
668 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

THEDO tanár szakállhagy mája, 
l e g j o b b én l e g b i z t o s a b b 

i i i e r a s z a k á l l H Z ép n ö 
v é s é n e k e s z k ö z l é s é r e . 

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 idő alatt teljes 
szakállhoz jutnak, miról a bizo
nyítványok ezrei is tanúskodnak. 
Eder Ferenc i gyógyszerész urnák Brünnben. 

A nekem küldött Thedo-féle szakállb.agryma kitűnőnek bizo-
I nyúlt, mit köszönetem mellett ezennel tudomására adok. 

Mistek, 1879. szept. 25-én. Otpreda József. 
Fúrat József urnák Prágában. 846 
Szives köszönetemet a szakáll h a g y m á é r t ; nagyon jónak talál-

j tátott. Mindenkinek a legjobb lélekkel ajánlhatom. 
Schwarzbach, 1875. febr. 25. Hirt Karoly 3. k. épít. vállalkozó. 
Fürs t József gyógyszerész urnák Prágában. 
A szakallkagyma joggal mondható csodaszernek. Alig négyheti 

használat után Örömmel látom régi óhajtásomat teljesedésbe menni. 
Kérem önt stb. Teschen, 1879. máj. 23-án. Gindra Wenczel, órás. 

Valódi minőségben Budapesten csak Török József ur gyógy
szertárában kiraly-utcza kapható; Pozsonyban F i s z t o r y Fé l lxné l , 
Hihálykapu. Temesváron Taresay Istvánnal . 1 csomag ára frt ST 

Szíves tudomásul! 
Sehaumann és társa cs. k. udv. és 
hadsereg - szállító szab. korneuburgi 
gyárának lótakaró, pokrócz és ágy

takaró magyarországi főraktára: 

Haris, Zeillinger és társa 
2422 a „kék csillaghoz" czlmzett 

vászon és fehérnemű kereskedés helyiségében létezik 
Budapes t , váczi u t cza 9. 

Eladás nagyban és kicsinyben, gyári áron. 
Fent i c zég kívánatra ug y 1 ópokroo z okról mint 
vászon és fehérnemüekröl ábrákkal ellátott 
árjegyzéket bérmentesen készséggel küld. 
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[Budapesti 
kiál l í tási frt 

Főnyeremény készpénzben 
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* nyeremény 
Kiállítási sorsjegyek-kezeló'sége, Budapest, Andrássy-út 43. sz. 

Kp most jelent _ ^ ^ 
A Franklin-Társulat kiadásában és minden könyvárusnál kapható: 

Fenyő Sándor 

SPORTNAPTÁR* 
az 1886-ik évre. 

Turf látogató ka ak né Ikülözhetlen J 
A sportnak minden válfajaival behatóan foglalkozik, különös súlyt 
fektetve az Ausztriában és Magyarországban az idén tartott és még 
tartandó lóversenyekre. — A lóverseny-sportra vonatkozó rész tar
talmazza: Az összes 1885-iki lóversenyek eredményének könnyen 
áttekinthető kimutatását, versenystatisztikát az eddig tartott lóver-senyékről, táblázatokat nagy dijak győzteseiről, az idei Derby-győz-
tesek biográfiáit, az idén versenyzett lovak betűrendes lajstromát, az 
1886-ra történt nevezéseket, az állami ménesek idei működésének 

eredményét, versenyműszótárt stb. stb. 

Mind hivatalos adatok alapján összeállítva. 
Minden sportsrncunriék, neTfcülözTietlen! 

Ára vászonkötésben 2 frt. 
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Ő s e i n k 
hires viselete 
még mai na
pig is a leg
kedvel teb

bek közé tar
tozik, főkép 
pedig t é l i 
idényre álta
lán kedvel t 
hazánkban a 
v i l á g h i r ü 
i s m é r e t e s 

Árpád-sapka 
férfiaknai, udSnefc, fiuk és leányoknak. 

Nem létezik a világon jobb, melegebb, elegánsabb, 
finomabb és tartósabb, mint ezen nagyszerű és ki- íjra 
tűnő minőségű «Árpád» sapkák, melyek valamint a Ina 
valódi asztragán göndörített selymesszöriiek, és va- J-íS 
lódi selyembéléssel, wattával melegen letüzöttek. p 1 

Daczára ezen nélkülözhetlen elöny"knek mégis 

csak 1 frt 25 kr. darabja 
bármily nagyságban is, rajz szerint karimával, vagy 
akár karima nélküli alakban tetszés szerint. — To
vábbá vannak ily sapkák fölötte finom kivitelben és 
valódi báránybőr béléssel, díszesen letüzve darabon
ként csak 2 frt. — Megrendeléseket postantánvétel 

mellett eszközöl: 

J Ú L I U S FEKETE iparos, | 
Wien, Y/U. Wehrgasse Kr. 13. 

MüillüliM^piil^^^^^Üilül 

1885. okt. 1 0 6 . sz. 1885. okt. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 

GYULAI PÁL 
TARTALOM: 

Banké világtörténelme (L) — Mika Sándortól. 
Birtokjog és birtokviszonyok Nagybritanniában és Írország

ban (I.) — Bernát Istvántól. 
Az alföld folyóiról. — Hunfalvy Jánostól. 
Ne hallja Mrét az anyjának (VI.) Regény. — Pálffy Alberttől 
A harang Schiller után, németből. — Szász Károlytól. 
Az országos tárlat és tanulságai (HL) — Heltai Ferencztöl. 
Dumas Sándor. — rf. 
Értesítő. Ifj. Apáthy István: Út a révpart felé. Klinikai ké

pek. —i. — Boutmy E.: Etudes de droit constitutionnel. 
—1. — Laube H.: Grillparzer's Lebensgeschichte. h. — 
Nyilt levél a szerkesztőhöz. Pisztóry Mórtól. — Hiba
igazítás. 
A BUDAPESTI SZEILE, mely eddig évenként hatszor jelent 

meg 80—90 ivnyi tartalommal, 1881 január l-től kezdve havi 
szemlévé változott át, s megjelen évenként tizenkétszer 120 
ivnyi tartalommal az eddigi előfizetési ár mellett. 

A Budapesti Szemle tájékozni igyekszik a magyar közön
séget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoztatják a 
gzellemeket s mintegy közvetítő kivan lenni egyfelől a szak
tudomány és a mívelt közönség, másfelől a hazai és külföld1 

irodalom közt. E mellett lehető széles tért nyit a nemzet
gazdasági közleményeknek, a m. tud. akadémia nemzetgazda
sági bizottságátél támogatva. 

Megjelen évenként 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben. Előfi
zetési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. Bécsben, Sze-
linszki György cs. k. egyet, könyvárus, I. Stefansplatz Nr. 6. 

Az előfizetési pénzek az alulirt társulat kiadó-hivatalába kül
dendők be, vagy a könyvárusokhoz, a kik szintén föl vannak 

| hatalmazva elfogadásukra. 
FRANKLIN- TÁRS VLA T, 

magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 

i 
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AZ ANGOL TRÓNÖRÖKÖS. 

1-iővÁEOsuNKAT a kiállítás alkalmából nagy 
A számmal látogatták meg idegen fejedelmi 

vendégek. Néhány nappal a kiállítás meg
nyitása előtt hazánkon átutaztában megfordult 
benne a svéd királyi pár s néhány órát a kiállítás 
megszemlélésének szentelt. Nem is említve saját 
uralkodó házunk azon tagjait, kiket a kiállítás 
alkalma vonzott — életükben talán először — 
hazánkba s a német birodalmi kisebb-nagyobb 
országok fejedelmeinek vérszerinti néhány atya
fiát, kik látogatásukkal megtiszteltek, Szerbia 
királyát, kihez két izben is volt szerencsénk, a 
bolgár fejedelmet, a hesszeni uralkodó fejedelmet 
s Egyiptom volt alkirályát, a most is nálunk 
időző Iszmail khedivét, — csak a legközelebbi 
napokra utalunk, midőn egyszerre három nagy 
birodalom leendő uralkodója találkozott fővá
rosunkban : Kudolf királyfi, a német császár 
unokája, Vilmos herczeg és Anglia trónörö
köse. 

A vendégek között Albert Eduárd, a walesi 
herczeg már jóformán nem is vendég nálunk. 
Itthon érzi magát körünkben, szívesen időz kö
zöttünk s gyakran és huzamosb időre szokta 
hazánkat kitüntetni látogatásával. Nem érdekes 
látnivalók, vagy ünnepélyes alkalmak hozzák 
közénk, hanem a tiszta rokonszenv, melyet 
Magyarország s az itteni társas körök iránt táp
lál. Mint régi jó ismerőst nem is szükség őt 
bemutatnunk a «Vasárnapi Ujság» közönségé
nek, a korábbi évfolyamok részletesen közölték 
életrajzi adatait. Mindazáltal kedves dolgot vé
lünk tehetni olvasóinknak, ha jellemzésére vo
natkozó néhány érdekes vonást ez alkalommal 
bemutatunk lapunk egy barátja tollából, ki a 
herczeget közelről ismeri s tőle legújabb itt 
mulatásakor is megtisztelő kitüntetésben ré
szesült. * 

A walesi herczeg, noha kétségtelenül kedvét 
találja az élet örömeiben, egészen komoly, 
alapos ismeretü és éles itéletü ember. Láttam 
őt az élet különböző helyzeteiben, de leginkább 
bámultam akkor, midőn nópgyülekezeten, nyil
vános ünnepélyeken vagy lakomák alkalmával 
szólnia kellett. Eendszerint tréfás modorban 
kezdi, de mind inkább neki melegszik, előadása 
lendületet nyer, és speechei sokszor oly remek 
szónoklatok, melyek bármely gyakorlott parla
menti szónoknak is dicséretére válnának. Nem 
barátja a keresett exotikus kifejezéseknek, de 
annál otthonosabb a zamatos, tősgyökeres 
angolságban, a miért is az angol nép nagy 
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ALBEBT EDUÁRD WALESI HERCZEG. 



670 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 4 2 . SZÁM. 1885. XXXII ÉVFOLYAM. 

kedvencze, és rendkívüli lelkesedós kiséri nyi
latkozatait. 

A nép minden osztálya egyaránt szereti őt, 
de legjobban simul hozzá a kereskedő és iparos
osztály. Manchesterben szemtanuja voltam, mi
dőn a szónoki székről lelépve, az őrjöngésig 
éljenező néptömeg, a városi hatóság tilalma 
daczára, közelébe ment és a herczeg száz meg 
száz emberrel kezet szorítva s beszélgetésbe 
ereszkedve, egészen otthonosan érezte magát. 
«Hja, — monda egyszer a herczeg, — ha mi a 
néphez le nem hajolunk, abban a veszélyben 
forgunk, hogy minden loyális érzelem daczára 
erőszakosan hozzánk felkapaszkodik és kóny-
szeritett közelséget idéz elö». 

A walesi herczeg igen jól ismeri a dinasztikus 
viszonyok lényeges változását. 0 tudvalevőleg az 
angol szabadkőművesek főmestere, és mikor a 
bőrköténynyel a nyakán a «testvérek* közé 
elegyedik, akkor a királyság utolsó nyoma is 
eltűnik róla. 

Legközelebbi Budapesten létekor egy isme
rőse előtt igy nyilatkozott: «Norvégiából jövök, 
hol saját hajómmal a fjordokat bejártam ; gyö
nyörű napokat éltem, mert a matrózok csak
ugyan capital boys (derék fiuk). Reggelenként, 
mikor a fedélzetre jöttem, már glédában állva 
meglestek, s midőn durva jó reggelt-jükre 
matrózos beszédmodorban válaszolva, egy-kettő
vel kezet szorítottam, a fiuk örömükben azt se 
tudták, hova legyenek. Olykor-olykor szivart is 
kínáltam nekik, a mit ők szemem előtt össze
tördelve szájukba raktak. Az angol matróz 
uralkodóját még mindig ugy szereti, mint 
hajdanta*. 

A tudományok iránt a herczegnek sokkal na
gyobb hajlama van, mint sem vidám életmodo
rából következtethetni. Londonban a földrajzi 
társulatba, melynek tiszteletbeli elnöke, gyakran 
eljár, sokszor két óra hosszat is ott marad, s 
végig hallgatja a legszárazabb tárgyú földrajzi 
előadást. Kedvencz olvasmányai az utazások, a 
melyekben maga is elég tapasztalatot szerzett, 
tekintve, hogy nemcsak egész Európát, hanem 
Indiát, Amerikát, Ausztráliát és Afrikának 
északi részét is saját utazásaiból elég jól ismeri, 
s nemcsak a koronás fők között, de a szakszerű 
utazók közt is kevés akad, a ki annyi földet bejárt 
és behatón tanulmányozott volna. 

A mi katonai jellemét illeti, a herczeg hábo
rúban még nem vett részt, de személyes bátor
ságának jeleit utazásaiban, jelesen Indiában 
többször adta, és nem az utolsók közé tartozik 
múlt tavaszszal végbement utazása Irlandban, 
a hol a kedélyek felizgatva voltak, s az ellene 
tüntetni készülő tömegek közé elegyülve, da
czára annak, hogy egyszer-kétszer waggonjára 
is rá lőttek, mégis bátor, férfias föllépése foly
tán lefegyverezte elleneit. 

Nemzetünk iránti meleg rokonszenve isme
retes. 0 rólunk azt szokta mondani: «A magyar 
egyik lábával a nyugoton van, de vendégszere
tete 8 önzetlen lovagias modora nagyon em
lékeztet a szikh harczias indiai népfajra.* A 
herczeg vonzalma irántunk annyira kiterjedt, 
hogy a londoni összes követségek közt a magyar
osztrák monarkhia képviseletével van legben
sőbb viszonyban azon egyszerű okból, mert an
nak élén egy magyar főúr áll. Népünkkel most 
legelőször érintkezvén Berzenczén, megjegyzé 
a herczeg, hogy «a magyar paraszt oly bátor 
fellépésű, mint az angol, de egyszersmind ildo
mos és nyájas is.» 

Utazásaiban rendes kísérőinek egyike Teesdale 
ezredes, egy körülbelől 50—54 éves férfiú, ki mint 
fiatal ember a kisázsiai háborúban részt vévén, 
Kmetty mellett szolgált Tüköryvel. Teesdale itt
létekor is melegen emlékezett meg Tüköry ezre
desről, a magyar emigráczió e kiváló tagjáról, 

ki Palermo ostrománál az elsők között esett 
el, Olaszországért áldozva életét. Szerinte Tü
köry már Karsztban is ritka hősiesség jelét adta, 
nevezetesen egy téli éjjel néhányad magával 
egész orosz ezredet visszavert, és azután mintha 
semmitsem tett volna, csendesen sátrába vonult ; 
bátor tettét csak mások által tudták meg. 

A walesi herczeg, mint minden látogatásával, 
most is jó emléket hagy maga után hazánkban, s 
a magyar nemzet élénken visszonozza a rokon
szenvet, melyet maga iránt Anglia leendő kirá
lyától tapasztal. Barátainak száma a magyar 
arisztokrácziában oly nagy, mint tán senkié az 
idegen fejedelmi berezegek között. Arczképét, 
melyet mai számunk közöl, szintén egy oly 
fénykép után mutatjuk be, melyet a herczeg 
egy magyar főúrnak emlékül maga adott. 

VIGASZTALÁS. 
Van nekem egy kis vityillóm 
A Magashegy oldalán, 
Ott csügg, mint a fecskefészek, 
Százados vár ó falán. 

S mint a fecske szerelemnek 
Bakja fészkét gondosan, 
Én sem élem a világot 
Magamért, magánosan. 

Kis vityillóm enyhe fészek, 
Dal, szerelem menhelye; 
Nem hiába van borággal 
Koszorúzva teteje. 

Egy hibája van azonban, 
A mi bántja lelkemet, — 
Nem ma áll már, s még se látott 
Szentelési ünnepet. 

Egy nagy ünnep, boldog ünnep. 
Erre vágyik rég szivem ; 
Telt pohárral hadd köszöntse 
Kis vityillóm' száz hivem ( 

Csengjen a dal, tűz lobogjon 
Ide lent a völgy ölén, 
S bérezi visszhang üdvözöljön 
A Magashegy tetején. 

Erre vágyom, erre várok, 
Várok évek óta már, 
S vágyamat dugába dönti 
Egy piczinyke akadály. 

Kis vityillóm pinczealja, 
Mint rideg sir, oly üres ; 
Lelket és bort benne balgán 
Csak a kisértet keres. 

Evek óta várva-várom, 
Hogy e baj majd megszűnik, 
8 mint a kaptár édes mézzel, 
Pinczém borral lesz szinig. 

Már tavaly, lám, majd ugy is lett, 
Szépen indult a borág, 
Mint a gyöngy a lány nyakában, 
Csüggött rajta a virág. 

Azelőtt is, harmadéve, 
Csupa fürt volt a feje, 
És kaczér, hiú szemekkel 
Pislogott a napba be. 

Mennyi boldog, édes érzés 
Bingatott már ezalatt; 
Dús reménynyel töltögetvén 
Nagy boros hordóimat! 

Balgaság volt! — lány a szőllő, 
Ha korán nyit, fagy veri, 
S lángszerelme hervadásra 
Nyárizakán megérleli. 

No de végre, mégis, mégis, 
Már nem igy lesz az idén ; 
Valahára csak beválik 
Az az édes hű remény. 

Minden oly szép, oly arányos, 
Szép virulás, szép idő; 
Zseng gyümölcse a borágnak, 
Csókkal áldja gyenge hő. 

S/íáz a hordó, egy se híjjá, 
Mind nektárral lesz teli, 
S százados bor a vityillót 
Nosza, most felszenteli I 

Mind hiába, csalfa álom ! 
Könyben úszik már szemem ; 
Dörg az ég, a villám roppan, 
Kőeső hull a hegyen. 

Lomb alá hull, ág lehajlik, 
S pereznyi bár a jégcsapás, 
De nyomában nem marad fen 
Csak a kóró, semmi más . . . 

Kis vityillóm ablakában 
Álldogálok csendesen, 
Néz az égre, néz szemembe, 
Mellettem hű kedvesem. 

Ajka hallgat, de szemében 
Gondolatát olvasom; 
• Teljes üdvét ott keress csak 
Túl a felhőn, csillagon. 

Itt reményből áll az élet, 
Várva boldog ünnepet, 
Míg időnk így lassan elfogy, — 
De szerelmem él veled!» 

FEJES ISTVÁN. 

HOMOKBÓL FONT KÖTELEK. 
ANGOL HEGÉNY. 

Irta FRANCILLON R. E. 
HUSZONKILENCZEDIK FEJEZET. 

Az erdőben. 
A tudat, hogy a menekülőknél lőfegyver van, 

visszatartotta üldözésüktől a gyáva feketéket, a 
kik semmitől sem félnek annyira — s méltán is 
— mint a puskaportól. 

Igy ezek, Feri a nyeregben s lába a kengyel
ben, Anikó mögötte ülve s szorosan átkarolva 
megmentőjét — a szegény Uborka Janó pedig, 
ismét mint a hü kutya, szaladva lovon ülő gaz
dája után — haladtak, mint a felleg, mint az 
árnyék, tova, a nélkül, hogy valaki kergette 
volna őket. 

A szegény Janó, a kit egy éji tartózkodás a 
szűz erdőben egészen visszaadott magának, 
most a nagy tett által, melyet maga sem tudja 
hogy, csupa sugallatból véghez vitt, egészen 
kimerítve, lihegve futott, a nélkül, hogy gon
dolna valamit. Lelke ismét az előbbi köd
homályba, az eszmétlen semmibe sülyedt visz-
sza. Egyszerre, mintha valami sarkantyút kapott 
volna az oldalába: éles fájdalmat érzett. Tudta 
is ő, mi a fájdalom! Bamba volt arra, hogy 
sem tudhatná. De érezte, s nem tudta honnan 
jő, nem tudta mire való, csak annál erősebben 
szaladt, mintha a hegyes ösztön ösztökélné: 
gyorsan, gyorsabban I s mivel Feri, látva, hogy 
nem üldözik, meglassította kissé lovát, a futók 
sorrendje csakhamar megváltozott; a gyalog 
futó lett a vezető. 

— Anikó, — szólt Feri a mögötte ülőhöz. 
— Hallom, sir. 
— Nézd ezt a szegény Janót, hogy fut, esze 

nélkül. Fól-e, vagy igazán minket vél men
teni ? De hát te, szólj csak, hogy kerültél ide ? 
Mi hozott el hazulról ? Emlékszel-e, hogy segí
tettél menekülnöm Hornacombe-ból ? Tudod: 
a Trestrail kapitány «Szűz»-én! Vájjon látom-e 
még valaha a vén Horneck fekete szikláját ? 

Arra ugyan nem volt szükség, hogy az 
Anikó figyelmét az előttök szaladó csavargóra, 
az egykori vadorzóra, felhívja. Anikó soha sem 
szabadulhatott a rögeszmétől, hogy apjának a 
gyilkosa. Öt üldözni, rajta boszut állani — ez 
űzte őt át a tengeren! A többi emlékek, melye
ket Feri ezzel akaratlanul felidézett, mind csak 
megerősítették őt a rögeszmében, — de szót 
annak adni nem birt s azért felelet nélkül is 
hagyta a Feri kérdéseit 

S volt-e valaha három lény, kiket sorsuk 
jobban összekötött — mondhatni összebonyo
lított — s a kik mégis különbözőbb érzelmekkel 
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haladtak együtt, egy utón, — mint ezek hár
man ? Uborka Janó, kimerülten s mégis percz-
ről-perczre sebesebben futva, mint a sebzett 
vad, írt keresni az erdő rengetegjében; Carew 
Feri, megszabadulva a gyalázatos halál torká
ból, de elesve élete czéljától, megfosztva min
den reménytől, hogy az imádott leány kivánatá-
nak, a miért világgá ment, eleget tehessen, és 
Anikó, czéljánál, apja gyilkosának nyomában, 
de hozzásimulva ahhoz, a ki apja gyilkosát 
védelmébe vette, a kit szeretett és gyűlölt — s 
hozzá még: az ő életét s mindkettejökét ugyanaz 
mentette meg, a ki az apjáét elvette volt. Mily 
ellentétes nézetek hajtották, vitték őket. Merre, 
hová ? Feri a lóra bizta magát. A ló pedig az 
előtte szaladót követte önkénytelenül, mig 
emez ösztönszerűleg az erdőnek tartott, épen 
oda, a hol már egyszer menedéket talált, s a hol 
Carrel orvost és nejét hagyta volt. 

Carrel orvos és neje még most is ugyanazon 
a helyen voltak az erdőben, a hol először megpi
hentek. A sűrűnek a szélén, a honnan ki lehetett 
látni a tisztásra, de nem oda be a mezőről.. 

Az orvos még mindig írásait, jegyzeteit 
siratta. A világot, az emberiséget nagyobb vesz
teség nem érhette, mint azok elveszte — ő erről 
meg volt győződve. 

— Van-e nálunk szerencsétlenebb a világon? 
— sohajtá Carrelné. 

