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1CREME DE MARGUERITE. 
Ezen pompás habszerű kenőcs teljesen zwir- é» f é m m e n t e s , és igy nappalra 

alkalmazható hölgypor helyett, miáltal az arc/, megóvatik a nap és lég kártékony 
befolyásától. Az arcznak ifjúi bájt , l á g y s á g o t kölcsönöz; a s z e p l ö t , m á j 
f o l t o t é» a t k á k a t eltünteti. Oly rendiiviil előnyösen különbözik a toilette-
vegyészet ezen legújabb s jeles vívmánya minden ö s m e r t h a s o n n e m ü k é s z í t 
m é n y t ő l , hogy teljes meggyőződésünk szerint az sohasem fog hiányozni annak 
pipere-asztaláról, a ki azt c s a k e g y e t l e n e g y s z e r i s m e g k í s é r l i . Minden üveghez 
az orsz. vegykisérleti állomás bizonyítványa van mellékelve, mely e készítmény 
teljes ártalmatlan-ágát igazolja. Egy íveg ára használati utasítással együtt 2 frt. 

Főraktár: Budapest, Kálvin-tér „Magyar korona" gyógyszertár, 
honnan postai utánvét mellett is szerezhető. 
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FRANKLIN-TÁKSULAT 
MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 

A t. ez. részvényesek a f o l y ó é v i s z e p t e m b e r S 7 - é n d é l e l ő t t i 11 ó r a k o r a tár
sulat helyiségeiben (Budapesten, egyetem-uteza 4- szám, I-ső emelet) tartandó 

TIZENKETTEDIK RENDES ÉVI KÖZQYÜLÉSRE 
hivatkozással az alapszabályoknak lent idézett 12. §-ára*) meghivatnak. 

A k ö z g y ű l é s t á r g y a i : 

1. Az igazgatóság jelentése a lefolyt év üzleti eredményeiről., 
2. A felügyelőbizottság jelentése és annak alapján az előterjesztett évi számadás és a nyereség fel osztása felett 

határozat. 
3. Az igazgatóság, az irodalmi tanács és a felügyelőbizottság felmentése. 
4. Az igazgatóság és irodalmi tanács megválasztása. 
5. Az üzletvezető igazgatóval kötendő szerződés megállapítása. 
6. Felügyelőbizottság választása a jövő üzletévre, tiszteletdijának megállapítása. 
A részvények az alapszabályok 12. §-a értelmében a tártaság pénztárán kívül a migyar általános hitelbank 

(Budapest, Nádor-utcza 12. szám) pénztáránál is letéteményezhetők. A Franklin-Társulat 18SI— 85-ik évi mérlege a 
felttgyelőbizottságnak a közgyűlés elé terjesztendő jelentésével együtt a társulat helyiségében mától fogv a kapható és 
megtekinthető. — Budapesten, 1S85. szeptember hó 15-én. 

Az igazgatóság. 

FOLYÉKONY GLYCERIN-CREfflEl 
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A folyékony glycerin-creme sikerült egyesítése a leg
ártatlanabb szereknek, melyek a bőrt aemcsak simábbá 
és finomabbá teszik, ham m annak fiatalos frisseségét 
fon tartják. Ez eltér az eddigi közönségesen használt 
glycerin-illatszerektó'l, melyek a glycerinen kívül semmi 
nemű hatályos részpket nem tartalmaznak. Ára frt 1.20. 

Legfinomabb glycerin-szappan 
glycerm és ilUtos növényekből, kitűnően tisztit és 
élénkíti a bőrt, és a finom pipereszappan minden kívánt 

előnyeivel bir Darabja 35 kr. 

Pár i s i hö lgypor (legfin. poudre de riz) 
a bőrnek leggyengédebb fehér szint adja, és ártatlan
sága mellett mégis a bőrt simán és szárazon tartja. — 
Hölgyeknél, ugy férfiaknál is borotválás után nagy ked-
veltségnek örvend. — Egy dobói ára 50 k r , (fehér és 

rózsaszín) tollal 1 frt. 

Kézmosó-por : : S 3 ; Í,S£ 
tatlanabb arcz- és kézbőr tisztító szer. 1 doboz ára 50 kr. 
R t m g e v é g é t a l a r e z p i r o s i t ó , ára 50 kr. 
Török lóísef gyógysíerésinél, Budapest, király-nteia 12. 
JssT" Hamisított páris i hölgypor-tói óvakodni tessék. 
_Csak az tekintendő valódiunk, melynek dobozán, va-
™lamint használati utasításán a fenti védjegy látható. 

*) 12. §. Míuden részvényes, ki a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott részvényes által képviselve meg
jelen, tíz darab részvénye után egy szavazattal bir, ha részvényeit legalább három n a p p a l a közgyűlés előtt a társaság 
pénztárnál vagy az összehívásban megjelölt más pénztárnál e czélra letéteményezte. R4szvényesek, kik a törvény szerint 
képviseltetésre utalvák, jogaikat törvényes képviselőjük által gyakorolhatják. 

M é r i e g p s z & i i i l a . Vagyon: Nyomdai épület 192,170 frt, nyomdai berendezések: gépek 63,940 frt 28 kr., fa-
szerelvények 5,483 frt 50 kr., betűk 116,547 frt 22 kr., összesen 185,971 frt — kr.; betű- és tömöntőde 6,292 frt 12 kr., 
bútorok 2.114 frt, metszvények 8,929 frt 23 kr., papiroskészlet 34,076 frt 62 kr., értékpapírok, mint óvadék 17,268 frt. — 
pénztári készlet 2,109 frt 37 kr., betűöntődé készlet 2,785 frt 28 kr., munkában levő művek értéke 19,259 frt 32 kr., előre 
fizetett biztosítási dij 1,540 frt 50 kr., saját hírlapjaink 15,000 frt, adósok 83,601 frt 70 kr. könyvkiadó-üzlet 480,142 frt 
95 kr, összesen 1.051,260 frt 09 kr. — Teher: Részvénytőke (4000 drb részvény 150 írttal) 600,000 frt., tartaléktőke 
55,991 frt — kr., tartalék-alap az összes üzleti felszerelések elhasználása által okozott értékcsökkenések pótlására 126,676 
frt 19 kr., Franklin-Társulat összes személyzetének segélyző-alapja 1,530 frt 67 kr., Heckenast-féle könyvnyomda személy
zetének betegsegélyző házipénztára 1,415 frt 64 kr., hírlapi előfizetők le nem járt idejére eső részlet 10,817 frt 85 kr., 
föl nem vett osztalékok 1883. évre 12 frt,' elfogadványok 54,156 frt 51 kr, hitelezők 127.184 frt. 79 kr., nyereség, egyen
legül 73,475 frt 44 kr., összesen; 1.051,260 frt 09 kr. 

U z l e t o r e d m é n y - s z á m l a . Kiadás illetőleg veszteség: Központi üzletköltségek és tiszti fizetések 17,910 
frt 70 kr., leírás a ház után 1,948 frt 33 kr, veszteség követeléseknél 7,714 frt 25 kr., értékcsökkenés: a nyomdai berendezések
nél 32,105 frt 13 kr., a metszvényeknél 2,907 frt 39 kr., a betűöntődénél 1,044 frt 66 kr., a könyvkiadási jogok, töm- és 
aczéltáblák 419 frt 92 kr., összesen 36,477 frt 10 kr., kamatok 6,878 frt 45 kr., adó-illetmények és bélyegilletékek 13,489 
frt 32 kr., nyereség, egyenlegül 73,475 frt 44 kr., összesen 157,893 frt 59 kr. — Bevétel illetőleg nyeremény: Athozat a 
múlt évről 871 frt 69 kr., hirlapjövedelm 12,339 frt 45 kr., nyomda jövedelme 86,725 frt 40 kr., betűöntődé jövedelme 3,758 
frt 86 kr., könyvkiadó-üzlet jövedelme 53,350frt 19 kr. értékpapírok jövedelme: adóm. kamat 848 frt összesen 157,893 frt 59 kr. 

D r . L e n g i e l F . 

nyir-balzsama. 
Már a növényi nedv, mely a nyírből ha 
annak törzsét megfúrták, kifolyik, ember 
emlékezet óta a legkitűnőbb szépitö'szer-
nek van ismerve; na pedig e nedv a föl
találó utasítása szerint vegyi utón bal
zsammá dolgoztatik, majdnem csodálatos 
hatással bir. Ha azzal arciot vagy egyéb 
bőrrészeket este bekenjük, már a követ
kező reggelen majdnem észrevehetetlen 
pikkelyek válnak le a bőrről, minek 
folytán ei gyöngéddé és fehérré válik, 

E balzsam kisimítja az arezon támadt redőket és himlőhelye
ket, fiatal arezszint ád; a bőrnek fehérséget, gyöngédség éa 
frisseséget kölcsönöz; a legrövidebb idö alatt a szeplöt, maj-
'bltokat, anyajegyet, orrvörösséget, bőratkát és minden 
agyéb bőrszenynnet eltávolít. Egy korsóval használati uta
sítással együtt 1 frt 50 kr.; postán küldve 10 krral több. 
Fő l e t é t Magyarország számára .örök József, gyógy
szerésznél, Budapes t király-uteza 12. szám ; Pozsonyban 
Pisztory Bódog, gyógysz. Temesváron Tarczay József 
gyógysz. Zágrábon Mittelbach Zsigmond gyógyszerésznél. 

Pirszeii (coaks) eladás. 
1-so rendfl és dió-pirszén 

Van szerencsénk ezennel közhírré tenni, hogy 1 8 8 5 s z e p 
t e m b e r 1 - tő l helybeli légszeszgyárainkban az 

1 0 0 k l g k é n t 1 f r t 
5 0 k r . - r a leszállittatik. 

ll-od rendfl pirsaéa tSsSUS^ÍS^. 
Házhoz szállítás és berakásért 2 5 0 k i l ó t ó l 1GOO k i l ó i g 

terjedő rendelményeknél 100 kilóként 1 4 k r 1 0 0 0 k i l ó t 
meghaladó egész fuvaroknál, 100 kilóként 1 0 k r . számíttatik. 

Budapesten, 1885. augusztus 31. 
Altalános osztrák lég szesztársulat. 

A budapesti légszesz-gyárak helyi igazgatósága. 

a budapesti kiállítási sorsjegyeknek 
Egy eredeti sorsjegy csak 1 frt, 11 darab csak 10 frt 
_ 0 Kapható 

TT f \ T 3 ^K7" T bankházában Budapest, 
JLi \J X V X tM • hatvani utcza 17. sz. a. 

Hm~ I s m é t e l a d 6 k feirosra.dta.tnak. - * 6 
A fenti bankház eszközli egyszersmind mindennemű állampapírok, részvények 
és sorsjegyek vételét és eladását napi árfolyam szerint. Előleget nyújt érték

papírokra igen mérsékelt kamat mellett. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-utcia. 4. szám. 
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Előfizetési föltételek: VASÁRNAPI DJSÁG és \ egész évre 1 2 frt j 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre - - 6 • 
Csupán a VASÁRNAPI TJJSÁG: 

/ egész érre 8 frt 
ifélévre- 4 « I Csupán • POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 

( egész évre 6 frt 
\ f é l é m - - 3 • 

Külföldi előfizetésekhez . postallae 
meghatározott viteldíj le csatolandó. 

D r M A J E R I S T V Á N . 
(Félszázados írói jubileuma alkalmából.) 

E SZTERGOMNAK, a legelső magyar királyi 
székhelynek, sok nevezetessége van. Feje
delmi fényű bazilikáján, a történelmi di

csőségű primási széken, számos emlékein, mű
kincsein kivül vannak a társadalom és tudo
mány terén élt és élő nevezetességei, s ezek 
között van egy, palotában és kunyhóban egy
aránt ismert, szeretett, népszerű neve zetessóge : 
Majer István ez. püspök, irói néven «István 
bácsi», az országosan ismert népies iró, a pa-da-
gogiai irodalom egyik veterán bajnokának ro
konszenves alakja ez. 

Arczképét és rövid életrajzát azért 
közli mai számunk, mert most 50 éve an
nak, hogy tollal kezében, lelkesedéssel 
szivében, szolgálni kezdte a magyar 
nemzeti művelődés ügyét irodalomban, 
népnevelésben és közéletben. 

Esztergom városa Majer István irói 
tevékenységének félszázados jubileumát 
rokonszenvesen ünnepelte meg. 

És midőn e város "István bácsi»-
nak, a népirónak, közhasznú irói tevé
kenységéért az elismerés koszorúját ová-
cziókban nyújtja át, csak önmaga iránti 
kötelességét rójja le, önmagát tiszteli 
meg. Mert a jeleseknek tiszteletére gyúj
tott örömláng visszaveti fényét az ün
neplőkre is. 

Majer István Esztergomé! Az ő magas 
állásának fényét, jó szivének kisugárzó 
melegét első sorban Esztergom érzi. Jó
tékonyságának tényei itt a legsűrűbbek. 
Nyilvános pályáján 30 évnél többet töl
tött Esztergomban. 

Jubilánsunk az irodalomban a nép-
müvelődés ügyét közvetlenül szolgálta 
mint psedegogiai iró, mint képezdei tanár, 
később mint a fővárosi összes elemi és 
magán iskolák igazgatója. A magyar 
paedagogiai irók egyik veteránja tehát, 
kinek nevéhez e téren az uttörés dicső
sége fűződik. De a népies íróknak 
egyik érdemes előfutárja is ő,azon korból, 
midőn az irók arisztokracziája nem igen 
ismerte még föl — néhány jeles költőn
ken kívül — a népre való hatás titkait. 

Majer István, nevelészeti és népiratai
val, nem a tudós névért, nem akadémiai 
babérért dolgozott; de, hogy használjon 

a népnek, benne az olvasási vágyat fölkeltse 
és táplálja — csak azért irt, dolgozott, adott 
ki könyveket, népiratokat, aranytanácsokat, ala
pított és szerkesztett naptárt, dolgozott és dol
gozik mind e tereken mind e mai napig. Ez a te
vékenysége az irói, a tanári, a lelkipásztorkodási 
téren, húzódik egész életén keresztül szakadat
lan lánczolatban mai félszázados irói jubileu
máig. 

Ma már a papi méltóság magas székén, czi-
mei és rendjelei fénye közepette, ép ugy a nép 
«l8tván bácsija*, mint volt pályája kezdetén. 

1835-ben, a «Tudományos Gyüjtemény»-be 
irott két értekezésével kezdte irói működését — 
és ma, 1885-ben, hivatalos és főpapi bokros 

M A J E R I S T V Á N V. P Ü S P Ö K . 

teendőin kivül, még mindig az irói tollal van 
legkedvesebb foglalkozása. 

Dr. MAJER ISTVÁN Mocsonokon, Nyitramegyé-
ben született 1813. aug. 15-én. Derék polgári 
szülők gyermeke. Atyja Kluch nyitrai püspök
nek sok éven át kedvelt udvari tisztje vala. 
Elemi kiképeztetést otthon és Ersekujvárott 
nyert, középtanodai kiképzést Esztergom- és 
Nagy-Szombatban. 

Már mint növendékpap társai között magyar 
nyelvgyakorló iskolát létesített és társait raj
zolni tanította. 

Tanulmányai végeztével, fiatal kora miatt, 
pappá nem szenteltethetvén, a pesti egyetemen 
iogot hallgatott; majd a báró Sennyei család

nál nevelősködött, nevelője volt báró 
Sennyei Pálnak, a főrendiek háza jelen
legi elnökének. 

1836. aug. 29-én pappá szenteltetett 
és Muzslán, majd Esztergomban segéd-
lelkészi állásban volt. Ekkor gyakorolta 
a rézbe metszés művészetét. Szent tárgyú 
képei több mint százezer példányban 
terjedtek el. Egyéb képei megjelentek a 
«Honművész", "Magyarföld és népein, 
• Életképek*, «Pesti Divatlap*, a «Ma
gyar Népújság* s más vállalatokban, s 
mindenek fölött «István bácsi naptára* 
31 évfolyamában. 

1842-ben Kopácsy herczegprimás által 
az Esztergomban föllállitott tanitóké-
pezdébe első tanárul neveztetett ki. Itt 
működött, mint kitűnő tanár és paeda
gogiai iró mindaddig, míg 1849. okt. 
27-én a pesti kir. egyetem bölcsészeti 
kara által a felsőbb psedagogia tanszé
kére lön meghiva. 

Képezdei tanárkodása idején irta • Nép
neveléstan*-át (1844). Irányadó, úttörő 
munka volt, melyet Esztergom vármegye 
1845-ben köriratilag ajánlott a köztör
vényhatóságok figyelmébe; Czaban tót 
iró le is fordította és több tanintézetbe 
iskolai könyvül vitetett be. A szerző nagy 
súlyt fektet e müvében közt többi az 
egészségtanra. Ez időben írta még a kö
vetkező müveket: «A magyar képezdék 
reformja* (1848.), «Liturgika* (1847.), 
•Színdarabok az ifjúság számára»(1847.), 
• Egészségtan a nép számára* (1847.), 
•Ajó házigazda* (1848. és 1869.). 

Az első egyetemes tanitógyülésnek 
(1848.) jegyzője volt. Következő évben, 
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három féléven át, a pesti egyetemen a nevelés
tudomány tanszékét foglalta el. 

Pest városa 1850-ben összes elemi és magán 
iskoláinak igazgatására hivta meg. Ez álláson 
hét évig működött üdvösen, rendezte a tanítók 
egymásközti és a városhoz való viszonyát, havi 
értekezleteket tartott, tanítói könyvtár alapítását 
kezdte meg. Nevezetesebb alkotásai: a torna-
tanitás terjesztése, az iparosok oktatásának ren
dezése, a vasárnapi iskolák szervezése, a nő
nevelés színvonalának emelése, a hitoktatás 
ügyének rendezése. Tormay főorvos és Rozma-
nith tanácsossal közreműködve ő alapította 
meg az első bölcsődét, mely érdemeért őt a 
párisi és bécsi bölcsőde-egyletek tiszteleti tagul 
választották. 

Szakmájában itt is lelkes és irodalmilag kép
zett nevelőnek bizonyult. Ez időszakból több 
müve ismeretes: «Olvasókönyve* (1853.),• Szív-
művelő beszélyek mindkét nemű ifjúság szá
mára* (1855.), «Tapintatos elemi tanító*. Szer
kesztette a «Kath. Néplap»-ot (1850.) s «István 
bácsi, a boldog családapa és okos gazda* (1854. 
és 1857.)s «Regélő István bácsi* czimü műveket, 
melyek mindmegannyi családi könyvek lettek 
a magyar nép kezében. 1856 ban alapította 
«István bácsi naptára*-t és szerkesztette 1870-ig 
önmaga, ezen ma is oly kedvelt könyvét a ma
gyar népnek, melyből az első kiadások 25 ezer 
példányban keltek el. 

E munkák szerezték meg Majer Istvánnak 
országszerte az • István bácsi* nevet. 

1857-ben egészségi szempontból lemondott 
pesti állásáról ÓB főpapjától a komárommegyei 
kürthi plébánia javadalmát nyerte. 

Itt működött kilencz éven át, mint minta
szerű magyar plébános, népének és az irodalom
nak szentelvén továbbra is minden erejét. Isme
retes népiratait többnyire e korból irta, szám
szerint 15 müvet s «Népszerü egyházi beszédeit* 
két kötetben. Plébániája mintaszerű vala, ő 
maga népének valóságos patriarkhája. 

1866. ápril 28-án esztergomi kanonokká ne
veztetett ki s azóta ismét Esztergomé. Itt az 
ez évi porosz háború alatt megsérült harczo-
sokat ápoló egyesületet alapított, mely ké
sőbb jótékony nőegyletté fejlődött. Ebbeli 
emberbaráti gondolkozása és fáradozásaiért 
ö felségétől a vaskorona-rendet kapta elisme
résül (1867.) 

1869-ben apáttá lett; 1876-ban aLipót-rend-
del diszittetett föl. 1880. márcziue 21-én stagni 
czimzetes püspöknek neveztetett ki, és Simor 
János bibornok-herczegprimás által esztergomi 
átalános helynöknek. Folyó évi május hóban 
pedig az uj főrendiházba megválasztatott örö
kös főrendiházi tagnak. 

Ennyi kitüntetéssel elhalmozott fontos állá
sában működése ma is azon irányok felé mun
kás, melyek őt ezelőtt lelkesítették. Főtanfel-
ügyelője Esztergom egyházmegyének és az 
elemi iskola-ügyben tevékeny részt vesz. Elnöke 
az esztergomi jótékony és nevelési egyleteknek. 
1867-ben tervezte és létrehozta az «Esztergomi 
irodalmi egyletet*. 1873-ban kiadta «Az eszter
gomi érseki főmegye papságának közmüveit-
ségre ható irodalmi működése* czimü müvét. 
1884-ben kiadta nagy folio alakban «Ezer 
műkereszt* czimü munkáját, a keresztről irt e 
tanulmányát, melyhez önmaga készített ezer 
diszmintát a kereszt ornamentikájához, a mű
ipar terén tevén ezzel jelentékeny szolgálatot. 
1885-ben az országos első magyar kiállításon 
ujabb «két ezer műkereszttel* jelent meg, mely
ben specziálista műkereszt-metszetei már styli-
záltan jelennek meg. 

Népiratainak hatását bizonyítja egyebek közt 
az is, hogy Egerben «I8tván bácsi könyvesháza, 
cz.m alatt vállalat indult meg népszerű kiadvá

nyok terjesztése, részben pedig Majer régibb 
népies müveinek ujabb kiadása végett. 

Esztergom ünnepe alkalmából, melyen sok 
szívélyes «éljen* hangzott a jubiláns felé, mi 
is őszinte szívvel visszhangoztatjuk azt az óhaj
tást, hogy a derék főpapot, a buzgó népnevelőt, 
a mulattatva oktató népies irót a gondviselés 
sokáig tartsa meg az eddigi erőben, ama czélok 
javára, melyeknek életét szentele. 

KŐHALMI. . 

SÁMUEL NAPJA. 
Lelkemet e nap mindig meghatja! 
Ez a nap volt apám nevenapja, 
Kis családunk öröme, jókedve, 
Kis hajlékunk igazi ünnepje. 

A csehi völgy e napon megszépült, 
Részt követelt szivünk öröméből; 
Avagy talán szemeink sugara 
Szállt e napon még több fénynyel rája. 

Bármikép volt... e vidám szép napra 
Ösvényeit, útjait id'adta, 
Egyre-másra hozta a vendéget... 
Kis lakunkba néha be se fértek. 

Hej de mikor a szó arra tere, 
Igyunk immár az egészségére: 
A telt pohár bezzeg összecsengett! 
Mind elfértünk a kis asztal mellett. 

Czifra szónak ő nem volt barátja, 
Egyszerűen köszöntöttünk rája, 
Igaz érzés egyszerű szavával... 
Bizony felért egy-egy imádsággal. 

Vége van a kedves szép ünnepnek! 
Már csupán az emlékén merengek. 
Régen, régen porlad ő a földben, 
Poharamat nincs kire köszöntsem. 

Lelkemet e nap mindig meghatja! 
Megjelenik előttem alakja. 
Egykor pohárt emelek reája, 
Most szivemet emelem hozzája. 

DALMADY GYŐZŐ. 

SZEPTEMBERBEN. 
1885. 

Beh, is szerettem én az ősznek 
Derengő, nyájas sugarát; 
Míg a fák csöndesen vetkőztek, 
Kinyílt az elkésett virág. 

Víg élet pezsdült síkon, halmon 
Csengő, kolomp, pásztor dala — 
És kipirult reá az alkony, 
Megnépesült az éjszaka. 

Örültem is az őszhek jöttén — 
Ekkor honomba térhetek; 
Örömkönyüm záporként öntém 
Reád, te bűbájos vidék. 

Szép lyányka simult oldalomhoz, 
Hulló levéllel suttogott, 
Édes csókjaival elhalmoz 
Vagyis régente halmozott! 

Ifjúságomnak egy ábrándja 
Vala csupán : e boldog ősz ; 
És egy szerelme: te leányka! 
Ki még távolban tündökölsz. 

Csak tündökölsz s nem melegítesz — 
Hideg szél fúj . . . majd megfagyok; 
Élet! de is rútul fenyítesz, 
Van vagy nincsen reája ok ! 

Szegény leányka már matróna, 
Hajam gyérül, tar homlokom — 
S vágyam csupán az az egy vóna 
Hogy még lehetne tavaszom... 

PÁSZTÓI. 

HOMOKBÓL FONT KÖTELEK. 
ANGOL REGÉNY. 

Irta F R A N C I L L O N R . E . 

HUSZONHATODIK FEJEZET. 
Visszatérünk Mabelhez. 

Mikor Openshaw kisasszony kinyitotta abla
kát, elfeledett örülni kedvese jöttének. Hogy 
annyi éj után épen ezt kellett választania eljö
vetelére, a mikor a lelkésznek vendége van (a 
mi esztendőben egyszer történt!) s még fenn 
vannak ily késő órán ! Bizonyára szerette imá
dóját, az magától értetik, — de ezúttal épen 
nem volt kedvezőleg hangolva iránta. 

