Adler, Heinrici, Pisztory, Soolcz, Hrubant drog. Pói 
Balázs, Kovács, Sipócz, Zsiga László. Hacxkeve: Btcskey. Sopron: ( 
thó, Graner. Szabadkán : Décsi, Joó. Sí t . -Endre: Jakab István. Bt 
Márky Is van. Selmeczbányán: Stanka. Sajó Szt . -Péter: Gjóry. I 
toralja-Ujhely : Pintér, Zlinszky. Sz.fehérvár : Dieballa, Braun La; 
Say R. Szeged: Bar.sav, Kovács. Szatmár: Bosin. Szegzárd: Szón' 
Szolnok: Boár- Tab: Krebsz Ödön. To lna: Gömbös. Ta ta : Menni 
Temesvár : Jahner, Honig. Tárczay, Klausmann és Albert városi gyó 
tár. TTj-Szöny: Steiner Miklós. Újvidék: Dimitrievic. Verseczi 
Mttller, KOcher, Strach. Veszprém: Ferenczy, Horváth. Vág-TJjhel 

Keller. Zólyom: Göllner. Zombor: Gallé, Sauerborn. 
Raktárak Erdélyországban következő gyógyszerész uraknál: Bn 
s ó n : Horiiunjr. Kellemen, Kugler, Frank, Jekelius. Beretha lom: Um 
rath Vilmos. Cslk-Szereda: Meisel. Balázs fa lva: Schiessl özveg 
F o g a r a s o n : Hermann. Gyulafehérváron: Fröhlich Gyula, Michel 
Kolozsvárott: Gurdhardt. Hagy-Szebenben: Molnár, Morscher, Teuts 

Mfiller Károly. Székely-Udvarhelyen: Koncz. 
Baktarak Horvátország és Szlavóniában következőgyógyszert 
araknál: Zágráb: Csermák, Jnnkievic, Katklc, Kőgl, Pecic, Pospi 
Schwarcz. Be ó v á r : Herzic, Bród: Matievic, Sreppeel. Essék: Die 
F i u m e : Catti. Károlyváros : Findeis. Sest Sladovic. Xrapina : Fi 
Kapronoza: Werli. Mitrovi tza: Cseiszberger. Fetr inja: Pan; 
Sziszek: Kubányis. Vukovár: Kraicovic. Varasdon: RiedL 

A. 1 ^ 1 - s i i i l i l i i i - T j i r - í B i u l a . t kiadásában Budapest 
megjelent és minden könyvárusnál kapható, — az osztr 
tartományok számára S z e l i u f s k i G y ö v g r y cs. k 

egyetemi könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz Nr. 6. 

Az uj közjegyzól törvény. 
1886. ÉVI VE. TÖEVÉNTOZIKK 

Szentesittetett 1886. évi márczius hó 19-én, A-
hirdettetett az országos törvénytárban 1886. é\ 

márczius hó 28-án. 

Kiegészítve az 1874. évi közjegyzői tö 
vény é rvényben hagyott §§-val és e l lá t \ 
a közjegyzőségre vonatkozó curiai dön 

vényekke l és magyarázatokkal . 
Irta 

S z o k o l a y I s t v á n , 
jogtudor. 

Ara fűzve 1 forint 20 fcrajezár osztr. ért. 

I 



572 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 

Biztosítás jégkár ellen. 

1 

MAGYAR-FRANCZIA 
BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 

Budapest. Igazgatósági helyiség: IV. ker. városháztér 1. 

Befizetett alaptöke frt 4,000.000.— aranyban. 
Tartalék alapok '?££££? » 4>490-16°-79 

A gazdaközönség figyelmébe ajánltatik a rendkivűl előnyös 

mezőgazdasági általánybiztositás 
nemkülönben a j é g b i z t o s í t á s , melynél c s a k o t á r s a s á g által 
alkalmazott különösen kedvező feltételek ( 6 0 ' c f e l t é t e l e s díj
e n g e d m é n y , 6 é v i b i z t o s í t á s n á l e g y i n g y e n é v stb.) 

nyújtatnak. 

§P 

© 

»s 

Kisorsolással egybekötött életbiztosítás, \ . 

^^mWMWMWMW^WMMM'i 

35. SZÁM. 1886. XSXIQ, 

A F R A N K L I N - T Á R S U L A T 
iadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható — az osztrák tarto-
íányok számára Szelinsk' György cs. kir. egy. könyvárusnál Bécsben I., Stefans latz 6. 

I 
II 

I 
A MAGYAR KIR. KORMÁNY ÁLTAL KIBOCSAJTOTT 

I 
TÖRVÉNYKEZÉSI RENDELETEK GYŰJTEMÉNYE. 

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓVAL ELLÁTVA. 

3IRÖSÁGOK. ÜGYVÉDEK stb. HASZNÁLATÁRA. 

1875-1885. ÉVI FOLYAMOK. 
Ara vászonba kötve 4 forint osztrák értékben. 
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A Franklin - társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

A CZIGÁNYOKRÖL 
ÉS A 

GZIGÁNY ZENÉRŐL MAGYARORSZÁGON. 
IRTA 

LISZT FERENCZ. 
Ára fűzve 2 frt. 