— Bizony nincs ! — felelt az orvos. 
— Nem az írásaid miatt mondom. • 
— Nem ? Hát a házadat sajnálod ? 
— Dehogy! másnak is elégett a h á z a . . . 
— Vagy a ruháidat, ékszereidet ? 
— Mi gondom azokra ? Azok nélkül boldog 

lehet az ember. 
— Mit hát, az Istenért ? 
— Csak azt Jakab, hogy te annyira sajnálod 

jegyzeteidet, hogy rólam is megfeledkezel miat-
tok. Hát én semmi vagyok neked ? Igy tudsz 
búsulni irataidért? Hogy búsulnál, ha engem 
vesztettél volna el? 

— Igazad van, angyal! Te minden egyébért 
kárpótlást nyújtasz — elvesztésedért semmi 
sem nyújthatna. 

Egymásra borultak. 
Egyszerre a nő fölriadt: 
— Üldöznek! — suttogá. — Nézz oda . . . 

Közelítenek. Beljebb kell vonulnunk a sűrűbe. 
— Nem, nem, Antóniám! Nem üldözők 

azok, hanem menekülők, mint mi. Ismerj rajok. 
Az én Nostalgia-esetem vezeti a Boszorkány
esetemet, s ráadásul még egy lovat és angol 
vendégünket, a kiről egészen megfeledkezünk, 
mi hálátlanok, pedig csak neki köszönhetjük 
ménekülésünket! 

— Igazán! Nanette is! Oh Jakab, mondjad 
még, hogy nincs gondviselés, nincs Isten! 

S fehér kendőjét lobogtatta eléjük. 
Látták-e a jelt, nem tudjuk, de az Uborka 

Janó ösztöne őket a nélkül is egyenesen oda

vezette, a hol legsűrűbb, legárnyasabb az erdő, 
a hol ő már egyszer régi otthonát találta, a hol 
a stoke-julioti és hornacombei erdőkben kép
zelte magát — a hol a Bokrok-beli menekültek 
voltak. S a mint oda értek — és először is 
Anikó — vagy Nanette — csúszott le a ló há
táról úrnője ölelő karjaiba, majd Ferit üdvözölte 
a doktor, elkésett hálájával, mint életök meg
mentőjét, a kinek önfeláldozását most már még 
csak vendégszeretetökkel sem tudják meghá
lálni, — addig a szerény csavargó félre állt s 
álltában erősebben és erősebben érezte a fáj
dalmat, mely — a mig szaladt, ugy hajtotta 
mint az ostor a kutyát, mint sarkantyú a lovat 
s a futással mintegy menekülni érezte magát 
előle, most helytt állva benmaradt a fajdalom 
s — a világ felfordult vele. 

— Beljebb, beljebb! —nyögó. — Ezek a fák 
nem érnek semmit — vörös a levelök s forrón 
éget árnyékuk. Beljebb, beljebb! — S azzal 
egyszerre csak lebukott, arczczal a fűbe, a Feri 
lába elé. Carrelné nagyot sikoltott, Feri vissza
döbbent az őrültségnek — mint vélte — ez 
utolsó kitörésétől; Anikó borzadálylyal, de di
adalt sugárzó szemekkel nézte apja gyilkosát 
ugy esni — arczával a fűbe — épen mint apját 
(ugy hitte) leterité, mintha csak azért sikerült 
volna menekülnie az emberi boszu s emberi 
igazságszolgáltatás elől, hogy az isteninek a 
villáma annál bizonyosabban elérje. De Carrel 
orvos, a ki mindig előbb volt orvos, mint bármi 
egyéb, lehajolt a fűbe bukotthoz, s testén lengő 
rongyai közt hamar megtalálta balesete okát. 

— Ez a szerencsétlen, nézze csak (Ferihez), 
ezzel az oldalában futott annyiról! 

— Nyílvessző ! Az ég nevére: ki lövöldöz itt 
nyílvesszővel ? 

— Csak a marunok, a sziget benszülöttjei,— 
feleié az orvos. 

Tehát a marunok is csatlakoztak a feketék lá
zadásához, mely ezáltal nemcsak terjedelemben 
nyert, de sokkal veszélyesebbé is vált, mivel az in
dián benszülöttek sokkal felülmúlták ügyesség
ben, mozgékonyságban, fegyverforgatásban a 
nehézkes négereket, a kiknek — a mellett — 
még fegyvereik sem voltak. A marunok fegyve
reinek egy veszélyes példánya, a — talán mér
gezett — nádszálnyilvessző csakugyan ott akadt 
a szegény Janó oldalában s Carrel orvosnak 
egész tudományát és ügyességét össze kellett 
szednie, hogy azt onnan további kártétel nélkül 
kihúzhassa. A sebesült teljesen elvesztette esz
méletét, még csak félre sem beszélt már, ugy 
látszék, perczei is meg vannak számlálva. 

A ki azonban a megmentés reményét még az 
utolsó perezben sem adja föl: az az orvos. 

— Carew ur, — monda, — a test könnyű, 
ön erős ember, segítsen — vigyük beljebb az 
erdőbe, itt nagyon meleg van még neki s min
den áron forrást kell keresnünk, a hol jól ki
moshassuk a sebet. 

Anikó, ki a szerencsétlennek halálát kívánta, 

mégis megkönnyebbült, mikor azt hallá, hogy 
még nincs minden remény elvesztve, vagy leg
alább még nem érkezett meg az utolsó óra. 
Ilyen ellenmondásokból áll az emberi sziv. S az 
ő éles hallású füle érezte meg egy forrás csön
des csörgedezését beljebb a sűrűben. Oda vitték 
a holtnak látszó, egészen elereszkedett testet s 
letették a fűbe. 

— Most hagyjanak vele magamra, — monda 
az orvos, — csak te Nanette, a ki ügyes és friss 
kezű vagy, te maradj itt s légy segítségemre a 
beteg körül. De nem szabad irtóznod, sem 
remegned. 

Feri a ló kantárját egy ágra akasztotta s az 
orvosnéval, félre, egy fa alatt leült. Mindketten 
gondolataikba voltak merülve. Igazán nem 
tudta, halálát vagy megmaradását kivánja-e úti
társának. Mert mire való az élet ilyen nyomo
rultnak ? Se rokona, se barátja a világon, csak 
az erdő fáit ismeri azokul. 

— De végre is, — monda magában Feri, — 
hát én több vagyok-e nála s az én életemnek 
van-e valami haszna? Hát nekem van-e vala
kim, a ki, ha meghalok, megsirasson ? Ma-
bel ? — Annak is vége. A mit magamra vál
laltam, beletört a késem abba is. Elébe nem 
is mehetek, hisz azt fogadtam, hogy ha holtomig 
kell is keresnem nyomát, addig keresem, mig 
utolsó lehelletem el nem fogy. S mi haszna ? 
Vége ! Lám ez a szegény csavargó még haszno
sabb ember, mint én. Nem csak az én életemet 
— az Anikóét is megmentette, s az csakugyan 
érdemes volt a megmentésre! Derék lány, akár
mily bolond szelek fújtak is egykor felőle. 

Ezalatt a doktor elvégezte a seb megvizsgá
lását, kimosását, bekötözését. S felállt a beteg 
mellől és nejéhez közelitett. 

— Kedvesem, — monda nejének, — itt hu
zamosan nem maradhatunk, rejtekhelyünknek 
nyomára jöhetnek akár a négerek, akár a ben
szülöttek, rábizlak hát Carew úrra, ő szives lesz 
téged elkísérni, vagy jobban mondva lován 
elvinni, Port au Prince-be. Az végre is város, 
a sziget fővárosa, ott biztosságban leszesz, ked
ves kicsikém. 

— S t e ? 
— Én a beteg mellett maradok. Van még 

benne az élet egy szikrája, s tudod — mig egy 
szikra van, azt magára hagyni nem szabad. Az 
orvos kötelessége — 

— Az orvos kötelessége! Hát a feleség köte 
lessége? az semmi? Én itt maradok, neked az 
ápolásban segíteni. 

— Arra nem vagy alkalmatos, Nanette sok
kal alkalmasabb, őt itt tartom, — te Carew ur 
fedezete alatt Port au Prince-be mégysz. — 
Nemde uram ? 

— Nem, uram, — felelt a kicsi asszony mo
solygó ajkkal s gúnyos hanglejtéssel. — Semmi
esetre sem. Én veled maradok. 

— Talán, — monda Feri, — a sebesültet a 
lóra tehetnök s lépésben szállithatnók a vá
rosba . . . 

— Lehetetlen uram, — monda az orvos, 
— nem szabad őt mozdítanunk, állapota a leg
teljesebb nyugalmat igényli. 

— Tehát itt maradok, — erősité a nő. — Na
nette és Carew ur elmennek, mi ketten ma
radunk. 

— Hiszen éhen halsz meg itt. 
— Dehogy halok! — s diadalmasan húzott 

ki zsebéből egy bonbon- skatulát. 
— De gondolj a kígyókra! 
— Félek is én tőlök. 
Egyszóval a kicsi asszonynyal nem lehetett 

birni. Ha férje, mint orvos, nem hagyhatta el a 
beteget, ő mint feleség nem hagyhatta el a fér
jét. Anikó pedig nem hagyhatta el úrnőjét; 
s Feri maga hallani sem akart arról, hogy ő, 
mint egy gyáva, meneküljön, mikor mindnyá
jan a kötelesség terén maradnak. 

S ugy történt, hogy egy bamba, árva, meg
sebesült csavargó miatt mind a négyen ott ma
radtak az erdőben. (Folyt, köv.) 

A TRÓNÖRÖKÖS-PÁR GÖRGÉNY-SZENT-IMRÉBEN. 
(1885. október 15.) 

Hódolattal köszöntjük a trónörökös-párt, ki 
ismét eljött hegyeink közé és őszinte szeretettel 
fogadjak. 

Az asztalom felett ott van a cserefa-levél, 
emlékéül a tavalyi görgényi vadászatoknak és ez 
országrészben mindenfelé őriznek egy-egy ilyet. 



672 VASÁBNAPI ÚJSÁG 42. SZÁM. 18S5. xxxn. ÉVFOLYAM. 

Az épülőben lévő főtanoda Filippopolban. A Maricza hídja Filippopolban. 

Vízhordó nő Szófiában. Bolgár parasztasszony. 

Bolgár paraszt. Török előőrs a török-bolgár határszélen. Szófiai úrhölgy. 

Nebet-tepe (Czukor-hegy) Filippopolban. Taat-tépé (Ima-hegy) Filippopolban, az előtérben a kormányzó palotájával. 

K E P É K A B O L G Á B F Ö L D B Ő L . 

4 2 . SZÁM. 1S85. XXXII. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI UJSAO. 673 

1. Görgény völgye. — 2. Sziklakar. — 3. A görgény-szent-imrei kastély a Rákóczi-hegygyel. — 4. A fancsali erdészlak. — 5. A medveravatal 1884. október 2-án. 

G Ö B . G É N Y B Ő L . — NEMES ÖDÖN RAJZA UTÁN. 



674  

A trónörökös által elejtett medve ravataláról 
valók ez aszott sárga levelek. A mellett, a Rá-
kócziak várának tövében, a Rákóczi-indulót 
hallgatta a fenséges urs jövendőbeli nagyasszo
nyunk magyar dalokat énekelt egy olyan vilá
gos szép őszi estén, a milyen csak nálunk van. 

1884. okt. 2-án történt ez. Egymásután két 
nap lőtt medvét a fenséges ur. Az elsőt 80 lé
pésről teritette le. A vén oláh medve vadász, 
Nikita bá oda ment a a szeme közé nézett a ki
rály-úrfinak : • Látom, hogy tudsz a puskához, 
uram, — mondta, — ez szép volt.» Teleki Samu 
gróf megmártott egy cserfalevelet a maczkó 
vérében s a fenséges ur kalapja mellé tűzte. Ott 
a Kásva-völgyében, a Kerbunácz nevű erdőség
ben mindjárt szekérre tették a roppant állatot s 
bevitték a kastélyba. A parkban tölgyfa-galyak-
ból ravatalt készítettek neki s ráhelyezték. 

Este volt s a falusiak begyülöngtek a száza
dos fákkal telt nagy kertbe. Mert a mig a király-
urfi Görgényben van, ugy nyitva áll a portája 
mindenki előtt, mint a hogy az egy igazi ma
gyar urnái szokott. 

Félkilenczkor megfújták a vadászok a kürtöt. 
A fenséges ur leindult a kertbe. A fáklyások fel
állottak a ravatal köré s a czigány hangolt. Mit 
is húzzon vájjon ? 

Régi módi muzsikus az öreg Salamon, a ki 
minden ránczát ismeri a magyar ember szivé
nek. Tudja, hogy vannak nóták rebellisek és 
nem rebellisek. Az elsőért valaha eldugták az 
embert olyan helyre, a hol az egerek muzsi
kálnak. 

Hanem ez a király-urfi magyar ember s az ő 
fenséges felesége magyar asszony. Az asztaluk
nál csak ugy megy minden, mint idehaza ná
lunk. Ha Teleki Samu gróf feláll pohárral a 
kezében s ráköszönt urunkra királyunkra, hát 
feláll mindenki az asztalnál, ott koczintanak, 
éljent kiáltanak hangos szóval s a czigány 
tust huz. Ha az urak vadászni mennek, a fen
séges asszony felhivatja a muzsikusokat s azt 
mondja: 

•Húzzanak népdalt nekem, hogy hallgassam 
csendesen». 

Hát a medveravatal mellett is, a hogy jőnek 
le az urak a kastélyból, a Rákóczira zendít. 
És a fenséges ur annak a hangja mellett kerüli 
meg az ösvényeket. Éljeneznek, a népség za
jong, a czigány népdalokba kezd. 

És akkor csend lesz egyszerre. Zúgást, lár
mát, kürtszót túlhangoz egy halk dúdolás. 
A leendő magyar királyné énekel csendesen, 
mosolyogva. 

Mind halljuk mi azt az éneklést országul 
most is; mindenféle lármákon és napokon át, 
a mik azóta elteltek. 

Ott a Rákóczi-hegyen túl, mely a kastély fe
lett emelkedik; a vérrel védett vár északkeleti 
felén, a Görgény vizének jobb partján, hol a 
«Kuruczhalom » alatt örök álmot alusznak a 
Rátonyi katonái, bizonyosan szintén hallották 
azt a magyar dalt a leendő magyar királyné aja
káról. 

Mi nem szoktunk felejteni. Erre a jelenetre 
(melyet képünk is ábrázol) visszaemlékezik a 
magyar ember, a mig emlékezni bir. 

A «Vasárnapi Ujság» most harmadízben 
közöl képeket a görgényi vadászatokról. A kas
télyt, mely a Nemes Ödön maros vásárhelyi 
tanár rajzai után készült metszetben a kö
zéptért foglalja el, bővebben ismertettük s 
szóltunk a Görgény vizének gyönyörű völgyéről 
is, hol a bükkös és gyertyános lábainál a csupasz 
sziklák meredeznek fel. Hanem e képcsop >rto-
zatban egy vadászlak ia látható, a hol kedves 
kis történet szemtanuja voltam. Ezt ime el
mondom. 

VASÁBNAPI ÚJSÁG. 
A fenséges asszony rendkívül egyszerűn él 

Görgényben. Ha kimegy az utczára sétálni és 
sáros a nyomdék, a melyikre lépett, az oláh 
asszony figyelmeztetni meri a «Domna frumo-
szá»-t, hogy jöjjön másik felére az útnak, mert 
itt jobb. Arra nyájasan bólint s átlépked az 
ajánlott ösvényre. Ott a kapu előtt, ha vagy egy 
befonott hajú szőke gyermek néz rá nagy kerek 
szemeivel, annak megsimogatja a képét s nem 
sajnál tőle egy szíves szót. 

Tavaly egyszer kikocsizott s Libánfalván, a 
Görgény vizén túl hitvány kis lisztelő malmot 
látott. Leszállott s átment a pallón, hogy vázlat
könyvébe rajzolja a kellemes képet. Néhány 
gyermek is játszott a napsütött gyenge őszi gye
pen, azok odasereglettek mindjárt köréje. Egy
szerre el is terjedt a hir, hogy a «Domna fru-
mosza* a malom előtt van. Nosza a mennyi 
apróság a faluban, odarebbent mind. Csendes 
tartózkodással, lábhegyen jöttek s ügyelték a 
keze mozdulatát, mint valami csodát. 

A kép elkészült, a fenséges asszony akkor 
egy szöszke apróságot intett magához, hogy 
lerajzolja. Mind tolongtak arra előre. Hogy le
csendesítse őket, pénzt osztott ki. Az ördög a 
krajczár. Egyszerre zúgni, taszigálódni kezdett 
a kis had: «Nekem is, nekem is* kiabáltak. A 
fenséges asszony nevetve fenyegette meg őket, 
lerajzolta a dundi szöszkét, kocsiba ült és el
hajtatott. 

Történt most három éve, hogy a fenséges 
asszony egy reggel átkocsizott a fancsali erdész-
lakhoz (melyet képünk szintén fölmutat); szol
galatjára égy erdéBz volt kirendelve, a ki derék, 
pontos, kötelességtudó hivatalnok s teljesiti em
berül, a mi rá van bízva. 

Szép világos reggel volt. Azelőtt való napon 
gyenge hó szállongott, melyet hamar elpusztí
tott a napfény. A fenséges asszony akkor jött 
először a fancsali erdészlakba. Az volt abban 
az évben a vadász-társaság indulóhelye. 

Megérkezett s megmutattatta magának a szo
bákat. Az emeleten voltak a vadászok számára 
egyszerűen berendezett hálótermek s alól az 
erdővéd lakott, egy derék magyar ember, ügyes 
feleségével és szép leányával. 

Az ut, mely több falun át vezet Görgény-
Szent-Imrétől az erdészlakig, tán hosszabb volt, 
mint a fenséges asszony számította, de már 10 
óra felé járt az idő, mikor megsétálva magát 
az üres házban, lejött az udvarra. 

•Kimentek már az urak ?» — kérdezte a szol
gálatára rendelt erdésztől. 

• Igenis,fenséges asszonyom*, —felelte az és 
ismét visszament abba a tiszteletteljes 25 lépés
nyi distancziába, mely neki rendeletileg ki
szabatott. 

A fenséges asszony sétált a Görgény éger
bokros partján. Nézte a dugást, hol egy millió 
köbméter vizet gyűjtenek össze a tutajok leeresz
tése végett. Felállott a hidra, minthogy épen 
egy szállítmány tutaj volt érkezendő. Rettentő 
szép látvány az. Hatvan-hetven nagy tutaj, 
melyből hármat is kötnek egymáshoz vastag 
fakötelekkel, rohan le roppant sebességgel a 
dugáson. 

Nézte s viszont magához intette a 25 lépés- j 
nyi távolban tiszteletteljesen várakozó hiva
talnokot. 

• Rég kimentek az urak?* 
«Igen is, fenséges asszonyom.* Mert tudni 

kell azt, hogy az instrukczióban benne foglalta
tott ez is: «ne tessék egyebet tudni, csak direkt 
feleletet adni, ha ő fensége valamely kérdéssel 
megtisztelni kegyeskedik*. 

Az erdész viszaállt a 25 lépésbe. A fenséges 
asszony megkerülte az épületeket. Az idő telt. ! 
Tizenegy óra volt. 

Ismét megszólította:«Reggeliztek-e az urak?* 
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«Nem, fenség.* 
•Kivitték magukkal a reggelit?* 
«Igen is, fenség.* 
A fenséges asszony Pálffy grófnéval felsétált 

akkor az emeletre. Az erdész tűnődve járt le s 
fel. Istenem, ha ő szólani merne. De 25 lépés 
meg az instrukcziók. 

Az ajtó nyilt fenn s az erdész állásba állott. 
A fenséges asszony lejött s beszólott az erdész 
feleségéhez: 

«Kaphatok valamit enni ?» 
No én olyan örömet alig láttam többet, a mi

lyennel a maga szép fehér ropogós hajú kenye
rével és izes pogácsájával szolgált a ház asz-
szonya. 

Abból a kenyérből, de nem adott volna egy 
falatot senki másnak a kerek föld minden kin
cséért. 

A derék erdész 25 lépésről nézte szorongva, 
tele búbánattal azt a kedélyes jelenetet, elát
kozva magában minden reglamát. 

Eddig a történetem. Megemlítem még, hogy 
az a két kép, mely az itt közöltek között az 1 
és 2 számmal van megjelölve, szintén a fancsali 
dugás mellől van véve. 

Ez elragadó tájakon kezdődik a trónörökös 
görgényi vadászterülete, mely azzal van előny
ben a többi vadászhelyei felett, hogy nem zord, 
könnyen megközelíthető, s gazdag vadakban. 

Nyúl, farkas, róka, hiúz, őz és szarvas is van 
(mely utóbbit kímélték ez ideig), no és medve. 

Óhajtom, hogy sokat ejtsenek el belőlük az 
idén is. PETELEI I. 

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖZÉP-ÁZSIÁBA! 
in . 

Körösi Csorna Sándor múlt alkalommal köz
lött, továbbá egy Kenedy századoshoz intézett s 
eddigi tanulmányait ismertető jelentésének, 
Moorcroft és Kenedy Csornáról szóló jelenté
sének az az eredménye lett, hogy a kelet-indiai 
angol kormány neki ötven rúpiára menő havi 
illetményt utalványozott s ez által módot nyúj
tott arra, hogy nevét a tudományosság világá
ban örökéletüvé tegye. 

Csorna tehát június havában (1825) elindult 
második útjára Tibet felé s Zanskar tartomány
ban, a pukdali zárda mellett telepedett le egy 
Tisza (angolosan irva: Teesa) nevű helységben, 
hol egy lámával egyezségre lépett, hogy terve
zett munkáival mielőbb elkészülhessen. 

Zanskarból 1827 január elején tért vissza 
Sabathuba, irodalmi kincsekkel gazdagon, de 
mégis elégűletlenül lámája tunyasága miatt, ki 
nem váltotta be ígéreteit. E miatt nem is folya
modott további segélyért s Kenedy eszközölte 
ki számára annak folyóvá tételét mindaddig, 
mig a tibeti nyelv és irodalom búvárlatával, 
illetőleg a tibeti szótár és nyelvtan készítésével 
foglalkozik. 

Most tehát harmadízben indult Tibet felé és 
pedig a kormány rendelete szerint Buvahirba, 
melynek Kanum nevű községében telepedett le 
s azonnal hozzáfogott tanulmányaihoz. 

Hogyan élt és dolgozott itt a lelkes tudós, 
arról élénk képet tár elénk dr. Gerhard levele, 
ki a himlőoltásnak meghonosítása végett Kana-
war tartományba utazván, az előtte már élőbb
ről ismert magyar tudóst meglátogatta. 

E levél, mely mr. Fraser, delhibeli kormányi 
ügynökhöz van intézve, Duka könyvében jelenik 
meg először s ugy az egészen átvonuló meleg 
rokonszenv, mint rendkívül érdekes tartalma és 
élénk előadása miatt megérdemli, hogy belőle 
a szorosan hazánkfiára vonatkozó részeket olva
sóinknak bemutassuk. 