— Mabel, édes, — hangzék alulról, — el
jöttem. 

Mabel félt szólani, hogy odabenn meghallják, 
pedig kellett valamit tennie, hogy eltávolítsa az 
alkalmatlan időben érkezőt. 

— Készen vagy? — hangzék újra, sut
togva. 

— Nem, nem vagyok. — Távoznia kell! 
— Badar beszéd. Minden készen van; jerünk. 
— Nem tehetem, Káleb! — suttogá vissza. — 

Most lehetetlen; még nem feküdtek le. 
A helyzet csakugyan komoly volt, még komo

lyabb, mint Openshaw Mabel is gondolhatta. 
Tudjuk, hogy ő azt hitte, hogy nincs egyebe, 
mivel üldözött hősét vigasztalhassa, mint hű 
szerelme s azért hozzá hűnek kell lennie bal
sorsában. Mi azonban tudjuk, hogy Quickset 
uram minden egyéb volt, csak üldözött hős 
nem. Hanem eljöttnek látta az időt, hogy a 
gazdag Wrenshaw örökösnőt megszöktesse. Ügy 
vinni a dolgot, hogy sir Mües Heron föl ne 
találhassa elveszett leányát, mig mrs. Quickset 
Kálebné nem lesz — akkor lábához borulni s 
áldását kérni, — nem a legjobb vígjáték leen-
dett e, melyet valaha angol szinen játsztak? 
Mert kettő közül egynek kell bekövetkeznie 
akkor: vagy elfogadja sir Miles őt vőül, leánya 
kedveért, s akkor czim, rang, vagyon, mind az 
övé s eshetőleges öröke ége; vagy kénytelen — 
hogy eltegye láb alól — gazdag évdijjal tenni 
nyugalomba. Ezt a tervet tehát Quickset Káleb 
jól kifőzte, mikor Ware uréktól a megbízást 
nyerte, hogy a «Jó szerencse* hajót s annak 
utasait keresse s mielőtt tudta volna, hogy 
Openshaw Mabel nevű leány csakugyan létezik 
s életben van. Mindenekelőtt a Miles Heron 
törvényes házassága bizonyítványait kereste, — 
mert még vándorszínész korából ismerte a ha
gyományt, hogy Miles ur, akkor még ötödik Hu, 
Garden Margit színésznő fzeretöje volt, a kit a 
himlő elcsufitott, a világ elfeledett, de Miles ur 
nem hagyott el. S csakugyan addig kutatta a 
vidék falusi sekrestyéit s azokban az anya
könyveket, mig meggyőződött a Miles Heron ur 
törvényes házasságáról, megkötve Pengőid lel
kész által egy félreeső oxfordshirei faluban, 
tanú csak az egyházfi és templomszolga, a 
menyasszony keresztneve Margit, — vezetékneve 
ugyan nem Garden, de mit bizonyít az? színész
nők nem a magok neve alatt játszanak a szín
padon, de a templomban a házassági komédia 
ban igazi nevöket kell használniuk, ha nem 
akarják, hogy a törvény az egészet érvénytelen
nek nyilvánítsa. 

Ezen a nyomon aztán tovább keresett a vi
déken, Devon és Dél-Wales parthosszában, hol 
talál hirt arról, hogy a «Jó szerencse* nevű hajó 
elveszett s arról egy Openshaw Mabel nevű 
leányka megmenekült — mert az esketési 
könyvbe beirt név épen Openshaw Margit volt. 
S mikor Stoke-Juliotban, Pengőid lelkész házá
nál a keresett leányt feltalálta, csak előbbi ter
vét kellé rá alkalmaznia: elámitni a leányt, 
magához hajtani szivét, képzeletét; rábírni őt 
hazugságokkal, üldözési mesékkel, melyek miatt 
nyíltan fel nem léphet, hogy szökjék vele — s a 
többi aztán önként következik. 

Mabelnek sejtelme sem volt arról, mily gya
lázatos csel áldozatává lett •— s mégis egy sej
telem, minő a válságos perczekben mindig meg
jelenik a nemesb női szivekben, — megmondta 
neki, hogy nincs oka örülnie kedvese megérkez
tének, s hogy a perez, melyben vele szökési 
igéretét teljesítenie kell, a lehető legrosszabbul 
van választva. 

— Még nem feküdtek le, — monda. 
— Kik ? — kérdezte Káleb. 
— Pengőid ur és — 
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— Csak nem Carew Feri? — vágott közbe 
megrettenve a kapitány. 

— Nem, nem ő, — monda Mabel, de nem 
akarta megnevezni öreg barátját, — oly valaki, 
a kit kegyed nem ismer. 

No ez még gyanúsabb volt Káleb előtt, a 
kinek épen az ismeretlentől volt oka rettegni: 
gazemberek semmitől sem félnek jobban, mint 
oly tényezőktől, a melyekkel nem képesek 
számolni. 

— A kit én nem ismerek? Ki az, hogy 
hívják? 

— Vernon, — monda Mabel némi gondol
kozás után. — S oh bárcsak elmondhattam 
volna neki mindent. 0 őszinte barát s meg 
vagyok győződve, hogy segítségünkre lett volna; 
s én el is mondtam volna neki mindent, ha 
ön meg nem tiltotta volna, hogy bárkinek is 
szóljak. 

— Vernon ? Mondja kegyed ? Vernon ! Ah, 
tudja e, hogy leggonoszabb ellenségeim kö
zül való — egyik fő üldözőm, Mabel, — ha 
csak nevemet ejti is ki ez ember előtt, el vagyok 
veszve. 

Quickset kapitánynak fogalma sem volt arról, 
ki lehet ez a Vernon, a ki egyszerre útjába buk
kan a stoke-julioti paplakon, csak meg akarta 
ijeszteni Mabelt, nehogy titkukat el találja 
árulni. Mabel nem hihette, hogy Vernon, a kit 
ö ismer, árulója s üldözője lehetne Quickset 
kapitánynak vagy bárkinek is. Azért próbára 
akarta tenni kedvesét. 

— Ön kétségkívül téved; más Vernon lehet 
ez, nem a kit ön vél. 

— Bizton tudom. 
— Leirom őt ön előtt, ítélje meg. Vernon ur 

kis, alacsony, fiatal férfi, szőke, komoly, de nyá
jas arczu — 

— Az az, épen ez a Vernon ! Átkozom a — 
— No lássa, hogy nem az ön Vernonja, a ki 

itt van; épen ellenkező képet rajzoltam felőle, 
csakhogy meggyőzzem önt. Engedje meg, hogy 
holnap szóljak veL. Most ugy sem hajthatjuk 
végre elhatározásunkat; most — átláthatja — 
lehetetlen! 

— Lehetetlen, mondja Mabel ? — kiálta 
fel színpadias pathoszszal a megszorult szöktető. 
— Lányoknál e szó csak annyit jelent: nem 
akarok. Lőhet, csak akarjoa s akarnia kell — 
most vagy soha. Holnap igazán lehetetlen lesz, 
akkor én mondom. 

— Nem, Káleb; holnapig semmi sem történ
hetik, a mi elválaszszon. Ellenkezőleg, ha bele 
egyezik, hogy Vernon urat, e nemes, bátor, 
komoly öreget, ez atyai indulatú barátot, tit
kunkba avassam, ő lesz tervünk legbiztosb elő -
mozditója. 

Kálebnek az idegen nagy szeget ütött a fejébe. 
Mig azt hitte, hogy fiatal: gondolta, valaki más 
is kiszimatolta az Openshaw Mabel gazdag 
örökségét s azért ólálkodik itt, hogy elüthesse 
az ő kezéről. Most, hogy öregnek, atyai indu
latú barátnak mondja Mabel, még borzasztóbb 
gyanú fészkelte magát szivébe, — hátha ö! 
hátha sir Miles jött a lánya nyomára.. Most 
már még kevésbbé lehetett engednie s össze
szedte egész színészi mesterségét. Arcza a két
ségbeesett elszánás kemény vonásait ölté fel s 
hangja — mennyire a félelem suttogása engedte 
— zordan hangzott. 

— Hát nem lehet, Mabel ? Nem akarsz ? Ugy 
isten veled, mert holnap késő! Én itt ablakod 
alatt várom be sorsomat, ha te elhagysz, akkor 
szegény Quickset kapitánynak nincs többé ve
szíteni valója! 

Mabel emlékezett, mintha ilyen beszédet va
lami színdarabban hallott vagy olvasott volna 
— de a Káleb érzései őszinteségében még sem 
kételkedhetett. Szive elvesztette az ellenállás 
bátorságát ily eiős appellátával szemben. 

— Káleb! — suttogá. De az nem felelt; 
bizonyára érzelmei súlya alatt roskadoz. 

— Káleb! — ismétlé a leány. 
— Nos? Van-e még mondani valója? 
— Semmi, csak hogy — megyek. 
Alig ejté ki e szót, szerette volna visszavonni. 

Valami súgta, hogy elveszítette magát e lépés
sel. — Káleb — kezdé újra, de a kitanult férfi, 
ismerve a nőket, nem adott neki időt, hogy ki
mondott szavát visszavonja. 

— Készüljön, — sugá vissza neki, — mihelyt 
a tér megtisztul, de mostantól fogva legfölebb 
egy óra alatt, itt várom. Kocsim, lovam itt kö
zel, minden kész a szökésre. Szót se többet: 
legyen készen. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

S ezzel visszavonult a bokrok közé, mielőtt 
a leány valamit szólhatott volna. Szegény Mabel 
— kétségbe volt esve, a legellenkezőbb érzel
mek martaléka. Kívánta, bár soha ne látta 
volna Quickset Kálebet, kívánta, bár soha se 
látta volna Carew Ferit, kivánta, bár csak Pen
gőid lelkész helyett Vernon ur halászta volna ki 
a tengerből! 

Hol jár most Carew Feri? mit csinál? Az 
ő szeszélyeért ment a föld túlsó oldalára, s ha 
visszatérne most e perezben: mit tudna neki 
mondani ? — És Pengőid lelkész ? A ki őt az 
életre visszahozta, fölnevelte, — a ki egyéb
iránt (nyugtatá meg lelkiismeretét) nem gondol 
vele annyit, mint egy szép kóvér malaczával! 

Gondolatai közben az idő csak telt. Végre 
hallotta nyilni a külső ajtót s ismét bezárulni... 
a vendég tehát elment, s itt az idő, hogy visz-
szavonhatlanul határozzon sorsa fölött. Egy 
perczig azon gondolkodott: lefekszik, kioltja 
gyertyáját, s ha Káleb visszatér és megzörrenti 
ablakát, fülére húzza a takarót s nem mozdul. 
De nem! Kálebet nem szabad megcsalnia; 
szavát adta, azt meg is kell tartania. De hát 
Vernon urat ne lássa többé soha! Nem igérte-e 
neki, hogy élete válságában hozzá fog fordulni 
tanácsért, segélyért... Hiszen ő akarta, a szó 
már ajkán volt — de nem lehetett. Ha Káleb i 
csak ezen az éjszakán nem jő vala érette: hol- | 
nap mindent elmondott volna Vernon urnák, j 
akármi következzék is belőle. 

Káleb nem gondolta, hogy mig ő a bokrok 
közt rejtőzve várja, hogy a tér megtisztuljon, 
a lány ily lelkiháborgások martaléka. Hiszen 
mi baja Mabelnek: a boldogság, a szerelem, 
a legjobb jövő vár reá! Hah, és ö! Ki hitte 
volna valaha, hogy Quickset Káleb, a vándor
színész, az ügyvédbojtár, egy Wrenshaw báró
nét, sir Miles Heron leányához jusson s általa 
maga is a Sir Heron, ki tudja — talán a Wren
shaw baronet czimhez is ! . . . 

Végre ő is hallja, hogy az ajtó nyílik s csu
kódik. . Végre! tisztul a láthatár. Vár még egy 
kis ideig — jó ideig, mig a lelkész lefekszik, i 
elalszik, horkolni kezd. Várakozásban kevés idő j 
is sok időnek tetszik. Végre az t hiszi: elég. j 
Odalopózik a Mabel ablakához s egy marék 
homokot dob fel, hogy megzörrentse. Egy per- i 
czet vár — semmi válasz. Uj marék homok, 
ezúttal türelmetlenebbül csapva az ablakhoz. 
Semmi válasz. 

— Átkozott lány! — fakad ki Káleb. 
— Átkozott csavargó, magad! — Hangzik 

egy durva, előtte jól ismert hang mögötte, s egy 
kemény ököl nyakon ragadja s ugy,megszorítja, 
mintha csavaró prés volna. — Átkozott csa
vargó, a ki becsületes emberek ablakait ho
mokkal dobálod, éjszakának idején. Hadd lás- i 
salak, gazember. — Mit! Quickset kapitány! ! 
Lehetséges-e? 

Káleb is megismerte Pengőid lelkészt s 
ijedtében összezsugorodott és egy szót sem bírt 
s z ó l a n i . (Folyt köv.) 

STEFÁNIA FÖHEKCZEGNÉ ÉS LEÁNYA. 

Míg Rudolf trónörökös hadgyakorlatokon tesz 
eleget katonai kötelességének, honismertető 
nagy könyve szerkesztésében vesz részt, s férfias 
vadászatokon szórakozik, — fenséges neje, a 
trónörökös-főherczegné, ez alatt az Adria kék 
hullámaiban tükröződő Miramare-ben időzött, 
sziva a tengeri lég üditő szellőjét s gyönyör
ködve a hullámok játékában. 

A tenger ez elrejtett öblében a nemes lelkű 
ábrándozó, a fenkölt szellemű Miksa főherczeg, 
a tragikus véget ért mexikói császár paradicso
mot alkotott és tündérkastélyt emelt, templo
mául a szépnek és a családi boldogságnak. Itt 
ringatózott bájos, és most oly szerencsétlen ne
jével, Sarolta császárnéval, a tenger szelíd hul
lámain, a boldogság érzetében s egy nagy jövő 
dicső álmain; . . nem sejtve még, hogy a dicső
ség vérvirágokat fog teremni s nemes vére egy 
távol világrész földét fogja á z t a tn i . . . . Dicső
ség, boldogság, álmok, remények — mind oda 
vannak; de a tenger most is ugy mosolyog, a 
szép Miramare ma is oly fenségesen tükrözi 
magát kék hullámaiban. 
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Stefánia főherczegné, a ki egy ideig boldog 
lakója volt a pazar fenynyel elárasztott feje
delmi kastélynak, csöndes gyönyörrel mereng 
az őt környező természet elavulhatatlan szép
ségein s ha a tengerre néző nagy kőerkélyen 
megállva, a csöndes árra néz, melyen a lágyan 
zsongó habok fehér vitorlákat lengetnek, mig 
mögötte koszorús zöld partok magasai védve 
tekintenek a drága vendégre le: mint környe
zete, oly üdén mosolyg életének boldog jelene 
is körüle. A miramarei gyászos emlékek a féle
lemnek és balsejté.-nek egyetlen árnyát sem 
vethetik lelke nyugalmára. 

Ne is zavarja semmi boldogságát. Fényes 
jövőjének álmai lebegjenek védő őrangyalok 
szárnyaival a bájos kisded fölött is, a ki által 
boldog anyává lett s kinek mosolyában saját 
— alig elröppent gyermekkorának képe tükrö
ződik vissza s ki egykor bimbajából ép oly ked
ves rózsává fog fejlődni, mint ö. 

A kisded Erzsébet (Mária, Henrietta, Stefánia, 
Gizella) főherczegnő 1883. szept. 2-án született 
Laxenburgban, a trönörökös-pár nyári lakhe
lyéül szolgáló császári palotában. Csak az imént 
töltötte be élete második évét, de korához ké
pest rendkívül fejlett. Hogy bájos kis gyermek 
s nagy kerek szemeivel elégülten nézi a körülte 
levő világot: képünk is mutatja. A bécsiek kü
lönben látásból is jól ismerik, mert naponként 
— s ha az idő engedi, többnyire nyüt kocsiban 
— sétakocsizást tesznek a kis főherczegnővel, 
a ki az ilyenkor kocsija körül sűrűn tolongó 
nagy sokaságot bátor Bzemekkel nézi s nem 
egyszer ujjacskáiról hintett csókokkal viszo
nozza az élénk üdvözleteket. 

Anya és gyermek egyaránt tárgyai a köztisz
teletnek és rokonszenvnek: a merre mennek, 
ezerek mosolya üdvözli s áldása kiséri. Maradjon 
életök mindig ily szép; akár a tenger tükre mo
solyogjon rajok, akár a népsokaság ezrei vessék 
hullámaikat körülök: életök képének kerete le
gyen vidám és fénylő, tartalma boldog! 

A BUDAI VÁRKERTBŐL. 
A főváros közönsége, mely előszeretettel nyo

mul a kiállítás felé, alig látszik még sejteni, 
mily gyönyörű, valóban fejedelmi üdülőhelye 
támadt az ellenkező oldalon, a budai várhegy
nek Pestre néző lejtőjén. 

Még néhány évvel ezelőtt vad volt e hely s a 
kultúrától is elhagjott. Nyavalygó bozót takarta 
a hápahupás talajt, avar fű zörgött rajta szélti-
ben, porlepett akáczok közt kanyargott valami 
útfele, itt-ott roskatag ülőpadokkal, melyekre 
az alagút bejárata fölötti, Ellipsnek nevezett 
terraszról néha katonabanda igyekezett közön
séget csábítani. 

Budapest emelkedésével, szépülésével egyre 
feltűnőbbé kezdett válni s 1875-ben, midőn a 
Dunasoron már mindenfelé palotasorok állottak, 
nagyon is szemetsértő látványt nyújtott a feje
delmi lak alatt elterülő vadon, dunamelléki 
ódon házikóival. Ekkor rendelte el ő felsége, 
hogy a várdomb alatt elhúzódó házsor megvá-
sároltassék, leromboltassák s a várkert izleses 
építkezésekkel szegélyeztessék. Ybl Miklós el is 
készité a díszes keretet, mely ma egyik büszke
sége a budai Dunapartnak s melyet a •Vasár
napi Újság* 1879-iki és» 1881-iki folyamai
ban képben és szövegben részletesen ismer
tettünk. 

Ez ismertetés azonban csak az épületekre s az 
udvar számára föntartott és a nagy közönségtől 
elzárt kertrészre vonatkozott. E munkálatok 
1.362,000 forintra menő költségeihez ő felsége 
még 270 ezer forintot engedélyezett a várhegy-
lejtő azon részének átalakítására és rendezé
sére, mely a gőzsikló és a királyi kert között 
terül s melyben a király a főváros közönségé
nek kívánt egy díszes sétahelylyel kedveskedni, 
honnan gyönyörű kilátás nyílik a Dunára, a 
rajta túl fekvő Pest háztengerére és a fővárost 
környező síkságra a váczi és csömöri hegyekig, 

1881-ben a munkások százait lehetett látni 
a budai vároldalában, a mint a talajt egyenge-
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tik, az emelkedéseket le
vágják , a mélyedéseket 
feltöltik, utakat döngölnek 
s hordják a földet és kavi
csot. Leszedtek róla min
dent a régi felületből, le
szedték az ócska ruhát, 
sőt meg is nyúzták imitt-
amott, hogy sima felületet 
nyerjen, melyre aztán 
négyszögű falatokban ra
gaszták az üde friss gye
pet, mig az egész vároldal 
szép zöld burkot nem ka
pott, melyet széles, szelid 
lejtőjű gyalogutak metsze
nek, thuya- és puszpáng-
szegélylyel, meg-megsza-
kitva fehér kőből faragott 
lépcsőzetekkel, terraszok-
kal, melyek körül bokrok 
és virágok csoportjai s a 
szőnyegkertészet remekei 
terülnek. 

Most a vár e részének 
bástyafalai alatt a főváros 
egyik legszebb üdülő helye 
van, mely alólról a siklótól 
balra hajló ut által, fölül
ről a várpalota és a régi 
fegyvertár felől aláhuzódó 
két lépcsőzeten keresztül 
közelíthető meg. 

Az utak, a hol a gőz
sikló pályáját érintik, vas-
rácsozattal vannak elre
kesztve, terraszt képezve 
ülőpadokkal. Rajzolónk 
ezt a pontot választotta, 
hogy a várkertnek a 
közönség számára nyit-, 
va álló részét, a fölötte 
emelkedő palotával, föl
vegye. 

ERZSÉBET FŐHERCZEGNŐ. 

A TÉVEDÉSEK TÖR 
TÉNETÉBÖL. 

Botlásról-botlásra halad 
az emberi mivelődés a tu
dás és megismerés görön
gyös utjain. Különösen a 
középkor volt az, mely az 
elmetévelygések minden 
nemében kitűnt s e tévely
gések nagyobbára onnan 
eredtek, hogy a tények 
vizsgálata nélkül hódol
tak a tekintélynek, föl
idézve ezáltal Bacon eré
lyes tiltakozását. Fő
kép két görög bölcs volt 
az, kinek szavára esküd
tek, Aristoteles és Plató. 
A mit e kettő állított, azt, 
akármilyen valószínűtlen
nek látszott is, szolgailag 
lemásolták a szerzetesek és 
dogmát csináltak belőle, 
melyben nem volt szabad 
többé kételkedni. Ez volt 
a középkori bölcselkedés 
megölő betűje, s hogy mi
lyen mulatságos tévedé
sekre vezetett néha, azt 
számtalan példa tanúsítja. 
A párisi Sorbonne tudósai 
voltak azok, kik Aristo
teles e tételét fordítván: 
"ho nusz esztin aülosz» 
(a lélek halhatatlan), mi
vel «aülo8z» véletlenül 
flótát is jelent, egész ko
molyan megállapodtak ab
ban, és szegről-végre bi
zonyítgatták, hogy a lélek 
voltaképen — flóta. 

Még aránylag ujabb 
időkben is akadnak em
berek, a kik inkább órákat 

A BUDAI KIRÁLYI VÁRKERT, A GŐZSIKLÓRÓL TEKINTVE. Háry Gyula rajza. 
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töltenek valamely tétel bizonyitgatásában, sem
mint öt perczet szánjanak arra, hogy gyakor
latban szerezzenek meggyőződést, vájjon a do
log csakugyan ugy áll-e ? Ismeretes II. Károly 
angol király tréfás feladványa, melynek veleje 
az volt, hogy az élő hal miért úszik fenn, s'a 
döglött miért sülyed le a vizben. A londoni tudós 
akadémia sok buzgósággal igyekezett megoldani 
a kérdést, egyik ezt, másik azt adta okul, mig 
végre valakinek eszébe jutott, hogy megpró
bálja a dolgot s ime kiderült, hogy a kedélyes 
uralkodó csak tréfát űzött. 

Ha valamely állítása Aristotelesnak ellen
kezett a tényekkel, ugy ez annál rosszabb volt — 
a tényekre nézve, de azért a nagy bölcs tekin
télye megingathatlan volt. Ép ugy igaznak vette 
Aristoteles minden szavát Plinius, a nagy 
római természettudós, ki Észak-Itáliában tett 
hivatalos utjai alkalmával barátjaitól egész re-
gehahnazt gyűjtött össze. Fáradhatatlan gyűjtő 
volt s ha bárkivel találkozott, kinek valami föl
tálalni való históriája volt, megállította útköz
ben s rögtön följegyezte szavait, bár néha oly 
hidegben, hogy vastag keztyüi is alig védték 
ujjait a megfagyástól. Derék, jó ember volt, va
lamint unokaöcscse az ifjabb Plinius is, ki szü
lővárosában iskolát alapított s pénzt hagyott 
leányok kiházasitására. 

Hiszékenységétől eltekintve, Plinius igazi 
fejedelme volt az utána következő idők minden 
touristájának és kutatójának. Sőt épen e kutató 
szellem okozta vesztét is. Kifürkészni óhajtván 
a Vezúv kitöréseinek okát, oly közel ment 
hozzá, hogy a kráterbe esett. 