CHOPIN. 
L ISZT FERENCZ UTÁN FRANCZIÁBÓL 

GRÓF WASS OTTILIA. 
Ara fűzve 1 frt 60 kr. 
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A F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet kiadásában megjelent s min
den könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok számára Szel inski 
György csász. kir. egyetemi könyvárusnál Bécsben, I., Stephansplatz Nr. 6. 

BUDAVÁRA 
VISSZ AV ÉTELE. 

I R T A E G Y S Z E M T A N Ú . 

ANGOLBÓL FORDÍTOTTA, ELŐSZÓVAL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA 

D E Á K F A R K A S -

Ára fűzve 40 Itr. Postán bérmentve megküldve 45 Jer. 
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A F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet k iadásában Budapesten meg
jelent és minden könyvkereskedésben kapható — az osztr. tartományok szá
mára Sze l insk i György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben L, Stefansplatz 6. 

KÖZHASZMU 

MAGYARÁZÓ SZÖTÁR 
A MAGYAR IRODALMI MÜVEKBEN, 

MAGÁN- ÉS HIVATALOS IRATOKBAN, HÍRLAPOKBAN, 

•fi FOLYÓIRATOKBAN ÉS TÁRSALGÁSI NYELVBEN GYAK-

tfl RABBAN ELŐFORDULÓ 

| IDEGEN SZAYAK MEGÉRTÉSÉRE ES HELYES KIEJTÉSERE. 
4 i IRTA 

BABOS KÁLMÁN. 
1 HARMADIK KIADÁS. 

A r a fűzve 1 fo r in t 5 0 k r a j e z á r . V á s z o n b a k ö t v e 2 forint. 

« ' t —: 
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A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvkeres
kedésben kapható — az osztr. tartományok számára SZELINSKI GYÖBGY 

cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben I , Stefansplatz Nr. 6. 

DEÁK FERENCZ 
BESZÉDEI. 

MÁSODIK KÖTET. 

1848-1861 
összegyűjtötte 

KÓNYI MANÓ. 
Á r a f ű z v e 2 f o r i n t 4 0 k r a j e z á r . 

Az I . kötet 1829—1847. ára fűzve 4 forint. 

I 

Franklin-Társulat nvomdáia. íBudariest ecrveten.-iitr.Kn. JL \ 
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-TK SZÁM. 1886. BUDAPEST, SZEPTEMBER 5. XXXIII. ÉVFOLYAM 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSAG és \ egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK esyütt: } félévre _. 6 « Csupán a VASAENAPI ÚJSÁG ' Cf.SZ é " e ? " ! Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: ' T * *"* ® ' " i 
> félévre ... 4- « I \ felim ... 3 • 

KülfiHdi előfizetésekhez 
meghatározott viteldíj ii 

i postailag 
csatolandó 

FŐHERCZEGI NYARALÓ TÁTRAFÜREDEN. 

HOGY micsoda behatással van a vasút egy 
természeti szépségekkel megáldott vi
dék fejlődésére, azt Magyarországon alig 

illusztrálja valami szembeötlöbben, mint a sze
pesi fénsik és az a lejtő, mely a Magas-Tátra alját 
szegélyezi. Szépnek alkotta ezt a természet ős
időktől fogva, forrásvizeinek gyógyitó hatását 
már a haj dankorban is ismerték az emberek, 
akadt is vállalkozó, a ki egy-egy ilyen forrás kö-' 
rül fürdőtelepet épitett: ámde mily kezdetleges-
volt itt minden, a mit nem a természet, hanem* 
csak az ember keze alkotott! 

A mióta hazánk e gyönyörű vidékét a vasút 

megnyitotta s távolabb lakóknak is megközelít
hetővé tette: sürün támadtak itt a fürdők, 
turista-telepek, nyaralók, vendéglök; a régi fürdő
helyek roskatag kis kunyhói helyén stilszerü va
dászlakok, nyári paloták csoportosulnak festői 
képekké, s az a Sehmeksnek nevezett kis kárpát-
alji fürdőcske is, melynek három évtized előtt 
még magyar neve sem volt s mely néhány 
kisszerű gerendaházból állott mindössze, ma 
már büszke svájezi házak, kastélyok csoportja, 
•melyet elragadtatással szemlél az idegen is. 

Tátrafüred, miközben megszülé tőszomszéd-
jában Uj-Tátrafüredet, s kissé alantabban Alsó-
Tátrafüredet, maga is megszépült, megifjudott s 
fürdőházai, lakásokul szolgáló épületei s közös 

mulató helyiségei által is első rangú hazai für
dőink sorába emelkedett.' 

És még folyvást emelkedik. így csak nemrég 
fejezték be azt a gyönyörű nyaraló-kastélyt, me
lyet ma olvasóinknak rajzban is bemutatunk: 
József főherczeg családjának nyaralóját. 

Tavaly nyáron, midőn a föherczegi gyermekek 
egyike kissé gyöngélkedett s hegyi levegőt aján
lottak az orvosok. Klotild föherezegasszony nem 
valamely külföldi, nagy hirbe hozott fürdőt, 
hanem Tátrafüredet kereste föl családjával s itt 
a természet elragadó bája, a balzsamos havasi 
levegő, a táj festői szépségei annyira megnyerték 
tetszését, hogy elhatározta itt állandó nyári ott
hont épiteni. 