• Visszatérve Kanawar tartományból, a hol 
Csorna úrral tanulmányai közepette találkoz
tam, ugy hiszem — irja Gerhard — nem fogom 
önt fárasztani, ha jelentést teszek szükségei 
felől és arról, hogy minő haladást tett már 
munkálataiban. Nem vesztett ő egyátalában 
semmit szokott lelkesültségéből amaz elzárt 
világrészben s minél mélyebbre hat a tudomá
nyosság aknáiban, annál inkább ösztönözve 
érzi magát a további kutatásokra. De sajnál-
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nom kell. hogy a körülmények oly kevés időt 
engedtek nekem arra, hogy eléggé felhasználjam 
tanulságos előadásait. 

((Csorna és társa, a tudós láma Kunawarban 
terjedelmes láthatárt nyitott fel előttem, melyet 
máskép megközeliteni sem lehetett reményem, 

(i Kanum faluban találtam őt kicsi, de érde
kes viskójában, környezve könyveitől s a legjobb 
egészségben. Örömtől és megelégedéstől átha-
tottan mutatta fáradalmainak gyümölcseit. Rend
kívüli kitartása eredményt aratott és ha egész 
lelkülete nem lenne áthatva tanulmányaitól, 
komoly akadályokra találna munkásságának 
közepette az éghajlatban és idegenszerű hely
zetében, tekintetbe vévén azt, hogy a csikorgó 
hideg itt négy hónapig tart. A tél itt mindig ke
gyetlen. 

«Az utolsó télen át, íróasztalánál ülve, s tető
től talpig gyapjuruhába burkoltan reggeltől 
estig dolgozott minden melegítő tűz nélkül, 
nem engedve magának legkisebb időt sem a 
szórakozásra. 

«Egyszerü tápláléka az itteni szokás szerint 
készített zsíros thea volt; de a kanumi hideg 
évszak zordonsága eltörpül, ha összehasonlítjuk 
azt a zanskari zárdában uralkodott telek foká
val, a hol Csorna egy egész évet töltött; s ott 
ő a lámával és egy szolgával kilencz négyszög 
lábnyi szobában 3—4 hónapon át el volt szige
telve. Szobácskájából nem mert egyikük sem 
kimozdulni, a környék hóval volt fedve és a 
hévmérő rendszerint a 10—16 fokon állott 
zero alatt. Ott ült ő ködmönébe öltözve, kezeit 
ölébe téve; és ily állapotban olvasott reggeltől 
estig, melegítő tüz és alkonyat után világító mé
cses nélkül; a föld szolgált nyoszolyául s az 
egyszerű csupasz falak voltak egyedüli oltalmai 
az égalj zordonsága ellen. A hideg oly szigorú 
volt, hogy nehéz feladat volt a kezeket a gyapjus 
takaró alól kiszabadítani a könyv leveleinek 
átlapozása végett. 

«Ő ilyen helyzetben, mely más embert bizo
nyára kétségbe ejtett volna, 40,000 tibeti szót 
összegyűjtött és elrendezett. Már is majdnem 
befejezte a szótárt és a műszó-gyűjteményben 
jelentékeny haladást tett. Mindkettő bizonysá
got tesz rendkívüli szorgalmáról és tibeti kuta
tásairól. Lelkesülten monda el előttem, hogy 
már is elég ismeretet szerzett a tibeti nyelvben, 
hogy czélját elérhesse, még azon esetre is, ha 
lámájának oktatásától meg lenne fosztva. 
A láma kötelezte ugyan magát arra, hogy még 
két évig vele marad s tekintetbe vévén azt, 
hogy mély tanultsággal bir s ismeri a finom tár
salgási és az udvarnál divatozó nyelveket s 
tudja a történelmet is: segédforrásai még soká 
gazdag kincs gyanánt fognak szolgálni Csorná
nak. A láma nagy tanultsággal biró férfiú s ezen 
előnye szerény önbizalom leple alatt van elta
karva. Társalgási modora a legszelídebb és 
visszavonuló, arczkifejezése csak ritkán engedi 
magát megháborítani mosoly által. Tudomá
nyossága azonban nem tette őt sem bigottá, 
sem elbizakodóvá. Csorna maga ugy néz ki, 
mint egyike az őskori bölcseknek; magatartása 
a legegyszerűbb, környezetében nem érdekli 
semmi sem; egyedül irodalmi feladatának él, 
ide értve a szomszéd országok vallási rend
szereit. 

• Munkáit élénk megelégedéssel mutogatta, 
már is 44 kötetet olvasott át egy tibeti munká
ból s kiapadhatatlan érdeket talál e könyvek 
tartalmában. Örömére szolgál neki azon kilátás, 
hogy sikerülend felnyitnia a világ előtt a tu
dományos kincseknek ama roppant aknáit. 
Csakhogy ő rendkívül aggodalmas, hogy mind 
az, a mi reá vonatkozik, vagy a mi felőle 
állíttatik, kifogás nélküli legyen minden te
kintetben. Függetlenségének magasztos érzel
meit magas fokig viszi, a mi szokásos talán sa
ját hazájában, de ezt én legalább hibának bá
torkodom bélyegezni oly egyénben, a ki olyan 
helyzetben találja magát, mint Csorna; kifeje
zésében s társalgása közben gyakran levert. 
Elhagyatva és mellőzve képzeli magát. Nem ké
pes helyes fogalmat alkotni magának arról, 
hogy művei minő fogadtatásban fognak része
sülni a kormánytól s attól tart, hogy a biztosí
tott eredmény nem fog oly elismerésre találni, 
mint a minőt fáradalmai megérdemelnek. 
Mind a mellett búskomor emphazissal kijelen
tette előttem, hogy ha tibeti nyelvtanát és 
szótárát s egyéb irodalmi gyűjteményeit, me
lyeket Tibetben összeszedett, átadta a kormány
nak: a világ legboldogabb emberének fogja 

magát tartani s örömmel halna meg akkor, 
látván, hogy szavát beváltotta. Lelkesedéssel 
telve hozott elő egy nyomtatott könyvet, a köl
tészetről, melyben a Mahabharatának egy része 
fordításban foglaltatik. Azt állítja, hogy ezen 
hőskölteménynek legnagyobb része az eredeti 
szanszkritban elveszett; ha ez ugy van, akkor 
Csornának fölfedezése arra következtet, hogy 
talán még az egész Mahabharata föllelhető a 
tibeti zárdákban, a hol az irodalmi termékek 
menedéket találtak az őskori időkben, mielőtt 
a közművelődés Indiákon hanyatlani kezdett 
volna. 

«A bölcsészeti rendszerek, melyek ez óriási 
kötetekben foglaltatnak, Csorna szerint Európa 
tudósait bámulatra fogják ragadni. Részemről, 
természetesen, az orvosi könyvek tartalmát vol
tam kíváncsi megismerni; ezekből öt kötet létezik 
s 400 betegségnek jellemzését foglalják magok
ban. Tartalmuk bőven értekezik a fiziológiáról 
s valóban nehéz megmondani, hogy mi mindent 
nem tartalmaznak. A kormányhoz benyújtott rö
vid emlékiratában ezen öt kötetről említés van 
téve, de dr. Wilsonnak (a Society titkárának) ez 
emlékiratra vonatkozó megjegyzéseiben nincs 
említés felőle. Csorna ebből azt a következtetést 
vonta, hogy állításaiban talán kétségeskedtek; 
de azzal vigasztalta magát, hogy számos uj 
adatokat fog napvilágra hozni, melyek még 
ennél is váratlanabbak. 

('Csornának munkássága széles tért foglal el, 
a melylyel szemben azon országra vonatkozó 
nyelvtana és szógyűjteménye csak is mint első 
postulatum tekintendő. Azon művek tartalma, 
melyeken Csorna jelenleg dolgozik, csak is mint
egy nyitánya leend napyobb terjedelmű müvek
nek, melyek érdeklődést fognak kelteni. 

• De Csorna vagyontalan, segédforrásai kor
látoltak és távolról sem elégségesek megvaló
sítására annak, a mit lelkének láthatára magába 
foglalna. A láma huszonöt rúpia dijt kap havon
ként, szolgája négyet, lakbére egy rúpiát emészt 
föl, s az íróeszközökre megkívántató költség 
fedezése után alig marad neki húsz rupiányi 
összeg mindennapi szükségeire, melyek azon 
távoli és elzárt világrészben nagyon drágák, ós 
gyakran Sabatuból kell aíokat hozatnia, mely 
állomás tőle 200 mérföldnyi távolságra esik. 

•Életmódja a legegyszerűbb, szegénysége 
kényszerítené őt erre, ha különben hajlama 
más ut felé irányulna. Egészsége azonban a 
legjobb állapotban van. A környék gazdag 
szőlő-, baraczk- és más gyümölcsnemekben; de 
ő azt mondotta nekem, hogy mindezt meg
tagadta magától, azon észszerű meggyőződés
ből, hogy ez élelmiszerek boldogságát előmoz
dítani ugy sem képesek, és hátha még ártalmára 
lehetnének ? Fő és majdnem egyedüli tápszere 
a thea, tatár módra készítve, mely leveshez 
hasonlít; a vaj és a só, mit hozzá használnak, 
egészen elveszi a thea zamatját. Zsiros és 
tápláló eledel ez, s mivel könnyen elkészíthető, 
nagyon czélszerü azon világrészben. 

(Folyt. köY.) 

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

FRANCZIÁBÓL FORDÍTOTTA HUSZÁR IMRE. 

ELSŐ RÉSZ 

IV. A titkos irásu levél. 

Egyedül jogosított 
magyar kiadás. 

Tizedik 
folytatás. 

A négy rostélyfordulat a következő négy szót 
mutatta: 

hazrxtréé 
gésnelteg 
güfknugáz 
sroraygam 

Ennek a négy szónak pedig épen semmi ér
telme se volt. 

Sárkány nem birta eltitkolni haragját e csaló
dás miatt. A bankár a fejét csóválta és nem műi
den gúny nélkül, csak ennyit mondott: 

— Utóvégre is, talán nem ezt a rostélyt hasz
nálták az összeesküvők levelezéseikhez. 

Sárkány e megjegyzésére felugrott a helyéről. 
— Folytassuk! — kiáltá. 
— Folytassuk! — feleié Torontál Simon. 
Miután Sárkánynak sikerült leküzdenie ideges 

reszketését, újra kezdte a kísérletet a következő 
hat szón, mely a levél második hasábját képezte. 

Négyszer alkalmazta oda a rostélyt e szókra, 
mint az imént tette és az eredmény megint a kö
vetkező négy érthetetlen szó volt : 

najáyndni 
rnkenlekle 
fnesegemö 
tnöjlőbts 

Ezúttal Sárkány az asztalhoz vágta a rostélyt 
és káromkodott mint egy tengerész. 

Sajátságos ellentétül, Torontál Simon megőrizte 
egész hidegvérüségét. Éigyelemmel nézte a kísér
let kezdete ó ta a rostély segélyével egybeállított 
szókat és gondolkozott. 

— Vigye el az ördög a rostélyokat ós azokat 
is, a kik használják! — kiáltá Sárkány és fölkelt. 

— Hátha leülne ? — monda Torontál Simon. 
— Leüljek ? . . . 
— Igen, és ha folytatná ? 
Sárkány Torontál Simonra nézett, aztán leült, 

újra elővette a rostélyt és a levél utolsó hat sza
vára alkalmazta, gépileg, már azt se tudta volta
képen, hogy mit csinál. 

A rostély ez utolsó négy fordulata a következő 
szókat eredményezte: 

eirtyleme 
rlejősleg 
elallánez 
séknednim 

Az utolsó négy szó se jelentett többet a másik 
nyolcznál. 

Sárkány határtalanul fel volt ingerülve, meg
fogta a papülapot, a melyre a rostély által egy
másután előtüntetett furcsa szók voltak felírva 
és szét akarta tépni. 

Torontál Simon megakadályozta. 
— Nyugalom! — monda. 
— Nos hát! — kiáltá Sárkány, — mit fogunk 

csinálni ezzel a megfejthetlen logogriffel? 
— írja le a szókat, egyiket a másik után! — 

feleié a bankár egyszerűen. 
— Miért? 
— Azért, hogy lássuk. 
Sárkány engedelmeskedett és a leírás a követ

kező betűsort mutatta : 
hazrxtréég ésn elte g güfknugáz sro 

r ayg amn aj áyndni rnkenlekle f ne seg 
emö tnöjlőbtseirty lemér le jőslegelal 
lánezséknednim 

Alig, hogy e szókat leirta, Torontál Simon ki
ragadta a papirt Sárkány kezéből, elolvasta az 
írást és felkiáltott. Most már őt hagyta el a nyu
galom. Sárkány azt kérdezte magában, nem té
bolyodott-e meg a bankár hirtelen ? 

— De olvassa hát! — kiáltá Torontál Simon 
és átnyujtá a pap irt Sárkánynak. — Olvassa hát! 

— Olvassam ? 
— Ejh hát nem látja, hogy Sándor gróf leve

lezői, mielőtt a szókat a rostély segítségével ösz-
szeállitották, előbb a szöveget megfordítva írták 
le ? Sárkány gyorsan kezébe vette a papirt és a kö
vetkező szókat olvasta le róla visszájáról kezd
vén az olvasást. 

«Minden készen áll. A legelső jelre, mely 
Triesztből jön, tömegesen felkelnek mindnyájan 
Magyarországunk függetlenségéért. Xrzah.» 

— És az utolsó öt betű ? — kiáltá. 
— Ez a közösen megállapított aláírás! — 

viszonzá Torontál Simon. 
— Ah! végre a kezeink közt vannak! 
— De még nincsenek a rendőrség kezei közt. 
— Az rám tartozik! 
— Ön a legnagyobb titoktartással fog eljárni? 
— Ez az én dolgom, — feleié Sárkány. — 

Egyedül Trieszt kormányzója fogja megtudni 
annak a két becsületes hazafinak a nevét, a kik 
az osztrák birodalom ellen forralt összeesküvést 
csirájában elfojtották! 

És a nyomorult hangja, taglejtése elárulta azt 
a gúnyos, kárörvendő érzést, a mely e szókat 
mondatta vele. 

— E szerint nekem semmi dolgom se lesz ? 
— kérde a bankár hidegen. 

— Semmi egyéb, — feleié Sárkány, — csupán 
fölvenni az üzletből önt illető osztalékot. 

— Mikor? 
— Majd ha leesett az a három fej, a melyek 

közül mindegyik többet ér egy milliónál. 
Torontál és Sárkány elvaltak egymástól. Ha 

hasznot akartak húzni a titokból, a melyet a vé
letlen kezükre játszott és ha még az összeesküvés 
kitörése előtt fel akarták jelenteni az összeeskü
vőket, akkor sietniök kellett. 

E közben Sárkány visszatért Zathmár László 
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házába, mint azelőtt. Tovább folytatta számfejtési 
munkáját, mely a vége felé közeledett. Sándor 
gróf megköszönte buzgó fáradozásait és azt 
mondta neki, hogy egy hét múlva nem lesz többé 
szüksége rá. 

Sárkány véleménye szerint ez nem jelenthetett 
egyebet, mint hogy akkorig a Triesztből várt jel 
már megadatott Magyarország nagyobb váro
saiban. 

Sárkány tehát a legnagyobb gonddal, de a nél
kül, hogy valaha okot adott volna a gyanúra, 
tovább is figyelmezett mindazokra, a mik Zath-
már gróf házánál történtek. Egyúttal oly értel
mesnek bizonyult, annyira látszott ragaszkodni 
a szabadelvű eszmékhez, oly kevéssé titkolta el 
utálatát, melyet állítólag a német faj iránt érzett, 
szóval oly jól játszotta a szerepét, hogy Sándor 
gróf maga mellé szándékozott öt venni, később, 
ha majd a fölkelés szabaddá tette Magyarországot. 
Még Boros is elfeledte az ellenszenvet, a melyet 
a fiatal ember ébresztett benne, ismeretségük 
kezdetekor. 

Sárkány tehát közel állt czéljáhóz. 
Sándor gróf, két barátjával egyetértőleg, június 

8-ikát tűzte ki határnapul a fölkelés kitöréséhez 
való jeladásra és e nap elérkezett. 

Pirano, melyeknek lakossága csaknem kizárólag 
a nagy sófözésekben dolgozik a Kisano és Corna-
Lunga torkolata mellett; Parenzo, az isztriai 
tartománygyülés és a püspök székhelye, Eovigno, 
mely nagy olajkereskedést üz, Pola, melynek 
római eredetű pompás műemlékeit számos utas 
látogatja és mely hivatva van az egész Adriai
tenger legnevezetesebb hadi kikötőjévé lenni. 

De e városok közül egyiknek sincs joga az 
Isztria fővárosa nevére. A valódi főváros Pizino, 
mely csaknem a háromszög közepén fekszik és 
ide szállították a foglyokat, tudtukon kivül, ti
tokban végrehajtott elfogatásuk után. 

Zathmár László háza előtt egy postakocsi várt. 
Mind a négyen azonnal felszálltak és két osztrák 
csendőr — azok közül, a kik igen tűrhetően vé
delmezik az utasok biztonságát Isztria belsejé
ben, — szintén beült melléjük a kocsiba. Utazás 
közben tehát egyetlen szót se válthattak, a mely 
őket kompromittálhatná, vagy legalább megköny-
nyithetné a közös egyetértést, mielőtt bíráik elé 
állíttatnának. 

A tizenkét emberből álló lovas csendőr-sza
kasz, egy hadnagy vezénylete alatt, elöl, oldalt 
és hátul körülfogta a kocsit, a mely tiz perez 
múlva elhagyta a várost. Borost egyenesen a 

volt lóváltási hely, de a kiséret parancsnoka nem 
akart Capo d'Istriában lovakat váltani. 

Csakhamar ismét útnak indultak. A kocsi sző
lőkertek közt haladt, a hol a szőlő felhúzódott az 
eperfák ágaira, és folyvást lapályon, a mi a sebes 
hajtást lehetővé tette. A sötétség annál teljesebb 
volt, mert a meglehetősen heves délkeleti sirokkó 
által kergetett nehéz felhők elhomályosították az 
egész égboltozatot. Noha a hintó ablakait koron-
kint lebocsátották, hogy némi kevés levegő ha
tolhasson be a kocsi belsejébe, mert a júniusi 
éjszakák igen melegek szoktak lenni Isztriában, 
még a legközelebb eső tárgyakat se lehetett meg
különböztetni. Bármennyire iparkodott Sándor 
gróf, Zathmár László és Báthory István megje
gyezni magának a legcsekélyebb körülményt is, 
mint a szél irányát, az elindulásuk óta eltelt 
időt, stb., nem sikerült felismerniük, melyik 
irányban robogott tova a postakocsi. Kétségkívül 
az volt a szándék, hogy az ügy megvizsgálása a 
legnagyobb titokban és a nagy közönség előtt 
ismeretlen helyen hajtassék végre. 

Hajnali két óra tájban másodszor váltottak lo
vakat, és mint előbb, ugy most se tartott a meg
állapodás öt percznél tovább. 

Sándor gróf a homályban néhány házat vélt 

MINDEN ELLENÁLLÁS LEHETETLEN LETT VOLNA. A KOCSI SEBESVÁGTATVA ELROBOGOTT. 

S Á N D O R M Á T Y Á S . 

De ekkor már az árulás műve be volt fejezve. 
E napon, este nyolez órakor, a trieszti rendőr

ség hirtelen meglepte Zathmár László házát. 
Minden ellentállás lehetetlen lett volna. Sándor 
grófot, Zathmár grófot, Báthory tanárt, magát 
Sárkányt is, a ki különben nem tiltakozott, és 
Borost elfogták, a nélkül, hogy valakinek tudo
mására jutott volna elfogatásuk. 

V. Az ítélet eló'tt, alatt és után. 
Isztria, melyet az 1815-iki szerződések az osz

trák-magyar monarkhiához csatoltak, háromszög
letes félsziget, melynek alapját a földszoros képezi, 
a háromszög leghosszabb oldalán. E félsziget a 
trieszti öböltől a quarnerói öbölig terjed s a két öböl 
hosszában meglehetős számú kikötő szögellik be. 
Többek közt a déli csúcson találjuk Polát, mely
nek kikötőjét akkoriban a kormány elsőrangú 
arzenállá igyekezett átalakítani. 

Isztria tartomány, különösen nyugati részein, 
még olasz, sőt velenczei maradt, ugy szokásainál, 
mint nyelvénél fogva. Megengedjük, hogy a szláv 
elem itt még küzd az olasz elemmel, de annyi 
bizonyos, hogy a német befolyás csak nagy ne
hezen képes magát fentartani a kettő közt. 

Több parti és közbenső város élénkíti a tarto
mányt, melynek határait az északi Adria vizei 
mossák. Ezek közé tartoznak Capo d'Isztria és 

trieszti fogházba vitték és ott magánzárkában 
csukták el. 

Vájjon hova viszik a foglyokat ? Melyik várba 
záratja őket az osztrák kormány, ha már a trieszti 
erőddel sem érte be ? Sándor grófnak és társai
nak nagy érdekükben állt volna ezt tudni, de 
hasztalan volt minden kísérlet. 

Az éjszaka sötét volt. A postakocsi lámpái 
alig világították meg az utat a lovas kiséret első 

| soráig. A kocsi gyorsan haladt. Sándor Mátyás, 
Báthory István és Zathmár László mozdulatla-

: nul és némán ültek egy-egy szögletben. Sárkány 
se törte meg a csöndet, nem tiltakozott elfoga- ! 
tása ellen, azt se kérdezte, miért történt ez az ! 
felfogatás. 

Miután a kocsi Triesztet elhagyta, egy kánya- ; 
rulattal rézsut a tengerpart felé tartott. Sándor j 
gróf a lódobogás és fegyverzörgés okozta zaj ! 
közt meghallotta a hullámtörés moraját a parti 

I sziklák felől. Egy pillanatra néhány lámpa fénye j 
! világított, de csakhamar megint elenyészett, j 
| Muggia városka volt, melyen a kocsi végig robo- ! 

gott, a nélkül azonban, hogy megállt volna. Sán-
í dor gróf ugy vélte észrevenni, hogy az ut vissza-

vésette őket a félsziget belseje felé. 
Este tizenegy órakor a kocsi megállt. Lovakat 

i váltottak. E helyen csak egy major állt és a lo- j 
| vak itt várták készen az utasokat. Máskor ez nem j 

látni, a melyek egy ut végén álltak csoportosan 
és egy külváros végén lehettek. 

Ez Bűje, kerületi székhely volt, Muggiától né
hány mérföldnyire dél felé. 

Mihelyt a lovakat befogták, a csendőrhadnagy 
néhány szót szólt halkan a postakocsisnak és a 
kocsi sebes-vágtatva elrobogott. 

(Folyt, köv.) 

EGYVELEG. 
í: Napsugár, mint vízszivattyú. Tellier franczia 

tudós érdekes kísérletet tett a napsugár felhasználá
sára. A ház tetejének déli oldalán lapos, vízmente
sen elzárt pléhedényekbe ammóniák-oldatot tett. 
A nap melegének hatása alatt ez oldatokból gőzök 
támadnak, melyeket csövek által sajátságosan alko
tott tartókba vezetnek, hol emelő gépekhez használ
tatnak fel s szükséghez képest megsürittetve ismét 
visszavezettetnek rendes helyökre. Forró éghajlat 
alatt ez egyszerű készülék sokkal rendesebb s tartó
sabb eszköz a vizszivattyuzásra, mint a különben 
használt szélmalmok. 