Mi sem nyújthat kellemesebb szórakozást, 
mint Pliniusnak egy kötete, könnyű délutáni 
olvasmányul. Elmondja, hogy ha egy kutyának 
negyven napon belől születésétől fogva elvágják 
farka végét, sohasem fog megdühödni. A kutya 
hűségéről is emlitésreméltó adatai vannak. Hogy 
utána veti magát holt gazdájának a halotti 
máglyába. Hogy a tigrissel párosul, s ily módon 
nyerik az indiánok is kutyáikat. Az első és má
sodik keresztezés még igen vad, a harmadik már 
szelídíthető. Akármilyen dühös legyen is egy 
eb, sohasem támad meg, ha leülsz előtte (ugyan
ezt állítja Homer is Odysseájában), s a leglár-
másabb ebet is hallgatásra lehet birni, ha egy 
üszköt tartasz elébe. A legharcziasabb kutyafaj 
szerinte a Molosszán, melyből az albániai király 
szép példányt ajándékozott Nagy Sándornak, 
mikor Indiába ment, Sándor vadkant, medvét 
hajtott föl előtte, de a kutya mozdulatlan ma
radt, a király haragra gyúlt végre a miatt, hogy 
ily nemes formában oly gyáva természet lakoz-
hatik s megparancsolta, hogy öljék meg a ku
tyát, küldőjének pedig megizente, hogy ajándéka 
nem méltó egyikökhez sem. Erre egy más ha
sonló ebet küldtek azzal a megjegyzéssel, hogy 
az előbbi magatartása nem gyávaságnak tulaj
donítandó, hanem a megvetésnek, mert ily ku
tyákat oroszlánok és elefántok ellenszoktak uszí
tani. Sándor most egy oroszlánnal tett próbát, 
a kutya megölte, aztán egy elefánttal, ezt kö
rül ugrálta hangos ugatással, egyszer egyik, 
másszor másik oldalán támadva meg, s ügye
sen kerülve ki csapásait, végre az elefánt is ál
dozatul esett igénytelen külsejű ellenfelének. 

Ellentétben a méhekkel, patkányokkal, te
henekkel , fáczánokkal, mely utóbbiakat néhol 
pálinkával szokták fogni, a kutya soha sem 
iszik víznél erősebb italt —• mondja Plinius. 
Innen a római gúnyos elnevezés: «prandium 
caninum» (kutya-lakzi). A Szentírás és Shakes-
pere soha sem emlékezik jó indulattal a kutyá
ról, ellenben a régiek, bár szitkaik közt a «ku
tyás elnevezés is gyakran foglal helyet, nem 
egyszer róják le csodálatuk adóját ez állat hű
sége iránt. Homernál közel húsz éves kutyája 
ismeri fel Ulyssest akkor, a mikor már atyja 
is elfeledte. Rómában minden évben keresztre 
feszitettek bizonyos számú kutyát, annak emlé
kére, hogyLegyszer megfeledkeztek kötelességük
ről s a ludaknak engedtek át a feladatot, hogy 
a Capitoliumot megtámadó gallokat észreve
gyék. Kutyahus-evésről is tesz említést Plinius, 
minta hogy a khinaiak szokták. A gangesvölgyi 
árja népek is nagy becsben tartják a kutyát. 
Midőn Indra szekere egy indu hősre vár, hogy 
azt az égbe szállítsa, ez kutyájával jő. «Kutyákat 
nem veszek felt, — mondja Indra. «Akkor én 
sem megyek*, — válaszol a hős. 

A valóságnak megfelelőbben értekezik Pli
nius az elefántról. Aristoteles nyomán oly pon
tosan írja le, hogy fogják és szeliditik meg, 
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mintha Ceylonból jött volna. Abban is igaza 
van, midőn elmondja, hogyan várják a benn
szülöttek a fán, mig az egész nyáj elhaladt, 
egész az utolsóig. Ennek aztán neki esnek, s 
farkát a balkezökbe fogva, a jobbal megkötözik. 
Fölemlíti ama római katona esetét, ki Pyrrhus 
egyik elefántjának elvágta orrmányát, s igy 
mentette meg a légiót attól, hogy harmadszor 
is elléptessen a maczedoniak falanxa előtt. 
Elbeszéli, hogy ajánlott kegyelmet Hannibál 
egy római fogoly életének, ha harczban legyőz | 
egy elefántot. Nincs igaza ellenben, midőn azt 
állítja, hogy az afrikai elefántok, négyével-öté
vel összeállva s lábaikat és orrmányaikat össze
fonva ereszkednek a hullámokba, valamint 
Aristotelesnek sincs, midőn azt mondja, hogy 
az elefánt nem tud úszni, de fölemelt orr-
mányán keresztül lélegzelve halad át a mély 
vizeken. 

Plinius ajánlja hajnövesztőnek is a vadrózsa
levelet medvezsirral irrá keverve. Ajánlja, hogy 
uj asszonyok házuk ajtófelét farkas-zsirral ken
jék be, mely minden bübájt megtör. Aelián 
hozzáteszi még azt a meggyőződését, hogy a far
kasok nem tudják fejőket visszafordítani, s ha 
bizonyos fűre lépnek, rögtön ellankadnak. Ezért 
igyekeznek a rókák is ily füveket szórni a far
kasok ele. 

Az oroszlánokat illetőleg már Herodot elő
adja, hogy Thessaliában és Maczedóniában 
Xerxes tehervonó állatjait megtámadták s a te
véket szemelték ki magoknak, a min a «törté
netírás atyja* nagyon elcsodálkozik, midőn ott 
voltak előttük a lovak s tehenek is. Aristoteles 
és Plinius is ugyanazon helyeken állítják létező
nek az oroszlánt, mint a hol Herodot emliti, de 
kétségbevonják, hogy a nőstény életében tizen
egyszer kölykezik. Sőt Aristoteles egyenesen 
erősíti, hogy a szíriai oroszlány először ötöt 
fiadzik, azután négyet, s igy le egyig. 

Sokat tud mesélni Plinius a kagylóról is. 
Teljes hitelt ad Cleopatrának és gyöngyének; 
a britt gyöngyöket kicsinyeknek es szegényes 

í szinüeknek mondja, ámbár megengedi, hogy a 
f gyöngy szine javítható, ha a napra kitesziK. Azt 
I is megállapítja, hogy terem a gyöngy. Az évnek 
j bizonyos szakában föltárulnak és bizonyos ned-
i ves harmatot fogadnak magokba, ettől földuz-
j zadnak, megnőnek s ennek gyümölcse a gyöngy, 
I a harmat mennyiségéhez és minőségéhez képest 

jobb és rosszabb, kisebb és nagyobb. Ha tiszta 
és átlátszó a mi beléjök ment, akkor a gyöngy 
is fehér, szép és fényes, ha pedig vastag és za
varos, a gyöngy is homályos, halvány marad. 

A halakat Aristoteles szerint az esővíz neveli. 
«Ha a föld sok meleget vett be és kiszárad, 
mondja, és sok eső hull alá, akkor a vizek 
kicsiny halaktól kezdenek megnépesülni; vilá
gos, hogy ezek nem tojásokból kelnek ki, mert 
a vizzel telt tavakban tenyésznek s csak záporeső 
utánjőnek életre.» Ugyancsak Aristoteles véli 
tudni, hogy a halak nyitott szemmel alusznak; 
delfinek s czetek, s mindazok, melyeknek kopot-
tyujok van, ezt kinn hagyják a vizén. Plinius 
is beszél oly nagy és erős indiai halakról, me
lyek az inni jövő elefántokat viz alá nyomják 
és megfula3ztják. Máskor meg a csigák dugják 
fejeiket orrlyukaikba, ily módon elállják lélegze
tüket és megfojtják. Az echeneisről meg azt 
tudja, hogy belekapaszkodva a hajókba, meg
állítja azokat s ugyanez sóban tartva azzal az 
erénynyel bir, hogy a kútba ejtett aranyat ki
húzza. Egy más garázda hal állítólag nagy ha
jók árnyékában pihen, orrát kitartja a viz felett 
s ugy kémlel kisebb halászbárkák után, melye
ket ha észrevesz, feléjök úszik, felfordítja és el-
BÜlyeszti. Érdekes, a mit a czethal és a kicsiny 
musculus közti szövetségről följegyez. A czet
hal nem használhatja szemeit az azt boritó 
szemöldök nagy súlya miatt, ezért a másik 
úszik előtte s szem gyanánt szolgál neki. Bizo
nyos halak engesztelhetlen ellenségeskedésben 
állnak egymással, egymás farkába harapnak, 
sőt, ha csak közel érzik magokhoz ellenségüket, 
dühökben meghalnak. 

Nem feledkezik meg a tengeri emberekről 
sam Plinius. «Lissabonból, —írja egy helyt,— 
követség jött Tiberiushoz, elmondva, hogy egy 
formája után tritonnak vélt teremtés mutatko
zott egy barlangban s kagylóhéjjal hangokat 
csalt ki». 0 a Herkules oszlopai körüli tengert 
hiszi a csodák természetes hazájának. Kadis 
környékén is hallott tengeri emberekről s pe
dig magas állású egyénektől, a kik éjjel felkúsz
nak a hajókra s lesülyesztik a hajónak azt a 
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részét, melyre ráültek. Az angvineum vagy 
kigyótojás sokat emlegetett meséjét is, mely a 
régi kelta papok közt oly átalános gyógyszer
nek tartatott, ő emliti fel először. Mint mondja, 
az egy egész csoport kigyó közös tojománya s 
oly erősen ragaszkodnak hozzá, hogy a ki el 
akarja venni tőlök, ugyan gyors legyen, ha 
dühöket ki akarja kerülni. 

De legkülönösebb, mikor ezt a hiszékeny és 
felületes elmét is elfogja a kétkedés. Hiszi 
ugyan, hogy a bagolyláb plumbago-növénynyel 
égetve jó a kigyó ellen, de nem hiheti azt, 
hogy ha egy bagoly szivét az alvó nő balkeblére 
teszik, amaz legrejtettebb titkát is kimondja, 
azt sem tudja magával elhitetni, hogy a bagoly -
tojás a hajat megnöveszsze, mert «ki találna ba
goly-fészekre, mikor e madár annnyira ritka'?» 
— kérdezi. 

Természetesen a törpék sem kerülik ki Pli
nius figyelmét. Beszél a csodálatos gyorsaságú 
troglodytákról, kik, mint a halak, úsznak az 
arábiai öbölben, aztán megjegyzi, hogy csinos 
kis törpe nép él a Nilus forrásainál is, — hol 
csakugyan találtak a kutatók ily diminutiv nép
fajokat. E törpék kecskéken ülve, nyilakkal 
fegyverkezve jönnek le a tengerig s ott három 
hónapon keresztül pusztítják a darvak tojásait 
és fiókáit, s ezeknek gyűlölete csak akkor szű
nik meg irántuk, mikor útra kelnek. Ktesiás, 
a ki Nagy Sándor hódításairól irt, a pygmaeu-
sok hazáját Indiába teszi, s azt állítja, hogy sző
rös testök van, s nagyon búsulnak kicsinysé
gükért. 

Még a lovak szolgáltatnak bőséges tárgyat 
Pliniusnak balvéleményei elősorolására. Ide 
tartozik Sybaris lovassága, mely ütemre tán-
czol, Caesar lovának emberformáju első lába, a 
milyen lábú ló körülbelől minden száz évben 
előfordul, vagy a pej ló homlokán levő daganat, 
melyet anyja harap le s megbolondul, ha mis 
előzte meg benne, a mi pedig, mivel a daganat 
hatásos szerelmi ital alkatrésze, gyakran meg
történik. Sejus lovának története is Plinius 
nyomán ismeretes. Égi fajból származott, a 
thrák Diomedes ama kanczáitól, melyeket 
Herkules elvitt; nagyon szép külsejű volt, de 
minden gazdájára szerencsétlenséget hozott. 
Sejus egész házanépével együtt elveszett. Az
után Dolabella vette meg, szintén kárára, majd 
Crassusé lett, ki életét és seregét vesztette a 
parthusok elleni harczban. 

Hogy a farkasháj attikai mézzel keverve meg
gyógyítja a gyönge látást, hogy a bagoly farká
val jő ki a tojásból, hogy az Egyiptomban 
Pasht vagy Bast név alatt tisztelt tehenek ha 
tűzben álló házat Játnak, beleugranak, nagy 
bánatjára az egyiptomiaknak, kik testeiket ki
mentik és bebalzsamozzák, saját szemöldjeiket 
levágva gyász jeléül — mindezek a Plinius ha
gyományai, s érdekes világot vetnek az ókori 
népek babonás természetrajzi fogalmaira. 

SÁNDOR MÁTYÁS 
V E R N E GYULA R E G É N Y E . 

FRANCZIÁBÓL FORDÍTOTTA HUSZÁR IMRE. 

Egyedül jogosított tfícftlr[rV7 Hetedik 
magyar kiadás. IlLűV ftElftfl. folytatás 

IH. A Torontál bankház. 

— S hogyan fogja megfejteni a titkos irást ? 
kérdé a bankár. 

— Volt már dolgom az efféle ügyekkel, mint 
sok egyebekkel, — viszonzá Sárkány, •— és akár
hány jelirásos sürgöny fordult már meg a kezem
ben. E sürgöny gondos megvizsgálásából azon 
meggyőződésre jutottam, hogy nem alapul se 
számokon, se valamely előre meghatározott be
tűrenden, mely minden egyes betűnek a szoká
sostól eltérő jelentőséget ad. Igen, e levélben az 
s betű s-et, a p betű p-t jelent, de a betűk oly 
módon vannak elhelyezve, hogy a valódi érte
lem csak egy rostély segélyével állitható helyre. — 
Tudjuk már, hogy Sárkány nem csalódott. E le
velezésnél az általa feltételezett rendszert hasz
nálták. Azt is tudjuk, hogy annál megfejthetet-
lenebb volt. 
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— Legyen, — monda a bankár, 
— nem tagadom, hogy önnek igaza 
lehet, de a rostély nélkül lehetetlen 
elolvasni a levelet. 

— Az kétségtelen. 
— És hogyan fogja ön megsze

rezni a rostélyt ? 
— Azt még nem tudom, — feleié 

Sárkány; — de legyen nyugodt, 
meg fogom szerezni. 

— Igazán ! Nos hát, Sárkány, én 
az ön helyén nem fáradoznám vele 
annyit. 

— Annyit fogok fáradozni, a 
mennyi szükséges lesz. 

— Ugyan miért! Én egyszerűen 
elmennék a trieszti rendőrséghez, 
előadnám a gyanúmat és előmu
tatnám a levelet. 

— Elő fogom adni, Torontál Si
mon, de nem puszta feltevések alaj)-
ján, — viszonzá Sárkány hidegen. 
— Mielőtt beszélnék, kézzelfogható, 
következőleg kétségbevonhatatlan 
bizonyítványokkal akarok birni. Urá
vá akarok lenni ez összeesküvés
nek, igen, feltétlen urává, hogy 
hasznot húzhassak belőle, s e ha
szonból önnek osztályt kínálok. 
Ej! ki tudja, nem lesz-e előnyösebb 
az összeesküvők pártjára állni, mint
sem ellenük fellépni! 

E beszéd nem lephette meg To
rontál Simont. Jól tudta ő, mire képes az eszes 
és romlott Sárkány. De ha ez ember nem habo
zott igy beszélni a trieszti bankár előtt, akkor 
neki is tudnia kellett, hogy mindent lehet aján
lani Torontál Simonnak, kinek ruganyos lelkiis
merete nem igen válogatott az üzletekben. Kü
lönben nem ismételhetjük eléggé, hogy Sárkány 
régóta ismerte őt s ezenfelül oka volt hinni, hogy 
a bankház ügyei, bizonyos idő óta, nem álltak 
a legjobb lábon. Nem volt-e lehetséges, hogy az 
összeesküvés meglopott, feljelentett, értékesített 
titka segélyével megszabadulhatna zavaraiból? 
Sárkány erre alapitá terveit. 

Másrészt Torontál Simon e i erczben igyeke
zett erős védelmi állásba helyezkedni egykori 
tripoliszi alkuszával szemben. Nem volt távol 
azon föltevéstől, hogy létezhetik egy magva az 
összeesküvésnek az osztrák kormány ellen és 
hogy Sárkánynak sikerült kinyomozni az össze
esküvés részeseit. Zathmár László háza, melyben 
titkos összejöveteleket tartottak, a rejtélyes leve
lezés, a roppant összeg, melyet Sándor gróf nála 
elhelyezett és melyet mindig rendelkezésére ké
szen kellett tartani, mindez kezdett előtte nagyon 
gyanúsnak látszani. Sárkány ezúttal valószínű
leg fején találta a szeget. De a bankár még töb
bet akart megtudni, alaposan ismerni akarta a 
kalandor czéljait s azért nem adta meg magát 
oly könnyű szerrel, hanem közönyös hangon 
monda: . 

— S aztán, ha önnek sikerül megfejteni a tit
kos űást, — ha ugyan átalában sikerülhet, — 
látni fogja, hogy pusztán jelentéktelen magán
ügyekről van benne szó, melyekből következőleg 
nem húzhatunk hasznot, sem ön, — sem én. 

— Nem ! — kiáltá Sárkány, a legmélyebb meg
győződés hangján, — nem! Nyomán vagyok a 
legkomolyabb összeesküvések egyikének, mely
nek élén főrangú férfiak állnak és hozzáteszem 
Torontál Simon, hogy ön ebben ép oly kevéssé 
kétkedik, mint én. 

— De hát végre is, mit akar tőlem ? — kérdé a 
bankár ezúttal nagyon határozott hangon. 

Sárkány felkelt és halkabb hangon, de egye
nesen a bankár szeme közé nézve igy felelt: 

— Mit akarok — ( s e szót hangsúlyozta) 
megmondom. A lehető legrövidebb idő és bár
mily ürügy alatt be akarok jutni Zathmár 
László házába, hogy megnyerhessem a bizal-
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mát. Mihelyt egyszer bejutottam oda, a hol en
gem senki sem ismer, majd találok módot, ke
zembe keríteni a rostélyt és megfejteni a levél 
titkát, melyet érdekeink legnagyobb javára fogok 
felhasználni. 

— A mi érdekeink javára ? — ismétlé Torontál 
Simon. — Miért akar engem e dologba keverni ? 

— Azért, mert megérdemli a fáradságot, s 
mert önnek nagy nyeresége lesz belőle. 

— Ej ! hát miért nem vállalkozik rá egyedül? 
•— Azért, mert szükségem van az ön közre

működésére. 
— De hát magyarázza végre ki magát teljesen. 
— Idő kell hozzá, hogy czélt érhessek és pénz 

kell hozzá, hogy várhassak; már pedig pénzem 
nincs. 

— Ön jól tudja, hogy hitele nálam ki van 
merítve. 

— Meg lehet. Ön uj hitelt fog számomra nyitni. 
— Mit nyerhetnék általa ? 
— Azt is megmondom. Az általam megneve

zett három ember közül ketten, Zathmár gróf és 
Báthory tanár vagyontalanok, de a harmadik 
roppant gazdag. Erdélyben jelentékeny jószágai 
vannak. Ón tudja, hogy ha elfogják és elitélik 
mint összeesküvőt, elkobozott vagyonának nagy 
része azoké lesz, a kik fölfedezték és följelentet
ték az összeesküvést. Ön és én, mi ketten fo
gunk rajta osztozni, Torontál Simon. 

Sárkány elhallgatott. A bankár nem felelt. 
A felett tűnődött, hogy mit kivannak tőle, mint
egy óvadékul. Különben nem tartozott azon 
emberek közé, a kik hajlandók volnának 
magukat ily természetű ügyben személyesen 
kompromittálni, de azt sejtette, hogy ügynöke 
elvégezné mindkettőjük munkáját. Ha arra ha
tározná el magát, hogy részt vegyen e cselszö-
vényben, majd módját ejtené oly szerződést kötni 
emberével, hogy ő a színfalak mögött maradhatna, 
amaz pedig teljesen a kezében volna — És mégis 
habozot t . . . De hát végre is mit koczkáztatna ? 
Az ő neve nem szerepelne e gyűlöletes ügyben 
és ő mégis nyereséget húzna belőle . . . roppant 
nyereséget, mely helyreállíthatná bankházának 
egyensúlyát. 

— Nos? — kérdé Sárkány. 
— Nos, nem! —feleié Torontál Simon, kit leg

inkább azon gondolat rémitett el, hogy ily ember 
legyen a társa, vagyis helyesebben a czinkosa. 

— Ön visszautasítja ? 
— Igen, visszautasítom . . . S a mi több, nem 

hiszek az ön kombináczióinak sikerében. 
— Vigyázzon Torontál Simon! — kiáltá Sár

kány fenyegető hangon, s most már nem is igye
kezett magán uralkodni. 

— Vigyázzak ? és mire ? — ha szabad kérdez
nem . . . 

— Ne feledje, hogy tudok bizonyos dolgokat... 
— Takarodjék, Sárkány! — viszonzá Torontál 

Simon. 
— Tudni fogom önt kényszeríteni. 
— Takarodjék! 
E perczben a dolgozó-szoba ajtaján halkan 

kopogtattak. Mialatt Sárkány gyorsan az ablak 
felé fordult, az ajtó kinyílt és egy bankszolga 
hangosan monda: 

— Sándor gróf ur óhajtana Torontál úrral 
beszólni. 

Ezzel a szolga visszavonult. 
— Sándor gróf! — kiáltá Sárkány. 
A bankárt egyfelől csak kellemetlenül érint-

heté, hogy Sárkány e látogatásról értesült. Más
felöl sejtelme volt, hogy a gróf e váratlan meg
érkezése rá nézve nagy zavarok okozója lesz. 

— Ej ! mit kereshet itt Sándor gróf? — kérdé 
Sárkány meglehetősen gúnyos hangon. — Ön 
tehát összeköttetésben áll a Zathmár-ház össze
esküvőivel? Valóban, ugy látszik, hogy épen a 
czinkosok egyikéhez fordultam. 

— Fog ön távozni valahára? 
— Nem fogok távozni, Torontál Simon, és meg 

fogom tudni, miért jött Sándor gróf az ön bank
házába. 

E szókkal Sárkány beugrott egy fülkébe, mely 
a dolgozó-szoba alatt volt. A fülkeajtó függönye 
lecsukódott utána. 

Torontál Simon hivni akart valakit, hogy öt 
kilökésbe, de megfontolta a dolgot. 

— Nem, — monda magában, — végre is jobb 
ha Sárkány meghallja, miről lesz itt szó. 

A bankár csöngetett és megparancsolta, hogy 
azonnal vezessék be Sándor grófot. 

Sándor Mátyás belépett a dolgozó-szobába és 
szokása szerint hidegen viszonozta Torontál Si
mon előzékenységeit. Aztán leült egy karszékre, 
melyet az inas tolt elébe. 

— Gróf ur, — monda a bankár, — nem vár
tam az ön látogatását, mert nem tudtam, hogy 
Triesztben van, de a Torontál-bankház minden
kor szerencséjének tartja önt elfogadhatni. 

— Uram, — viszonzá Sándor Mátyás, — én 
egyike vagyok az ön legjelentéktelenebb kliensei
nek, s mint ön tudja, nem foglalkozom üzleti 
dolgokkal. Mindemellett mégis köszönettel tar
tozom önnek, hogy szives volt letéteménybe 
venni bizonyos tőkéket, melyekkel azon pillanat
ban rendelkeztem. 

— Gróf ur, •— monda Torontál Simon, — 
emlékeztetni kívánom önt, hogy azon tőkék folyó 
számlára vannak nálam elhelyezve és kérem, ne 
feledje, hogy kamatoznak önnek. 

— Tudom uram — feleié Sándor gróf, — de 
ismétlem, nem elhelyezni akartam azon összeget 
az ön házánál, hanem csak letéteményezni. 

— Legyen gróf ur, — monda Torontál Simon. 
— De a pénz e perczben drága és a méltányos
ság kívánja, hogy az öné ne heverjen gyümölcsö-
zetlenül. Az egész monarkhiára kiterjedő pénz
ügyi válság fenyeget. A bérviszonyok nagyon za
varosak. Az üzlet pang. Némely jelentékeny házak 
bukása megingatta a közhitelt és ujabb buká
soktól lehet félni... 

— De az ön háza szüárdan áll uram, — vi
szonzá Sándor Mátyás — és biztos, forrásból tu
dom, hogy ama bukások visszahatását csak na
gyon kevéssé érezte meg. 

— Oh! nagyon kevéssé, — monda Torontál 
Sünön, a legnagyobb nyugalommal. — Ezenfe
lül az adriai kereskedés mindig biztosit szá
munkra oly élénk üzleti forgalmat, mely Buda
pesten és Bécsben hiányzik, s minket épen ezért 
a válság csak nagyon csekély mérvben érintett. 
Miattunk tehát nem kell sajnálkozni, gróf ur, s 
mi nem is panaszkodunk. 

— Ehhez csak szerencsét kívánhatok önnek, 
uram, — viszonzá Sándor Mátyás. — Mindez-
által azt óhajtanám megkérdezni öntől, vájjon 
a válság alkalmából nem beszéltek-e bizonyos 
belső bonyodalmakról ? 

Noha Sándor Mátyás e kérdésnek legcseké
lyebb fontosságot se látszott tulajdonítani, To-
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rontál Simon mégis kissé figyelmesebben vizs
gálta öt, miután e kérdés tényleg összefüggésben 
lehetett azon dolgokkal, melyekről őt Sárkány 
értesité. 

— E részben semmit se tudok, — feleié a 
bankár, — és nem hallottam, hogy az osztrák 
kormány ez irányban nyugtalankodnék. Talán 
vannak önnek, gróf ur, okai azt hinni, hogy 
valamely közeli esemény... 