* A kenyérsütésnél kárbavesző alkoholt ma
gában New-Yorkban naponként ezer galonra (4000 
liter) becsülik s ezért most komolyan tanácskoznak 
azon, hogy a sütésnél kifejlődő gőzöket a kemencze 
tetejére alkalmazott csövekben hideg vizén át vezes
sék s ily módon ismét megsüritsék. 
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ISZMAIL PASA. 
A kiállításunkon megfordult számos idegen 

kitűnőség közt kiváló érdeklődésre tarthat szá
mot a jelenleg körünkben időző egyiptomi ex-
khedive, Iszmail pasa is. Csak nemrég volt még, 
hogy neve napirenden állott az újságok hasáb
jain az egyiptomi eseményekkel kapcsolatban s 
eseménydús kormányzása alatt, egész lemon
dásáig, a mikor a porta legidősebb fiát, Tevfik 
pasát nevezte ki utódának 1879. aug. 8-án, nem 
volt emlegetettebb ember nálánál. A hősi ha
lált szenvedett Gordon pasa egyik legbuzgóbb 
segédkezője volt a rabszolgakereskedés kiirtá
sára irányuló törekvéseiben; ezt maga Gordon 
is elismerte, s mikor Tevfik gyönge kormány
zása a máhdi ügyét oly igen segített népsze
rűvé tenni a fékezhetetlen arabok előtt, ugyanő 
azt is nyíltan kifejezte, hogy arra, hogy Egyip
tomban a rend helyreálljon 8 erős és tekinté
lyes kormányzat létesüljön, Iszmail pasa restau
rálása nélkülözhetetlen. 

Izmail pasa, kinek érdekes keleti vonásai a 
kiállításon és fővárosunkban ez idő szerint ál
talános kíváncsiság tárgyai, Kairóban született, 
a mohamedán időszámítás szerint a hedsra 
1248-dik évében, keresztény időszámításunk sze
rint 1830-ban, s igy ma 55 éves. Ibrahim pasá
nak, Szíria vitéz meghódítójának három fia 
között a második. Nagyatyja Mohamed Ali 
volt s Ibrahim pasa tőle 1848-ban vette át a 
kormányzatot, de még ugyanazon év no
vemberében meghalt s utána Abbasz pasa, 
s ennek 1854-ben történt halála után Iszmail 
pasa nagybátyja, Szaid pasa következett 
1854-től 1863-ig. Csak utána jutott Iszmail 
pasa a trónra, s 1866-ban a szultán egy fer-
mánja által khedive (nagyúr) czimmel ru
háztatott fel. 

Az alkirály Francziaországban látogatta 
a katonai iskolát s onnan tért vissza 1849-
ben Egyiptomba. Nagybátyja, Szaid pasa 
alkirálysága alatt már sikerrel vezetett egy 
14,000 embernyi expedicziót a szudáni ha
tárra, a hol a lázadást gyorsan elfojtotta. 
1863-ban az alkirályi trónra következvén, 
uralkodását Egyiptom anyagi jóllétének je
lentékeny fokozásával tette emlékezetessé, 
nagy részbén hozzájárult a szuezi csatorna 
elkészítéséhez és átalán sokat áldozott az 
ország földmivelési és kereskedelmi fejlesz
tésére. Angliának mindig igaz barátja volt, 
s e barátság viszonzásául tekinthető, hogy 
Viktória királynő a Bath-rend nagykereszt
jével is kitüntette. 

Mint tudjuk, az Iszmail pasa által Egyip
tomban eszközölt nagyszabású reformok az 
országot súlyos adósságokkal terhelték s az ' 
ebből kifejlett bonyodalmak kényszeritették 
Iszmail pasát, hogy a porta parancsára s a 
külföldi hatalmak kívánatára lemondjon 
legidősbfia, Tevfik javára. Azóta az ex-khe-
dive nagy részben Parisban tartózkodik, 
500,000 forint évi nyugdijat huz (az al
királyi czivillista másfél millió forint), s a csa
lád többi tagjai is tekintélyes apanage-okban 
részesülnek. Megjegyezzük, hogy a porta 1866-
dikifermánjaaz egyiptomi trón örökösödés rend
jét is újból szabta meg, és pedig egyenesen apá
ról fiúra, a helyett, hogy a török szokás szerint 
fivérről fivérre szállana. 

Iszmail pasa még a mohamedán vallás alap
tanai értelmében négy feleséget tart. Ellenben 
fia Tevfik már csak egygyel is megelégszik; 
1873-ban vette nőül Emineh herczegnőt, Llhami 
pasának leányát, ki félig-meddig rokona is. 

Iszmail pasa itt közlött arczképe legújabb 
fényképe után készült. Erőteljes férfi arezot 
tüntet fel vöröses szakállal, s öltözékén, a fezét 
kivéve, minden európaias. Itt léte alatt állásá
nak megfelelő fényűzéssel rendezkedett be, s a 
Hungária-szállodában 11 szobát tart lefoglalva. 

SZÓFIA ÉS FILIPPOPOL. 
A bolgár államcsíny által tényleg létrejött 

"Egyesült Bolgárország» két fővárosából muta
tunk be képeket azon események alkalmából, 
melyek már hetek óta izgatottságban tartják 
Európa diplomácziáját, mely izgatottság azon
ban mindeddig semmi tényleges eredményre 
nem vezetett. 

Szófia, a nagy hatalmak által felállított Bul
gária fővárosa, régi nevezetes város, de az or
szág egykori fővárosa, Tirnova mellett az előtt 
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kevésbbé emlegették. A rómaiak Serdicának, a 
byzantiak Triudicának nevezték, a török ura
lom alatt (1382-től) a ruméliai kerület szék
helye volt. A város alapitója állítólag Justinián 
császár. Előkelő szerepét főkép annak köszön
heti, hogy abba az útvonalba esik, mely Bel
grádtól Konstantinápoly felé vezet. Fekvése 
rendkívül szép. Nyugotról a Vitus hegység, ke
letről az Etrepol-Balkán által környezett fensi-
kon terül el s a Bogana folyó fut végig rajta az 
Iszker felé. E század közepe táján még mintegy 
ötvenezer lakosa volt, de e szám azóta roha
mosan apadt; 1867-ben már alig volt 20,000 
lélek itt s az ujabb békés állapot még igen 
rövid idejű volt s igy e számot jelentékenyen 
nem emelhette. 1878-ban január 4-én tartotta 
Gurko tábornok bevonulását e helyre a győzel
mes orosz csapatokkal; ez alkalommal a leg
több mecsetet s mintegy 800 török házat rom
boltak le; török adatok szerint akkor a város
ból — a nőket és gyermekeket nem számítva 
— 2622 mohamedán menekült el, s ezek igen 
csekély kivétellel nem is tértek vissza. 1879-ben 
a lakosok számát 13,200-ra becsülték. Ez év 
július 13-án vonult be Sándor fejedelem biro
dalma uj fővárosába; el kell ismerni, hogy ő igen 
sokat tett e város érdekében. A romok helyén 
egész uj városrész keletkezett bécsi és berlini 
építészek mintái szerint; külön hivatalt szer-

ISZMAIL PASA. 

veztek a város kikövezése ós világitása érdeké
ben s egy pár utcza: Crnigradska, Boznesenska, 
Bulevarna ulica igen csinosak. Van több neve
zetes épület is, minők a nagy bolgár templom, 
Szófia dzsamiszi, a nagyszerű török fürdő s 
közelében egy «Iszla Hane» nevű, Midhát pasa 
által alapított nagy gyár árva gyermekek ipar
oktatására. A városnak szebb része a Vitus-hegy 
felé nyúlik, mely hegyen számos kiránduló-hely 
és villa található. 

Nem kevésbbé érdekes hely Filippopol, a Rho-
dope és Kucsuk-Balkán közt elterülő lapályos 
vidéken hét dombon épült ruméliai főváros. Ere
detileg Eumolpiasnak hívták, maczedóniai Fülöp 
megnagyobbította s szépítette, tőle ered mai 
neve is, bár a rómaiak a belvárosban levő három 
dombról Trimontiumnak nevezték. Mint la
punkban már említve volt, a törökök 1360-ban 
foglaltakéi; 1818-ban földrengés ós 1846-ban 
tűzvész pusztította el. Fekvése e városnak is igen 
szép, melyet nagyon emel a szienit-sziklákat 
borító karcsú minaretek s európai jellegű csinos 
házak sajátságos vegyülete. A várostól mintegy 
félórányira fekvő vasúti állomástól nézve csak
nem nagy várost látunk magunk előtt s még felé 
közeledve is, nyári lakok s paloták gyakran ötle
nek szembe; beljebb azonban ronda utczák,rossz 
kövezet s piszkos néptömeg elrontja az utazó 
illúzióját. A kormányzó palotáján kivül van 
harminezhét isteni tiszteletre szentelt épülete, 
köztök 20 mecset, továbbá egy árvaház, három 

kórház, egy szeszgyár, több kaszárnya, melyek
ben 3000 katona s 500 ló találhat elhelyezést, 
hét közfürdő s néhány iskola, mely utóbbiak 
között az egyetemnek nevezett, de tényleg gym-
náziumféle intézet épülete igen csinos. A várost 
petróleumlámpákkal világítják s most már víz
vezeték is készül. 

Mint a Balkán félsziget nagyobb városaiban 
átalában, mindkét fővárosban nagyon kevert a 
lakosság, bár még Filippopolban is felényire 
megy a bolgárok száma. Törökök, görögök nagy 
számmal vannak; örmények, czigányok és spa
nyol zsidók csekélyebb mennyiségben s ezen
kívül egész sereg európai, nagyobbrészt a kalan
dorok közül, kik az uj országban szerencsét 
próbálnak, gyakran nem siker nélkül. A bolgár 
meglehetősen idegenkedik az idegenektől, de a 
görögökkel is viszálkodásban van s nemzeti jel
legére nagyon büszke. Az élelmiszer olcsó, de 
— a kitűnő bor kivételével — rendesen rossz 
is, s társadalmi élet, néhány jótékony czélra a 
téli hónapokban rendezett bál kivételével, alig 
van, mivel a bolgár egyátalán nem vendég
szerető. Most azonban mindkét fővárosban 
nagy élénkség támadt s különösen a bazá
rokban s más nyilt helyeken folyvást nagy za 
uralkodik. 

Nem csekélyebb mozgalom tapasztalható a 
török-ruméliai határon, hova ugy a bolgár, mint 

a török csapatok irányozva vannak, s a hol 
hir szerint elő is fordult némi csetepaté. 
A porta fegyverkezik, s ezzel ád súlyt kí
vánságának, hogy a bolgár államcsínyt az 
európai hatalmak ne szentesítsék. A görö
gök, szerbek is egyenesen a bolgár terjesz
kedés ellen akarnak fegyvert vonni. Ké
pünk egy török előőrsi csapatot ábrázol, 
lövésre készen tartott fegyverrel. 

A KIÁLLÍTÁS VÁSÁRLÓI. 
ErdekeB fejezetet tenne kiállításunk tör

ténetében egy pontos összeállítás ama vá
sárlásokról, melyeket a különböző pavillo-
nokban a kiállítás alatt tettek. Egy ily ösz-
zeállitás.amagateljességében, azonban ter
mészetesen lehetetlen, már csak azért 
is, mert akármilyen nagy is a hajlam a ki
állító czégeknél minden tekintélyesebb vá
sárló nevének kifüggesztésére, de ép oly 
erős a hajlam — tekintve a kiállítási bi
zottságot illető öt százaléknyi engedményt 
— azok eltitkolására is. Mindamellett egy 
csak nagyjában való összeállítás is tanulsá
gos lehet azok előtt, kik tudni óhajtják, 
hogy hazai iparunk mely ága talál legked
vezőbb fogadtatásra s kik azok, a kik leg-
hajlandóbbak áldozni vagyonukból a ma
gyar ipar támogatására. 

Futólagos névsorozatunkban csak a leg
nagyobb összegekre vásárlókat tartottuk 
szem előtt, holott természetesen végered

ményben még nagyobb összegeket képvisel az, 
a mit egyesek apróságokban vásároltak. Továbbá 
nem veszszük ez összeállítás keretébe tartozó
nak a mezőgazdasági gépekből tett bevásárláso
kat sem, melyek, mint földmivelő országtól vár
hatni, ugy összegben, mint számban messze 
felülhaladják a többi vásárlásokat,* és nem vesz
szük tekintetbe a folytatólagos megrendeléseket 
sem, sőt a mennyiben sok kiállító már régebb 
rendelt és tulajdonosától a kiállítás tartamára 
kikölcsönzött czikkekkel lép föl — ezeket is 
figyelmen kivül hagyjuk. 

Legnagyobb és legértékesebb vételek magán-
czélra a királyi család tagjai által történtek s 
pedig a Fischer-féle porczellán- ós majolika-
pavillonban, hol ő felsége a királynő 1500 fo
rinttal szerepel, a legutóbb bevásárolt óriási 
vázáért. Kisebb vázákat vett Rudolf trónörökös 
kétszer is, 500 és 800 forintért. Milán király 
1100 forintra, Stefánia trónörökösné 400 írtra, 
a walesi herczeg másfélezerre, a hesseni nagy-

* Még sem lehet említés nélkül hagyni, hogy me
zőgazdasági gépekben egyedül Eühne Ede 80,000 
írtért csinált üzletet a kiállítás alatt, mely összegben 
többen szerepelnekJ3000 frtos, sőt azonfelüli vevőkül; 
igy Romániából Abramovics (áöOO frt), Karácsonyi 
Guidó 2000 frt, Galicziából br. Eomescan (2000 frt) 
stb. Schlick gyára is több mint 500 darabot adott el 
a ScHick-Krumpach-féle szabadalmazott kettős ekék
ből, darabját állag 50 forintjával, s nagy mennyi
ségű megrendeléseket tett itt még József főherczeg és 
Károlyi gróf. 
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herczeg 300 frtra, György porosz herczeg 100 
írtra (egy csutorát), Salo Kohn bécsi bankár 
1250 frtra, Wahrman Mór pedig 1800 forintra 
tett itt vásárlásokat. 

Zsolnay kiállítása a következő neveket mu
tatja fel, mint legnagyobb összegekre vásárló
ka t : Rudolf trónörökös (2000 forint), walesi j 
herczeg (600 írt), Stefánia trónörökösnő (300 
írt), Louis Mesus, Antwerpenből (1200 forint), 
gróf Károlyi István (2000 forint), gróf Appo-
nyi Sándor, stb. 

A Testory-féle gyár gyönyörű dísztárgyaiból 
mindenekelőtt a francziák vittek el 32 darab 
montírozott lopótököt (tikvice), a mi 15—16 
forintjával számítva 500 forinton felüli összeget 
tesz ki. Nagy bevásárlást tett itt egy amerikai 
kereskedő is, ki a pavillonban látható 2 forintos 
szivarvágó gépek közül 12,000 darabot szállított 
hazájába. A középen látható pompás két vázát 
Rudolf trónörökös 480 forintért vásárolta meg, 
ugyanolyat vett egyet Széchenyi Béla gróf 240 
írtért, az amerikai Kirby pedig egy montírozott 
medvét 250 forintért. A legértékesebb tárgy, az 
ó-egyiptomi stylu zománczozott szekrény, Er
zsébet királynő birtokába került. 

Hasonló forgalmat muta tha t fel Jungfer mü-
lakatos is. Remek ékszerszekrényét 300 írtért 
Ráth György vásárolta meg, egy csillárát pedig 
br. Lipthay Béla 900 írtért, míg Schlauch püs
pök neve 250 írttal egy vas-aBztalkán szerepel. 
De i t t i sWahrmann Móré a legnagyobb összegű 
rendelet érdeme,a Ruscher-féle uj vendéglő bal
ján levő sugárúti palotájára szánt ama kapu- í 
val, melynek csupán vasmunkája 1000 irtot 
képvisel, ugyani t t van a lipótvárosi bazilika 
kapuzata is, 1600 irtot érő vasmunkával. De 
nemcsak a születési és pénzarisztokráczia, a 
művész-világ is képviselve van Jungfer pavil-
lonjában pénzáldozatával, tanúja az az eredeti 
vasmosdó-szerkezet, melyet Yastagh Gvönrv 
vásárolt meg 240 írtért. J ^ | 

Jelentékeny vásárlásokat tett Jungfer igazán 
művészi tárgyaiból a walesi herczeg is, je lesen: 
egy függőlámpát (300 írt), két gyertyatartót 
azzal a gyönyörű vasmunkával, mely közfeltü-
nést keltett a kiállításon, 60 írtért s még két 
kézi lámpát, darabját 14 forinton. De még büsz
kébbé teheti a hazai ipar minden barátját, hogy 
az angol trónörökös további megrendelésben is 
részesítette Jungfert, nevezetesen egy vasrács-
kapu készítésével bízta meg. Ám a kiállítás 
legszebb darabját, egy vörösréz albumlapot, 
ízletes emblémákkal és figurális alakokkal, me
lyen hat hónapig dolgoztak Erzsébet királyné 
vette meg 600 írtért s ugyanő egy kandalló-rácsot 
és két gyertyatartót is vásárolt itt 400 írtért. 

Jó vásárokat csinált Árkay műlakatos is, ki
nek egy remek mivü lábtörlőjét Lajos Viktor 
főherczeg 250 írtért, egy függő kandeláberét 
Aigner Ferencz 300 írtért, ugyanő egy lavabót 
250 írtért vett meg, a kisebb vételeket nem szá
mítva; míg Andrássy Gyula gróf egy saját rajzai 
után készült kandallót vásárolt 400 írtért. Árkay 
legújabb szerkezetű postaszekrényeiből végre 
300 darabot rendelt a kereskedelmi miniszté
rium, darabját 55 írtjával. 

Sokkal csekélyebb és túlnyomólag külföldre 
szorítkozik a vásárlás az ékszerüzletnél. Inkább 
csak Egger opáljai érdekelték itt a magyar 
specziálitás iránt vonzódó külföldieket s Parisból 
Berry herczeg, Frankfurtból Castellani 700— 
700 irtot hagytak itt opálokért, melyeknek tüze 
és szivárvány-tükröző játéka általok bizonyosan 
hóditni fog a külföldi szalonok parkettjein is. 

A vásárlók közt szerepel a nemzeti színház 
is, mely a békés-csabai kiállításon 800 írtért vá
sárolt bútorokat. Különben a házi-iparcsarnok 
legjobb vevői egyike Szlávy József koronaőr 
volt (500 írt tal); kívüle még a zágrábi iparmú
zeum (900 írt), gr. Apponyi Rudolfné (300 frt), 
Károlyi Gyula gróf s mások szerepelnek legjobb 
vevők gyanánt . Legújabban Erzsébet királyné 

is Ferenczy Ida kisasszony által, kit a csarnok 
felügyelőnöje,Kériné kalauzolt, jelentékeny be
vásárlást tétetett Továbbá Stefánia trónörö-
kösné és udvarhölgyei is mintegy negyedfólszáz 
forinttal gyarapították a házi-iparcsarnok bevé
teleit, a walesi herczeg pedig 400 írttal. Legna
gyobb keresletnek a szerb szőnyegek és a kalota-
8zegi házi-ipar tárgyai örvendnek. Lajos Viktor 
főherczeg is szép gyűjteményt szerzett innen, 
főleg a toroczkói háziipar tárgyaiból. 

Inkább apróságokban adott el sokat a Schrei-
ber-féle üveggyáros-czég, de Strasser Sándor itt 
is 200 írttal fordul elő, a mi üvegtárgyaknál 
m é g mindig eléggé jelentékeny összeg. Nem 
számítunk ide néhány amerikai kereskedőt, kik 
1000—1200 frtnyi megrendelést tettek e czég-
nél, mely egyébként régóta jelentékeny kivitelt 
űz. A Láng-féle porczellán- és kőedónytárgyak 
ha nem is magas vételösszegeket, de sok kül
földi és előkelő vásárlót mutathatnak fel, mint 
a Czirákyak, Tiszák, Zichy Jenő gr., több előkelő 
állású egyén Krakkóból, Szófiából, a német
alföldi van Royen, a zágrábi iparmúzeum s fő
ként Benigni Sámuel Kolozsíárról, ki 280 írt
é r t a legmagasabb bevásárlást tette itt. 

Tizenkétezer fotint körül csinált üzletet a 
kiállítás alatt egy más derék iparosunk, Swadlo, 
kályhákból és rouleaux-kból. A székely ház 
legjobb vásárlóját József főherczegben találta 
meg, a horvát pavillon pedig Klotild főherczeg-
nőben és Hoyos grófnőben. De itt még a sorsolási 
bizottság is mintegy 20,000 frt áru bevásárlást 
•tett, igy a többek közt egy teljes ebédlő-be
rendezést is megvett, mely az 1000 frtos nye
remények közt foglaland helyet, végre a lepog-
lavai fegyházipar termékei közül 2000 frtra 
rendelt meg a Sorger Jakab czég. 

A zsoboki márvány szép dísztárgyainál is 
előkelő nevek lajstromát találjuk, mint vevő
két, igy József főherczeget, Klotild főherczeg-
asszonyt, Thurn-Taxis herczeget, stb. 

A kocsik és fogatok csoportjában kettőt talá
lunk a Kölber kiállításánál eladva, a trónörökös 
által megvett 1400 frtos gyönyörű vadászkocsit, 
s ugyanilyet egy keletindiai herczeg, a jepoori 
maharadzsa részére. Porst Ferencz is sokat 
adott e l ; könnyű vadászkocsijaiból külföldiek 
is vettek, mint p . o. Maffei gróf Turinból. Leg
több készítményén azonban Reiter váczi kocsi
gyáros adott túl . 

Pontosabb nyomokon járhatunk a képkiálli-
táson tett bevásárlásoknál, melyeknek összege 
már eddig megüti a 30,000 frtot. Leggazda
gabb bevásárlást tett Zichy Nep. János gróf, ki 
Kéméndy Jenő«Képzelt betegé»-t, Markó András 
•Rómavidéki tájá»-t s Gyulay László «Bethle-
hemjárásá»-t összesen 3000 írtért vette meg. 
A képzőművészeti csarnoknak időileg legelső 
vásárlója azonban Klotild főherczegasszony volt, 
ki Vágó Pál«Honfoglalói »-t vette meg, továbbá 
Gerenday Béla «Jaj, de hideg a viz» szobor
müvét. Feszty szép ((Bányaszerencsétlenség*-e 
is talált vevőre, míg Roskovics «Extrapassiójá»-t 
szintén festő vette meg és pedig oly czélból, 
hogy a kassai múzeumnak ajándékozza. Székely 
Bertalan «Tánczosné»-jáértFuchs Gusztáv adott 
1000 frtot, mig Jankó Jánostól «A lovát kínáló 
czigány»-t egy derék iparos, Svadlo vásárolta 
meg. Az udvar köréből még Rudolf trónörökös 
szerezte meg Bihari «Kereszttűzben* czimü 
festményét. 

Vettek még az elősoroltakon kívül : Saxlehner 
András, Valentiny «Haldokló czigányá»-t, mely
nek katalógusi ára 4000 frt volt, és Paczka Fe
rencz «Tékozló fiu»-ját. Deutsch Bernát Sku-
teczkynek «A műteremben» czimü festményét, 
Grödl, mármarosszigeti czég Molnártól két ké
pe t : a «Falu kútjánál* s egy kisebbet, továbbá 
Brodszky «Badacsonyi tájképé*-t; Goldberger 
Berthold Spányitól «Erdő szélén*; Kohn Bódog 
Vastagh Géza «Incselkedést)-ét. Gschwind Mi
hály Brodszky és Molnártól egy tájképet. Eze
ken kívül elkeltek még Spányi «Őszi vetés*-e, 
Molnár «Palotai részlet* -e, Spitzertől: «A mama 
megengedte a tánczot*, Hollós «Tengerihán
tása*, Karcsay Lajos «Kedves emlék* e, Szo-
bonya Mihály «Munka után»-ja és Spányi 
Bélának «Reggeli szürkület*-e. 
; Aligha sokat csalódunk, ha a kiállításon 
hat hónap alatt tett bevásárlások fő összegét 
4—500,000 frtra becsüljük, a miből kitűnik, 
hogy a kiállításnak nem csak erkölcsi sikere 
volt, de volt anyagi eredménye is meglehetős 
derék iparosainkra nézve. V—r. 
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A tudós hölgyek száma mindinkább szapo

rodni kezd. Angol nő-tudorok közül csak nem 
rég mutat tuk be egy párnak arczképét mi is, s idő
ről-időre hazánkban is megemlékeznek a lapok 
egy-egy leányról, ki érettségi vizsgát akar le
tenni vagy orvostudori oklevelét akarja nostri-
ficáltatni. Mig azonban nálunk az ily jelensé
gek csak kivételek, a külföld számos helyén 
már teljesen megnyitották a nőknek az egyete
mek kapuit s az «egyetemi polgárok* száma a 
szép nemből napról-napra szaporodik. Csak
nem átalános az a tapasztalat, hogy a női 
egyetemi hallgatók átalában véve szorgalma
sabbak s nagyobb eredményt képesek felmu
tatni, mint a férfiak, kik közt már igen nagy 
azok száma, a kik a tanulást kényszerűségnek te
kintik, mig a nő tárgyát szeretettel karolja fel, 
melyhez még az újdonság ismert ingere is járul . 

Egy ily nő-tudor képét mutatjuk be jelen
leg. Eszményi kép, egy angol művész alkotása. 
Szép arczvonásai, értelmes tekintete nem emlé
keztetnek ar ra a képre, melyet az elfogultság 
az emanczipált hölgyekről mintegy állandó 
alakká szilárdított meg. Mindamellett e kép 
igaz s a valóságnak kifejezője. De nem ritkaság, 
hogy a nehéz szellemi munka az egészség meg
rontásával történik s igy a nő tudományos kin
cseit igen nagy áron szerzi meg. Ez ár nagy
sága azonban nem riaszt vissza senkit közülök 
s hazánk leányai között is mindinkább szapo
rodik azok száma, kik ily munkára hajlamot s 
tehetséget éreznek magukban. 

AZ ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSRÓL. 
Stefánia trónörökösné legutóbbi látogatása alkal

mával annyira megkedvelte a háziipari és néprajzi 
tárgyakat, hogy dr. Herich Károlynak megbízást adott 
arra, hogy a magyar korsókból egész rendszeres 
gyűjteményt állítson egybe. Általában ama kívánság
nak adott kifejezést, hogy a magyar háziipari czikkek-
ből, szövetekből és szőnyegekből egy egész szobát 
szeretne berendezni és reméli, hogy e terve keresz
tülvitelére még a kiállítás folyamában fog alkalmat 
találni. 

A trónörökös-pár leánykája, a kis Erzsébet her-
czegnő, az országos kiállításból játékot kapott. Ste
fánia főherczegasszony megvette számára a «szepesi 
bábu-szobát*, melyet Pleskottné úrhölgy készített. 

Fejedelmi látogatók. A trónörökös-pár, Vilmos 
porosz királyi herczeg és neje, a walesi herczeg, a 
hesszeni uralkodó nagyherczeg látogatását több feje
delmi vendég látogatás a iskövette. Frigyes főherczeg, 
ki a trónörökös-párral Görgénybe utazott, szintén 
nagy érdeklődéssel nézte meg a kiállítást. György 
porosz királyi herczeg napok óta itt van. A herczeg, 
ki már a hatvanas években jár, a legszigorúbb inkog
nitóban időzik itt. Hohenzoller-Sigmaringen herczeg 
e hó 13 ikán érkezett meg. 

Iszmail pasa, Egyiptom volt fejedelme, számos 
kísérettel szintén eljött a kiállítás megtekintésére. 
Mióta az exkhedive elvesztette trónját, Európában 
lakik, s fölváltva egy-egy nagy városban tartózkodik, 
leginkább pedig Parisban. Iszmail pasa modern 
műveltségű férfiú, s bukását is körülbeló'l az okozta, 
mert az európai czivilizácziót oly nagy vágygyal 
akarta meghonosítani legalább is Kairóban, hogy a 
még nem elég jól elkészített talajt csak roppant 
összegekkel lehetett a kultúra befogadására alkal
massá tenni. Például egy operaszínház alapítása 
Kairóban, jeles európai énekesekkel, s a megnyitó 
előadásra külön irt oly operával, mint Verdi «Aidá»-
ja, nagyon költséges beruházás volt a Fáraók orszá
gában. 

Az exkhedive e hó 12 ikén érkezett Budapestre 
s a «Hungária* fogadóba szállt. A kiállítást másnap 
nézte meg Ibrahim Hamil herczeg, Rutib pasa, Ibra
him bej kíséretében. A király-pavillonban történt 
fogadtatás után először is a műcsarnokot tekintette 
meg, aztán a keleti pavillont, a házi iparcsarnokot, 
panorámát, stb. Esti 6 órakor ebédet adott a Hungá
riában, melyre gr. Zichy Jenő s b. Atzél Béla nejével 
együtt hivatalos volt. Ebéd után Iszmail pasa a nem
zeti kaszinóba kocsizott, innen pedig az operaszín
házba, hol a «Bánk bán* előadását nézte meg. Az 
intendánsi páholyban, melynek előtte való estéken a 
már eltávozott walesi herczeg volt rendes esti láto
gatója, foglalt helyet kíséretével. Nem sokára gróf 
Andrássy Gyula is megjelent a páholyban. Felvonás 
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közben b. Podmaniczky intendáns vezette el Iszmail 
pasát a színház fényes csarnokaiba, a királyi páholy 
termeibe. 

Iszmail pasa e hó 14-ikén ismét megjelent a kiállí
táson. Teljesen észrevétlen kívánván maradni, a 
vörös fez helyett most czilinder kalapot tett föl, s a 
kalauzolást is megköszönte, de nem vette igénybe. 
Meglátogatta e napon a Rudas fürdőt is. Este a nem
zeti kaszinó lakomát rendezett tiszteletére, melyen 
az ex-khedive a keleti válságról és egyiptomi hely
zetről is élénk társalgásba bocsátkozott. Az ex-khe
dive e hó 15-ikén újra a kiállításon volt; délután a 
lóversenyt látogatta meg, este pedig az operaszínhá
zát, hol az «Aida» opera első három felvonásátad
ták Turolla Emma kisasszonynyal és a < Bécsi ke
ringő* czimü balletet. 

Krakó és Lemberg városok köszönő-irata meg
érkezett a főváros közönségéhez, Ráth főpolgármes
ter kezéhez. Az irat vörös bársonyba van kötve, 
arany körczifrázattal, az előtábla közepén a kiterjesz
tett szárnyú lengyel sas. Belül iniczialeképen a két 
város színesen festett czimere áll s e czimirat: "Bu
dapest főváros igen tisztelt képviselő-testületének.* 
A levél anyaga pergamen s az iratot a krakói és 
lembergi városi képviselők mind aláirtak. 

Zalamegyéből e hó 15-én közel ezer főnyi társa
ság érkezett, ezekből körülbelül 600 nagykanizsai. 
Svastics Benő alispán vezette őket. A budai indóház
ban megjelentek fogadásukra Zalamegye országgyű
lési képviselőiből is többen. A társaság a régi lövöl
dében van elszállásolva. 

A kiállítókat nagy meglepetésben részesítette a 
VI. kerületi adóhivatal. Azokra a kiállítókra, kik a 
tárgyakra kiírták hogy "eladatott*, továbbá a kik 
máskülönben is adtak el tárgyakat, vagy megren
delésekben részesültek, adót vetettek ki oly czim 
alatt, hogy rendkívüli üzleteket csináltak, tehát 
rendkívüli adót kell fizetniök. Vagy 600 kiállító ré
szesült ily meglepetésben j némelyikre 500 frtot is 
kivetettek. A kiállítók egy küldöttsége a kiállítás el
nökét kereste föl, kérve a védelmet. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Budapest története, a főváros megbízásából irta 

Salamon Ferencz. A nagy műből egyszerre két terje
delmes kötet került ki a sajtó alól. Az első kötet 
már régebben megjelent, s a magyar főváros hajda
nát, Pannoniát s vele együtt Aquincumot tárgyalta. 
A második kötet folytatja az események változatos 
történetének előadását egész Mátyás király koráig. 
A harmadik kötet pedig «Kutfő-bírálatokat* nyújt, 
vagyis mig az előbbi kötetekben kutatásainak ered
ményeit adja feldolgozva, addig a harmadik kötetben 
magát azt az anyagot, melyet használt, gyűjti össze, 
még pedig olyformán, hogy a rendelkezésre állt kút
fői forrásokat szigorú kritikával kiséri, kifejti azok 
jelentőségét, számot ád a feldolgozásban használt kö
vetkeztetésekről, vizsgálja, hogy az eddigi történet
írók mennyiben jutottak ugyanazon szempontokra, 
mint ő, és mennyiben ellenkezőre. A kétes adatokat 
is mind felsorolja. A történelemmel mélyebben fog
lalkozókra nagybecsű a XI—XIV. századból maradt 
adatok eme kritikai bírálata. Nagy történeti appará
tussal irt diplomatikai tanulmány ez, s fölötte érté
kes kiegészítője a nagy monográfiának. A mi magát 
a fő munkát, a magyar főváros történetét illeti, an
nak mind beosztása, mind előadása mintaszerű. Sa
lamon nem a puszta eseményeket sorolja föl, azt a 
merev rendszert sem követi, hogy időrendi apró so
rozatokra ossza monográfiáját. Tág körbe csopor
tosítja egy-egy korszak eseményeit, s gazdag korrajzi 
jellemzéssel adja elő. Sehol és sohasem találkozunk 
az események krónikás előadásával, hanem minde
nütt a belső élettel, annak alkotó elemeivel, vagy a 
hol már a történeti adatok gazdagsága megengedi, a 
szereplők jellemzésével. Valóban az ország fővárosá
nak történetét nem is lehetne ugy megírni, — vagy 
igen szerencsétlen eszme volna, — hogy csak helyi, 
lokális legyen, de Salamon sokkal messzebb megy, 
mikor a korszakok kiemelkedő tanulsága köré vonja 
egybe az eseményeket, melyeket — mondhatni — 
drámai szerkezetben állit össze. Mesteri e csopor
tosítás, mindenik egy-egy kerekded kép, az előadás 
mindig egy-egy központ körül gyűrűzik. Például 
idézzük az I. Lajostól I. Mátyásig tartó korszakot 
tárgyaló terjedelmes fejezetet, mely Buda legbelsőbb 
polgári életét adja elő, s oly művészileg festi azt a 
küzdelmet, a mi a magyar és német lakosság közt 
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kifejlődik, s az uralkodók (Zsigmond, V. László) 
nemzetiségében is tápot kapván, hatalmas udvari pár
tokat növel, de megnöveli a nemzeti ellenhatást is, s 
előkészíti a mozgalmat a nemzeti király, Korvin Má
tyás megválasztásához. Ily történelmi művet min
denki élvezettel olvas. A becses munkához van mel
lékelve Buda legrégibb képe a XV. századból, s 
Budavár térrajza 1687-ből. Ára a 2-ik kötetnek 4 frt, 
a harmadiknak 2 forint 50 kr. Az eddig megjelent 
három kötet pedig 9 forintért szerezhető meg. 

A tudományos akadémia kiadásában többféle 
becses munka jelent meg. A történeti müvek közt 
van A székem, gróf Bercsényi család (1525—1835), 
eredeti, kézirati kútfőkből irta Thaly Kálmán, a 
Rákóczi-korszak nagy érdemű búvára. A 354 oldalra 
menő kötet is n . Rákóczi Ferencz egyik hires vezé
rének, Bercsényi Miklósnak családjával foglalkozik, 
melynek számos tagja szerepelt történelmünkben, a 
hires kurucz generális neve pedig összeforrt II. Rákó
czi Ferenczével, s ő volt a nagy szabadságharcznak 
szervezője, fentartója, fődiplomatája. Fiát, Lászlót, 
a viszontagságok franczia földre sodorták, s fényes 
katonai tulajdonai itt is nagy hatáskört és első kato
nai méltóságot szereztek nekik. Francziaországban a 
család még tovább élt, mígnem a megbukott Bour
bon-dinasztiával kibujdosott, s ismét visszatért Ma
gyarországba, hol az utolsó Bercsényi 1835-ben halt 
meg. A két kötetre tervezett munkából most az első 
kötetet kapjuk, mely 1689-ig terjed, s becses és uj 
adatokat szolgáltat történelmünkhöz. A második 
kötetre van hagyva Rákóczi fővezérének s a franczia 
tábornagynak élet és jellemrajza. A kötet ára 2 frt 
30 kr. — A királyi kanczellária az Árpádok alatt, 
irta Fejérpataky László. Egyik hazai fontos intéz
ményünk történetét és fejlődését ismerteti. Mi teen
dője volt a királyi kanczelláriának, milyen volt e 
méltóság, mily jelentőséggel birt az állami életben, 
mi volt a törvényes gyakorlat az oklevelek kiadásá
nál : ezeket fejtegeti. Hazai intézményeink, a ma
gyar királyi méltóságok tüzetes ismertetése eddigelé 
kevés figyelemben részesült. Emeli tehát e munka 
becsét, hogy oly téren foglal helyet, mely nagyon 
parlag történetírásunkban. Ára 1 frt. — Megjelent 
ezek mellett az akadémiai értekezésekből: 

Adatok Magyarország fürke'szdarázsainak ismere
téhez, Mocsáry Sándortól, egy színes táblával; ára 60 
kr. Az astacus fluviatilis és astacus leptodactylus át
menetialakjai, Szigethy Károlytól, ára 60 kr. — Össze-
hasonlitó vizsgálatok a hazai és észak-európai prehisz
torikus kőeszközök eredete és régisége körül.* Máso
dik fele, a kőeszközök régiségerői, Ortvay Tivadar
tól; ára 60 kr. Isota Nagorola, székfoglaló, dr. 
Ábel Jenőtől; ára 50 kr. A kunok nyelvéről és nem
zetségéről, gróf Kuun Gézától, ára 70 kr. — Ada
tok Jupiter fizikájához, Konkoly Miklóstól; ára 20 
kr. A Haynald-óbszervatóriumban 1880—84-ben 
megfigyelt napfoltok* , Hüninger Adolftól ; ára 
20 kr. Továbbá: Vizsgálati eljárás az egyenes adótör
vények elleni kihágások körül, s fennálló törvények, 
szabályok, utasítások, rendeletek és elvi jelentő
ségű határozatok alapján irománypéldákkal megvilá
gítva, az adófelügyelői szolgálatban alkalmazottak 
számára összeállította Kedves István pénzügyi tit
kár. Ára 60 kr. 

A könyvkiadó-vállalatban pedig báró Krafft-Ebing 
Rikhárdnak, a gráczi egyetem jeles tanárának 
A törvényszéki elmekórtan tankönyve jut a közön
ség kezébe. Szakavatott, s az elmegyógyászat terén 
tekintélyivel bíró orvos, Schwartzer Ottó fordította 
magyarra, ki e munkáról az előszóban azt írja, hogy 
szakmájában tökéletesebbet nyújtani nem lehet, mert 
nemcsak felöleli a tudomány legújabb álláspontját, 
hanem azt sem téveszti szem elől, hogy a törvény
széki elmekórtan nemcsak az orvosokra tartozik, 
hanem a jogászra, a biróra, az ügyészre, a védő ügy
védre is. A gyakorlati életre van szánva, s kerüli is a 

j fölösleges okoskodásokat és theoriát; e helyett té
nyekre és azoknak magyarázatára szorítkozik. Ára 
4 forint. 

Elmúlt idők, emlékezések, irta Vadnai Károly; 
kiadta az Athenaeum társulat. Egyik legkiválóbb 
hírlapírónk, Vadnai Károly tér vissza e kötetben az 
elbeszélő irodalomhoz, melyet korábban jó sikerek
kel művelt, s melyhez az utóbbi években ismét gyak
rabban visszafordult. Szépen irt tizenkét •emléke
zés* van e kötetben, s ezek vagy érdekes időszakra, 
vagy érdekes személyiségekre vonatkoznak. Kezdőd
nek a régi szép időkkel, melyek mindenkire nézve a 
gyermekkor fényes és kedves világa ; aztán a szabad-
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ságharcz egy-egy epizódját, alakját eleveníti föl, a 
szemtanú érzelmeivel. Majd Petőfiről, Szigligetiről, 
Hegedüsnéről, Hollósy Kornéliáról, Lisznyay Kál
mánról olvasunk közérdekű apróságokat és jellemzé
seket, melyeket az előadás is emel. Megemlékezik a 
szerző konstantinápolyi útjáról, a miskolczi árvíz 
pusztításairól 1878-ban. Nem egyéni élmények lép
nek előtérbe, de egyéni bensőség által hatnak e köz
lemények, melyek tartalmilag és formailag is a legjobb 
ilynemű dolgozatok közé tartoznak. Utolsó közle
ménye, «A mi sírunk» (emlékezés az édes anyára) 
a kegyelet kifejezése, gyöngéden, mély érzéssel. 
A kötetet magát Yadnai atyjának ajánlotta. Ára 
1 frt 50 kr. 

t Szerető szivek» czim alatt szép kiállítású kötet 
jelent meg Debreczenben, Karczag Vilmos fiatal író
tól. Apró rajzok vannak benne, összesen tizenkettő; 
többnyire a népéletből merítve. Az irodalomban 
nagyon divatossá vált «rajz» egyszerűsége némelyik
ben egész az igénytelenségig menő szabadságra báto
rította föl a szerzőt, ugy hogy tartalma alig egyéb, 
mint leirt sorok. Megírva csinosan van mindenik, s 
egy-kettőben népies jóizüséget találni, például «Hogy 
vigasztalódott meg Keszegi uram» cziműben. A kötet 
átalában tehetséges irót mutat, a ki azonban sietett 
a gyűjtemény összeállításával. Ha egy kissé vár még, 
s több oly rajzot ir, minő «Az anya,* mely tartal
milag és kidolgozásban is igen sikerűit, sokkal nyo-0 ^-
matékosabban számithatott volna az elismerésre 
A kötet a Révai-testvérek bizománya s ára 1 frt 20 kr 

A magányból. Ily czim alatt adja ki Reviczky 
Gyula, az ifjabb költői nemzedék egyik legtehetsége
sebb tagja, ujabb költeményeit. Tiz ivre fog terjedni, 
s előfizetési ára 2 forint vagy diszkötésü példányé 
3 forint. Ez összegek a szerzőhöz Kassára czimezen-
dők. A költészet barátai figyelmére érdemes. 

A római j o g külső tör ténete és institucziói, 
irta dr. Vécsey Tamás, egyetemi tanár és az aka
démia tagja. Nagyterjedelmü (622 oldal) és tartalmas 
mű, a római jognak és történelmének kézikönyve, 
mely a komoly tanulmányozáshoz biztos alapot nyújt, 
és széles körű tájékozást szolgáltat az eredeti forrá
sokhoz. De hiszszük, hogy nemcsak tájékozást ád, 
hanem kedvet is ébreszt a komoly elmélyedéshez. 
A szerző arra is törekedett, hogy a jogtudomány 
jelöltjének alkalma legyen megismerni a fejtegetésre 
váró kérdéseket még az előadás előtt, mert csak így 
elkészülve jegyezhet czélszerüen, választékosan, szo-
litkozvaaz uj adatoknak, beható részleteknek, helyes
bítéseknek, megvilágosító példáknak írásba foglalá
sára és beillesztésére. A bevezető rész a jogról s 
átalában a római jogról és annak főelveiről, tanulásá
nak hasznáról szól; aztán tárgyalja a római jogot 
Justinianus előtt, a tizenkét tábla előtti időket, 
Augusztus, Constantinus, Justinianus korát, s áttér a 
könyv főrészére, a római jog instituczióira, mely az 
egész római jogélettel, törvényeivel, intézményeivel, 
törvényhozóival megismertet. Részletes tárgy- és 
névmutató fejezi be az érdemes munkát, mely a jog 
tanulóinak oly hasznos szolgálatokat tenni van hi
vatva. Kiadta a Franklin-társulat s ára 5 frt 60 kr. 

A Jászkunok tör ténete czimü történeti mono
gráfia Gyárfás István halála következtében befejezet
len maradt, illetőleg a szerző még nem rendezte 
összegyűjtött anyagát Széli Farkas kir. táblai biró 
rendezte a hiányzó részt, s még pedig oly buzgóság
gal, hogy az érdekes munka negyedik kötete miha
marább kikerülhet a sajtó alól. 

Az ötéves mandátum ellen czimü röpiratot irt 

ismert neve a tanügyi irodalomnak különösen törté
neti terén s jelen munkája is ugy szerzője tárgy
avatottságára, mint az ifjúság felfogási képességének 
ismeretére vall. E müvében kellő súly van fektetve 
a mivelődés történ étére is s a függelék és a khrono-
logiai összeállítás amunka végén nem kevéssé könnyí
tik a tanulónak a tárgy anyagának áttekintését, mig 
a szintén függelékként csatolt ábrák és térképek 
érdeklődését ébresztik s fölöslegessé teszik a sok 
szülőre drága atlaszok megvételét. Ara a már hato
dik kiadásban megjelenő kötetnek 1 frt 30 kr. — 
Magyar olvasókönyv a középiskolák II. osztálya 
számára. Az uj tanterv és miniszteri utasítás értel
mében szerkesztették Tomor Ferencz és dr. Váradi 
Antal. E tankönyv is már a harmadik kiadásban 
jelenik meg. Ára 1 frt. — Ihász Gábor Magyar 
Nyelvtana középiskolák használatára ez úttal már 
25-ik kiadásában jelenik meg, melyet sajtó alá Bar-
bcrics Róbert tanár rendezett. Ára ennek is 1 frt. 
Magyar olvasókönyv nyelvtannal és magyarázatok
kal a népiskolák IV-ik osztálya számára. Különös 
tekintettel a hazai történetre és alkotmányra ; szer
kesztették Faludi (Fuchs) János és Szép, József fővá
rosi tanítók. Második javított kiadás. Ára kötve 44 
kr. — Ipar-iskolai olvasókönyv. Az első fokú ipar
iskolák számára szerkesztette Gyulay Béla. Ara 
44 kr. — Első oktatás a franczia nyelvben, Seiden-
stűcker-Alm fokonkint haladó tanmódja szerint kidol
gozta dr. Ploetz Károly. Ára kötve 40 kr. — Német 
olvasókönyv. Deutsches Lesebuch für Mittelschulen, 
német és magyar jegyzetekkel Felsmann Józseftől 
Első rész. Tizedik kiadás. Ara 80 kr. 