— Semmiféle okom nincs, — feleié Sándor 
Mátyás, — de a magas pénzügyi körök néha 
értesülve vannak oly dolgokról, melyeket a nagy 
közönség csak később tud meg. Ezért intéztem 
önhöz e kérdést, tetszésére bizván, hogy feleljen 
rá vagy sem. 

— Semmit sem hallottam ilyesmiről, — vi-
szonzá Torontál Simon. — Egyébiránt oly kliens
sel szemben, mint ön, gróf ur, nem érezném 
magamat feljogosítva a titoktartásra, mely érde
keire nézve netalán káros lehetne. 

— Köszönöm uram, — monda Sándor, — 
és önnel együtt magam is azt hiszem, hogy nincs 
mitől félni, se benn, se künn, nemsokára el is 

tenak kastélyba. Kérném tehát, legyen szives 
rendelkezésemre készen tartani önnél levő tő
kémet. 

Torontál Simon e kérdés hallatára nem birt 
elfojtani egy mozdulatot, melyet azonban Sándor 
gróf nem vett észre. 

— Mely napon kívánja átvenni tőkéit gróf ur ? 
— Jövő hó 8-án. 
— Eendelkezésére fognak állni. 
Ekkor Sándor gróf felkelt s a bankár elkísérte 

az előszoba ajtajáig. 
Midőn Torontál Simon visszatért dolgozó 

szobájába, ott találta Sárkányt, a ki csak annyit 
mondott neki: 

— Mielőtt két nap eltelnék, be kell jut
nom Zathmár gróf házába számvizsgálói minő
ségben. 

— Valóban, ennek meg kell lenni, — feleié 
Torontál Simon egyszerűen. (Folyt, kov.) 

* Az opiumtermelés jelentékeny lendületet vett 
Maczedoniában. A saloniki-i kikötőből 1883-ban 70,000 
kilogramm ópiumot vittek ki, a múlt évben már 
88,000 kilogrammnyit 3'/s millió frank értékben, fő
kép Angliába ee Amerikába. Egy kilogramm ópium 
előállítására itt 35—48 kilogramm mák szükséges. 

* A középkori öltözetet akarják ismét divatba 
hozni a drezdai festők. Eddig 80-an szövetkeztek, 
hogy ily öltözetben fognak járni: fekete kabát széles 
bársony ujjal s szűk nadrág sötétszinü gyapjúból, 
végre veres Szinti szatin mellény. 

* A japániak is érzik már a «rossz idők» hatá
sát. Osaka körül s Japán déli részén szigora törvé
nyeket állapítottak meg a takarékosságra nézve. 
Három embernek együtt inni nem szabad, a lako
dalmi szertartásoknál a drága italok helyét a thea 
foglalja el, a temetéseknél csak a legközelebbi roko
nok kapjanak valamit s hogy minden költséges szer
tartás egyelőre mellőztessék. 

* Hugó Viktor vagyonáról teljesen elkészült a 
leltározás; az érték kerekszámban öt millió frankot 
tesz, ugy hogy a világhírű író anyagilag is valószí
nűleg a legelső volt kartársai között. E vagyont csak
nem tisztán tollával kereste, a múlt évben mint iró 
1.200,000 frankot kapott. 

* A híres emberek sírját Koreában nagy, lomb
jaitól és ágaitól megfosztott fatörzsekkel ékítik, me-
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hagyom Triesztet és visszatérek Erdélybe, a hova 
sürgős ügyek szólítanak. 

— Ah! ön elutazik, grófúr? —kérdéTorontál 
Simon élénken. 

— Igen... legkésőbb két hét múlva. 
— De kétségkívül ismét vissza fog térni 

Triesztbe ? 
— Nem hiszem, uram, — feleié Sándor gróf. 

— De mielőtt elutaznám, szeretném rendbe 
hozni az Artenak kastély számadásait, melyek 
kissé el vannak hanyagolva. Jószágigazgatómtól 
egy egész halmaz iratot, számlákat, haszonbéri 
és erdöjövedelmi kimutatásokat kaptam, me
lyeknek átvizsgálására nincs időm. Nem ismer 
ön véletlenül valamely számvizsgálót, vagy nem 
nélkülözhetné valamelyik hivatalnokát, a ki ezt 
helyettem elvégezhetné ? 

— Semmi se lesz ennél könnyebb, gróf ur. 
— Nagyon le leszek önnek kötelezve. 
— Es mikor lenne szüksége e számvizsgálóra ? 
— Lehető leghamarább. 
— Hol jelentkezhetnék? 
— Barátomnál, Zathmár grófnál, a ki az 

Aquedotto-utczában 84. szám alatt lakik. 
— Meglesz. 
_ E munka mintegy tíz napot fog igénybe 

venni. S mihelyt be lesz fejezve, elutazom az Ar-

EGYVELEG. 
* A csillagok ragyogását Montigny franczia 

meteorolog 1700 éjjen át észlelte i észleletének tu
dományos eredménye, hogy a légkör nedvessége bár
mely alakban nagy hatással van a ragyogásra. Télen 
legerősebb, nyáron leggyengébb s eső közeledtére 
ép ugy erősbödik, mint hidegebb időjárás bekövet
kezésekor. 

'•' A madarak egy anglikán templomot Shorn-
cliffeben gyülekezőhelyül szemeltek ki s állandóan 
több száz madár telepedett le itt, nagyobbrészt fecs
kék. A pap a rendelkezésére állott erőkkel képtelen 
volt előzni a madarakat s ezért végre néhány kato
nát hozatott, kik vaklövésekkel riasztották ki őket. 

* Bismarck öregedéséről többek közt a követ
kező esetet beszélik : Nemrég néhány lübecki polgárt 
hívott magához tanácskozásra s ebédre. Egy egész 
óráig várakoztak reá a bejelentés után s ezalatt Bis
marck neje mulattatta őket. Végre a herczegnő csen
desen belépett férje dolgozó-szobájába s asztalára 
dőlve aludva találta őt. A hosszas munka után egé-
bzen elfeledkezett vendégeiről. 

* A legutóbbi földrengést határozottan az ural
kodó európai faj bűneinek, tulajdonítja az ind 
köznép. Egy lap egyenesen arra utalva, hogy a föld
rengés hatását csak a bengaliai kormányzó alatt 
levő területen lehetett érezni, azt hirdeti: «A föld
rengés jelzi, hogy a föld már nem tűrheti tovább az 
ő kormányzását •. 

lyek néha 30 láb magasak is s e felé tesznek egy 20 
láb hosszú faragott alakot, mely alligátorhoz ha
sonlít s fején réz- vagy fadarabokból álló láncz van. 
E sajátságos emlékazobrot csak kiváló tudósok és 
irók kapják. 

* Megkövesült emberi szemgolyókat hoznak 
most Peruból, melynek ősi lakói ma ismeretlen mó
don képesek voltak e megkövesedést előidézni. E kö
vesült szemek este sötétek, de napfényen igen szép 
zöld szint játszanak s oly tündöklők, mint az opál. 
Amerika némely helyein a nők ez uj sajátságos ék
szereket gyűrűkben, brocheokban s más helyen is al
kalmazzák. 

* Eszkimó lap jelenik meg néhány év óta Grön
land Godhaab nevű dán gyarmatában • Atnagagli-uti» 
(olvasmány) czim alatt. E lap teljesen eredeti, rajzai 
s közleményei kizárólag eszkimóktól erednek. 

* Kis Pipin székét mutogatják Larocheban, Bel
giumban. A rege szerint oly leány, ki egy óra alatt 
háromszor foglal helyet a székben, még abban az év
ben férjhez megy. A keresztül utazó nők közül sokan 
teszik meg e kísérletet, de a larochei leányok m ár 
nem bíznak benne. 

* Az olasz könyvtárakból lopott kincseket, me
lyek lord Asburnham birtokába kerültek, az olasz 
parlament 575,000 frankért vásárolta vissza. Legér
dekesebb részei I. Napóleon 50 füzetből álló ifjúkori 
munkái, köztök regények, novellák, Korszika törté
nete s levelezés Paoli nevű korszikai hőssel. 

MADRIDI TÜNTETÉS A NÉMETEK ELLEN. 
Forradalmi láz uralkodott e hó kezdetén 

Spanyolországban. A különben is könnyen 
lobbanékony spanyolokat nagy izgatottságba ej
tette az a hír, hogy valahol a Csendes-oczeán 
félreeső vidékén is okkupált a német hatalom, 
egy magában véve jelentékenynek alig mond
ható kis szigetet a Karolinák szigetcsoportjában, 
mely csoportot a spanyolok ősei fedezték fel s 
igy Ők magukénak tartották, bár háromszázad 
alatt soha sem jutott eszükbe azt okkupálni 
avagy legalább tulajdonjogukat hivatalosan ki
nyilatkoztatni. 

A láz hirtelen tört ki, de, mint ily esetek
ben szokott, annál erősebben. Szeptember 
4-én délelőtt még csak a hivatalos körök 
értesültek a németek okkupácziójáról, dél
után öt óra tájban már szájról-szájra járt a 
hír Madridban s rögtön zsibongani kezdett a 
nép. Az utczákon, kávéházakban s nagyobb te
reken élénk mozgalom támadt, mindenütt lehe
tett hallani a felháborodás hangjait, a sötétség 
beálltával már nemzeti zászlók is jelentek meg, 
melyeket tömegesen kisért a csőcselék «Éljen 
Spanyolország! Le a németekkel! Le Bis
marckkal!') s más hasonló felkiáltások között. 
A tömeg a különféle követségeknél, különösen 
a francziáknál, igen rokonszenvesen tüntetett, de 
annál nagyobb elkeseredés nyilvánult a nemet 
követség palotája előtt. Mintegy kétezerén 
gyűltek itt össze, az Ámor de Diós utcza egyik 
csinos épülete előtt s a tüntetés csakhamar 
rakonczátlansággá fajult. A jelen volt néhány 
városi rendőr alig birta a népet visszatartani 
attól, hogy a házba tóduljanak; egy embernek 
azonban sikerült a fal kiálló kövein felkapasz
kodni az erkélyre s ledobni a német czimert. 
Ez jel volt a többieknek, felmásztak az abla
kokba, bezúzták az üvegeket s letépték a német 
zászlót. 

Kielégítve vágyukat, a Puerta del Sol nevű 
térig mentek, folyvást nagyobbodó tömegben. 
E tér tulaj donkép csak kilencz szóles utcza 
összeszögelése, egészen rendetlenül fekvő czikk-
czakkos háztömegekkel, melyek közt egyedül a 
gubernarion mondható jelentékenyebb épület
nek. De nevezetes a hely azért, mivel itt van 
Madrid szive. Fogadók, kávéházak és holtok 
tömkelege minden; lóvasutak, omnibuszok itt 
keresztezik egymást s a járdán kora hajnaltól 
éjfélutánig folyvást nagy néptömeg mozog, mig 
a kávéházak előtt sok ember lopja a napot 
a déli népeknél szokásos semmit nem tevéssel. 

E helyre gyűlt össze a tömeg. A belügymi
nisztériummal szemben levő szökőkút előtt uj-
ságlapokból tüzet raktak s elégették a zászló 
nyelét és a czimert. A kivonult rendőrség 
képtelen volt őket szétüzni. Éjfélig folyton 
tartott a mozgás, az utczákon kocsikról s ma
gánházak erkélyeiről tartottak szónoklatokat. 
Végre kijött a katonaság, sok embert elfogtak, 
de vér nem folyt; három órakor a katonák be
vonultak a kaszárnyákba, de a rendőrség 
egész éjjel talpon volt. Másnap este újból kez
dődtek a tüntetések, de a rendőrség már magá
ban is meg tudta gátolni a nagyobb bajt. 

A német kormány, az erősebb fél, minden
esetre elismerésreméltó nyugodtságával, egy
szerű utczai tüntetésnek tekintette lobogója s 
czimere megsértését s megelégedett azzal, hogy 
a spanyol hatóság 17 bujtogatót s tettest bör
tönre itélt. A forrongásból igy nem lett háború, 
mint kezdetben hitték, bár az elkeseredés most 
is tart s a tömeg haragja a király s kormány 
ellen fordult, kik őket a gyenge országra nézve 
oly veszélyes háborútól legalább egyelőre meg
mentették. 

FILIPPOPOLIS. 
Kelet-Kumélia fővárosa néhány nap óta 

nevezetes hely lett. Megcsinálta a forradalmat 
nagy suttyomban, fogságba veté a berlini szer
ződés értelmében a szultán által kinevezett 
kormányzóját, alakított ideiglenes nemzeti kor
mányt, kikiáltotta a tartomány egyesülését Bul
gáriával, meghitta ennek fejedelmét, annak 
bemutatta hódolatát s lelkesedéssel mondott rá 
áment, a mikor ez megtéve magát északi és 
déli Bulgária fejedelmének. 

A meglepett Európa azóta folyvást Filippopol 
felé néz, melynek elég bátorsága volt földönteni 
azt, a mit Európa nagyhatalmasságai nagy fá-

A MADRIDI NÉPTÖMEG LETÉPI A NÉMET KÖVETSÉG ZÁSZLAJÁT. 

A NÉMET KÖVETSÉG CZIMERÉNEK ELÉGETÉSE A PUERTA DEL SOL PIACZON. 

radságosan fölépítettek. Alkalomszerűnek lát
szik ennélfogva röviden bepillantani az oly hir
telen nevezetességre vergődött városra. 

Filippopolist még maczedoniai Fülöp alapí
totta, a mit a történeti hagyományon kivül a 
városban és környékén történt ásatások leletei 
is bizonyítanak. Nem messze fekszik a Rhodope 
hegység délnyugatra húzódó hegylánczától, hét 
halomra épitve a Maricza folyó jobb partján. 
Drinápoly után az európai ottomán birodalom 
legszebb városának tartják ugy fekvésénél, mint 
épületeinél fogva. Lakossága mintegy 50 ezer 
lélekre rug, melyből legnagyobb számú a bol
gár (az előtt a török volt), noha ez sem tesz ki 
többet a lakosság felénél. A többi görög, török, 
örmény, zsidó és mindenféle európai, ugy hogy 
nyelv tekintetében valóságos Bábelnek mond
ható. Még a kormány hivatalos lapja is négy 
nyelven jelen meg s nem ritka az olyan tör
vényszéki tárgyalás, hol a vádlott görögül, az 
egyik tanú örményül, a másik törökül beszél, 
a közvádló franczia nyelven tartja vádbeszédét 
s minekután a védő bolgárul szónokolt s a biró 
ugyané nyelven hozta meg az ítéletet, a vádlott 
megappellálja görögül. 

A bolgár lakosság után még ma is legna
gyobb számú a török, de müvelteóg és vagyon 
tekintetében a görögök állnak az első helyen. 
A görög kereskedőknek vannak a városban 

azok a szép nagy házaik, bazárjaik, melyek Fi-
lippopolt szép és kereskedés tekintetében még 
a kétszerte nagyobb Drinápolynál is jelentősebb 
várossá teszik. A városnak ugyanis más keleti 
városoknál sokkal rendezettebb, szélesebb, 
egyenesebb utczái vannak, különösen a görögök 
által lakott halmokon, mig a síkságon elszigetel
ten lakó bolgárok és törökök városrészei ke-
vésbbé szépek s rendkívül egészségtelenek. 
A forróság nyáron néha kiállhatatlan s a módo
sabbak el is menekülnek a két órányira fekvő 
Rhodope hegységbe, hol gyönyörű üdülőik 
vannak. 

A városnak legelőkelőbb része az, mely ké
pünkön látható s mely a Dsambor Tepe és Népe 
Tepe nevű halmokon fekszik. Itt vannak az ide
gen konzulok és kereskedők palotái és üzlet
házai, a görögök és bolgárok gazdag templomai 
s a nagy bazár, mely átmetszi a várost s mene
dékesen lefelé a halom aljáig vonul. A bolgár 
monda szerint a délnyugoti hármas habjnon 
volna Marko Kralnak sirja. 

A villongás a lakosság különböző nemzetiségei 
között napirenden álló, de mégis legelkeseredet
tebb a bolgárok és görögök között. Most is min
den arra mutat, hogy a bolgárok forradalmától 
nem csak távol állottak a görögök, sőt azokkal 
még inkább ellenséges lábra is helyezkednek s 
már eddig is jelent meg egy oly értelmű nyilat-
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kozat, melyben görög részről kijelentik, hogy 
ha bolgár és török uralom közt kell választani, 
inkább választják az utóbbit. 

A KIÁLLÍTÁSBÓL. 
(Őszi gyümölcs-, virág- és vetemény-kiállitásunk.) 

Semmi sem múlik ugy mint az idő, s ha 
ez máskülönben is á l l , mennyivel inkább 
még a kiállítás alatt! Ugy tetszik, alig egy pár 
hét előtt zengtek még tárczairók, vezérczikkirók 
és újdondászok hangzatos khórusban apelyhedző 
rügyekről, a mint derült zölddel övezik a disz
kapu faragott czifrázatát, melyre ép most má
zolja utolsó ecsetvonását a piktor; majd jöttek 
a forró napok s a fogyasztott sör, a verejtékező 
homlok megannyi kapva kapott themáiul szol
gáltak a zsurnalisztikának; s ime ma már 
az ősz és a sárguló lombok kínálkoznak uj 
keretül a kiállítási referádákra. És lehet-e az 
őszt is meg nem énekelni, ezt a specziális magyar 
évszakot? Soha sem oly szép a magyar föld 
mint őszszel, és sehol sem oly szép az ősz mint 
Magyarországon. Nap és éj gyorsan követi egy
mást, s egymásba eresztik sugaraik villanó fé
nyét. Mosolygva száll alá az alkony, a nap még 
fenn lebeg, tétovázva, mint incselgő gyermek a 
meredély szélén s ime a hold is rég kibukkant 
már a láthatár mögül. Ott leselkedik, mint jele
nésére váró primadonna, inkognitójába burko
lózva ; csak fehér leplét kell levetnie, hogy a 
végszóra előrohanjon a színfalak mögül. Hosszú 
ökörnyálak lebegnek czél és irány nélkül a le
vegőben s a szikes talajon, mely fakó foltban 
üti ki magát az őszi pázsit haragos zöldjén, 
csöndes gulyák legelésznek. Itt-ott megmozdul 
a szőllők sürü búvhelye, láthatlan kezek fonód
nak a telt gerezdek körül s a künn váró puttó-
nok és kosarak mutatják, hogy mindenütt meg
indult a szüret. Virág és gyümölcs, termés és 
rügyezés egymásba olvad át s két évszak bája 
ölelkezik össze a természet kaczér csókjában, 
melyet mintegy tükörből ád önmagának. 

A keleti regék lehetetlensége, melyben ta
vasz és ősz egyszerre hozza virágait és gyümöl
cseit s egymásba hinti fényét s balzsamát, kicsi
ben megvalósultnak látszott a kiállítás virág
os gyümölcstárlatain. A szeptemberi hőségtől 
még kornyadozva, fáradtan lehellik illatjukat a 
rózsa és a szegfű, a gardénia és a jáczint, női 
ruhák suhogásával vegyülve el, míg az érés 
finom és nemes párája ezer alakban csiklan
dozza idegeinket, mint hamvas zománcz a szil
ván, mint puha pehely az ökölnagyságu kaj-
szibaraczkokon, mint aranysárga szin a körtén, 
dinnyén és almán. Haragosan villog elő a szer-
csikák vadoncz zöld szine, s csodás idomaikkal a 
pomologia mesés szörnyei, az almába ojtott birs
körte, a sárga, borzas rombour, az angol arany 
parmezán, a főherczég Antal-féle alma lilliputi 
termete, meg a Farkas Gyula csányi kertjéből 
kikerült viaszsárga óriási körték is kacsintanak 
egyet-egyet felénk. Mindenütt az ebéd utáni 
emésztésnek az a kéjes érzete, mely a gyü
mölcshajjal, csemegehulladékokkal, kávéfolttal 
és szivarhamuval borított asztaltól szokott ki
áradni a bor gőzébe vegyülve. 

S a gyümölcs prózája után a virágillat köl
tészete ! Mennyire egybevág s kiegészíti egy
mást a kettő. Amaz a fellázadt testtel békít ki, 
emez égbe emel. Amaz jóllaktat, elkábít, má
morba ringat, ez feltüzel, izgat és szerelemre 
hiv. Oh dicső egymásutánja az epikuri vágyak
nak, mely a miben születik, abban hal meg, 
szünetlenül uj életet adva önmagának! 

A virág — és különösen az ablakvirág mivelé-
sének fontossága épen a nagyvárosi élet szem
pontjából emelendő ki, ha meggondoljuk, hogy 
mennyire gazdagítják a levegő élenytartalmát s 
élénk színeikkel mennyire fölviditják az üzleti 
városok sötétes labyrinthjait. Lehetetlen ta
gadni az e tekintetben ránk váró feladat nagy
ságát, mihelyt egy rövid párhuzamot teszünk 
fővárosunk és más világvárosok közt. Bécsnek 
megvan a maga Gartenbau - gesellschaftja, 
Parisban minden munkásnő megszerzi mansard-
szobécskájába a pár sout érő cserép virágot, s 
Londonban rendes dijak és kiállítások gondos
kodnak a virágkultuszról. 

Napjainkban talán legszebb és legnagyobb 
szobakertészete H. Lajos bajor királynak van, 
melyet azonban kevés halandó szerencsés lát
hatni. A király virágháza közvetlen kapcsolat
ban áll magán-lakosztályával, s egyik fala 
egyetlen tükörből áll, mely gyönyörű tropikus 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
tájat tükrözve vissza, a kertet látszólag megkét
szerezi. Tekergőző czement-ösvények vezetnek 
keresztül-kasul s a termő réteg rézlapokra van 
felhordva, hogy megakadályozza az alant elte
rülő lakosztályok átnedvesedését. A Sellaginella 
repens tömött pázsitkoczkái, fák, bokrok és 
virágok tarkítják a látványt e kertben, mely 
Semiramis híres kertje mintájára terraszszerü-
leg van építve. Egy terjedelmes grotta is van 
itt, szökőkúttal s pálma-berektől, pisang- és 
dracsena - gruppoktól fedve, mely mögött a 
király néha álmodozni szeret, hallgatva a 
távolról jövő zenét, miközben villamos nap 
vagy hold vonja be mágikus fényével a kör
nyezetet. 

Puritán korunk azonban, mi tagadás? átalá-
ban kevesebb érzékkel bir a virágok iránt ma, 
mint a költőibb és érzékibb ókor. A rómaiak, 
egyiptomiak sohasem lehettek el virágok nélkül, 
s különösen a rózsáknak és a rózsaillatnak vol
tak bolondjai, ugy hogy tél idején rendesen 
óriási hajószállitmányok jöttek rózsával meg
rakodva Alexandriából Rómába. Illata miatt 
nemcsak vánkosokat és divánokat töltöttek meg 
rózsalevelekkel, hanem lakomáik alkalmával a 
padozatot is lábnyi magas rétegben rakták meg. 
Egy ebédnél, melyet Kleopátra Antoniusnak 
adott, a rózsalevelek, melyekkel a padozat két 
láb magasan volt behintve s azután hálóval 
behúzva, több mint 2000 forint értéket képvi
seltek, Nero császár pedig egyetlen lakomájá
nál 4 millió sestertiust adott ki Ázsiából hoza
tott rózsákra. 

Csoda-e, ha az ó-korban a legbájosabb mon
dák fűződnek a virágok királynőjéhez? Egy 
régi mythos szerint az istenek teremtették és 
először fehérnek és tövis nélkül, aztán tövissel, 
hogy gonosz emberek el ne pusztítsák. A biblia 
is hirdeti a rózsa dicsőségét s régi japáni képek 
csikós rózsákat is mutatnak mindenféle színben 
aranyos és ezüstös széllel, a mire ma az euró
pai kertészek hiába törekednek. Sőt valószínű, 
hogy a rózsa-tenyésztés a csesarok idejében 
még magasabb fokon állott mint ma. Visnu 
felesége, Laksmi istennő a hindu mythologia 
szerint 1116 levelű rózsában fekszik, a moha
medánok a próféta verejtékéből hiszik, hogy 
előállott s a görögök tudvalevőleg a szerelem 
istenének szentelték. 

Hinné-e valaki már most, hogy ez az oly 
| életteljes virág is szolgált egy időben a halál 
! jelképéül? Pedig bizonyos, hogy ugy a görögök, 
; mint a rómaiak temetési szertartásoknál hasz-
! nálták a rózsát. Már most valószínűnek látszik, 

hogy eredetileg a rozmaring névvel is a rózsát 
: szokta volt jelölni a nép, mint Mária rózsáját 

(rose mary). Azt is tudjuk, hogy abánatos rozma
ring nemcsak a menyegzői, de a halotti szertar
tásoknál is szerepet játszik népünknél, a mint a 
dal mondja: 

«Zsályavirág jóltevő, 
A rozmaring résztvevő. 
Veled búsul vagy örül 
Menyegző vagy holt körül». 