Pártos Béla. Hévvel száll sikra a szándék ellen, hogy 
a képviselőválasztások ezentúl ne minden három 
évben, hanem öt évenkint történjenek. Czáfolja az 
ötéves mandátum mellett fölhozott érveket is. Fel
hozza, hogy az ötéves mandátum a nemzetet ismét 
megszorítaná egy régen gyakorolt jogában; ellenke
zik a történeti hagyományokkal, a közönyt szerte
lenül növelné, a képviselőt bürokratává, a házat hi
vatallá tenné, az uj frissítő erőknek a képviselő-tes
tületbe jutását akadályozná; a képviselő és választók 
közt tamadLató ellentét esetén a szabadulást egy
mástól gátolná és végül mint osztrák intézmény 
az utánzás nemzetietlen bélyegét viseli magán. A röp
irat Aigner Lajos bizománya s ára 50 kr. 

Uj iskolakönyvek jelentek meg Lampel Róbert 
kiadásában, melyek a közoktatásügyi minisztérium 
által tankónyvekül elfogadtattak. A hozzánk bekül
dött sorozat a következő könyvekből áll • 

Világtörténelem.középiskolák szamára. Irta 
Vaszary Kolos I. kötet: O-kor. Számos történeti áb-
ífT i ^ 1 ! " " ífr>éPP«l- A közelebb pannon
halmi apáttá kinevezett derék szerzőnek régóta van 

Nemzeti színház. E hó 9-ikén zajos estéje volt a 
nemzeti színháznak. Jókai uj színműve, a «Fekete 
gyémántok' került szinre. Az «Arany ember• rendkí
vüli sikere után a közönség a legnagyobb érdeklő
dést tanúsította. A «Fekete gyémántok »-at is egyik 
regénye után készítette a költő, s tökéletes párját 
adta abban az «Arany ember»-nek. A regényből irt 
színművekben mindig rajta marad, hogy az eredeti 
alkotáskor más törvények lebegtek a költő előtt, mint 
a minőket a szinmű kíván. De az igazi költő mindig 
rendelkezik rábeszéléssel a maga szelleme által alko
tott törvények elfogadására, s ha a közönség csak
ugyan meghajol és élvezetet talál: az események mé
lyebb indokolásának, az igazibb élet folyásának 
hiányáért nem tekinti adósának a költőt. A «Fekete 
gyémántok'-ban is csodálatos embereket, fantaszti
kus légkört vitt a színpadra Jókai, de fényességben 
mindent. A milliókkal dobálózó szédelgést vette 
alapul, mely üzletnek tekint mindent, vagyont, becsü
letet, erényt. E hatalommal küzködik Berend Iván 
és Dirmák Éva, s fegyverük a szeretet és jóság. 
Sokat kell türniök, de győztesekké válnak. A bá
nyász-élet szokatlan jelenetei vonulnak el előttünk, 
tarkaságban, festőiségben. A színpadi kiállítás gaz
dag, s a látványok keretét nagy gonddal töltötték be. 
Az előadás kitűnő. A hatás nagy volt. A költőt min
den kép után zajosan tapsolták. Vagy tizenötször 
kellett megjelennie a közönség előtt. 

A tFekete gyémántok* alatt épen ugy kell érteni 
a kőszenet, mint Evila ragyogó szemeit. Evila bá
nyászleány, a ki talicskában hordja a kőszenet. 
A bánya, melyben dolgozik, Berend Iváné, egy 
ideális lelkű férfié. Megszereti Evilát; egy grófné 
leánya, Angéla pedig Ivánba szerelmes. Evila egy 
nyers bányásznak, Péternek menyasszonya. Ez a 
szereplők egymásközti viszonya, mikor a szinmű 
megindul. E viszonyokat nemsokára feldúlják az ese
mények. Megjelennek a pénzvilág kufárjai, kalando
rok, kik mindig milliókról beszélnek. Ott van Kaul-
mann Félix, Calamides máltai lovag, mint a «Nagy 
frigyláda* czimü részvény-társaság képviselői. Csak 
Berend Iván nem hisz nekik, ő nem adja el bányá
ját, melyért egyébiránt nem is pénzt, csak részvé
nyeket kínálnak. Kaulmannak az Evila szemében 
ragyogó fekete gyémántok is megtetszenek. Hitegeti 
a leányt, hogy a nyomorék kis öcscsét meggyógyítja 
(doktornak adja ki magát), festi előtte a ragyogó 
nagy világot, sőt a színpad tündöklését is, mert 
Evila mindig dalolva jár, szép hangja van, s egyszer 
hallott is egy kitűnő művésznőt énekelni, a kit nem 
felejthet el. Evila elhiszi Kaulmann hitegetését. Ez 
kész őt azonnal feleségül venni, s a máltai lovagot 
pap gyanánt szerepeltetve, ez összeadja őket. De 
ezért Evila nem lesz asszony. Kaulmann a «fekete 
gyémántok* varázsáért szemelte őt ki, de e varázst 
az üzlet számára tartja. E szép szemeknek hódítani 
kell herczegeket, gazdag, hatalmas embereket, a 
kiknek támogatása mellett a szédelgés tovább 
tartson. A bányász-leány csakhamar Eveline lesz, 
fényes körökben él, s ismerni kezdi az életet! 
A színpadon is föllép, de lepiszegik, mert Salista 
herczeg szerelmi ajánlatát visszautasította. Megtudja 
azt is, hogy az esküvő sem érvényes. Kis nyomorék 
öcscsével visszasiet a fényes világból a sötétbe, a bá- ! 
nyákba. De megérkeztekor az sem sötét többé; az ő | 
egykori vőlegénye, Péter gyújtotta föl, s Berend í 
Iván oltja el, ki már régen oly találmányon törte I 

fejét, melylyel a bányatüzet el lehet nyomni. De ott 
égett Péter és Angéla grófnő is. Evila ismét tolja a 
kőszenes kocsit. A mint Iván megpillantja, egymásra 
borulnak. így végződik a regényes színmű. 

Evilát P. Márkus Emilia nagy hatással játszotta, 
jól kiaknázva e szerep sokféle átalakulásait. Nagy 
Imre (Iván), Vízvári (Kaulmann), Náday (a herczeg) 
Szigeti Imre (a durva Péter), Bercsényi (a szentes-
kedő máltai lovag) stb. mindannyian kivették a ha
tásból azt a részt, mely jeles előadásból jut a közre
működőkre. 

Jókai uj szinmüTön dolgozik. A darab czime: 
•Keresd a szived*, s a szerző müvét még a télre be
nyújtja a nemzeti színházhoz. Uj darabjában Prielle 
Kornéliának és P. Márkus Emiliának szánta a két fő 
női szerepet. 

A nemzeti színház drámabiráló bizottsága leg
utóbbi ülésén négy eredeti színmüvet ajánlott elő
adásra. Ezek *Rhea grófnő*, öt felvonásos dráma 
Beniczkyné Bajza Lenkétől; ^Tudományos Mzas-
ság*, franczia tárgyú vígjáték Ábrányi Kornéltól, ki 
egy régebben irt vígjátékát dolgozta át; *Az őszin
ték*, vígjáték 3 felvonásban Gabányi Árpádtól, a 
nemzeti színház tagjától; tA végrehajtó*, egy felvo
násos vígjáték Ábrányi Emiltől. 

A népszínház e hó Íjaikén töltötte be megnyi
tása tizedik évét. t / 

A tiz év alatt 222 darabot tanultak be, és 3570 
előadást tartottak. Az irók 156,571 frt tiszteletdijat 
kaptak. Hazai irók közül Szigligeti, Tóth Ede, Csep-
reghy, Szigeti, Rákosi Jenő, Almási Tihamér, Bér
ezik Árpád müvei fordultak meg legtöbbször a játék
renden. Legtöbbször adott darabok : Ördög pirulái 
(155), Kornevilli harangok (145), Sztrogoff Mihály 
(104), Falu rossza (99), Sárga csikó (98). A 10 év 
alatt összesen 3.938,746 néző fordult meg a színház
ban. A magán szereplők közül elhunytak: Együd, 
Tihanyi, Horváth Vinczéné, Pártényi. 

Nők festészeti iskolája. A közokt. minisztérium 
által nők számára berendezett festészeti tanfolyam 
november hó 3-án nyílik meg. Felvétetnek: a rajzo
lásra határozott tehetséggel biró, 15-dik életévüket 
meghaladott nők, kik az átalános miveltsóg oly fo
kán állanak, mely az előadandó tananyag felfogására 
megkívántatik. A belépni óhajtók október hó 15-től 
20-ig, d. e. 10 órától 12-ig iratkozhatnak be a m. 
tud. akadémia palotájának első emeletén elhelyezett 
intézeti helyiségben. Ez alkalommal képességüket 
igazoló munkálataikból mutatványokat kötelesek ma
gokkal hozni, mely munkálatoknak szakszerű meg-
biráltatása alapján fognak csak az intézetbe felvétet
hetni. Beiratási díj 3 frt, tandíj félévenkint 20 frt. 
Tantárgyak: alakrajz (arczképfestés), előadja Lotz 
Károly igazgató tanár ; tájfestés (virág és csendélet), 
előadja Mészöly Géza tanár. Az évfolyamok száma 
nincs megszabva. Az intézeti tanórák a téli félévben, 
mely húsvétkor végződik, reggel 9 tői 12-ig, délután 
2 órától 4-ig, a nyáriban, mely június 30-án végző
dik, reggel 8-tól 12-ig, délután 2 órától 5-ig tartat
nak minden hétköznapon, a szombat kivételével. 
A növendékek az intézetben elért haladásukról bi
zonyítványt kapnak. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémián e hó 12-ikén a má

sodik osztály ülésezett Pulszky Ferencz elnöklete 
alatt. 

Ortvay Tivadar tartotta az első felolvasást a törté
nelem kora előtti kőeszközök jellegeiről, azt fejteget
vén, hogy tévesztett dolog kutatni, mely eszközök 
voltak először, kalapács vagy fegyver, mert ezek nem 
a fölfedezés művei, hanem csak oly utánzások, me
lyeket az ősember a természetben látott példák után 
készített. A kőeszközök anyagából, csiszolteágából, 
tekhnikájából is hibás következtetni a régibbségre. 
A tekhnikai különbség a dolgozó fajok képességének 
s az általuk fölhasznált anyag minőségének különb
ségére vezethető vissza. A mi a csiszolást illeti, az 
sem lehet döntő a régibbség tekintetében, mert az 
os ember a csiszoltságra nézve már kész mintát birt 
a természettőka patakok köveiben. Kováts Gyula volt 
második értekező és egy tizennegyedik századbeli 
magyar házassági port ismertetett. Az eset leírása az 
admonti apátság egyik kéziratos kódexében van, me
lyet a tízennegyedik században Bartholomeus Ta-
polcha irt össze. Agata nevű nőt Benedek fehérvári 
arkhidiákon a jogtudósok meghallgatása után elvá
lasztotta férjétől, mert a nő beteg volt. A felek enge
délyt nyertek uj házasságra. A férj élt is ez enge-
délylyel. Időközben a nő meggyógyult, s ezt Agata 
igazolta. A pör újra felvétetett, s a férjet első nejé
nek visszaítélték, a második feleségnek pedig meg
engedték, hogy újra férjhez menjen. Az ítélet indoka 
az volt, hogy miután a nő nem volt gyógyíthatatlan, 
az alappörben hozott ítéletet fentartani nem lehe
tett. Kováts kimutatta, hogy az ítélet teljesen meg
felelt az akkori kánoni felfogásnak, s a hires jogtu
dós TV. Imre pápa is igy döntött hasonló esetben. 

A Petőfi-társaság e hó 11-iki ülésén nagy közön
ség gyűlt össze. Prém József .Történeti képírásunk* -at 
ismertette. Ezt követte Reiiczky Gyula költeménye 
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• Éneklő koldusok*, mely ellentéteket fest: a költőt, 
ki átéli és átszenvedi a fájdalmakat, melyekről éne
kel, mig a koldus elreczitálja a dalt az élet keservei
ről. Komócsy József a «Bakó tragédiája* czimtí köl
teményt olvasta fel Szabó Sándortól hatással, mig 
Ábrányi Emil Barna Izidor hírlapíró «Traviata» 
czimű versét adta elő. Végül Balázs Sándor olvasta 
• Antal és Amália* czimtí humoros elbeszélését, me
lyet a közönség derülten hallgatott végig. A felolvasó 
ülést zárt ülés követte. A szentesi Horváth Mihály 
és Tóth József-ünnepélyre képviselőkül dr. Bodnár 
Zsigmond, dr. Váradi Antal és dr. Prém József tago
kat kérték fel. A titkár ezután bejelenté a társaság 
két legújabb kiadványát: Tolnai Lajos két kötetes 
regényét és Torkos László költeményeit, melyek a 
Révai testvérek kiadásában jelentek mrg. Végül elha
tározták, hogy a két üresedésbe jött tagsági helyre 
decz. 5-éig adhatók be a tagajánlások. 

Az erdélyi közművelődési egyesület választ
mánya legutóbbi ülésén fontos kérdésekkel foglal
kozott. Az ülésre Erdély minden részéből tekintélyes 
férfiak érkeztek, főispánok, alispánok, stb. A választ
mány elhatározta, hogy mindenekelőtt munkaprog-
ramm dolgozandó ki arra nézve, hol és melyek az 
erdélyi magyarságot fenyegető veszélyek és hol leg
sürgősebb a teendő. A kidolgozás hét tagú bizottság 
feladata lesz, melynek tagja: Haller polgármester, 
Felméry Lajos, Szász Béla és Concha Győző egye
temi tanárok, Ugrón Gábor orsz. képviselő, Nagy 
Béla kir. tanácsos, Sándor József titkár. Ezután 
a választmányi gyűlés egyöntetű ügyrendet foga
dott el az összes fiókokra nézve, a melyek száma 30. 
Foglalkoztak azzal az eszmével is. hogy a pusztuló 
földbirtok megmentése czéljából földhitelintézet állít
tassák. A választmány kimondta, hogy az ügyet er
kölcsi támogatásban részesiti s azt az országnak és a 
tagoknak meleg figyelmébe ajánlja. Az erdélyrészi 
földhitelintézetre már konsortium is van. Az intézet 
nem a közmivelődési egyesület pénzéből fog felállít
tatni, mert ez csak kulturális czélra kezeltetik, egy 
évig minden fillér értékettesitvén. 

MI UJSÁG? 
A királyné keleti utazása. Erzsébet királyné e 

hó 12-ikén érkezett Korfu szigetéhez, melyet nem 
most látogatott meg először s hol nagy örömmel fo
gadták a fejedelmi hölgy látogatását. Reggel 9 óra
kor érkezett a «Miramar» hajó a kikötőbe s a királyi 
palota közelében vetett horgonyt. Néhány dereglyén 
üdvözlők várták a felséges asszonyt, ki elé a kikötő 
parancsnoksága nagy láda virágot küldött. Délután 
az Isola dei söreit, az «0dysseus hajóját* nézte meg 
a királyné. A monda szerint ez volt az a szikla, a 
mivé a dühöngő Poseidon azt a hajót változtatta, 
mely Odysseust Ithakába hozta. Mikor a királyné 
első izben volt Korfuban, aranybetükkel kőbe vésték 
a látogatás idejét. Egy másik kőtábla a trónörökös
pár látogatására emlékeztet. A királyné innen vissza
tért a hajóra, a nélkül, hogy Korfut érintette volna, 
talán visszajövet fog hosszasabban időzni Korfuban. 

Jókai a trónörökösnél . Rudolf trónörökös, mikor 
e hó 11 -én Budapestre érkezett, az indóháznál fölkérte 
Jókait, hogy másnap reggel látogassa meg «Az 
osztrák-magyar monarkhia képben és írásban* czimü 
munka ügyében. Jókai már hét órakor megjelent a 
királyi várban. A trónörökös szokott reggeli viseleté
ben (koczkás polgári otthonkában) fogadta a szer
kesztőt, ki hosszasabb előterjesztést tett ő fenségének 
az eddig kész munkálatokról, a mikkel a főherczeg 
teljesen meg volt elígedve s több függőben levő kér
dést azonnal elintézett; ugy, hogy a mű első füzetei
nek kiadása ez évben biztosan megkezdhető. Ő fen
sége megígérte, hogy november első napjaiban, 
midőn a kiállítás ünnepélyes berekesztése végett 
Budapestre visszatér, e népismei mű bizottságait is 
össze fogja hivni s az eddig elkészített nagyszámú és 
művészi kivitelű rajzokat szemle alá veszi. A művé
szek névsorára azt monda, hogy azok igazán fényes 
nevek. A kiket az ifjabbak közül nem ismert, azokról 
fölvilágosítást adatott, azután megígérte, hogy fensé
ges nejének rajzaival is fogja gazdagítani a Magyar
országról szóló köteteket, a mik különösen erdélyi 
tájakra vonatkoznak s a trónörökös által megírandó 
szöveget illusztrálják. Az irodalmi ügyek elintézése 
után még hosszasabban beszélgetett a trónörökös 
Jókaival s elmondá neki a kedvező hatást, melyet 
Budapest és a kiállítás a német császári trónörökös
párra gyakorolt. Végül megértve Jókaitól, hogy az 
országos szabadelvű párt azon három aranyéremből, 
melyet Tisza Kálmán tízéves kormányelnöksége em
lékére veretett, egyet ő fenségének óhajt felajánlani, 
annak elfogadását kegyesen megígérte. A karácsonyi 
és újévi ünnepeket a trónörökös-pár Budapesten 
szándékozik tölteni. 

A trónörökös pár e hó 14-ikén kora reggel érke
zett Maros-Vásárhelyre, s reggelizés után Görgénybe 
utazott. Budapestről utazva, esti 7 órakor ért a vonat 
Nagy-Váradra, hol a földíszített indóházban nagy 
közönség várt. A trónörökös-pár kíséretében van 
Frigyes főherczeg is. A görgényi vadászatok már e 
hó 14-ikén megkezdődtek, még pedig kitűnő ered
ménynyel. A trónörökös két medvét, gr. Teleki Samu 
egyet ejtett el. A másnapi vadászaton öt medve esett 
zsákmányul, s ezekből egyet a trónörökös lőtt. A va
dászatok tiz napra vannak tervezve. 

A miniszterelnök jubileuma. Az országgyűlési 
szabadelvű párt elhatározta, hogy Tisza Kálmán 
miniszterelnökségének tiz éves jubileumát november 
29-én üli meg. E napon nagy tisztelgés lesz a kor
mányelnöknél ; albumot adnak át, melybe jeles mű
vészek festették le a Tisza Kálmán életében emléke
zetes helyeket. Az ünnepély emlékére érmeket is 
veretnek. 

Az 1886-iki költségvetést a képviselőház e hó 
15-iki ülésén terjesztette elő gr. Szapáry Gyula 
pénzügyminiszter. Az összes kiadások 344.651,674 
forintra számitvák, a bevétel pedig 329.790,379 
forintra. E szerint a hiány 14.861,277 forint. 
A költségvetés előterjesztése után Tisza miniszterel
nök, Pauler igazságügyminiszter, gr. Széchenyi föld-
mivelési miniszter, Trefort közoktatásügyi miniszter, 
b. Fejérváry honvédelmi miniszter jelentették, hogy 
a folyó évre megszavazott költségeknél többet kellett 
költeni. A túlkiadásokról szóló vallomások mellé a 
miniszterek indokolást adtak be. Az 1866-iki költ
ségvetésben a nemzeti színház és operaszínház szá
mára 265,000 frtnyi segély van fölvéve. 

Az országház építését e hó 12-ikén kezdték 
meg. E napon vagy 150 munkás látott a föld ki
ásásához, a mivel az őszszel készülnek el. Tavaszszal 
kezdik meg a czölöpözést, aztán a beton-réteg elhe
lyezését, mert az országház alapfalai mélyebbre 
esnek, mint a néhány ölnyire folyó Duna vízszintje. 

Visontai Kovács László a jelen ülésszakban im
már huszadszor választatott meg a képviselőház ház
nagyává. Ez alkalomból a háznagyi hivatal tagjai 
olajfestményü arczképét elkészíttetik Barabás Miklós 
által. 

Egy jeles tanár ki tüntetése. Szilágyi Istvánt, 
a jeles tudóst, a máramaros-szigeti reform, lyczeum 
igazgató tanárát, ki most üli meg működének jubi
leumát, a király a Ferencz-József-rend lovagkereszt
jével tüntette ki. 

A szentesi ünnepélyek. Szentes két jeles fiának, 
Horváth Mihály történetirónak és Tóth József szín
művésznek szülőházát e hó 22-ikén jelöli meg emlék
táblával. A megyeház termében kezdődő ünnepélyt 
Sarkadi Nagy Mihály polgármester nyitja meg; Hor
váth fölött Balogh János árvaszéki elnök, Tóth 
József fölött Sima Ferencz szerkesztő tart emlék
beszédet. Az emléktáblák leleplezésénél alkalmi köl
teményeket szavalnak. Az egyiket, mely Horváthról 
szól, dr. Váradi Antal irta, a másikat pedig Csáktor
nyai Lajos. Magok a szerzők szavalják el. Az ünne
pélyt társasebéd követi, estére pedig a jótékony 
nőegylet rendez tánczvigalmat. 

Az ország népességének szaporodását bizo
nyítják az országos statisztikai hivatal által gyűjtött 
adatok. 1883-ban a lakosság száma 15,642,102 lélek 
volt, 1883-ban pedig 16.215,445. A horvát részeket 
nem számítva, a lakosság száma 13.728,622 főről 
14.139,811 lélekre emelkedett. 

A Széchenyi-emléktábla felavató ünnepélyét, a 
dunai Kazán-szorosban, a magyar mérnök- és épitész-
egyesület választmánya e hó 18-áról a jövő tavaszra 
halasztotta. 

A hazai műemlékek fentartása. Hazánk három 
nevezetes műemlékének restaurálása ügyében tett 
Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter közelebb 
előterjesztést a király ő felségének. A budavári koro
názási, kassai székesegyházi és bártfai plébánia-temp
lomok helyreállításának folytatására vonatkozik a 
tervezet. 0 felsége jóváhagyta s Trefort miniszter 
most már a végrehajtásra tesz intézkedéseket. Mind
eme munkálatok kivitelének feltételét többé-kevésbbé 
az a sorsjegy-kölcsön képezi, melynek kibocsátásától 
függ a törvényben emiitett műemléki alap létesítése 
s mely sorsjegy-kölcsön arra is fog szolgálni, hogy az 
e hitelműveletből befolyandó összegek egy része a 
lipótvárosi bazilika épitésének gyorsabb befejezésére 
fordittassék. A nevezett templomok helyreállításának 
folytatására vonatkozó legmagasb elhatározás után 

nem lehet kételkedni az emiitett sorsjegy-kölcsön 
engedélyezésében és a műemléki alap létesítésében. 

A református egyház egyetemes konventjét 
báró Vay Miklós főgondnok november 17-re hivta 
össze Budapestre. A konvent helyéül eredetileg Pápa 
városa volt kitűzve, de több felől az a kívánság nyil-
vánnlt, hogy a fővárosban tartsák meg s a pápai ref. 
egyház is belenyugodott, hogy majd máskor gyako
rolhassa vendégszeretetét. A konvent napi rendjén 
lesz több jelentés és fölterjesztés a ref. iskolák állami 
segélyezése tárgyában is. 

Sziklarobbantások a new-yorki kikötőben. 
A new-yorki kikötőhöz vezető Hellgate-bejáratban 
levő sziklák nagyon akadályozták a hajók közlekedé
sét s régi terv volt, hogy e sziklákat eltávolítsák. 
Végre e hó 10-ikén délelőtt megtörtént a robbantás. 
A dinamitot a Long-Island partjáról vezetett villa
mos sodronynyal gyújtották meg, s a robbantási 
munkálatok teljesen sikerültek. A partokról roppant 
sokan nézték. A robbanás egész földrengést idézett elő, 
mely nemcsak New-Yorkban, hanem a környéken több 
mérföldnyire érezhető volt. A robbanás pillanatában 
a víz nagy hullámokat vert és nagytömegű vizmeny-
nyiség, kő és fa 150—200 lábnyi magasságba röpült 
a légbe. Kár nem törtónt. 

Er ra ta corrige. Sándor bolgár fejedelemről szóló 
legutóbbi tudósításunknak egyik adatára a következő 
helyreigazítást küldi hozzánk lapunk egy figyelmes 
olvasója: 

Viktória angol királynő legifjabb leányát, Beatrice 
herczegnőt nem Sándor bolgár fejedelem testvér
bátyja Lajos Sándor vette nőül, hanem testvéröcscse, 
Henrik Móricz. — Testvérbátyjának, Lajos Sándor
nak neje az angol királynőnek unokája Viktória, ki
nek atyja hesszeni nagyherczeg IV. Lajos, néhai 
anyja pedig az angol királynő Alice nevű leánya volt, 
de diphteritisbe esett gyermekei ápolása közben 
maga is megkapta a betegséget, s 1878. decz. 14-én 
bele is halt. 

A zárbekezdésnek tehát igy kellene hangzani: 
Sándornak testvéröcscse, Henrik Móricz nem rég 

vette nőül Viktória angol királynő legifjabb leányát, 
Beatrice herczegnőt. Testvérbátyja Lajos Sándor pe
dig szintén rokon az angol királynővel, a mennyiben 
ennek néhai leányától, Alice hesszeni nagyherczeg-
nőtől származott unokáját Viktóriát birja feleségül. 

A •Jogtudományi Közlöny* ckt. 16-iki száma 
(42-ik) a következő tartalommal jelent meg: 

A pótbirói intézmény és az ennek megszüntetése 
iránti törvényjavaslat. T—i. — Főpapjaink végrendel-
kezhetése. Szoltolay István-tói. — A budapesti ügyvédi 
kamara felirati tervezete a telekkönyvi törvényjavaslat 
tárgyában. — Jogirodalom: A bűntettekről és vétsé
gekről szóló magyar büntetőtörvény magyarázata 
I r ta Schnierer Aladár egyetemi tanár. Dr. Balogh 
Jenő-töL — Törvénykezési Szemle: A házassági jog 
köréből. Oeffner Ferencz budapesti ügyvédtől — Ha
gyatéki ingók birói foglalásának kérdéséhez. Dr. F . S. 
miskolczi ügyvédtől. — Különfélék. 

MELLÉKLET: Curiai Határozatok. — A buda
pesti kir. tábla elvi jelentőségű határozatai. — A ma
gyar királyi pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelen
tőségű határozatai. — Kivonat a (Budapesti Köz
löny*-bői. 

HALÁLOZÁSOK. 
Báró RUDICS JÓZSBP, meghalt a Bécs melletti 

Breitenseeben, hol már három év óta élőhalott volt. 
Míg e gyógyíthatatlan baj el nem homályosította el
méjét, állandón a képviselőház tagja volt, mint a 
bács-almási kerület képviselője. Fia volt néhai Ru
dics Józsefnek, Bács-Bodrog volt főispánjának, a leg
gazdagabb főurak egyike, ki jótékony czélokra is 
bőven adakozott. Ötvenhat évet élt. Holttestét Bács-
Almásra szállították. 

Idősb báró KEMÉNY. DOMOKOS, az erdélyi ref. egy
házkerület volt főgondnoka, nyűg. miniszteri taná
csos meghalt 79 éves korában, Puszta-Kamaráson. 
Kora ifjúságától kezdve tagja volt ama szabadelvű 
reformátpárnak, mely meginditá az alkotmányos küz
delmet a reakezió ellen, de a tudományok iránti szere
tet tevékenységét inkább a tudományos tanulmányok 
terére vonzotta, mintsem a politikai küzdelmek köré. 
Hosszabb külföldi tanulmányutjából haza térvén, 
Tordamegye főbirájává választatott, de ekkora is min
den szabad idejét a tudományoknak, különösen a ter
mészettudományoknak s a szépmüvészetek közül a 
zenének szentelte. Majd a főkormányszéknél vállalt 
tisztséget B a szabadságharcz lezajlása után a köz
szolgálattól visszavonulva, ismét a tudományos fog
lalkozásban és gyermekei nevelésében keresett eny-
külést. Az 1861-iki rövid alkotmányos időszak alatt 
újólag elvállalta a kormányszéki tanácsosságot, hon
nan 1867 után a közlekedési minisztériumba lépett 
át s nagy munkaerővel szolgálta hazáját, mig meg
rongált egészsége nyugalomba térni kényszerité. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Malomszegi 
LÉGBADY IMRE, a fővárosi ügyvédi kar veteránja, év
tizedekig a tekintélyesebb ügyvédek egyike, kiben 
a Légrády-testvérek (lapkiadók és nyomdatulajdono-
sok) mindketten apósukat vesztették eL 78 éves 
korában. — HABCZ MIHÍLT, a szegedi evang. egyház 
gondnoka, a város egyik tisztelt férfia, kit 1848-ban 
hazafias magatartásáért díszpolgárnak választottak 
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B kit a szabadságharcz után bitóra Ítéltek, 74 éves 
korában. -— BEBETZKY LÁSZLÓ, a szabadságharczban 
vitéz honvéd, 73 éves korában, Torboszlón. — SIMON 
E N D R E , Aszaló község nyugalmazott plébánosa, 67 
éves korában. — NOVARA ALAJOS, ka tb . lelkész 40 
éves korában Pétervásáron. — PTJSCHMANN JÓZSEF, 
főgymnáziumi tanár, Beszterczebányán. — SZER-
VANSZKY JENŐ, kir. aljárásbiró, derék és képzett 
férfiú, 41 éves korában, Margittán, halála oly 
lesújtó hatással volt édes anyjára, hogy a mint 
meghallotta, szive megrepedt s megha l t ; az ősz apa 
és az özvegy szintén súlyos beteg. — SCHOLLERI 
JÁNOS, Szászváros volt tanácsnoka, ki félszázadig 
nagy buzgósággal szolgálta a város ügyeit, 97 éves 
korában. — BESSE DÁVID, ügyvéd és a lévai takarék
pénztár igazgatósági elnöke, 65 éves korában. — 
TÖRÖK KÁROLY, a bánffy-hunyadi járás szolgabirája, 
45 éves korában. — Kiss BÉLA, alsó lendvai gyógy
szerész, ki a szabadságharczban is tevékeny részt 
vett, 73 éves korában. — AJTAI L Í S Z L Ő , orvos-sebész, 
volt honvéd, 66 éves korában, Kolozsvárit. — W U R M -
HÖGBR KÁROLY, nyűg. m. kir. pénzügyi számtanácsos, 
75 éves korában, Aradon. — VOJNITS FÁBIÁN, árva
széki jegyző, 39 éves korában, Szabadkán. — NEUGE-
BATJER GUSZTÁV, magyar államvasuti hivatalnok, 31 
éves korában, Miskolczon. — MOYSZIN JÁNOS, az 
aradmegyei jegyzői kar egyik kiválóbb tagja, 26 éves 
korában, Tanczon. — MÓRICZ GYULA, közkórházi 
ellenőr, 37 éves korában, Kassán. — SZABÓ GYULA, 
pénzügyi fogalmazógyakornok, "24 éves korában, 
Egerben. — NYULÁSZI SIMON postatiszt, Debre-
czenben. — BÖKE SDION, dr. Böke Gyula fővárosi 
orvos és egzetemi tanár édes atyja, 84 éves korában. 
— JUHÁSZ GYÖRGY, sok ideig a gr. Banffyak gazda
tisztje, Kolozsvárit. 

Zádorfalvi és lenkei LENKEY KÁROLYNÉ született 
Preidigó Mária, az 1848-iki hires honvédezredes 
özvegye, 65 éves korában, Puszta-Taskonyon; két 
gyermeke : Lenkey Károly és Lenkey E m m a férj, 
burai Böck Bertalanné úrnő s ezek gyermekei és 
nagy számú rokonság gyászolja. — NIEDEEMANN 
GYULÁMÉ szül. Szathmáry Hona, a lipótmezei országos 
tébolyda főorvosának neje, 41 éves korában. — 
CSÁSZÁR FERENCZNÉ, Békés-Gyula egyik köztiszteletü 
orvosának fiatal neje. -— NAGY MŐRICZNÉ szül. Dorogi 
Farkas Viola, 24 éves korában, Vértesen. — NYÁRY 
NAGY IRMA, Klein Gyula műegyetemi tanár nevelt 
leánya, a fővárosi társaskörök egyik fiatal hölgye, ki 
az irodalommal is sikeresen foglalkozott. — NAGY 
GIZELLA, Nagy Dezső műegyetemi tanár 12 éves 
leánya. — MOLNÁR ZELMA, Molnár Géza dévai tör
vényszéki biró 8 éves leánya, már negyedik gyermek, 
kit rövid idő alatt ragadt ki a halál a szülői karok 
közül; utolsó gyermeke volt a mélyen sújtott szülők
nek. — IHÁSZ BÓZA, Ihász János pátkai földbirtokos 
fiatal leánya. — GETHABD LEONÓRA asszony, Devecseri 
L . J . hírlapíró édes anyja, 71 éves korában, Buda
pesten. — GEIGER MÁRIA, a szabadkai izr. nőegylet 
alapító tagja és elnöke. — Dr. VISSIAK ANTALNÉ szül. 
Pesóczky Zsuzsanna, Sepsi-Szent-György város fő
orvosának neje, 47 éves korában. — Ozv. TÓTH IM-
RENÉ született Themleitner Mária, 55 éves korában 
Szegeden. 

SAKKJÁTÉK. 
1351. szánra feladvány. Dobrusky J.-töl. 

Sötét. 

P u s z t a s ir . Legközelebb. 
H. L . Népdalok. Formájuk népies, de azért na

gyon messze vannak a népdaltól. A nép nem dalol 
igy a jegenyéről: «futó habbal csókra kéL . .» Sem 
így: «Vig jegenye, mért vágyói te hab után?« Az 
mint ez nagyon mesterkélt. A többi kis dalokon is 
annyi a csináltság, oly kevés az önkénytelenség — a 
mi pedig a dalban fő — bogy a dal nevet épen nem 
érdemlik. 

J ó éjt . Unalomig van üzve-fiizve, annyi változat
ban s mindig egyhangúan, hogy mielőtt az utolsóig 
érnénk, már rég — elaludtunk. 

Az ü ldözö t t d a l a . Eredetije nagyon szép; de a 
fordítás bizony halvány. Hol van belőle az erő, a 
zengzetesség ? 

Nem közölhe tők . Halottak estéjén. Erdőben. — 
Leszállott az este. Költő-koldus. — Oh szép az élet. 
A temetőben. — Távozásomkor. Ne bántsatok . . . 
Szülőföldemen. — Szerelmem. 

HETI KAPTÁR. Október ho. 

* b • d Világote ' « h 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

1352 . sz. fe ladvány 
a «Nuovo Iiivistax legújabb feladványtornájából 

#::1Éf';át # Jfc ;,4fc i 
b 3 ; f 8 ; b l , e l ; d4 ; hí; e5 ; dő, f3. 

Világos indul s a második lépésre mattot mond. 

R ö v i d é r t e s í t é s e k : Budapest, E . K. Beküldött 
négylépéses feladványa következőleg oldható meg: 

világos. Sfttet. 
1. d4- -dő . . . . d6- —cö: 
2. dö—d6 . . . . . . cő- - c4 
3. d6 - -d7 matt. 

SZEEKESZTÓI MONDANIVALÓ. 
Szin. J. I. A törekvés méltánylandó; de még csak a 

kísérletek fokán áll. Itt-ott jó gondolat, egy-egy elta
lált kifejezés; de még egészre jutni nem képes. 

Szőke asszony (románcz). A fordulat nem érthető 
tisztán, legalább nem tudott világos kifejezésre j u t n i 
írva különben (kivált az első szakaszokban) elég csi
nosan van, a mi mindenesetre reményt nyújt a 
jövőre. 

T á v o l l é t . Formára elég csinos (e részben felül
múlja az eddigieket), de tartalomra nagyon vékony. 
Mi van benne ? Prózára forditva, bizony alig több a 
semminél. 

E l f e l e j t ve . Mint madár dalolni szeretne; mindjárt 
rá himport kivan a szivére; aztán repkény, végre 
virághalállal akar elmúlni; mind szép, de nem illik 
össze egy képbe. A mit eddig láttunk öntől, az mind 
egyszerűbb s igazabb volt. Miért nem maradt annál ? 

Nsp Kitholllcus é l protastinz 

18 ¥ JD 21 Lnkács ev.'D 20 Lnkács ev. 
19HAlk. Péter hv. 
20 K Iréné sz. Vendel 
2l;S;0rsolya sz. vt. Orsolya 
22|CjKordula sz. vt. Kordula 
23|P Kap János hv.jSzöre'ny 
24gRáfáel föangy. Szalóme 

Nándor 

Görög-Orosz Izraelita 

6F 22 Tamás 
7 Szergins 
8 Pelágia 
9 Jakab apóst. 

lOEnlamp növ. 
11 Fülöp diák. 
12Próbusz 

lOSéni b<$ 
11 
l"2Arnon 
13 
14 Áron 
lőSab.Vaj 

Hdldváltozásai: © Holdtölte 23-án 10 éra 38 pk. esto. 

T a r t a l o m . 
Szöveg : Az angol trónörökös. — Vigasztalás. (Köl

temény.) Fejes István. — Homokból font kötelek. 
(Regény.) — A trónörökös-pár Görgóny-Szent-Imré-
ben. Petelei I . — Körösi Csorna Sándor Közép-Ázsiá
ban. — Sándor Mátyás. Verne Gyula regénye. — Egy
veleg. — Iszmail pasa. — Szófia és Filippopol. — 
A kiállítás vásárlói. — Fgy nő-tudor. — Az országos 
kiállításról. — Irodalom és művészet. — Közintézetek 
ós egyletek. — Mi. újság? — Halálozások. — Sakk
játék. — Heti-naptár. 

K é p e k : Albert Eduárd walesi herczeg. — Képek 
a bolgár földről. (10 kép.) — Görgényből: 1. Görgény 
völgye 2. Sziklakar. 3. A görgény-szent-imrei kas
télyt , a Eákóczi-hegygyel. 4. A fancsali erdészlak. ő. 
A medveravatal 188*. október 2-án. — Homokból font 
kötelek. — Sándor Mátyás (2 kép.) — Iszmail pasa. 
— Egy angol nő-tudor. 

Felelős szerkesztő: Nagy Mik lós . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 

A n y á r i h ő n a p o k b a n , az életrend elleni csekély 
vétség miat t is, emésztőszerveinkben gyakran zava
rok támadnak (székrekedés vértolulással, szívdobogás, 
fejfájás stb) ily esetekben egy j ó házi szer gyors al
kalmazásával, milyen közelismerés szerint a Brandt 
E . gyógyszerész svájczi labdacsai — más nagyobb 
bajoknak mindjárt elejét vehetjük. Minden valódi 
doboz (a gyógyszertárakban 70 kr. kapható) czég-
j e g y e : egy fehér kereszt vörös mezőben s Brandt K. 
névaláírása. 

Egy hatszor hasábzott pet i t sor, vagy annak helye 
egyszeri ig ta tásnál 15 kr . ; többszöri igtatásnál 
10 kr. BélyegdQ külön minden igtatás u tán 30 kr. HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hi rdetményeket elfogad 

B É C S B E N : Dukes M. Biemergasse 12, Schalek 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. S t abenbas t e i 2 . 

Nem, gyermekjáték! 
de való és szent igaz, bogy 

I 

egy zsebóra 
kitűnő" és jól járó művel, örökké fénylő finom műarany 
fedelű tokban, mely a valódi arany órát helyettesít i . 
Minden vevő, ki ily szabályos pontosan járó órát rendel, 
,iz órával együtt i n g y e n a j A n ö é l c ú l k a p : 

1 cs inos m v i a f a n y ó r a l á n c z o t 
1 d í szes o rosz l án fe j c s ü g g e l é k e t 
1 ékes k ö v e k k e l k i r a k o t t g y ű r ű t 
1 p á r d í szes n ő i f ü l b e v a l ó t 
1 gyönyörű, k i s z s e b t o l l k é s t . 

.JÉ N e kételkedjék senki! ^ 
ismétlem, hogy ez nem szédelgés, nem gyerekjáték, ha-

I nem való és szent igaz, egy kitűnően járó szolgálatra 
hasznos zsebóra 5 ajándékkal együtt csak 3 frt, — ipar
kodjék t>-hát mindenki, hogy ez olcsóságban részesüljön 

, míg a készlet ki nem fogy — A szétküldés postaután 
I vétei mellett történik. — Megrendelésre egyedüli czim: 

Tasehen-llireB-\ersendung 
FEKETE. W i e i v V , W e h r g a s s e 13/11. 

Még csak e hónapban 
Budapesti 
kiállítási frí 

Főnyeremény k é s z p é n z b e n 

100.000"" 
ThOH 20.0001H 10.000 5U0Ü ffl írt. HIJ4000 «mm 
Kiállítási sorsjegyek-kezelősége, Budapest, Andrássy-út 43. sz. 
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BITTNEB-féle 

ConiferarSprit. 
Kapható a gyógyszertárakban, 

azonban világosan Bittner féle 
Conifera-Sprit és Bittner-féle 
siabadék. porlasztó kérendő. 
2015 F ő letét: 
Bittner Gyula gyóg-yszerésznél 
Beichenauban, Alsó-Ausztr ia; 
BUDAPESTEN: Török Józse f 
gyógyszert., király -u tcza 12. 

j£.& a h %\ 

rtígsísa*- W3^ 
R u m b u r g i v á s z n a k , — k é s z f e h é r n e m ü e k , — 
n ö l , férfi- é s g y e r m e k - h a r i s n y á k , — a l s ó -
i n g e k é s n a d r á g o k , J a e g e r - f é l e n o r m á l - á r u k , 

s mind e szakmába vágó czikkeket 
a legjobb minőségben s a legjutányosabban, ajánl 

SIGMUND JÓZSEF 
B u d a p e s t , IV. , v á r o s h á z - u t e z a 2—4. sz. a l a t t . 

•=Z A l a p í t t a t o t t 1 8 4 6 . z=Z 
• • " Árjegyzékkel bérmentva szolgálok. ~* 

<&SkJ» 
' íV>5 

^t^ 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent s minden 
könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok számára S z e l i n s z k i 
G y ö r g y cs. kir. e g y e t könyvárusnál Bécsben I.. Stefansplatz Nr. 6. 

EV 
Irta 

J Ó K A I MÓR 
Ara fiízve 3 frt 60 kr. — Diszkötésben 5 frt. 

Apb.orism.ak és gondolatok Jókai összes műveiből. 
T a r t a l o m : Negyven év viszhangja. — Szerelem. — Köl
tészet — A nők ereje és gyöngesége. — A férfiak ereje és 
gyöngesége. — Hazaszeretet. — Árulás. — Hit és vallás.— 
Hitetlenség. — Szabadság. — Dicsőség. — Háberu. Béke. 
— A család. — Elválás. — A sziv kis világa. — A költő vi
lága.— Szenvedélyek. — Kétségek.—Jellem. Becsület.— 
Forradalom. Beactio. Bukás. — A magyar ember. — Szen
vedések. Öngyilkosság. — Nagy emberek. — Politika. — 
Nemzeti badsereg. — Bölcseség és bohóság. —Pénz . Nyo
mor. — Társadalom. — A pápa. — A pap lelki világa. — 
A külföldről. — Történelem. — A szent természet. — A 
tenger. — Szinészet. — Festészet. — Ügyvédek. — Ke
reskedés. Munka. — Gazdaság. — Kóbor eszmék. — Más 

népek. — Urak úrfiak. — A játék. — Az ifjúság. 

Szíves tudomásul! 
Sehaiiniaim és társa cs. k. udv. és 
hadsereg-szá l l í tó szab. korneuburg i 
gyárának lótakaró, pokrócz és ágy

takaró magyarországi főraktára: 

Haris. Zeillinger és társa 
2422 a „kék csillaghoz" ozlmzett 
Yászon és fehérnemű kereskedés helyiségében létezik 

Budapest , váczi utcza 9. 

Eladás nagyban és kicsinyben, gyári áron. 
Fenti czég kívánatra ugy lópokroczokról mint 
váazon és fehérnemüekről ábrákkal ellátott 
árjegyzé:-et bérmentesen készséggel küld. 

# 

Folyó evi október elején 
a „GONDŰZŐ" n.év-

)lyama a következő na^y-
'érdekii tartalommal jelent meg: 

V a j d a J á n O S . Vasúton. KönVméiiy. 
Abonyi Lajos. Az utolsó kuruczvilá?. 

. ^ ^ ^ •*ö> jtif/ Kiss József. Juczika. Románcz. 
^ ^ V •• ffl Mikszáth K. A képviselőház karzatáról 
C>C5r ^ j # B e n Í C Z k y n é B . L . A vér hatalma. Regény. 

_£*" Jy P . S z a t h m á r y K . A helyben hagyott ember. 
.<£" Jt' T o l n a i La jOS . Az első eszménykép. Rajz. 

^ R e v i c z k y G y n l a . Dicsőség. Költemény. 
Tóth József. A tilos. Elbeszélés. 

Belot Adolf. A kigyó. Regény, francziábóL 
J a k a b Ö d ö n . Ősszeromlott élet. Rajz. 