Létezik-e tehát valóban rozmaringvirág, vagy 
csak a rózsának átvitele, oly kérdés, melyet még 
vitatni lehet. Bizonyos, hogy Olaszországban is 
széltében azonosítják a katholikusok a rózsát az 
Udvezitő anyjával. A« sub rosatkifejezés is vonat
kozhat) k a halálra, de vonatkozhatik Harpokra-
tesre, a hallgatás istenére is, kinek Cupido a 
rózsát szentelte, sőt magára a szerelemre is, 
melynek jelképe, s melynek beszéde — a 
hallgatás. 

A mennyire tele a rózsa költészettel, annyira 
tele a költészet is a rózsával. Idézzük-e a mon
dát, mely szerint a rózsa eredetileg fehér volt, s 
csak Venüs vérétől, melyet a lábába hatolt tö
vis ejtett, lett pirossá ? Sadi, a persa költő, 
mint rabszolga a rózsának köszönhette mene
külését. Egy nap urának e megjegyzéssel nyúj
tott át egy rózsát: «Addig tégy jót szolgáiddal, 
mig tied a hatalom, mert a hatalom gyakran 
olyan mulandó mint ez a virág.» Hát Zillah, a 
bethlehemi szép lány története, ki hamisan vá
doltatván, máglyára ítéltetett, de a láng kikerülte 
őt s vádlóját borította el, mig a helyen, hol állt, 
rózsakert támadt ? 

* 
Szigorú dracaenák fenyegető, kardforma le

velei, mint kivont lángoló pallos a paradicsom 
bejáratát, ugy őrzik az időleges csarnok tágra 
nyitott két ajtószárnyát. Gondos kezek ápolják 
és ösztökélik egy-két napi életre a tikkadó vi
rágokat s az esti öntözés nyoma még ott ra-
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gyog reggel harmatképében a gyönge szirmo
kon, melyeknek nehéz küzdeni a tömeg tolongó 
súrlódásával es forró lehelletével. Csokrokba 
kötött rózsák haldokolva illatoznak s betegen, 
borzongó lázban zsugorítják össze vékony leve
leiket, hogy az embernek a szive esik meg raj
tok. S pedig minő szinváltozat és pompa például 
a Gillemot kisasszony kiállításában! A micro-
phyllok kicsiny zöld leveleitől a remontante-
rózsák óriási szirmaiig, melyek őszszel is még 
jól tartják magukat, a Lawrence ós Paquerette 
legfölebb 3 centiméter kerületű terjedelmé
től a 30, 54 centiméteres óriási rózsákig! Itt a 
Président Seuclur majdnem fekete válfaja, szé
lein vörös karikákkal, ott a belől fehér, szélein 
pirosas Homér, a minden rózsafaj közt leg
nagyobb Paul Nérón, a thea-rózsák közt leg-
gazdagabban nyíló Mademoiselle Francisca 
Krüger, meg a La Francé, a Beauté de l'Europe, 
Souvenir de Maimaison, a Perle de Jardin, stb. 
De a rózsák nemcsak szinök, illatok, nagyságuk 
és nyilasuk által különböznek egymástól, hanem 
formájuk által is. Vannak a rendes rózsa- és 
centifolia-alakuakon kivül mályva- és kamélia-
alkatuak, paeonia-, golyó-, kehely-, cső- és 
rosette-idomuak. Sárga, fehér, világos és sötét 
rózsaszín, világos és sötétpiros, barna, fekete
barna, ibolyaszínű, 1500—2500 különböző 
változatig. 

Honnan az a számtalan rózsafaj, mely már 
ma ismeretes? Ha csak egyetlen rózsafajunk 
volna, a virág termékenyítése rendes úton-mó
don a méhek és rovarok által történnék s min
dig hasonló növények állanának elő, mint 
azok, melyekből előállottak. De ha a növény 
közelében egy más rózsafaj van, akkor a szel 
és a rovarok az egyiknek himporával a másika t 
megtermékenyítve, oly válfaj jő létre, mely 
mindkettőhez hasonlít s mégis mindkettőtől 
különbözik. Ezer és ezer ily példányból mindig 
a legszebbeket válogatva ki, évről évre jobb 
s tökéletesebb fajokat nyerünk. Az újnak, a 
jobbnak ez a vágya hajtotta a rózsakedvelőket 
a mesterséges termékenyítésre, mely már oly 
nagy kiterjedést öltött. 

A felett is sokat vitatkoztak már, hogy hol 
van legvirágzóbban kifejlődve a rózsatenyésztés. 
Korábban kétségtelen, hogy Francziaország és 
Anglia álltak a rózsatenyésztés élén, az utóbbi 
húsz év alatt azonban a német tenyésztők híre 
is nagyot emelkedett. A bajor királyi ház e 
tekintetben is első helyen áll s elég a Miksa 
király által a starenbergi tón teremtett hűes 
rózsaszigetet említeni, vagy a mostani király 
által Chimseeben berendezett nagyszerű rózsa
telepeket. De József főherczég margitszigeti ker
tészete is méltán állitható ezek mellé, s világgá 
kürtölte a magyar és a Magyar-rózsák hírnevét. 
Sokat tett Francziaországban Napóleon a rózsa
tenyésztés emelésére, nemcsak saját kertjeiben, 
hanem egész birodalmában. Uj piaczokat szer
zett a rózsáknak s nyilvános kiállításokat ren 
dezett belőlök. 

* 
De ni n i ! Mi az a csodaszerü kertészeti 

monstrum, mely a csarnok közepe táján rémít
get szörnyszerü idomaival? Virágnak képzel-
nők, pedig gyümölcs, s gyümölcsnek, pedig 
virág a formája. Az eszme mindenesetre eredeti, 
melyet Beichsthaler Anna Pozsonyból igen ha
tásos formában vitt ki e helyütt. Óriási csokrot 

'kötött a legszebb gyümölcsökből, melyek közt 
fehér és piros almák helyettesitik a rózsákat, 
köröskörül pedig fehér, kék és piros szőllők a 
leveleket és lombokat. 

ízléses gruppok dicsérik a csarnok egész 
hosszában a fővárosi virágipar előhaladottságát. 
Fuchs Emil, Weber, Szelnár, Seyderhelm, Mühle 
(Temesvárról) a parkírozásnak valódi remekeit 
mutatják be óriási pálmákkal, latániákkal, dra-
csenákkal, ficusokkal és pandanusokkal. Itt-ott • 
mosolygó cyclamenek, büszke és halvány kame-
liák, s a gyönyörű szende kék Franciscea kandi
kálnak elő, mely utóbbi egész uj növény s még 
csak harmadéve van kereskedésben; érdemes 
megtekinteni Seyderhelm Szondy-utczai kerté
szetében, mely a legszebb s legújabb fajoknak 
egész gyűjteménye. Szelnár szoba-üvegháza, viz 
fűtésre berendezve, érdekes ujitás e téren; 
ugyanő Makart-CBokrokat is állított ki, ugy tet 
szik azonban, mintha ezek kissé már eltérnének 
az eredeti impozáns styltőls oly elemeket venné 
nek magokba, melyek zavarják az egész har
móniáját. Sokkal stylszerübbeknek tetszenek 
azok, melyeket Lampl a mezőgazdasági csar-
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nokban állított ki, gondos szárítással és tetsze
tős szinösszhanggal. 

* 
A kellemesről nem árt a hasznosra menni. 

És mi tehet több hasznot, mint konyháinkon 
az ízletes,friss, zamatos zöldség? Nagyon szé
pen megfértek kiállításunkon is a fantasztikusnál 
fantasztikusabb csokrok és virágok mellett az 
egyszerűbb ruházatú, szerényebb vetemények 
is, sőt kérdés, nem egy inyencznél melyikök 
keltett nagyobb ingert. Az erős fekete hagyma 
mellett óriási példányok minden fajból, ká
poszták, gyönyörűen frizirozott fejjel, mintha 
kasírozva volnának, török tarka tökök, abnor-
ínis alakban, mint egy-egy turbán, egymást vált
ják fel. Majd bab, krumpli, paradicsom, gomba, 
spárga, zeller, répa, petrezselem, karalábok és 
kaprok. Molnár József Amerikából hozott édes 
krumplit, melynek szine élénk sárga, homokban 
2 kilónyira is fejlődik, rendkívül bő termő s ize 
valóságos gesztenyéhez hasonló. Sütve, főve 
kitűnő eledel. Ugyanő amerikai oker-főzelékét 
állított ki, mely zsenge korában a spárgát kitű
nően pótolja, miért is az amerikaiaknak kedves 
eledelök. Virága is szép s két méterre nő. To
vábbá amerikai paszulyt is láthatnuk itt, mely 
a bőtermőség netovábbja s kifejtve vagy szára
zon pompás ízzel bir. Négy méter magas és vé
gig tele van hüvelyekkel. Mindhárom faj meg 
van honosítva Saxlehner András Hunyadi Já
nos keserüvizi kertészetében, hol azonban a 
szikes talaj gátolta kellő fejlésöket. 

Elvégre is az utolsó időleges kiállítás kerté
szetünknek ujabb diadalát mutatja ugy a virág-, 
mint a gyümölcs- és vetemény-kertészet terén. 
Talán hozzá fog járulni ahhoz is, hogy a kert 
szenvedélyét még szélesebb mederre terelje. 
Mennyi igaz örömnek és büszkeségnek forrása 
is egy darab rög, melyet magunkének mond
hatunk. Igaz, hogy a kertészkedő ember ren
desen nem a társaság, de a kedély embere, 
sokat izzad, lót-fut, s a mellett a külsőre sem so
kat ad, mindig szidja hol a fagyot, hol a hősé
get, hol a jeget, hol az esőt, küzködik major
sággal, éjjeli csirkefogókkal s a kertészet szen
vedélye a leggondatlanabb legényembert is rövid 
idő alatt gyökerestől képes filiszterré idomitni. 
De mit neki mindez; csakhogy kis kertje lábra 
állításával szomszédjai irigységét fölkeltse. 
Ebbeli örömét csak az zavarja néha, ha saját 
termésű uborkáját megkóstolva, elgondolj a, hogy 
több mint 20 krjában áll. A mitől aztán végre is 
csak az uborka lesz még savanyúbb. Beati 
possidentes ! V—r. 

AZ ERDÉLYI REFORM. EGYHÁZKERÜLET KÖZGYÜ- 
LÉSE ÉS AZ UJ PÜSPÖK FÖLAVATÁSA. 

Első eset a nemzeti fejedelmek kora óta, hogy 
Erdélyben a református püspök a mostanihoz 
hasonló ünnepélyes szertartással avattatott volna 
fel B igtattatott volna hivatalába. Az erdélyi ref. 
anyaszentegyház a magyarországi négy egyház
kerülettől teljesen külön állván, magyarországi 
püspöknek nem is volt ahhoz köze, hogy az er
délyi mikép igtattatik be. De az utóbbi század 
alatt nem is volttulajdonképeni/Jüs/Jö/cuá/asztós 
Erdélyben. Mindig csak közfőjegyző (generális 
nótárius) választatott, következési joggal (suc-
cessióval) a püspöki székre; az feleskettetett 
főjegyzőnek a közgyűlés (zsinat) színén. Ha aztán 
a püspök meghalt, a közfőjegyző egyszerűen 
beleült a püspöki székbe. Ez följelentetett a 
kormánynak. Ó felsége a nemzeti fejedelmektől 
örökölt jogánál fogva megerősítette és a Kolozs
várit székelő főkormányszék (gubernium) vala
mely magasb rangú ref. tagja által bevétette 
tőle a hűségi (homagialis) esküt. De az anya
szentegyháznak az erdélyi püspökök nem es
küdtek. 

Most a körülmények és állapotok mind a két 
űányban gyökeresen átalakultak. Az erdélyi 
közfőjegyző nem választatik többé következési 
joggal. Szász Domokos volt az első, a ki — 
ámbár szintén főjegyző — nem következett, ha
nem választatott püspökké s így e minőségben 
esküt kellett tennie az anyaszentegyháznak. 
Másfelöl az 1882-diki debreczeni zsinat az 
erdélyi anyaszentegyházat egyesitvén a ma
gyarországival 8 az egyetemes magyar ref. egy- i 
ház egyik kerületévé tevén azt, e kapcsolatnál 
fogva szükségesnek látszott az uj erdélyi püs
pök felavatását egyik magyarországi püspök 
által hajtatni végre, természetesen az esperesek 

VASÁBNAPI ÜJSÁG. 
közreműködésével, és az apostoli egyház ha
gyománya szerint a kezeknek fejretétele által. 

. A szép szertartás, mely a lelkészek felavatá- , 
sához egészen hasonló, püspöki avatásnál eddig \ 
szokatlan volt Erdélyben s annál nagyobb ér
deket költött. 

* 

Az ünnepélyes rendkívüli közgyűlésre, mely szept. 
20-án nyílt meg, nagy számmal gyűltek össze az 
erdélyi ref. egyházkerület világi és egyházi képvi
selői, főgondnokai, tanárai és más kitűnőségei. Az 
ünnepélyen számos vendég is részt vett, s képviselve 
voltak a Királyhágóntuli testvér egyházkerületek, 
jelesen ott voltak: a Dunamelléki egyházkerületből: 
gróf Tisza Lajos főgondnok, Szász Károly püspök, 
Szilddy Áron főjegyző. — A Dunántúli kerületből: 
Pap Gábor püspök, Vali János és Kis Gábor espe
resek. — A Tiszántúli kerületből: Tóth Sámuel fő
jegyző, Szabó János és Dávidházy János esperesek, 
Géresi Kálmán tanár. — A Tiszáninneni kerület ép 
e napon tartván közgyűlését, nem képviseltethette 
magát, de táviratokat küldöttek báró Vay Miklós 
főgondnok és Kún Bertalan püspök. Báró Vay 
Táljából kelt távirata igy hangzik: «A legifjabb, 
nagy reményekre jogosító evang. reform, püspök 
beigtatási ünnepélyéhez üdvkivánatát küldi id. báró 
Vay Miklós, a legidősebb elaggott főgondnok*. — Üd
vözlő iratot és sürgönyt ezenkívül is számosan küld
tek az uj püspökhöz az ország minden részéből, igy 
Révész Bálint tiszántúli püspök, báró Prónay Dezső, 
az ág. hitv. egyház főfelügyelője és dr. Szeberényi 
Gusztáv bányakerületi, Geduly Lajos dunáninneni 
ág. hitvallású szuperintendensek. Az erdélyrészi 
evang. egyház részéről Kástner Henrik főgondnok 
küldött üdvözlő iratot, továbbá Budapestről Hegedűs 
Sándor, Kerkapoly Károly, Buzogány Áron, gróf 
Haller János, Véghelyi Dezső veszprémi alispán, stb. 

A közgyűlést szept. 20-án d. e. 10 órakor a ref. 
kollégium dísztermében b. Kemény Gábor főgond
nok nyitotta meg, fölemiitvén, hogy az erdélyi ref. 
püspökválasztásnál az első eset most, hogy e szék be
töltése nem successio alapján töltetik be, s első eset az 
is, hogy a püspök, kinek választását O Felsége legfel
sőbb elhatározásával jóvá hagyta, nem kormánybiz
tos, hanem Ő Felsége kezeibe tegye le a hűségi es
küt. Erre megállapittatott az egyházkerület szine 
előtt leteendő püspöki eskü-minta. S ezután az elnök 
fölhívására a gyűlés tagjai, összesen 150-en tes
tületileg mentek a szomszédos templomba, a re
formátusok farkasutczai nagy és szép templo
mába, melynek — a számukra fentartott helyeken 
kivül — a nagy közönség már minden zugát betöl
tötte. Itt a gyülekezet éneke s a kolozsvári dalkör 
karéneke után, az állandó igazgató-tanács által a 
megválasztott püspök beigtatására felkért Szász 
Károly dunamelléki püspök a szószékbe ment föl s 
itt, buzgó előfohász után, utalva a beigtatandó püs
pökkel való testvéri, s Erdélyhez mint szülőföldéhez 
s ezen egyházkerülethez, melyben harmincz évvel 
azelőtt lelkészszé avattatott, fiúi viszonyára, a beig
tatandó püspökhöz fordulva, Krisztus ama szavaiból 
kiindulva, melyekkel a galileai tengeren halászó 
testvéreket, Pétert és Andrást apostolaiul hivta vala: 
kövessetek engem és azt mivelem, hogy embereket 
halészszatok (Mát. IV. 19.) fejtegette, miben álljon 
a lelkek halászata, megnyerése a hit ereje és a szere
tet által, s a püspöki hivatal kötelességeit a Pál apos
tol által Timotheusnak és Titusnak előszabott mérté
ken felül a legmagasabb, eszményi czélok utáni 
törekvésben mutatván fel, a felavatandóra, valamint 
a gyülekezetre s az egész anyaszentegyházra, a hazára 
és a királyra áldást kérő buzgó imával zárta be nagy 
figyelemmel hallgatott beszédét. Most a szószék
hői leszállván, a nagy-enyedi theol. intézeti dalkör 
záréneke közben a templom közepén körben ülő 
esperesek közé jött s az ott ülő Szász Domokos 
erdélyi reform, püspököt az egyházkerületi közgyűlés 
által már megállapított eskü letételére felhívta; mi — 
a h. főjegyző Benkü János előolvasása mellett — meg
történvén, a felavatandó püspök a középen letérdelt 
s az apostoli szokás szerint a kezeknek fejre tevése 
által — először a felavató püspök, azután sorban az 
esperesek által — egy-egy szentírási hely elmondása 
mellett hivatalába beigtattatott. 

Ez ünnepélyes szertartás után a «Jövel Szentlélek»-
nek az esperesek által karban éneklése alatt, a most 
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mar beigtatott püspök, Szász Domokos ment fel a 
szószékbe, és ott, mindenek előtt Isten iránti hálá
ját és alázatát fejenve ki és a gyülekezetet s az anya
szentegyház minden rendéit melegen üdvözölvén, 
Krisztus ama mondásából indulva ki: az én igám 
gyönyörűséges, az én terhem könnyű (Máté XI. 30.), 
gyönyörűségesnek vállá a maga igáját, mivel abban 
ő istennek, az anyaszentegyháznak, s a nemzetnek 
és a hazának szolgál; s könnyűnek a maga terhét, 
mivel abban hivataltársainak, sőt az anyaszentegy
ház összes tagjainak támogatására s az elődök em
lékének és példájának buzdító erejére, mindenek 
felett pedig Isten segítségére számithat. Nagy hatást 
tett kivált ott.hol ez országrészben a nemzeti lét szem
pontjából vett közművelődési munka magasztos voltát 
fejtegette. Beszédét az anyaszentegyházra, a hazára 
és királyra, valamint Kolozsvár városára és az egész 
közönségre áldást kérő buzgó imádsággal s a gyüle
kezetre első ízben adott főpásztori áldásával fejezte 
be, mire a lélekemelő és megható ünnepély véget ért. 
Az ünnepélyen a közönség soraiban jelen volt özv. 
id. Szász Károlyné is, ki elérzékenyülve hallgatta 
végig két püspök-fiának beszédét. 

A templomi ünnepély után az igazgató-tanács ál
tal rendezett diszlakoma következett, melyen 250-en 
vettek részt, s ugy itt, mint a templomi ünnepélyen, 
az idegen vendégeken kivül sokan voltak jelen a 
helybeli többi felekezetek köréből, s a hadsereg és 
honvédség főtisztjei közül is. Az első felköszöntőt 
b. Kemény Gábor mondotta a királyra és a királyi 
családra. Ezután Tisza Lajos mondott köszöntőt az 
uj püspökre. Szász Domokosra. Szász Domokos a 
kultusminisztert éltette. Pap Gábor ref. püspök báró 
Kemény Gábor főgondnokra, Szász Gerő Szász Ká
rolyra, Hegedűs István gr. Tisza Lajosra, Jenéi Vik
tor b. Vay Miklósra mondott köszöntőt, a kit távira
tilag is üdvözöltek. Szász Károly az idegen vallásfe
lekezetekre ürített poharat; Nagy László szilágyi 
esperes br. Jósika Samu főispánra, dr. Kovács Ödön 
Kolozsvár város polgármesterére. Bévay Pál az er
délyi magyar közművelődési egyesületet éltette s el
nökét gr. Bethlen Gábort, stb. 

A következő nap, szept. 21-én az egyházkerület 
folytatólagos közgyűlésén először is a különböző 
bizottságok választattak meg. Erre kezdetét vette az 
egyházi kodifíkáczió körüli vita, mely a következő 
üléseket is elfoglalta, s melyről alább szólunk. Dél
után történt meg a szavazás a Zeyk Karoly halála 
által megürült egyik főgondnoki helyre, melyre báró 
Bánffy Dezső Szolnok-Dobokamegye főispánja válasz
tatott meg, s a Szász Domokos püspökké választatás i 
által üresedésbe jött egyházkerületi közjegyzői állás
ra, melyre Szász Gerö kolozsvári pap és esperes 
választatott meg 97 szavazattal, mig ellenjelöltje, dr. 
Kovács Ödön nagyenyedi hittanár 77 szavazatot 
kapott. SzáBz Gerőt a másnapi közgyűlésen igtatták 
be főjegyzői hivatalába. A gyűlés elején küldött
ség hívta meg, hogy állását elfoglalja, s először 
báró Kemény Gábor főgondnok üdvözölte az uj 
főjegyzőt, a ki ezután letette az esküt. Szólt ezután 
Szász Domokos püspök; Szász Gerő pedig ékes 
beszéddel köszönte meg a megtiszteltetést és bizalmat. 
A beszéd végeztével Benkő János volt helyettes jegyző 
átadta neki a főjegyzői tollat. 

Az erdélyi egyházkerület e közgyűlésé
nek — a püspök beigtatásán ée a főjegyző 
választásán kivül — legfontosabb tárgya volt a 
zsinati törvények alkalmazása és életbelépte
tése iránti intézkedés, ahhoz képest a zsinati és 
a különleges törvények egybeöntött kodifikálása. 

Az 1882. évi ref. zsinati törvények 9. §-a 
fenhagyta az erdélyi egyházkerületnek, hogy 
háromszázados különállása alatt kifejlett szer
vezetét s alkotmányát fentarthassa s magára a 
zsinati törvényeket azokhoz képest alkalmaz
hassa. Lényeges különbségek: 1. az állandó 
igazgatótanács, mint közigazgatási közeg, mely
nek továbbra fentartása kívánatos, sőt szükséges; 
2. a papi és világi elem közti számszerinti egyen
lőségnek, valamint a kettős elnökségnek hiánya, 
melyek nélkül szintén el lehet továbbra is 
az erdélyi egyházkerület, hol a világi elem túl-
nyomósága ugy nemzetiségi, mint egyházi 
szempontból sokkal hasznosabb, mint volna a 
merevül keresztülvitt paritás; 3. a püspöknek, 
espereseknek, gondnokoknak, stb. nem az egyes 
gyülekezetek, hanem az illető (egyházmegyei és 
kerületi) közgyűlések által választása, a mi az 
erdélyi egyházalkotmánynak nem tisztán pres
biteri, hanem részben konzisztoriális — szer
vezetéből következett, s melyet megváltoztatni 
Erdélyben szintén nem volna hasznos. 
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A kodiukaczionalis munkát a közgyűlés csak 
részben teljesitette. Elvi határozatokat hozott 
inkább s a részletes kérdéseket függőben hagyta ; 
ámbár egészen kidolgozott alapos és részletes 
bizottsági munkálat volt előtte, némely kérdé
seket még érni hagyott, hogy közelebbről annál 
nagyobb közmegnyugvással oldhassa meg. 

AZ ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSRÓL. 
A kitüntetések. A jury-tanács e hó 24-ikén tette 

közzé a kitüntetések jegyzékét. A kiállítók mintegy 
harmadrésze nyert kitüntetést, illetőleg érmet, össze
sen 4891. Ebben van 114 díszoklevél, de ez voltaké 
pen 103-nak szól, mert néhány kiállító több csoport 
ban kapott ugyan díszoklevelet, de ezek egy oklevélbe 
vonatnak össze. A díszoklevelek értékét emeli az a 
körülmény is, hogy azokat Rudolf trónörökös, mint 
a kiállítás védnöke, sajátkezüleg írja alá. A megítélt 
3776 kiállítási nagy érem közül 497 Horvátországra 
és 227 a külföldi kiállítókra esik. E sorozatban nem 
foglaltatnak bent: a képzőművészeti csoportban, a 
pótkiállitásokban és az időleges kiállítások alkalmából 
megítélt kitüntetések, melyek nagyrészt külön birá 
lati eljárás alatt állottak és a melyek alkalmából 
megítélt kitüntetések (kivéve a szőllőkiállítást és a 
lókiállitást) már régebben közzé voltak téve. 

Mária Dorottya főherczegnő mellszobra. Zala 
György jeles fiatal szobrászunk elkészítette Mária Do
rottya, József főherczeg leányának mellszobrát, s 
miután József főherczegtől erre az engedélyt meg
nyerte, a szobrot kiállította az országos kiállítás mő-
csarnokában, hol Vastagh Györgynek ugyancsak 
Mária Dorottya főherczegnőt ábrázoló festménye is 
ki van állítva. A mellszobor tiszta fehér karrarai 
márványból készült és erdélyi fekete márványtalap
zaton nyugszik. 

Franczia látogatók. A Lesseps vezetése alatt itt 
járt párisi vendégek szíves fogadtatása sok francziá-
nak kedvet adott a kiállítás meglátogatására, s a 
kiállítás bizottsága e napokban kapott értesítést, hogy 
közelebb mintegy kétszáz látogató érkezik Marseille-
ből, Toulon-ból s Bordeaux-ból. Nagyobbára iparosok 
és gazdák. Tanulmányozni akarják viszonyainkat. 
Erkezésök napja még nincs megállapítva. 

Szerb vendégek mindig vannak a kiállításon. 
E hét elején is harminczöt főnyi csoport érkezett a 
kiállítás megtekintésére, s Novakovits volt miniszter 
és Puvaracz arkhimandrita vezetése alatt a közinté
zeteket is meglátogatták. 

Nemzetközi szőllő-kiállitás nyílt meg e hó 24-én 
az időleges kiállítások csarnokában, hol a különböző 
szőllőfajokat nagy Ízléssel rendezte el Molnár István, 
a budai vinczellériskola igazgatója. Kiállító 65 van, 
van, nagyobbára hazánkból; külföldi csak kevés vesz 
részt. A gróf Andrássy Gyula szőlőskei uradalma 
161-féle szóllőt, Stark Adolf B.-Csabáról 228-félét, a 
horvát-szlavón gazdasági egylet 240 félét, a pécsi 
szőllősgazdák kétszáz fajt, az erdélyi gazdasági egylet 
139-et, mutat be. Az országos fillokszera-állomás far-
kasdi telepe a fillokszerának ellenálló tőkék termésé
ből küldött, amerikai fajokat, vagy ily fajokba oltott 
tőkéket. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Dante magyarul . A magyar tudományos akadé

mia könyvkiadó-vállalatának 1884—86-iki sorozatá
ban megjelent Dante • Isteni színjátékának* (Divina 
Commedia) első része * A pökd*, Szász Károly fordí
tásában. A nagy mű fordításával koronkint többen 
tettek kísérletet. Szász Károly, ki a világirodalom 
annyi remekét ültette át a magyar költészetbe, szin
tén régen dolgozik Dante fordításán, nagy szeretettel 
és hévvel. Műfordítói érdemeit alig is emelhette volna 
méltóbban, mint Danteval, s irodalmunk kitől sem 
várhatta inkább e nagy erőt, mély költői érzéket, a 
nyelv könnyű és tiszta kezelését igénylő nehéz mun
kát, mint Szász Károlytól, ki nemcsak mint kitűnő 
műfordító élesztette e várakozást, hanem mint Dante 
alapos ismerője is, sokáig és behatóan búvárolván a 
nagy költőt, a kiről «A világirodalom nagy eposzai» 
művében oly jeles tanulmányt tett közzé. Dantét az 
eredetihez s az .Isteni színjáték, fölött kifejlett nagy 
irodalomhoz és kommentárokhoz méltón nyújtja a , 
magyar olvasóközönség kezébe, illetőleg csak az első \ 

részt, de az ő nagy munkaereje, a folyton folytatott 
munkálat, s tegyük hozzá a jó egészség is, erős re-
niényt ád, hogy a tPurgatorium» és «Paradicsom» is 
nemsokára elkészül, s Dantét teljesen birjuk, nemcsak 
a lefordított, de a magyar költészetbe bevezetett Dan
tét. Az első rész huszonkilencz ivet (465 oldal) foglal 
el. Előszó, bevezetés nyitja meg. Dantét nem is lehet 
felvilágosítások nélkül hagyni, mert eposzában korát, 
annak eszméit festi; a költő életét, a középkor szel
lemét ismernünk kell, a a fölidézett benyomások 
által eleveníteni meg fogékonyságunkat. Szász Károly 
igy előkészítve olvasóit, még az egyes részekhez is 
külön külön tanulmányt irt, s ezen kivül bő jegyzetet 
minden feltűnőbb vonatkozásról, személyekre tett 
czélzásokról, ugy hogy nem csak az eposz szellemé
nek mélyét tárja föl, hanem megvilágítja az egyes 
részleteket is ott, a hol a rég múlt idők homálya 
terül Dante és modern olvasói közé. A magyar közön
ség bizonyára nagy érdeklődéssel fogadja e művet, 
melynek ily kitűnő átültetésében nemcsak irodalmunk 
izmosodása mutatkozik, hanem a mivelt közönség 
igényeinek emelkedése is. A kötet ára 3 frt. 

A borászat könyve, tekintet tel hazánk bor
termelésére. A kir. magyar természettudományi 
társulat megbízásából írták dr. Csanády Gusztáv és 
dr. Plósz Pál tanárok. 47 rajzzal. Budapest, 1885. 
Ara 4 forint, a természettudományi társulat tagjai
nak 3 forint. — A természettudományi társulat 
1876-iki nyílt pályázatán Csanády és Plósz jeles 
tanárainkat bizta meg a balatonvidéki borok s több 
borászati kérdés megvizsgálásával. Később a meg
bízottak saját fölterjesztésére oly munka összeállí
tására szólitá fel őket, mely a borászat minden 
fontosabb kérdését felölelje s egyúttal kézikönyvül 
szolgáljon bortermelőinknek. így jött létre a fent 
megnevezett 650 lapra terjedő kötet, mely a tudós 
szerzők több évi gondos vizsgálatainak és tanulmá
nyainak eredményét tartalmazza s ritka alapossággal 
terjed ki mindenre, a mi a borral való bánásra 
vonatkozik. Tartalmazza azon felül a hazai borá
szatra vonatkozó adatok gyűjteményét s tudományos 
alapon rendkívül becses utasításokkal szolgál a borá
szattal foglalkozóknak. Most, midőn csaknem kivétel 
nélkül minden hazai termeivényünk súlyosan szen
ved a külföldi verseny alatt s egyedül a bor az, mely 

— a nagy bortermelő országokban pusztító fillokszera-
vész miatt — verseny tekintetében ma kedvezőbb 
helyzetben van, mint volt bármikor azelőtt; midőn 
tehát a gazdasági tevékenység is mind inkább a bor
termelés felé fordul hazánkban : kétszeresen jó szol
gálatot tett a természettudományi társulat e jeles és 
minden tekintetben elismerésreméltó, hasznos 
munka megiratásával, melyhez hasonlítható irodal
munkban még nem volt s melyet a legképzettebb 
szakember is csak okulással fog vehetni a kezébe. 
Nem csupán jeles tudományos munka ez, hanem egy
úttal könnyen érthető népies nyelven irott gyakorlati 
útmutató, mely egy országos érdekű gazdasági ágat 
akként tárgyal, hogy l a nevezetesebb borvidékeink 
ennek tanácsai szerint járnak el, nemcsak magok 
fogják látni hasznát, hanem bortermelésünk oly len
dületet is vehet, mely hazánk egyik legnevezetesebb 
és legbiztosabb gazdasági jövedelmét okvetetlenül 
megtöbbszörözi. Melegen ajánljuk a derék munkát 
olvasóink figyelmébe. 

Ráth Mór kiadásában ismét értékes müvek hagy
ták el a sajtót. Arany János összes munkáiból a 32-ik 
füzetet kapjuk, mely a nagy költőnek Aristophanes 
fordításaiból a «Lysistrate», «Nők ünnepe* czimü 
darabokat közli. Ára 60 kr. — Eötvös összes munkái 
közt pedig az Emlékbeszédek közlését kezdi |meg a 
most megjelent füzet, melyben a Kölcsey, Körösi 
Csorna Sándor, gr. Dessewffy József. Vörösmarty és 
Kazinczy fölött az akadémián tartott beszédeket ta
láljuk. Ara 50 kr. Ugyancsak Eötvöstől megjelent 
*A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az 
államra* czimü nagy műből a 4-ik füzet; ára 50 kr. 
— Gróf Tolsztoj híres orosz regényéből: t Háború és 
béke* a 2-ik füzet; ára 60 kr. — • A magyar nemzet 
családi könyvtára" vállalatban Ráth második kiadás
ban bocsátja közre Dickensnek tBarnaby Rudge* 
czimü három kötetes regényét, melyet Bérezik Ár
pád fordított magyarra. A nagy angol író e regényé
nek kora a múlt század utolsó része és erőteljes kor
rajzi festés veszi körül a regény eseményeit. 
A magyar olvasó közönség mindig szerette Dickenst, 

kinek mély humora, életismerete, hatalmas jellemző 
ereje, szeretetreméltósága, gyöngédsége és drámailag 
alkotott cselekvénye a nagy szellemnek oly bő nyi
latkozása együtt, hogy az ujabb világirodalomban 
senkinek sem jutott ily gazdagság. A három kötet két 
kötetbe van osztva s ára 2 frt 80 kr. — Végül az 
1885-ik évi országgyűlési törvényczikkekből a 3-ik 
füzet látott napvilágot, a XII—XXV. törvényezikkek-
kel; ára 1 frt. 

«Chuzzlewitt» Márton élete és kalandjai, irta 
Dickeus Károly, fordította Gyöngyösy László. A nagy
hírű angol regényíró egyik nevezete? műve, mely 
épen negyven év előtt jelent meg, s nagyban nép
szerűsítette a «Pickwick klubb» és «Twist Olivér» 
szerzőjének nevét. «Chuzzlewitt» a humor és szatíra 
leleményes, pezsgő életű műve, mely az angol és ame
rikai élet közt von párhuzamot. A Légrády-testvérek 
kiadásában jelent meg. A hí rom kötet ára 3 frt. 

A Magyar Helikon czimü vállalat, melyet Stamp-
fel Károly ád ki Pozsonyban s melynek füzeteit a 
közoktatásügyi minisztérium a magyar nyelv és iro
dalom tanulmányát elősegítő olvasmányul ajánlotta, 
ismét öt uj füzettel gyarapodott. Az egyik fűzet két 
jeles történetírónk életrajzát nyújtja egymás mellett, 
Horváth Mihályét és Szalay Lászlóét; irta dr. Sziny-
nyei József; szintén ő irta a nyelvújítás két jelesé
nek Révai Miklósnak és Verseghy Ferencznek élet
rajzát is. A következő füzet Kármán József és Faludy 
Ferencz életrajzát közli Prém Józseftől. A történelmi 
életrajzok közt pedig megjelent <tHunyady Mátyás*, 
dr. Márki Sándortól és «Fráter György* Barabás 
Samutól; mindkettő gondos dolgozat. Egy füzet ára 
20 kr. 

Az akadémiai értekezések. A tud akadémián 
tartott értekezésekből egész gyűjtemény jelent meg 
egyszerre: 

A nyelv- és széptudományi értekezésekből négy; 
tA kasztamuni török nyelvjárás", Thury Józseftől: 
ára 50 kr. 'Nyelvészeti mozgalmak a mai görögök
nél*, Télfy Ivántól; ára 20 kr. «Boldogasszony, ös-
vaüásunk istenasszonya*, Kálmány Lajostól; ára 20 
kr. *A mondat dualizmusa*, Brassai Sámueltől; ára 
60 kr. — A természettudományi értekezésekből: 
*A Beregmegyében levő bilásoviczi Irma-forrás ás
ványvizének vegyelemzése*, dr. Nendtvich Károlytól; 
ára 10 kr. — Á történelmi értekezésekből: Összeha
sonlító vizsgálatok a hazai és északeurópai praehis-
torikus kőeszközök eredete s régisége felől*, Ortvay 
Tivadartól; ára 40 kr. — Az emlékbeszédekből: 
^Emlékbeszéd Baintner János felett*, Apáthy István
tól, ára 10 kr. — A mathematikai értekezésekből : 
t Tanulmányok az égi testek fotografáldsa terén*, 
Gottliard Jenőtől; ára 20 kr. «A napfoltok gyakorias-
sága 1872-től 1884 végeig», Konkoly Miklóstól; ára 
30 kr. 

A képzőművészet remekei czimü diszes nagy 
vállalatból, melyet Díváid Károly ad ki és melyhez 
dr. Szendrei János írja a szöveget, megjelent a IV. 
kötet VIII. füzete ; tartalma: «Magdolna*, Canová-
tól; «Szent család» Tiziántól, «Arragoniai Johanna 
arczképe* Rafaeltől, «Vénus és Cupido», Giordano 
Lucától 8 "Vadászat. Wouwermantól. A füzet ára 
1 frt 20 kr. 

Vidéki uj lapok. Győrben nQyőr és Vidéke* 
czimü lap indult meg; párton kívüli állást foglal e l ; 
megjelenik minden csütörtökön és vasárnap, vegyes 
tartalommal. Előfizetési ára félévre 4 forint, szer
kesztője pedig Ernyey Károly. — A másik uj lap 
*Kassai Szemle*, társadalmi, kereskedelmi és ipari 
érdekeket képviselő lap, megjelenik csütörtökön és 
vasárnap. A Ries Lajos kiadásában és szerkesztésében 
megj .4enő lap ára egész évre 5 frt, fél évre 2 frt 
50 kr. 

A műcsarnok őszi kiállítása november első nap
ján nyilik meg. Dr. Szmrecsányi Miklós titkár a vá
lasztmány megbízásából személyesen járt Parisban 
és Brüsszelben, hogy a külföld nevezetesebb festőitől 
is minél több képet szerezzen. Nemzetközi kiállítás 
lesz ez is, de a magya művészek szintén buzgón 
dolgoznak. Különösen a több rendbeli pályadijakra 
érkező versenymüvek fogják emelni a gyűjtemény 
becsét és érdekességét. A bejelentési határidő októ
ber 10-ike ; s az illető müveket tiz napra rá, október 
20-ikán kell beküldeni. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar jogászgyülés .E hó 20—23-ik napjain 

folyt le a kilenczedik magyar jogászgyülés az akadé
mia kisebb termében. A birói és ügyvédi világ számos 
kitűnősége jelent meg, s ezek közt Pauler Tivadar 
igazságügyminiszter, Szentgyörgyi Imre államtitkár, 
a kúria és királyi tábla több tagja. 

Az ülést Hodossy Imre, az állandó bizottság elnöke 
nyitotta meg, a jogászgyülés jelentőségét kiemelő 
rövid beszéddel, aztán megválasztották a tisztikart. 
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Elnök Czorda Bódogh kúriai tanácselnök lett, alel
nök Nagy Ferencz kolozsvári jogtanár. Czorda 
Bódog zajos helyesléstől kisért hosszabb beszéddel 
foglalta el székét. Kiemelte, hogy országos ügyek 
azok, melyeket a jogászgyülés tárgyal, mert a magyar 
társadalom joggal követel jó igazságszolgáltatást és 
jó közigazgatást. A jog független uralmától függ 
pedig a polgári szabadság, de a magyar állameszme 
megszilárdításának is szükséges a jó igazságszolgál
tatás és közigazgatás. Nagy Ferencz alelnök szintén 
mondott rövid köszönő beszédet, aztán megválasz
tották a jegyzőket, Siegmund Vilmos titkár pedig 
terjedelmes jelentést olvasott föl az utolsó jogász
gyülés óta a jog terén történtekről. Még a különböző 
bizottságokat választották meg s aztán a szakosztályok 
kezdték meg működésűket, melyek keblében sokféle 
és fontos kérdésekről folyt a vita. . 

A befejező ülés o hó 23-án délután volt, és 
tanácskozás alá vette az egyes szakosztályokból elő-
teijesztett kérdéseket, aztán pedig megalakította a 
jogászgyülés állandó bizottságát, fővárosi és vidéki 
tagokból. Ezután az elnök összegezvén a jogászgyülés 
alatt elért eredményeket, köszönetet mondott a gyűlés 
tagjainak, Csemegi Károly pedig a jogászgyülés nevé
ben az elnöknek mondott tapintatos vezetéséért 
köszönetet s ezzel a gyűlés véget ért. 

A szepesmegyei történelmi társulat, mely két 
•év előtt alakult, e hó 17-én tartotta évi közgyűlését 
Lőcsén gr. Csáky Albin főispán elnöklete alatt. Je
len volt Császka György püspök is, valamint a tud 
akadémia és történelmi társulat részéről Szilágyi 
Sándor. 

Gr. Csáky Albin elnöki megnyitó beszédében a 
történelem ápolásának fontosságát fejtegette. Dr. 
Vajdovszky János czimzetes kanonok, társulati má
sodik alelnök felolvasást tartott a lőcsei főtemplom 
szentélyének falfestményeiről, melyeknek megfejté
sén eddig hiába fáradoztak. Császka György püspök 
a régi falfestmények értelmének magyarázatát meg
köszönve, a megrongált festmények restaurálására 
500 forintot ajánlott fel. Ezután dr. Demké Kálmán 
olvasta fel titkári jelentését. Az 1883-ban 104 taggal 
alakult egyesületnek most 155 tagja van. A társulat 
múzeuma is gyarapszik. Az idén már tartalmas év
könyvet adtak ki. A közgyűlés Császka György 
püspököt egyhangúlag tiszteleti taggá választotta. 
A közgyűlés után megnézték a Vajdovszky által is
mertetett falfestményeket, s a társulat múzeumát. 

Torontálmegyei magyar nyelvterjesztő és köz-
mivelődési egyesület alakult Nagy-Becskereken, az 
ottani magyar polgári olvasókör buzgóságából. Az 
alapszabályokat a belügyminiszter helyben hagyta, s 
az alakuló közgyűlés e hó 27-ikén lesz. Az egyesület 
élén berezeg Thurn-Taxis Egon áll, a népszerű férfiú, 
ki a magyarosodás érdekeit többször hangoztatta. 
A szeivező választmány elnöke, Kovách Ágoston, 
lelkes fölhívást tett közzé, melyben a tömeges belé
pésre s az egyesület czéljainak előmozdítására szólítja 
fel a megye hazafias közönségét. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
Hatszázados jubileum. A szervitarend ritka ün

nepélyt fog ülni a napokban. Az idén ugyanis 600 
esztendeje, hogy Phillippus Benitius, a ki a szervita
rendet ujonan megalapította s három világrészben 
elterjesztette, meghalt. Ez alkalomból e hó 25-én, 
26-án és 27-én a szerviták budapesti templomában 
ünnepélyes triduumot fognak tartani, misével, s dél
után egyházi beszédekkel. 

Arany mise. Bády Valér ferenezrendi szerzetes e 
hó 20-án tartotta a szerzet budapesti templomában 
ötvenéves lelkészkedésének ünnepét. Az arany misére 
a templom egészen megtelt. Az agg szerzetes Eszter
gomban született, most 74 éves, s a budapesti rend
háznak harmineznégy év óta tagja. 

MI ÚJSÁG? 
* A V a s á r n a p i Ú j s á g * a z o n t . 

o l v a s ó i t , kiknek előfizetése e hó végével 
lejár, az előfizetés mielőbbi megújítására kér
j ü k föl, nehogy a lap küldésében fennakadás 
vagy zavar álljon be. Mai számunkhoz postai 
utalvány is van mellékelve, az előfizetés köny-
nyebb teljesítése végett. 

A király e hó 22-ikén utazott el Gödöllőről, s 
Bécsbe utaztában reggel megállapodott Tatán, hol a 
honvédség épen akkor tartotta a befejező gyakorla
tokat. A gyakorlatokon József főherczeg és családja 
is jelen volt. A királyt a vasúti állomásnál b. Fejér-
váry Géza honvédelmi miniszter és b. Catty tábor
szernagy is üdvözölték. Ő felsége egyenesen az 
Almás-Puszta felé. a gyakorló helyre lovagolt, a 
közönség éljenzései közt. A mint ő felsége a dandár 
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elé érkezett, József főherczeg fogadta, kivel kezet 
szorított. A csatározás azonnal megkezdődött, s a 
király parancsára 9 óra után szakították félbe. A király 
József főherczeg felé fordulva, vele melegen kezet 
szorított s töbszörösen elismerését és köszönetét 
fejezte ki a gyakorlat kitűnő sikere fölött. Ezután a 
tisztikar felé fordulva, ahhoz magyar nyelven a 
következő szavakat intézte: "Valahányszor alkalmam 
nyilt honvédségem lovasságának gyakorlatait szem
lélni, mindannyiszor örömmel fejeztem ki megelége
désemet. Fogadják most is buzgó fáradságukért elis
merésemet és köszönetemet.. Ezután Henneberg 
altábornagynak nyújtott kezet s külön elismerését 
nyilvánitá, mire a legénységhez fordult s erőteljes 
hangon, magyarul, a következő szavakat intézte 
hozzájuk: «Igen meg voltam elégedve, nagyon jól 
volt.. Erre kíséretével a közel fekvő domb oldalán 
foglalt állást s kezdődött az egész dandár elléptetése 
Dőry dandárnok vezetése mellett. Az elléptetés után 
a király kíséretével, József főherczeg, b. Fejérváry 
miniszter, b. Catty táborszernagy által követve, az 
almás-füzitói állomásra lovagolt vissza, hol József 
főherczegtől bucsut véve, az ott várakozó udvari 
vonaton Bécsbe utazott. 

A királyné e hó 23-ikán este Gödöllőre érkezett, 
Mária- Valéria főherczegnővel és Gizella főherczeg-
nővel, Lipót bajor herczeg nejével együtt. A királyné 
a kiállítás megtekintésére jött, azután e hó utolsó 
napján Miramarebe utazik, s onnan hosszabb ten
geri útra indul. Korfu és Athén meglátogatása, te
kintettel a Balkán-félszigeten jelenleg uralkodó 
viszonyokra, valószínűleg el fog maradni. A király
asszonyt ez útjában Nopcsa gróf főudvarmester, 
Fürstenberg grófné udvarhölgy, kétkamaráshölgy és 
két szolga fogja elkísérni. Mária-Valéria főherczegnő 

I azonban nem vesz részt ez utazásban. A királyné ő 
felsége egészségi állapota oly kitűnő, hogy ez évben 
nem is fog menni Antwerpenbe a massagekurára. 
A királyné azért nem szállt a budai királyi lakba, 
mert az udvari személyzet gyermekei közül egy pár 
vörhenyben fekszik. 

József főherczeg a honvédgyakorlatok megszem
lélésére tart körutat. Volt Kassán, Tatán, s innen 
Nagy- Váradra utazott, hová e hó 22-ikén esti heted
fél órakor érkezett, b. Fejérváry honvédelmi minisz
ter s b. Nyáry altábornagy kíséretében. A pályaud
varban a megye és város főtisztviselői, a honvédség 
és hadsereg képviselői, Nogáll püspökhelyettes és 
Rómer Flóris kanonok, stb. fogadták, és üdvözölték 
nagy számú közönséggel. A főherczeg Nogáll püspök
helyettes előtt mély részvétét fejezte ki Lipovniczky 
püspök elhunyta fölött. Rómer Flórisnak pedig meg
köszönte a biharmegyei népviseletből összeállított 
albumot, melylyel a belga királynét meglepte. A fő
herczeg a «Sas» fogadóba szállt. Este a katonai 
zenekar szerenádot adott. Másnap korán reggel ő fen
sége a honvédség gyakorlatain jelent meg. Ebéd után 
látogatást tett a néhai püspök öcscsénél Lipovniczky 
Sándornál és Rómer apátkanonoknál. Este 6 órakor 
pedig elutazott Maros- Vásárhelyre, hová e hó 24-ikén 
reggel érkezett. 

Az alcsuthi kastély gyönyörű helyiséggel lett 
ismét gazdagabb ; ez a zene, ének és festészet gyakor
lására szánt terem, a melynek kivitelével József 
főherczeg Nóvák Ferencz fővárosi építészt bizta meg, 
s a mely f. hó 18-án teljesen készen átadatván, élén
ken bizonyítja a fenséges család kiváló műizlését, de 
egyúttal hazai müiparunk tetemes haladását is. 
A terem falazata magas, gazdagon tagolt és díszített 
fabéléssel van ellátva, a boltozat szintén faragott 
fatáblákból áll, mi a gazdag gobelin és szőnyeg fug-
gönyzettel, valamint a faragott bútorokkal pompás 
együttes festői hatást gyakorol. 

Az országgyűlés e hó 26-ikán szombaton ül 
össze. Érdekes lesz az újjá szervezett főrendiház 
ülése, melyben b. Vay Miklós koronaőr mint korel-

í nök fog elnökölni. A kir. leirat, mely az uj elnököt 
| kinevezi (valószínűleg ismét b. Sennyey Pált) a hét-
| fői ülésen olvastatik föl. A főrendiházba 370 tag 
| nyert meghívást, ezek közt 21 főherczeg. 

A Tisza-család örömünnepe. Kolozsvárit szept. 
19-én ment végbe a miniszterelnök fiának Tisza 

; Istvánnak esküvője unokahugával Tisza Hona kisasz-
szonynyal s Tisza László másik leányának, Jolánnak 

I esküvője gr. Bethlen Pállal. A miniszterelnök család-
| jávai két nappal előbb érkezett Kolozsvárra. A lakos-

ság föllobogózte házait, s az esküvő napján már kora 
1 reggel el voltak lepve néppel azok az utezák, melye-
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ken a fényes nászmenet a szentegyházutezai meny
asszonyháztól a farkasutezai nagy ref. templomig 
ment, a templom körül kivált nagy volt a tolongás. 
A Tisza-háznál d. e. 10 órakor gyűltek össze a ven
dégek, kiknek névsorát már múlt heti számunkban 
közöltük s midőn mindnyájan együtt voltak, megjöt
tek Tisza Kálmán miniszterelnök és neje, továbbá 
Szász Domokos erdélyi ref. püspök, ki azonnal elvé
gezte az előzetes egyházi szertartást. A menet a ház
tól 11 órakor indult meg. Sűrű emberfalak közt haj
tottak a fogatok lassú ügetésben a városon keresztül 
a templomhoz. Elől gr. Tisza Lajo3 násznagy ko
csija, utána huszonhét uri hintó. Az urak pompás 
díszmagyar ruhában, a hölgyek fényes öltözetekben. 
A templom ezalatt szorongásig megtelt diszes 
közönséggel. Egész Kolozsvár ott volt. Erdély leg
előkelőbb családjai összesereglettek a Tiszák nászára. 
Három püspök volt jelen az esketésnél: Szász Do
mokos, ki a szertartást végezte, Szász Károly, ki 
nemrég eskette Tisza Paula úrnőt és Papp Gábor. 
A menet a kapunál rendbe állott és gróf Tisza Lajos 
vezetése mellett haladt a templom közepére, hol a 
násznép számára vastag szőnyegekkel borított hely 
volt fenntartva. Mialatt a menet felvonult s a kije
lölt helyre ért, az orgona játszott és a kolozsvári 
nemzeti szinhász ujonan szervezett operai énekkara 
nászindulót énekelt, a melynek elhangzása után Szász 
Domokos ref. püspök mondott beszédet a két fiatal 
párhoz, föltárva előttök most teendő lépésük fontos
ságát és horderejét, a boldogságot, mely reájuk vár, 
melyet egymás iránt való hű szeretettel, odaadó ra
gaszkodással kell kiérdemelniük. A nagy név, a földi 
és égi adományokban való bővelkedés nagy köteles
ségekkel jár, inti tehát a fiatal párokat, igyekezzenek 
minél hívebben megfelelni ezeknek a reájuk rótt kö
telességeknek, s adjanak példát a szép családi élettel, 
mert a család az egész modern társadalom alapja. Az 
esküt ugy a vőlegények, mint a menyasszonyok ha
tározott hangon mondották utána, mire a püspök ál
dását adta reájuk és buzgón könyörgött boldogságuk
ért. Ezzel a szertartás véget ért és következtek a 
szokásos üdvözlések. Az egész szertartás egy órahosz-
szat tartott és a menet egynegyed 1 órakor indult ki 
a templomból az orgona hangjai mellett. A násznép 
visszatérvén a Tisza-házba, ott lakomához ült, a mely 
után este 6 órakor a fiatal párok, valamint a minisz
terelnök családjával együtt elutaztak. Tisza minisz
terelnök Budapestre, s innen Bécsbe utazott, hova 

: a most folyó fontos tanácskozások miatt kellett 
| sietnie. 

Munkácsy nem látogatja meg az idén Budapestet, 
a mint tervezte. Mint írják, már el is indult, el is jött 
Münchenig, a hol azonban kifáradtnak érezvén magát 
visszatért, hogy egy délfrancziaországi fürdőbe men-

• jen. 
• István bácsi, jubileuma. Majer István püspök-

, nek és esztergomi kanonoknak, az országszerte tisz
telt «István bácsinak* írói jubileumát fényesen meg
ülte Esztergom város közönsége e hó 20-ikán. 
A megye és város közönsége nagy ovácziókkal 
tüntette ki, és számos küldöttség jelent meg üdvöz
lésére. 

Esztergommegye közönsége e hó 19-én rendkívüli 
közgyűlést tartott s a napirend előtt Mailáth György 
főispán inditványozta, hogy a közgyűlés üdvözölje a 
népszerű irót, a jeles hazafit, a szegények istápolóját 
írói működésének 50-ik évfordulója alkalmából. Az 
elnöklő főispán szép beszédben ismertette a jubiláns 
nemes tulajdonait. A közgyűlés lelkes éljenzéssel fo
gadta a főispán szavait s egyhangúlag elhatározta, 
hogy küldöttségileg fogja üdvözölni a népszerű főpa
pot. Esztergom város közönsége szintén rendkívüli 
közgyűlést tartott s egyhangúlag elfogadta Helcz 
Antal főügyész indítványát, hogy az ünnepelt Eszter
gomváros díszpolgárává választassék. A főpapot erről 
küldöttség értesítette s üdvözlé. Az ünnepély volta-
képen már 19-én kezdetét vette. A dal- és zeneked
velők egyesülete szerenádot adott. A dalárda felvo
nulását nagy közönség követte a püspöki lakhoz. 
A dalárda öt darabot énekelt s a közönség minden 
egyes darabot zajosan megéljenzett. Az ünnepelt fő
pap a közönség zajos éljenzése közt köszönte meg a 
dalárda figyelmét. A püspöknél huszonegy üdvözlő 
küldöttség fej zte ki jó kívánságát. Az agg püspök, a 
tisztelgések alkalmával, egyik beszédében kinyilvá
nító, hogy hosszú életében nem találkozott emberrel, 
kivel sorsát elcserélni óhajtotta volna. A főkáptalan 
küldöttségét Sujanszky Antal kanonok vezette, a 
nagy közönségét dr. Feichtinger Sándor kir. taná
csos, ki ezüst babérkoszorút nyújtott át. A díszebédet 
a • Fürdő, vendéglőben tartották. Az első toasztot 
maga a püspök mondta, a királyra és a pápára: A vá-

' ros nevében az ünnepeltet Helcz Antal főügyész kö-
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szönté fel. Üdvözlő távirat sok érkezett , többi köz t 
Sennyey Pá l bárótól, Zalka győri püspöktől és Gön-
döcs Benedek apáttól . 

A F á b i á n - ü n n e p A r a d o n . E hó 20-ikán ülték 
Aradon Fáb ián Gábor emlékünnepét, kinek lakóhá
zát márványtáblával jelölte meg a Kölcsey-egylet. Ez 
alkalomra az egylet megbízásából dr. Jancsó Bene
dek terjedelmes életrajzi müvet ir t Fábiánról , s abban 
irodalmi működését és egyes müveit is tüzetesen 
ismerteti. 

Az ünnepélyre sokan jelentek meg a környékből 
és a fővárosból is. A magyar tudományos akadémiát 
Ballagi Mór, Fa lk Miksa (ki egyszersmind a város 
képviselője), Haan Lajos és Zsilinszky Mihály kép
viselték ; a Kisfaludy-társaságot Tóth Lőrincz, a 
budapesti egyetemet és filológiai társulatot Thewrewk 
Emil , a kolozsvári egyetemet és erdélyi múzeum-
egyletet dr. F iná ly Henr ik . Képviselve volt a békés
megyei, hunyadmegyei , délmagyarországi tör ténelmi 
társulat , a Kárpát-egylet, s tb. Arad város hatósága 
szintén megjelent ; valamint Fábián özvegye és fiai. 
Az ünnepély a városház tanácstermében kezdődött, 
s Tabajdy főispán, m i n t a Kölcsey-egylet elnöke, a 
vendégekhez intézett üdvözlő beszéddel nyitotta meg. 
Ezután Jancsó Benedek t anár tar tot t emlékbeszédet. 
BaUagi Mór az akadémia nevében Fábián tudomá
nyos és politikai tevékenységét méltatta. Tóth Lő
rincz a Kisfalndy-társaeág nevében különösen ki
emelte Fábián ideális törekvéseinek becsét a kor 
materialisztikus irányával szemben. Ezután a társa
ság a Fábián-utczába vonult, Fábián egykori lakó
háza elé, hol az önképzőkör dalkara énekelt, mire 
Institoris főjegyző lelkes szavak kíséretében, a nagy
számú közönség zajos éljenzése mellett levonta a lep
let a csinos márványtábláról , mely a ház homlokza
tán van beillesztve. A táblán, melyet szebbnél szebb 
koszorúk öveztek, arany betűkkel vannak bevésve a 
Fábián születésére és halálozására vonatkozó ada
tok. Az emléktáblát Zala György szobrász készítette 
minden dij nélkül. Délután 2 órakor lakoma fejezte 
be az ünnepélyt . 

Pe tő f i s í r h e l y e . A Petőfi-bizottság dr. Török 
Aurél vezetése alatt s Szoboszlay Károly alispán 
támogatása mellett Segesváron buzgón kutat mindent, 
a mi Petőfi életére vonatkozik. 

A segesvári lakosok közül többen, kik a csata nap
j án 1849. július 31-én kivonultak a csatatér meg
szemlélésére s a kik másnap (aug. 1.) az elesettek 
eltemetésében részt vettek, az alispáni hivatalban 
kihallgattattak. Érdekes, a mit egy Orendi nevű. jelen
leg 62 éves segesvári lakos mond. 0 a csata után a 
monasteriai kert alatti téren mintegy kilométernyi 
távolságban meztelen, felső részében összeégetett, 
megpörkölt testű, középtermetű, mintegy 22—27 
éves, fekete hajú férfi te temet látott, a mely félig 
hanyat t , félig baloldalára fordulva feküdt, a mellén 
tátongó sebből vér csorgott. A tetem mellett két 
csövű vadászpuska s egy megégett vadásztáska hevert. 
Orendi másnap reggel k iment újólag a csatatérre, a 
hol m á r a holtakat szekerekre rakták s a nagy sír
gödörbe bedobták. Lát ta , min t rakták fel azt a félig 
megpörkölt holttestet is. Orendinek vallomása azért 
érdekes, m e r t P a p Lajos, Bem vezérkari főnöke em
lékiratai szerint, mikor a segesvári csata már javában 
folyt, Petőfi fekete polgári ruhában, há tán egy két
csövű puskával a Bem ágyutelepe közelébe ment . 
Bem szavára «Gehen sie fort», Petőfi eltávozott. 
P a p szerint a csatarend a minden oldalról előnyomuló 

. muszkák támadása következtében már meg volt bo
molva, s igen rövid idő múlva mindenki futásnak 
eredt, ugy hogy ők lóháton is alig menekülhettek 
meg. Petőfit azután többé senki élve nem látta, mer t 
gyalog ki n e m menekülhetet t a muszkák által beke
rített helyről. Orendi vallomása és Pap Lajos vallo
mása egymással összeegyeztethető, mer t a hely, hol 
Orendi az említett holttestet találta, nem volt 1000 
lépésnél nagyobb távolságban a Bem ágyutelepétől. 
E hó 16-án dr. Török Aurél, dr. Vali, az alispán, a 
megyei főorvos, dr. Krausz Frigyes mentek a csata
tér színhelyére és Orendivel meghatároztat ták a 
helyet, a hol ő azelőtt 36 évvel az említet t holttestet 
feküdni látta. Ez a hely egyfelől Bem ágyutelepe és 
a kettős nagy honvédsir között fekszik. 

F ö l d r e n g é s e k voltak e hó 22-ikén hajnalban és 
kora reggel Alsó-Ausztria délkeleti vidékein és Stá
jerország egy részében. Grácz lan elég erős volt az 
ingás. Bécsben szintén érezték a hajnali órákban, va
lamint Sopronban is. 

A « J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y > szept. 25 ki száma 
(39-ik) a következő tartalommal je lent m e g : 

A bűnvádi eljárás reformjához. Dr. Sík Sándor 
budepesti ügyvédtől. — A folytonos és folytatólagos 
bűncselekvények tana. Dr. Balogh Jenő-tö). — Tör
vénykezési Szemle: A végrehajtási törvény 42. §-hoz. 
Hlatky Endre nagyváradi ügyvédtől. — Az előter
jesztés a végrehajtási eljárásban. Dr. Sz. S. bndapesti 
ügyvédtől. — Vagyouátrukázás utáni mérsékelt illeté
kek. Alexander-tál. — Jogáezeyülés után. Jetiinek 
Arthur budapesti ügyvédtől. — Különfék 

MELLEKLET: Curiai Határozatok. — A Magyar 
Jogászgyülés állaádó bizottságának jelentése. — Kivo
nat a «Budapesti Közlöny*-bői. 

Előfizetési fölhívás 
• • V a s á r n a p i TJjság é» P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k ' 

1 8 8 5 . ok tóber—deczembor i f o l y a m á r a . 
Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek előfizetése 

szeptember hó végével lejár, fölkérjük az előfizetés 
mielőbbi megújítására, nehogy a lap küldésében 
fennakadás álljon be. 

N e g y e d é v r e (október—deczember). 
A Vasárnapi TJjság 2 frt - kr. 
A Vasárnapi üjság a „Világkrónikával" együtt 2 • 5 0 t 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 8 • — • 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok a 

„Világkrónikával" együtt 8 > 5 0 • 
A • V i l á g k r ó n i k á i , mióta b ő v í t e t t t e r j ede 

l emben jelen meg, eddigi közleményei mel 
let t ál landóan n a g y o b b e l b e s z é l é s e k e t é s r e 
g é n y e k e t is nyújt olvasóinak; jelenleg Verne 
Gyula «A lángban álló szigettenger* czimü uj re
gényét közli, minden számban két képpe l .—A Vi lág
k r ó n i k a ezen felül, min t hetilapjaink közleményei
nek kiegészítője, a hazai és külföldi á t a l á n o s a b b ér
dekű e s e m é n y e k e t , az azokban kiválóan szereplő 
s z e m é l y i s é g e k e t n é p s z e r ű nyelven i r t magya
rázatokkal kisért k é p e k b e n mutatja b e ; közöl 
t á j é k o z t a t ó cz ikkeke t , ú t i r a j z o k a t , n é p - és t á j i s 
m e r t e t é s e k e t , s z e m l é l t e t ő j e l e n t é s e k e t , a hazai és 
külföldi közérdekű mozzanatokról, ta lálmányokról , 
fölfedezésekről, ugy szintén m u l a t t a t ó a p r ó b b köz
l e m é n y e k e t , s k ö z h a s z n ú t u d n i v a l ó k a t , s tb . 

A • Politikai Újdonságok* ujabban <Magyar 
Gazda* czim alat t két-netenként megjelenő gazda 
s á g i k é p e s l a p p a l v a n b ő v í t v e . 

T. előfizetőinket fölkérjük, hogy szíveskedjenek az elő
fizetés megújításánál, vagy a •Világkrónika* megrendelésénél 
czimizalagjukból egy példányt a posta-utalványra ragasztva 
beküldeni, s minden reklamácziót és egyéb a szétküldésre 
vonatkozó közleményeket a kiadó-hivatalhoz küldeni. 

1 Vasárnapi Ujság ts Pelitikai Újdonságok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-utcza i. sz.) 

HALÁLOZÁSOK. 
ZSOLDOS IGNÍCZ, a tud. akadémia rendes tagja, a 

legfőbb Ítélőszék nyűg. tanácselnöke, meghal t e hó 
24-én Veszprémben, 82 éves korában. Mint biró és 
író vívott ki magának nevet. Egyik legnevezetesb 
munkája volt a maga idejében (1842) a szolgabírói 
hivatalról i r t könyve, melyet az akadémia is kitünte
tett . A közigazgatás ügyeiről, a bíróságokról és jog
tudományi kérdésekről számos müve van, többnyire 
még a negyvenes évekből, mikor a magyar jogiro
dalom legnevezetesb művelői közé tartozott . Pá
lyáját Veszprémmegyében kezdte, min t aljegyző, 
majd főjegyző és 1843 ban megyei követ le tt . 1848-
ban a pesti váltótörvényszék alelnöke, volt, de csak 
rövid időre, mert ugyanez évben min t bizalmi fér
fiút Bécsbe hivták, s i t t 1850-ben a császári legfelső 
semmitőszék magyar osztályához udvari tanácsosnak 
neveztetett ki, s megmaradt ott a magyar szeptemvi-
rátus felállításáig, min t a hétszemélyes tábla tanács
elnöke jővén vissza Pestre . Tevékeny részt vett az 
országbírói értekezleten is. Nyugalmaztatása óta 
veszprémi birtokára vonult vissza. 

Elhunytak a közelebbi napokban : HOBNVAY KÁL-
MAN ügyvéd, Zemplénmegye bizottsági tagja, r i tka 
műveltségű férfiú, ki társadalmi és politikai kérdése
ket fejtogető tar ta lmas dolgozatokat is irt, de mell
betegsége már több év óta bénította munkásságát, s 
ki a franczia vendégeket Tátrafüredre utaztokban 
Virágvölgyön szép franczia beszéddel köszöntötte, 
35 éves korában, Sátoral jaújhelyen. — FARKAS 
GÍÖHGT, móriczföldi nyűg. plébános, 74 éves korá
ban, Temesvárit . — Id. MOCZKOVCSAK JÁNOS, evang. 
nyng. lelkész, 87 éves korában, Bazinban. — K I S 
FALUD? LÁSZLŐ, földbirtokos, Szerednyén. — BERZE-
VICZT JÓZSUA földbirtokos. 74 éves korában, Berze-
viczén. — JESZENSZKY ZOLTÁN, 65 éves korában, 
Megyefán. — H E R I N G SEBESTYÉN, az ország egyik 
legidősb embere, százegy éves korában, Magyar-
Egregyen. — FARKAS SÁMUEL, 52 éves korában, Bu
dapesten ; ugyanit t HETTIXGER ANTAL, m. kir. pénz, 
ügyi fogalmazó, 34 éves korában. — NEMCSIK KÁROLY 
budapesti postatiszt, 25 éves korában, Nagy-Kőrö
sön. — HURAY MIHÁLY, Nyíregyháza tekintélyes pol
gára, városi bizottsági tag, 75 éves korában. — Id. 
LEITNER JÁNOS, nyng. urodalmi vadász, Szatmár-
megye bizottsági tagja, 74 éves korában, Szakaszon. 
— KBISTON GYÖRGY, a pelsőczi fogház felügyelője, 
Gömörmegye volt várnagya. — D E R Z S I GÉZA, Derzsi 
Károly budapesti uni tár ius lelkésznek hét éves fia, 
Tordán. — SLMONYI JÁNOS, néhai Simonyi Ernőnek, 
a függetleségi párt vezérének testvére, a barsi és 
hont i társaságok egyik tisztelt tagja, 68 éves korá
ban, Nyitra-Zsámbokréten. 

Özv. H A R S Á N I I PÁLNÉ szül. Szakáll Nagy Bóza 
54 éves korában, Budapesten, honnan hűlt tetemeit 
a tót-komlósi családi sirboltba szállították. — MON-
DOKNÉ, Mondok János munkácsi apátkanonok édes 
anyja. — Özv. W E I S Z TERÉZIA, néhai Weisz Vilmos 
kassai kanonok anyja, 83 éves korában. — PETÖCZNÉ 
szül. Pápay Ottilia, 60 éves korában, Nagy-Légen. — 
NAGY GYÖBGYNÉ szül. Varga Bóza, fiatal hölgy, 
Szegeden. 

SZEEKESZTÖI MONDANIVALÓ. 
G a r m e r t . A kis beszélyke a való földi talaja he

lyett nagyon a fellegekben jár s légben lebeg. Az ilyen 
ködképszerü beszélyek ideje lejárt; ma már senki sem 
gyönyörködik bennök. 

A ke resz t . Régi mese; csakhogy a népmesében, 
nem kereszttel, hanem nyárssal szegezte magát (vagyis 
ruháját) a sirhoz a legény, vagy leány. S ha tárgya nem 
uj (és elég ízetlen is), bizony a kidolgozás sem jobb. 
Közölhetéséröl szó sincs. 

A boszo rkány . Boszorkányok ugyan nincsenek; de 
ilyen nagylelkű boszorkányok is alig találkoznának. 
Hosszura nyújtott unalmas elbeszélés. 

B . I i . Ib'n Jebin (XI. századi persa költő) forgácsai 
elég érdekesek magokban, irodalomtörténetileg: de 
költői becs kevés van bennök s a fordítás is nehéz
kesnek látszik. Azért a közlést nem találjuk indo
koltnak. 

F . I . Köszönettel vettük s legközelebb adni fogjuk. 
Ruscsnk . A «P. U.»-ban fogjuk közölni; hasonló 

terjedelmű napi érdekű tudósításokat szívesen veszünk. 

SAKKJÁTÉK. 
1348. számú feladvány. Konclelik K.-tól. 

Sötét. 

• b « afilágos* ' Í h 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

Az 1343. sz. feladvány megfejtése 
Mazel E.-től. 

Megfejté*. 
Világos. Sötét. 

1. Hh7—g5 — — — h6—g5 : (a) 
2 Vdl—döf — — Ke5—f4: 
3. Fd8—g5 : matt . 

a. 
1. . . . . — — — K e 5 - f 4 : ( b ) 
2. Vdl—d4 t stb. 

6. 
1. — . . . . . . . . . — Hg2— e3 
2. Vdl—d4—f — — K e 5 - d 4 : 
3. Fd8—f6 matt 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten: K. J. és F . H . 
Andorfi S., Kovács J. — Az Erkel-sakktársaság nevében: 
Exner Kornél. — Lubochnán: Okál János. — A •pesti 

sakk-kör. 

HETI NAPTÁR. Szeptember hó. 
Nap Kathollkus és protMtint GBrog-0roS7 Izraelita 

27|V 
28 H 
29 K 
30|S 

IC 
2P 
3JS 

Bolti 

D 18 Koz. Dem 
Venczel kir. 
Mihály főangy. 
Jeromos egyh. 
Rémig. pk. hv. 
Leodeg. pk. vt. 
Kandid vt. 
áltozisai: g U 

D 17 Adolf 
Venczel 
Mihály 
Jeromos 
Remigias 
Leodegar 
Jairus 
tolsó negyed 1-

15F18NÍk vtJl8ftl.2n 
lÖEnfém. s v.|l9Fél.3B 
17 Zsófia vt. 120 Fél 4. n 
18Enmén pk. 21 Pálma. 
19Trófim Í22S flassi 
20Euszták 23SiuiTho. 
21Kodrát J24S. Bere2 
én 45 pk. délután 

T a r t a l o m . 
Szöveg : Dr. Majer István. (Félszázados írói jubi

leumából.) — Sámuel napja. (Költemény.) Dalmady 
Győző. — Szeptemberben. (Költemény.) Pásztói. — 
Homokból font kötelek. (Begény.) — Stefánia fóher-
czegnő és leánya. — A budai várkertből. — A téve
dések történetéből. — Sándor Mátyás. Verne Gyula 
regénye. — Egyveleg. — A madridi tüntetés a néme
tek ellen. — Filippopol. — A kiállításból, — Az er
délyi reform, egyházkerület közgyűlése és az nj püs
pök fölavatása. — Az országos kiállításról. — Irodalom 
és művészet. — Közintézetek és egyletek. — Mi ujság 1 
— Halálozások. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk
játék. — Hetinaptár. 

K é p e k : Majer István v. püspök. — Stefánia 
trónörökös-főherczegnő Miramaréban. — Erzsébet fő-
herczegnő. -— A budai királyi várkert a gőzsiklóról 
tekintve. (Háry Gyula rajza.) — Sándor Mátyás. — 
Filippopolis. — A madridi néptömeg letépi a német 
követség zászlaját. — A német követség czimerének 
elégetése a Puerta del Sol piaczon. 

Felelős szerkesztő : N»gy M i k l ó s . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 

SZÁM. 1885 XXXII. ÉVFOLYAM. 

Egy hatszor hasábzot t pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri ig ta tásnál 15 kr . ; többszöri igtatásnál 
101 kr. Bélyegdíj külön minden ig ta tás u t án 30 kr. 
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HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad 
B É C S B E N : Dukes H. Riemergasse 12, Schalek 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. Stubenbaste i 2 

£. F r a n k l i n - T á r s u l a t hir lap-kiadóhivatalában 
Budapest, egyetem-utcza 4. sz. alatt a 

következő hetilapokat lehet megrendelni: 

(XXXII. évfolyam.) H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
népirodalmi és ismeretterjesztő hetilap ; hasábjain a legjelesebb Írók működnek közre; a fölmerülő 
nemélyi és tárgyi nevezetességeket alaposan magyarázott képekben, az érdekes eseményeket hírrovatá
ban lehető teljesen közli; béltartalom, külcsin, mennyiségre nézve a világ legelterjedtebb hasonló 
vállalataival versenyez; bekötve 4 -500 müvésii kivitelű képpel disíi tett több mint száz nagy 
ÍTnyi terjedelemben meg-megujuló olvasmány; nem mnló, sőt növekedő értékű darabja minden 
házi könyvtárnak. 

A Vasárnapi Ujság előfizetési á ra évnegyedre 2 frt, a «Világkrónikával! együtt 2 frt 50 kr 

(XXXI. évfolyam.) 
lem pártoktól, sem kormányhatalomtól nem «befolyásolt>, teljesen független politikai lap, mely a 
hét eseményeit összegezve, kellő magyarázattal ellátott gondos és hű összeállításban tárja az olvasó elé s 
a közönség együtt találja benne mindazt, a mi napi lapokban elszórtan megjelen, — a mely ekként ki
vált oly vidéken, hol a hiányos postajárás a napi értesülést különben is megnehezíti, a napi lapokat 
U lehetőleg pótolja. — A Politikai Újdonságok ujabban „ > l a g r j ' » r G a z d a " czim alatt 
havonként kétszer megjelenő gazdasági képes lappal van bővítve. 

A Politikai Újdonságok előfizetési ára évnegyedre 1 frt 50 kr, a «Világkrónikával! együtt 2 frt. 
AVasárnapiUjság ésPOÜtikai Újdonságok együtt évnegyedre 3 frt, a« Világkrónikával 3 f rt 50 kr. 

Legolcsóbb hetilap a magyar nép számára 
ü^egész évre csak 2 forint. *;s 

(MII. évfolyam.) 
i kevésbbé tehetős osztály vasárnapi újsága és politikai hírlapja, a legolcsóbb és legelter-
Itdtebb népiapa hazában; közöl közhasznn elmélkedéseket, elbesiélóseket, mulatságos 
és tanulságos történeteket, érdekes leírásokat képekkel, s e mellett hétről-hétre figyelemmel 
któri az előforduló nevezetesebb eseményeket. „Politikai Hiradé" czimű rovatában a bel- és külföldi 
politikai eseményeket velős rövidséggel előadja, pártatlan, elfogulatlan igazaágazeretettel, t mindenkor 
teljesen független meggyőződéssel értelmezi- '. „ . 

A Képes Néplap előfizetési ára félévre csak 1 frt, - a .Világkrónikával, együtt félévre 2 t r 
évnegyedre 1 frt. (Csupán a .Képes Néplap.-ra évnegyedre előfizetést nem fogadhatunk el.) 

A .Képes Néplap, melléklapja: a 

IX. évfolyam 7Ibá 

a budapesti kiállítási sorsjegyeknek 
Egy eredeti sorsjegy csak 1 frt, 11 darab csak 10 frt. 

Kapható 

T /\-r%-WT T b a n k h á z á b a n B u d a p e s t , 
I A \ J J \ , j f e l • h a t v a n i u t c z a 17. sz. a. 

9m~ b m é t e l a d ó k f e M o e r a d t a t n » . l t . •** 

IX. évfolyam | 

képes heti közlöny, á l l a n d ó a n i i a g r y o f o t o e l t o e s ^ é l é s e l c e t e s r e g é n y e 
k e t is nyújt olvasóinak a világirodalom legérdekesebb termékeiből válogatva, s képekkel 
ellátva. (Egy-egy ily illusztrált regény külön kötetben alig szerezhető meg annyiért, a 
mennyi e képes heti közlöny egész évi előfizetési ára: 2 f r t . ) - A W N W W t a « « 
felül, mint hetilapjaink közleményeinek kiegészítője, a hazai és külföld, általánosabb 
írdekfi eseményeket, a, azokban szereplő személyiségeket népszerű „velven .rt m g * 
vázatokkal kisért képekben mutatja be; közöl tájékeitaté eiikkeket, nép- és táitsmerteté-
sek, úgyszintén mulattató apró közleményeket, közhasznú tudnivalókat, stb. 

A V i l á g k r ó n i k á b a n most kezdjük meg V e r n e Gyula „ A l a n t b a n ftiio 
^ i f i e t - t e n g e r " czimü l e g n j a k b r e g é n y é n e k közlésé t . Ez érdekes regény magyar 
fordításának k i z á r ó l a g o s jogát e lap szerezte meg. 

Az előfizetések a Franklin- Társulat ^ V ' 1 ^ ™ 1 ™ " ^ ! 
Budapest.eqyetem-utcza 4. szám czimzendok. Atez. 9VW™™**> 
mszerre beküldött tiz előfizető után az illető lapokból mi tngyervpel 
dánynyal szolgálunk. —. 

I £00.000 iolritati 
I FŐNYEREMÉNYE | 

I t a i i (coaks) eladás. 
I-sft rendfl és dto-pirszén 50C 

Van szerencsénk ezennel közhírré tenni, hogy 1885 szep
t e m b e r 1-től helybeli légszeszgyárainkban az 

1-so rendfl és dié-pimén iotoSíSA.'Sí 
llod rendfl pirszén ifös3StiSZ£ig%. 

Házhoz szállítás és berakásért 2 5 0 k i l ó t ó l 10OO k i ló ig 
terjedő rendelményeknél 100 kilóként 14 k r 1000 k i l ó t 
meghaladó egész fuvaroknál, 100 kilóként 10 k r . számíttatik. 

Budapesten, 1885. augusztus 31. 
Altalános osztrák lég szesztársulat. 

A budapesti légszesz-gyárak helyi igazgatósága. 

Budapesti 
KlMllTÁSlSORSJEGYEK 

4000 
^ *^S*>^ nyeremény 

TpUl A ^Franklin -Táihiilat* kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

I JÓSIKA JÚLIA, 

Állll 
^ F I A T A L L E Á N Y O K S Z Á M Á B A . 

Ül Korszerűen átdolgozta: K u l i f f a y B e n i c z k y I r m a 

S Második bővített kiadás. m 
pl J ó s i k a J ú l i a a c z é l m e t s z e t n a r c z k é p é r e l . 

{« Jra füzve g frt. — Diszkötésben % rt 80 kr. 
S 
p l TARTALOM: A gyermek és szülék közti viszony. — A fiatal leány csa lása 
jjjj körében. — Illem és társadalom. — A levélírásról. — Légy embere szavadnak. — 
Í 5 Rendszeretőt, tisztaság. — Egy varázsige. — Türelem. — Az időnek helyes beosz-
|j= tásáról. — A mulasztás bűne. — Olvasás és olvasmány. — A kiket nem szere-
e tünk. - Fényűzés, pazarlás. — Feltámadás. — Takarékosság, gazdálkodás. — 
Üli Meggondolás — Megfontolás. — Két baj közül a kisebbet kell választani. — Az 
Wi egészség és szépség ápolása és fenntartása. — Az areznak helyes és szép kifejezése. -
3 Szellemi szépség. - Hölgyek és urak a társadalmi életben. - Üdvözlet - köszöntés. 
M Vilásba lépés és bemutatás. - Az illem étkezés szabályai. - Látogatás. - Hang-
I ™ £ n y és sz inház—Táncz és bál. - A jégen. - Az öl tözék—írásbel i kötekedés 
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| T H E D 0 t a n á r szakál lhagymája, gjESKORT(epiiepsia) 
legjobb é i legbiztosabb 
• ser a szakáll szép no 

vesének eszközlesere. 
Számtalanon vannak még legma
gasabb rangú férfiak között is, kik 
szép szakállukat csupán e szernek 
köszönhetik. — E szer a szakállt 
hihetetlen gyorsasággal növeszti, 
úgy hogy általa még 13 éves ifjak 
is a legrövidebb idó alatt teljes 
szakállhoz jutnak, miről a bizo
nyítványok ezrei is tanúskodnak. 
E d e r F e r e n c z gyógyszerész urnák Brünnben. 

A nekem küldött TTiedo-fele s z a k á l l h a g y m a kitűnőnek bizo-
[ nyúlt, mit köszönetem mellett ezennel tudomására adok. 

Mistek, 1879. szept. 25-én. O t p r e d a József. 
Fürs t József urnák Prágában. 846 
Szives köszönetemet a s z a k á l l h a g - y m á é r t ; nagyon jónak tálál

tatott. Mindenkinek a legjobb lélekkel ajánlhatom. 
Schwarzbach, 1875. febr. 25. Hirt Károly s. k. épit. vállalkozó. 
Fürs t József gyógyszerész urnák Prágában. 
A szalrallhagyma joggal mondható csodaszernek. Alig négyheti 

használat után örömmel látom régi óhajtásomat teljesedésbe menni. 
Kérem önt stb. Teschen, 1879. máj. 23-án. Oindra Wencze l , órás. 

Valódi minőségben Budapesten csak Török József ur gyógy-
I szertárában király-utcza kapható ; Pozsonyban P isztory Pél ixnél , 

Xihálykapu. Temesváron Tarczay Is tvánnal . 1 csomag ára frt 2*10. 

R P B n B M 

és minden egyéb 2395 
idegbetegséget 

levél utján gyógyít dr. Kí lHsch speci
alista Drezdában . A számos siker 
folytán a párisi tud. társ. nagy arany 
érme. Semmi más német orvos nem 
részesült e kitüntetésben, mert senk i 
nem bir hasonló sikert fölmutatni. 

?* &**: • . • • • • • • • • . • . . ' . • . ^H 
^ • Í G É R V É N Y E K 

bécsi sorsjegyekre, 
főnyeremény 200,000 frt, 

ItiiíKsíM m á r 1 S 8 5 o k t ó b e r 1 - é n , 
darabja frt 2.SO és 5 0 kr. bélyeg 

Kiállítási sorsjegyek 
főnyeremény 100,000 frt. 2397 

1 dar»b csak 1 for int , — 11 darab 10 forint . 

Véte le és eladása, 
valamint k ö l c s ö n a d á s is mindennemű s o r s -
j e g y e k r e , r é s z v é n y e k r e és l e t é t j e g y e k r e . 

I / " v Q V I váltóüzlete BUDAPEST, 
l _ V ^ y | \ T U • hatvani utcza 17. szám. 

FOLYÉKONY GLYCERIN-CREME 

S^ÜT2^AP^' 

A folyékony glycerin-creme sikerült egyesítése a leg
ártatlanabb szereknek, melyek a bőrt nemcsak simábbá 
és finomabbá teszik, hanem annak fiatalos frisseségét 
föntartják. Ez eltér az eddigi közönségesen használt 
glycerin-illatszerektö'l, melyek a glycerinen ljivül semmi 
nemű hatályos részeket nem tartalmaznak. Ara frt 1.20. 

Legfinomabb glycerin-szappan 
f lycerin és illatos növényekből, kitűnően tisztit és 

lénkiti a bőrt, és a finom pipereszappan minden kivánt 
előnyeivel bir Darabja 33 kr. 

Párisi hölgypor (legfin. pondre de riz) 
a bőrnek leggyengédebb fehér szint adja, és ártatlan
sága mellett mégis a bőrt simán és szárazon tartja. 
Hölgyeknél, ugy férfiaknál is borotválás után nagy ked-
veltségnek örvend. — Egy deboi ára 50 k r , (fehér és 

rózsaszín) tollal 1 frt. 

Kézmosó-por rffiE8£t,3£: 
tatlanabb arcz- és kézbőr tisztító szer. 1 doboz ára 50 kr. 
Ronge végéta l arezpirositó, ára 50 kr. 
Török József gyógyszerésznél, Budapest, király-ntcza 12. 

ff~ Hamisitr ' t p á r i s i hölgypor-cnl működni tessék. 
Csak az tekintendő valódmiik, melynek dobozá.i, va
lamint használati utasításán a fenti védjegy látható. 

m üc=gZ=!£=3l ír=ir=Jr 

Áthatlan 
eső, szél és hidegség el len. 

Csak 2 frt 
egy pompás, meleg 

vastagszövetü 

m íi 
uraknak, nőknek, fiuknak és 
leányoknak. — Nincsen jobb, 

tartósabb, olcsóbb és kényelmesebb, mint ezen mín-
dtn egyénnek gyönyörűen illő ruhadarab, mely fekete, || 
kék, barna, drapp és szürke színben kapható, és követ- j | 
kező előnjnyel bir : 2371 ^ 

l-ször. linden testhez gyönyörűen illő szabása. 
2-szor. A testet folyton egyenlő melegségben tartja. I! 
3-szor. Egyéb drága téli ruházat nélkülözése. 
-t-szer. Olcsósága, tartóssága, csinos divatos állása. 

A ki ily «Polgár»-kabátot rendel, a zordon tél hidegsége i] 
ellen mentve van, tehát ne sajnálja senki a csekély ki- 3 
adás t ; a meghütés lehetetlen, s azt mindenki köteles t 
saját egészségének megtenni. — Szétküldés utánvéttel ü 
történik. — E g y e d ü l i e l a d á s i é s s z é t k ü l d é s i c z í m : |j 

FEKETE GYULA ! 
Bécs , V/U, Hundsthurmerstrasse 18. k 

„Ma 

g y á r H á z i a s s z o n y " 
háztartási, gazdasági és szép
irodalmi hetilap, a magyar 
gazdasszonyok országos egy
letének hivatalos közlönye. 

Előfizetési árak: 
Egész évre 6 frt — kr. 
Fél évre 3 frt — kr. 
Negyedévre 1 frt 50 kr. 

A .Magyar Háziasszonyi 
hetilapból mutatványszámo
kat bérmentesen küld a ki
adóhivatal mindazoknak, a 
kik eziránt hozzá — legczél-
szerübben levelezőlappal — 

fordulnak. 

A Magyar Háziasszony 
kiadóhivatala 

Budapest , nagy korona-
ntcza 19 . ss. 

E szaklapnak egyik há/.-l 
tartásból sem szabadna h iá- l 
nyozni, miután ú tmuta tása i ! 
mellett több száz forintot le-1 
het a háztartásban megtaka- | 

ritani. 

Finom sárga kéziszappan 
(toilette-szappanok legkitünőbbike), glycerin és tojássárgá-
bil készítve, kitűnően tisztítja ésélénkiti az arezbört, és annak 
egészséges frissetégét állandóan fenntartja. Ezen — csupán két 
legártatlanabb szerből ké zült szappan, fej-mosásra is nagyon 
ajánlható. Ara: 1 drb 20 kr., 7 doboz (3 darab) 50 kr. Kapható: 

Budapesten egyedül: 2182 
I A T 7 I I A t l I T C A ur i d i v a t - ü z l e t é b e n , 
U H I é W l \ U V I I O H . v á c z i u t c z a 2 2 . 

mától kezdve egy kitűnően 
járó szép, elég. mü arany 

§ zseb-óra, 

A LEGKEGIBB ID0KT0L NAPJAINKIG. 
IRTA 

PASTEINER GYULA 
Ára fűzve 6 forint osztr. ért. 352 ábra a szövegben. Félbőrbe díszesen kötve 8 frt o.é. 

A m ű v é s z e t e k t ö r t é n e t e , ir ta Pasteiner Gyula. 
Kiadásunkban megjelent e munka kimerítő részletes
séggel tárgyalja a művészetek történetét. Bevezetésül 
áttekintést nyújt a kezdetleges fejlődésről a történelem 
ellőtti korban, ezután három szakaszban ismerteti az 
építészet, a szobrászat és a képírás történetének mozza
natai t a legrégibb időktől fogva. A 763 oldalra terjedő 
és 352 ábrázolással ellátott könyv, a mint mondani sem 
kell, irddalónunkban hézagpótló. Ezenkívül a könyvnek 
irodalmi becset kölcsönöz azon körülmény, hogy a szer
ző megszakítás nélkül 4 évig tar tó külföldi tanulmány-

TAETALOM: ^ftrJSrt; 
é p í t é s t ö r t é n e t e . Az ó kor keleti népeinek építése. — 
A kisázsiai pelasg és etrusk épités — A görög épités. 
— A római épités. — Az ó keresztény épités. — A by-
zanczi épités. — Az uj perzsa és mohamedán épités. — 
A román éüités. — A csúcsíves épités. — A renaissance 
épités. — Az épités a XVII . és XVIII-dik században. — 
Az épités a XlX-dik században. — Második rész : 
A s z o b r á s z a t t ö r t é n e t e . Az ó kori keleti népek 
szobrászata. — Az ó görög és etrusk szobrászat. — A 

útja alkalmával a művészeti emlékek roppant sokaságát; görög római szobrászat. — Az ó keresztény szobrászat. 
saját szemléletből ismerte meg, s ennek alapján 
anyag feldolgozásában önállóságát, s a fölfogásban 
eredetiségét megőrizte. Bátran mondhatjuk, hogy a 
könyv szerző ítéleteinek önállóságánál, tömör és elénk 
előadásánál fogva, mely mindig a legjellemzetesébbet 
emeli ki, a basonnemü külföldi müvekkel nemcsak ki
állja a versenyt, hanem azokat sok tekintetben fölül
múlja. Egy másik nagy előnye a munkának az, hogy a 

A szobrászat a román és csúcsíves épités idejében. 
— A renaissance szobrászat. — A barokk és a tanult 
klassikai ízlésű szobrászat. — A szobrászat a XIX. szá
zadban. — Harmadik rész: A k é p í r á s t ö r t é n e t e . 
A képírás az ó kor keleti népénél. — A görög-római 
képírás. — Az ó keresztény képírás : A katakombák 
falképei. — A római és ravennai >i ozaik képek. — A 
képírás Byzanczban. — Képes kéziratok. — A képírás 

magyar művészeti emlékekre kiváló gondott fordított, ] a román és csúcsíves épités idejében ; Mozaikképek. — 
azokat mindenütt beilesztette, a művészetek történetébe, Képes kéziratok. — Üveg képek. — Falképek és függö-
s a hol csak teheti a fejlődés mozzanatait magyar érnie 
kekkel világítja meg. Szent István koronájától kezdve 
minden kiválóbb műemlékünkről, s különösen házaik 
építési emlékekről és az országos képtárról részletesebb 
művészettörténeti tájékozást nyújt e könyv. Azt hisszük 
tehát, hogy az irodalmi és tudományos színvonalon álló 
ezen manka, mely régen hiányt pótol, a művészet iránt 

képek. — A renaissance képi ás a XV". században 
Németalföld. — Olaszország. — Németország. — Fa
metszet és rézmetszet. — A renaissance képírás a X V I . 
században: Olaszország. — Németország. — Német
alföld. — A képírás a XVII- és XVIII-dik században : 
Flandria és Hollandia. — Olasz-, Spanyol- és Franczia-
ország. j ^ ^ í é m e t - , Angol- és Magyarország. — A k é p -

érdekledö müveit közönség igényeit minden tekintetben írás a XlX-dik századiban. — M u t a t ó k . Frodalom. — 
teljesen ki fogja segíteni. Ábrák. — A művészek nevei — Hely- és tárgymutató. 

valamint egy pompás sza
bályozott önvilágitó diófa 

gömbkeretü 

inga-óra, 
harang-ébresztővel, 2 ara
nyozott sulylyal és hozzá
tartozókkal. Megrendelé
sek utánvétel mellett esz

közöltetnek. 

L I L I 

óra-raktára, 

B É C S , V . , II u n ( N -
t h u r m e r - S t r . I S / V . 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-uteza 4 . szám.! 

40-IK SZÁM. 1885. BUDAPEST, OKTÓBER 4. XXXII. ÉVFOLYAM. 
Mőfizetéíi föltételeit: VASÁRNAPI ÚJSÁG és \ egész ém 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félérre - - 6 • 
Csnpán a VASÁBNAPI ÚJSÁG 

/ egész évre 8 Irt 
i félévre— 4 • | Csnpán > POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 

| egész évre 6 frt 
\ f é l é r r e . - - 3 « 

Külföldi előfizetésekhez a pontátlag 
meghatározott Titeldij Is csatolandó. 

Z S O L D O S I G N Á C Z . 
(1803—1885.) 

A
KI a veszprémi püspökkert fasoraiban a 

nyári hajnalok valamelyikén megfordult: 
. gyakran láthatta ott azt a nyájas tekin

tetű aggastyánt, ki unokája, egy fiatal leány 
karjain órák hosszáig el-elbolyongott a sűrű
ségben s mosolyogva felelgetett a köszöntge-
tésekre, melyekkel ismerős, ismeretlen részéről 
találkozott. Ez az öreg ur a mag}ar jogtudo
mány, a birói kar egyik legnagyobb büszkesége 
volt: Zsoldos Ignácz, ki Veszprémben élvezte 
azt a nyugalmat, melyet több mint ötvenéves 
működésével megérdemelt. 

Ebben az öreg, meggörnyedt termetű aggas
tyánban, kinek a legnagyobb és legelőkelőbb 
birói állások betöltése jutott osztályrészül, nagy 
ész, kitűnő szorgalom s egy hosszú élet bölcsé
szete által kifejtett klasszikus egyszerűség voltak 
feltalálhatók. Nemes egyszerűség, mely utolsó 
perczében, utolsó intézkedésében épen oly meg-
ragadóan nyilvánult, mint hosszú közpályája 
bármelyik szakában. 

Zsoldos Ignácz Pápán, az 1803-ik év július 
24-ikén született. Atyja, Zsoldos János, az egész 
vármegyében híres orvos volt, ki fiát magas, az 
akkori kor szellemét túlhaladó kiképeztetésben 
akarta részesíteni,. Elemi iskoláinak elvégzése 
után a pápai kollégiumba küldé, hol akkor a 
nagytudományu Márton István előadásan-a az 
egész országból özönlött a tanulni vágyó ifjú
ság. A tudós pápai tanár Kant «Kritika-philo-
sophiá»-ját tanitá s a Krug munkáit használta 
hozzá forrásul. Az ifjú Zsoldos e szellemben 
nevelkedett s ezt is követé későbbi müveiben. 
A poézist, rhetorikát és bölcsészetet elvégezvén, 
a jogi tanfolyam folytatására Pozsonyba, majd 
Bécsbe ment. Innen visszatérvén, joggyakornok 
lön megyéjénél s 1826-bán az ügyvédi vizsgá
latot is letette. Ez időben absentium ablegatus 
volt Pozsonyban, hol a rendek tanácskozásait 
nagy figyelemmel hallgatá. Ez években már 
sokat tanácskoztak ama reformokról, melyeket 
később az egész ország átalakulása követett, s 
az uj eszmék sűrűen hangzottak ama követek 
ajkairól, kiket a magyar szónoklat példány
képéül szokás felállítani. Az ifjú Zsoldos sokat 
tanult e tanácskozásokból s későbbi müveiben 
gyakran találunk oly vonásokra, melyek e be
nyomások félreismerhetetlen bélyegét viselik. 

E korszak után Zsoldos Ignácz is, amaz idők 
átalános szokása szerint, a vármegyénél vállalt 
hivatalt. Az időben a megyei gentry minden 
tagja itt kezdte meg közpályáját s a hivatalokat 
a Kopácsy, Rosos, Késmárky, Békássy, Bezerédj, 
Rohonczy családok tagjai foglalák el. A megyei 
autonómia e virágzó korszakában élénk és 
pezsgő élet uralkodott a székvárosban. Zsoldos 

Ignácz is szívesen jött ide; 1826-ban aljegyző, 
1827-ben a pápai járás szolgabirája, 1832-ben 
főbíró s 1834-ben megyei főjegyző lön Vesz
prém vármegyében. Ezt a tisztet kedvvel és 
szorgalommal viselte 1843-ig; s midőn Sebes-
lyén Gáborral együtt országgyűlési követté vá-
tasztatott, kiköté, hogy «a jövő tísztujitáskor 
szabadságában álljon a karok és rendek bizo
dalmát ujolag kérni*. Ugy látszik sajnálta ott
hagyni a megyei életet s hitte, hogy még visz-
szatér oda. De a körülmények változásánál 
fogva követté létele sok tekintetben forduló
pont lön életében. 

Az 1843-ban kezdődött országgyűlési cziklus 
végével Zsoldos Ignácz a pesti váltótörvényszék 
birája lön, melyhez az 1848-ik év elején a ná
dor alelnökké nevezte ki. Ez időben sokat fog
lalkozott a váltóügyek theoriájával s e tanulmá
nyainak eredménye egy «Magyar váltótörvény* 

lön (1845). A forradalom még hivatalában ta
lálta, de a függetlenségi nyilatkozat megjelente 
után Zsoldos Ignácz, ki mindig aulikus érzelmű 
ember volt, Bécsbe költözött, hol aztán a leg
felső 8emmitőszék magyar osztályánál udvari 
tanácsos lett. E lépését, melylyel sokaknak 
vonta magára neheztelését, azzal igyekezett 
enyhíteni, hogy birói magas állásában hasznára 
legyen a magyar ügynek s befolyásával igyekezett 
ellensúlyozni az önkényuralom törekvéseit, me
lyek romlással fenyegettek mindent, a mi magyar. 

Az alkotmány visszaállítása után Zsoldos Ig-
náczot a magyar hétszemélyes tábla elnökévé 
nevezték ki, s midőn a septemviratus megszűnt, 
elnöki állását a kúriánál is megtartá. Azok az 
emberek, kik birói működését figyelemmel ki
sérték, mindig a legnagyobb elismeréssel emii
tették kitűnő jogismereteit, jeles itélőtehetségét 
s páratlan igazságszeretetét. 

Z S O L D O S I G N Á C Z . 