Endródi Sándor. Provinczia költemény. 
S z a n a 1 anias.Magyar költők szerelme. Irodalmi rajzsorozat. 

Vértesi Arnold. Csiricsárv Bertalan ur ő méltósága. Hegény. 
Kisteleki Ede. Vidra vize. Elbeszélés. 

V 

Lapunk 11. évfolyamában a következő kiváló irók és költök kisebb 
nagyobb művei jelennek meg: 

Abonyi Lajos, Ábrányi Emil, Balázs Sándor, Bartók Lajo.s, Beniczkyné 
. /m Bajza Lenke. Bodnár Zsigmond, Dalmady Győző, Degré Alajos, Éjszaki Károly, 

.fr J/V Endródi Sándor, Gabányi Árpád, Gyarmathy Zsigáné, Jakab Ödön, Kazár Emil, 
'& Jp Kiss József, Komócsy József, Lauka Gusztáv, Majthcnyi Flóra, Margitay Dezső, 

** M/ Mikszáth Kálmán, Ötvös Adolf, Palágyi Lajos, Palágyi Menyhért, Prém József, 
Reviczky Gyula, Szabó Endre, Szana Tamás, P. Szathmáry Károly, Tolnai Lajos, 

^ Jfv Tóth Sándor, Tóth Béla. Vajda János, Vértesi Arnold sat. sat. 
^ M Ily jeles erők közreműködése mellett teljes bizodalommal fordulhaiunlí 

«$> Jff a müveit magyar olvasóközönséghez azon tiszteletteljes kérelemmel, hogy 
* v -^ J/ hazafias vállalatunkat az előfizetők közé való szives sorakozás által nagybecsű 

% 5 ^ ^ Jp pártfogásában részesíteni kegyeskedjék. 
A „GONDŰZŐ" az egyetlen magyar szépirodalmi hetilap, mely 

a nemzeti művelődés szolgálatában állva, regény és elbeszélő iro
dalmunk jelen állapotának és haladásának teljes és hű képét adja. 

A „GONDŰZŐ" megjelen minden vasárnap három ívnyi terjedelemben a következő előfizetési 
árak mellett egész évre 6 frt. fél évre 3 frt. negyed évre 1 frt 50 kr.. egyes szám ára 16 kr. 

Az előfizetési összeg legczélszerübben postautalvány utján küldendő lapunk kiadóhivatalába. 
Mutatványszámokkal szívesen szolgálunk díjtalanul és bérmentesen. 

A „GONDŰZŐ" 
s z e r k e a z t í s é g e é s i c i a d . ó f c Í T r a t a l 6 . 

Bndapeaten. V H . dob-u tcsa 14. 

iriaczellfgyoiorcseppgl:. 
~ J e l e s hatású szsr a gyomor min-

Aan betegsége iben és faittlmnlh«t»H«n 
étvágy hiány, gjromor(ryení«»éa;, 
r o a s i s í a g u lehel let , szelek, sava
nyu .'ilböfög-és. kólika. gyomor-
hurut, gyomorégés , húgykoképao-
dés, túl i ig-os nyl lkaképjodés , aar^ 
raság . undor és hányás, fofajas, 
na az a gyomorból ered. gyomor-
stfires, asékasorulat, a gyomornak 
túl terhelése éte l é s Ital által , g i 
l iszta, lép- é s májbetegség e s 

aranyérnél. » 
Egy üvegcse ára használati uta-

sitlssal 3 5 krajezar. 
Kt tapont l ssétkt t ldéal r a k t á r : 
B R A D Y K Á R O L Y „as é r -
a n g y a l h o s " os lmaet t gyógy
s z e r t á r á b a n K r e m i l e r b e n 

A. ,.xnáriaczelli gyomor cseppek-• 
kaphatók még vaíOdi minőségben a követk. raktárakban: 
Rudapettrit: F ő r a k t á r T Ö B Ö K J Ó Z S E F g y ó g y s z e r é s z n é l 
k i r á l y - u t e z a 12 ; Patak? Káról; gyógyaz., Széchenyi-sétatér; St&U 
Antal gyAfrjBz., v m , Máris Terézis-tér ; Sztnpe és Krlegner gyógym., 
Calvin-tér; Wagner JÓZB. gyez., Tárosháztér ; gyógyt. «a nagy Kristófhoz-; 
Rizresy R. özr. gysz., V, nádor-uteza í; dr. Molnár gyógysz. kerepesi ú t ; 
Hazslinszky Károly, VIII. kerület, Sándor utcza 29. szám alatt, Filó J. 
v m . Mátyás-tér, t. Vlassek Ede gyógvt. I, János-tér ; íjzóllösy I. gyógyt. 
Vároemajor ; Eiszdorfer gyas. I. Palota-n. 9. Eoohzneister atódjai; ThaU-
mayer és Seitz. Aua-Ftjtnár: Schön 8. Ááa: PanloTitz gyaz. Ahó-Daheu: 
Batigysz. Algyl: Wertheimer. Anima: Lndrig S. .<patin: Eátaj gyaz. Arán: 
SehaSer F. gysz. Orth á. L. FSIdes gysz. Act: Kratochwill gyaz. Jroktzál-
lát: Major gyas. Árpád: Hafedy D. gysz. Baja: Lemér A. Bánfalva: 
Apró Endre. B.-Mágóet: Ssép O. gysz. Barct: Kohnt 8. gysz. Bánfa-
Sokalski J. gvtti. Birtgtzan: Theodorories J. Bcuterae: Keresztes. Bek-i-
Oynla: Kratochwill A. B.-Bieikc: OSllner gysz. B.-Sianat: Medveczky. 
Bonyhád: Kallopka J. Bdtt-Petrovouello: Tóth I. Boáin.- Meissl F. 
gyaz. Bihnr- Diniero: Vaday gyaz. Büd-Stt- Mihály: Lukica gysz. CtabBtn-
dtk: Weiss. Ctanád-Palota: Hayer J. gyógysz. Ctegléd: gyógysz. >a szent 
lélekhez.. Cttpa: Czibnlka gyaz. Crtk-BMcrcda: Dankó Qy. gyaz. Meisels L. 
gyógysz. Dtbrecien: Rothschnek Emil gyógysz. Ofiltl gyógysz.; Tamást 
gyógysz.; Mihalovics gyaz. Detta: Braumüller gysz. Diötieg: Kraosz M. 
Éombó: Silberstetn. Dorottma: Karesay gyaz. Eptrjts: MakOTiazky gysz. 
Sohmidt gysz. Eger: Bnzáth L. gyógysz. Köllner L. gyógyaz.; lrg. gyógyt. 
Éritkujvar: Fle'.scher C. gyógyaz. Farkatnae: Noréi. Ftltö-Balog: Trajt-
ler gyógyaz. Frányává: Bcnez F. gyógysz. Qetitely: Takács L. gyógysz. 
aödöllt: Cs. Ur. ndT. gyógyaz. Oyóngyot: Barnák gyógyaz.; Meraits 
gyógyaz.; Vozáry gyógysz. OySr: Simon Ferenci gyógyaz.; Némethy 
gyógysz.; Anyander Rezső gysz. Kantz Ignicz gyógyaz.; Mehlschmied J. 
gyógysz. Stierling gyógysz. Hotie$ : Mühlbauer gyógyaz. H.-M.-Vátárhely: 
Adler Ferenc z gyógyaz.; Kiss Gynla gyógysz.; Németh gyógyaz.; Binfalyy 
L. gyaz.; ToetBála gyaz. Hu««t: Keresztes gyaz. B.-Sioboeiló: Trocaányi 
Imre. Illocika .- Gtoldberger M. Jáuberény: Merkl Jánoagyaz., Búza Béla 
gyógysz. JatzKitér: Mertz gyaz. Játz-Ladá ny: Oeszner gyaz. Kadarkút : 
Beek Béla gyógysz.Kalocta: Honezkak Károly gyógyaz. Horráth F^ Káp
talanfa: Papper L. Kaponár: Baboehay Ágoston gyógyaz. Kapuvar: 
Vayrecakay gyógyaz. Karán$ebu: F. Müller gyógyaz. Vlad át. gyógysz. 
Karczag : Tóth Kálmán gyógyszer. Kassa: Hegedda gyógyaz.; Oálik Géza 
gysz. Megay gyas. Wandrasehek gyas. Krctkrmit: Katona Zs. Witz O. 
gyógyas. Molnár J. gyógysz. KéiMárk: Oenersich gyógysaertár, Molnár L. 
Kizbér: Koeh Ad. Kiz-Marja: Oollaaz Frigyes gyógyaz. Komárom: Kirchner 
M. gyógyas.; Behmidtbaner L. gyógyas.; Kovách Aristid. Kornádi: Solcz 
Gábor gyógysz. Krompach. Mattoaoh 3. gyógyas. Kun-FelegyXata: Ber-
nátzky C. Kunhtgytz : Witzfeld M. gysz. Kün-Bzt.-Márton: Bartha Z. gyaz. 
Kit-llarÍMi.- Gttssner T. gyógysz. Lebeny: Nstz M. Lekér: Bolyoe Gyula 
gyaz. Löcte: Honthy S. gysz. Léva: Boleman E. gyas.; MedTeczky gyaz. 
Líebling: Bnehinek J. gysz. Lippa: Schannen gyas. Lozona: Pokorny gyaz. 
Lövő: Ssas gyógyas. Luaot: Vértea Lej. gyógysz. JTasé: Nagy Ad. 
Laoranszky. Marczall: Koros Vlctor gyógysz. Marmaroz-Sziget: Bnzáth K. 
Visy 8. gysz. Marok: Hanbelt János. Jfartonrdsdr: Grimm gyógysz. 
Meleneze: Ledniczky gyógysz, Mtzttúr: Csippek Ernő gyógyaz. MeaVKá-
zzony: Báoz gyógyaz. Mezö-Kovezd: Fridély gyógyaz Mectentif: Sznrkay 
Józset gyógysz. Miskoici.- Kurucz J. gyógysz.; Dl . Báes uy. Dr. Szabó 
gyógysz.; üjaásy K. Béres? László; Mitroviez: iTsnoTies B. Moháa: 
Szendrey Jenő gyógyas. Mokol: Bleu F. Motony: Hsrs S. N. Brodazky 
gyaz. Munkaez: Gottier gyas. Murazzombat: BSles B. gyógyas. Nádazd: 
Banachenberger A. N.-Abony: Lnkács gyógyas. Nagy-Atad: Pfiaterer 
gyógyaz. Kanbánta: DsvidoTits M. Nagy-Dorog: Hsrbel Fülóp. Nagy-
Enyed: Koráta 1. gyógysz. Naty-Btcthtrék: Menczor L. gyógysz. Íf.-Ka«i-
zza: Prsger B. gyógyas. Xagy-Károly: Fnleky Pál gyas. JsUnakgyss. N.-Ki-
kinda: Bretner gyógysz.; Neuhold gyógyaz. Nagy-Kor öt: MedTecsky gyaz. 
Nagy-Márton: Ger H. Nagy-Mikály: Csibttr gyógyas. zVoorMiKalyfalva: 
Mátrai latrán gyas. Nagy-Perkáta: Vashegfil gyógyaz. Nagy-SaUö: Zsorna 
gysz..Vair»-S»«nt»(Wói: Maly Jan. Nagy-Ttremia: Metsger Ed. Nagi tarád: 
Molnár gyas., lrg. gyaz., Bleyer K. gyógyas. Hering gyógyas. NaayVíizony: 
Deutach Leó. Nenut-Czzrnya: Rziha Károly. Nyitra: Koráta gysz. Tombor 
gyógysz. Vsat.- Gáhy gyógyas. Nyíregyháza: Szopkó gysj. Korányi E. 
Ledererl. Obenten—: Kohn H. Oravieza: Tierann J. O. 0 - ías ia ia ; Szi
lagyi S. Orothaza: Palócra L. gyaz. Polgardl; Ksmpls gyas. Pasa: Flórian. 
Parajd: Weber A. gysz. Páva: Bermülíér A. Péez: Balat gyas. lrg. nyógyt-
Sipőcz gyaz. Koráca M. gysz. Porlazz: Laflenr gysz. Pétrit I Vlidsl C Péti-
várad: Drorszky gyógysz. Petrováez: Fsrsncs latrán gyógyas. fjtrovo-
tztllo: Tóthbetyar Istr. PodoUn: Fay J. gyógyaz. Polgárai: Ksmpls gyas. 
Porosaié: Bolkó K. Poztony: Henrid gyógysz.; Soltz gyaz. Heim V. gyaz. 
Tóth B. gyas. Prtvitm: Kohuth G. gysz. Pvtnok: Fekete gyas. Bmunyó: 
Pssteiner. Radnoth Jeney Jend gyógyss.lidsvs-Ksrsastar: Korics F. Békái: 
Ballon A. Rakatnaz: Sselóczky gyas. Bezieza: Bsgy gysz. Bimauvmbat: 
Llszka gyógyas. Butka: Friedmann gyaz. Bárvár: Stnbenroll gyógyaz. 
8átd: Keller gyógyaz. Siófok: Szabados gyaz. Simontornya: - Beezédes gyaz. 
Szabadka Joó gyas. Selmeczbánya: Sztankay gyBi. Sarkad: Trojanorite gysz 
Sopron: Gráner J- gyaz. Khndy gyaz. Beekertgyss. Molnár L. Btomfát Kitti 
gyógysz. Szatmár : Bosstngyóygsz. Litteraty gyas. Böszörményi, flzsaias: 
Madrecsky gysz. Bsrts gyas. Szátzvár: Baltha gyas. Szederkény: Hornong 
gyas. Szeged: Barossy gysz. Deutach gyógysz.; Brehm Vilmos gyas. Ko
ráta Alb. gyas. Szegzard: Bátory Elek gyógysz. Szempcz: Fleischer 
gyógysz. Szered: Wftrsching F. Szintez: Várady gyógyaz. Podhradazky 
gyógysz. Sóikut: Ossrnyos D. gyógyas. Szepez-Igló: Gartner gr&gyaz. 
Szépei-Remete: Scholts L. Szt.-Janot: Magda gyógyas. Siklói: Dobó 
latrán gyógyas.; Taleky Antal gyógysz.; Petrach J. gyógyaz.; .ítónay 
gysz. Szigetvár: Osesadsl G., Salamon Gy. Biiivái: Gódry L. gyas. 8zi-
lagy-Ctfh: Félegyházy gyaz. Szilagy-Kratzna: T^ltner gysz. Siolnok: Finy 
B. gysz. Boár gyaz. Bzolya: Tolray gysz. Szakolcza: lrg. gysz. Szombathily: 
Rudolf gysz. Simon gyaz. Székit-Fihérvar: Brann gyas. Dieballs gyas. Kdrfte 
gysz. Say gyaz.; Bieger Béla gysz. S.-Bz.Lőrinez: Hersog D. Somorja: 
Swoboda Bezad gyógysz. Timtzvár: FayHss gyógyaz.; Steiner Ferencz 
gyógysz.; Tárczay latrán; Jshner C. M. Tamáii: Lakner gyógyas. Távol
évá: Czeby gysz. Távió-Btele: Kormnth gyaz. Tatnád: Dnlka A. gyas. Te-
esd : Maxs J. Tokaj: Rainer gyógysz. Tata: Jasztko gyógyaz. Tolm', Gom
bos gysz. Tomaüya: Ursrtnyi gysz. Tnrzovka: Hoflmann A. és D. ; rVeich-
herz D. Tiua- Újlak: Boyko V. gysz. Torök-Becte: Bizek A. Tolna, Bnch-
ner K. Tüiktvár: KanSmann. üj-Arad: Orth 8 . Újbánya: Cserrinsa gysz. 
Újvidék: Plsrsic G. gyas. Dimitrieirita gyaz. Maximorics M. Ungvár: Bene, 
Kranss Ad., Mittelmann Fraenkel M. gyógysz. Vng-Betztertze: Bosaányi 
gyas. Taranná: Gaat S. gyas. Var-Palota: Krosetz. Vaizzló: Horráth gyaz. 
Vátárút: Weiss Tag Sillyi: Zeller I. Vágnmd: Sz. Kitsák. Fa«fc<at: Hu-
eoritsoh I. Vrrteei: Hersjg gyes. Moldorányi; Strseh Beb. gyas. Faar-
vrémi Bosreey, Fsrenesy K. gysz. Szül gyaz. Hornon Pál. Villany t Caató 
gyógysz. Zomtor: Wstdinger A. ét 8. Sallé gyógysz. Zrmla: Hnt-y 
gyaz. Nfkoltts M. Klaln L. Zzombolya: Duchon gyas.; Máyering g ósyra. 

T s a a i s d a t arrdély , • o r r á t o r a s á g é s zsalaTOBla m l a d s n 
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I-ső cs. kir. kizár, szabad, újonnan javított 

Ruganyos sérvkötők 
•s 

Legújabb találmány az amerikai, újonnan javított ruganyos 
sérvkötö Politzertöl; ez rugók nélkül van, tisztán ruggyantá
ból művésziesen szerkesztve s az a czélja, hogy még a leg-
üdültebb sérveket is lehető legrövidebb idő alatt egyenletes 
fekvésbe hozza, s ugy nappal a legerőfeszitöbb munkánál, 
vagy a sokat járkáláanál, mint szintén éjjel alvásban is hasz
náltatható, a nélkül, hogy a sérvbajban szenvedő hivatásá
ban legkevésbbé is volna akadályoztatva. Felette nagy haszon, 
bogy az még éjjel is a testen maradhat, mivel hogr a szen
vedő testrészre kiváltképen jótékony kellemetes nyomást gya
korol s a legtöbb esetben még a sérv biztos gyógyulását is 
eszközli. A legtöbb orvosi tekintélyek által elismerve, meg
vizsgálva s a legjobbnak találva professor Kovács a sebészeti 
kóroda alelnöke, dr. Gross Lajos m. kir. egészségügyi taná
csos, dr. Glück Ignácz kir. törvényszéki orvos által. 

Alólirott egyszersmind nagy rak árt is tart angol és franczia 
aczél sérvkötőkből, függesztő készülékeket (suspensorium) gum-
miburó szövötteket, mint szintén szarvasbőrből. A szarvasbőr 
és gummi suspensoriumok czélja, hogy a tágulást megakadályoz
zák. Héhfecskendök, légpárnák, ágybeté ek, periodtáskák, práser-
vativumok, gummiharisnyák s mindennemű gummi áruczikkek. 
Sérvkötőknél kérem megjelölni: jobb, bal v. kettős-e, mint szin
tén a test bőségét is. Megrendeléseket utánvétel mellett elfogad 

cs. kir. siab. sérvkötö-késxitö, 
Budapesten Deák Ferencx-ntcxa. 

A r a k : urak, hölgyek és gyermekek számára, egyoldalúnak darabja I 
6—10 trt, a kettősnek darabja 10—16 frt, gyermekeknek felével olcsóbb. 
Ugyanitt kapható legjobb amerikai sérvkenócs. Egy tégely ára 3 frt 50 kr. 
Az 1885. évi ált. kiállításon a XX VIII. csoportban kiállítva 

POLITZER MÓR 

=lr=)n=ir=Jr=3B Ji=lr=>r=Jr=>I= m 

Áthatlan 
eső, szé l és h i d e g s é g e l l e n . 

Csak 2 frt 
egy pompás, meleg, 

vastagszövetü 

„Polgár"- kabát 
uraknak, nőknek, fiuknak és 
leányoknak. — Nincsen jobb, 

tartósabb, olcsóbb és kényelmesebb, mint ezen min
den egyénnek gyönyörűen illő ruhadarab, mely fekete, 
kék, barna, drapp és szUrke szinben kapható, és követ
kező előny nyel bir: 2371 

1-ször. linden testhez gyönyörűen illő szabása. 
2-szor. i testet folyton egyenlő melegségben tartja. 
á-szor. Egyéb drága téli ruházat nélkülözése. 
4-szer. Olcsósága, tartóssága, csinos divatos állása. 

A ki ily «Polgár»-kabátot rendel, a zordon tél hidegsége 
ellen mentve van, tehát ne sajnálja senki a csekély ki
adást ; a meghütés lehetetlen, s azt mindenki köteles 
saját egészségének megtenni. — Szétküldés utánvéttel 
történik. — Egyedüli eladási és szétküldési czím : 

FEKETE GYULA 
B é c s , V/TJ, H u n d s t h u r m e r s t r a s s e 1 8 . 
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Csász. kir . szabadalommal és 
porosz kir . miniszt. jóváhagyással . 

P r . B O R C H A R D T I l latot ntiv*nymza,ppana, 30 év 
óta elismert legjobb mosdó-szer szép egészséges bör 

.elnyerésére; eredeti csomagocskákban bepecsételve 
42 krajczár. 

Dr . KOCH nővényomkorkal , elismert jelességü házi-
szer hűtés, rekedtség, nyálkásodás és torokkarczolás-
nál, stb. 70 és 35 kros dobozokban. 

Dr. BÉRIrfOtriER fiigyökér-hajolaja, a haj és sza-
káli sűrítésére és fentartására, 1 palaczk ára 1 forint. 

P r . BÉRINGTJIER növényi hajfast&ssere, valódiam 
fest fekete, barna és szóké szinre ; teljesen felszerelve 
kefével és csészével 5 frt. 

P r . L I N P E S tanár növényi rndaos-kcnőoae, a haj 
fényét és ruganyosságát fokozza és egyszersmind az 
.oldalhaj összetartására is alkalmas ; eredeti darabok
ban 50 kr. 

P r . H A R T Ü N G ohlnahéj-olaja, a haj növesztése és 
szépítésére, pecsételt és üvegben bélyegzett pagekben 
ára 85 kr. 

P r . SITIN de BOUTEM A R D zamatos fogazappana 
a fogak és a foghus épentartására és tisztítására s leg-
általánosabb és legbiztosabb szer; \ és i csomagocskák
ban 70 és 35 krjával. 

Balzsamos olajbogyó-szappan, a bőr finomsága és 
puhaságára éltető és tartós befolyása által tűnik ki, 
35 kros csomagokban. 

P r . B É R I N G P I E R zamatos koronaszesze, értékes 
illat- és mosóvíz, mely az életszeiveket erősíti és üditi; 
eredeti palaczkokban 1 frt 25 kr. és 75 krjával. 

LEDÉR T E S T V É R E K balzsamos földi - d ioó la j -
ssappana, darabja 25 kr. 4 darab 1 csomagban 80 kr. 

Különösen családoknak ajánlható. 
Dr. HARTTJNG növény-kenőcse a hajnövés, felkölté-

sere és felélesztésére bepecsételt üvegekben és bélyeg
zett tégelyekben 85 krjával. 

Gyógysaeres BENZOE-azappan, legfinomabb mosdó-
szappan, ugyanazon eredménynyel bir, mint a Benzoe-^ 
tintura; ára csomagonként 40 kr. 

g V Valamennyi föntebb elősorolt szab. czikk valódi minőségben a következő magyarországi raktárakban kapható 
B U D A P E S T E N : T ö r ö k : J ó z s e f , gyógysz. a tsz. lélekhez.; Barna Zsigmond, gyógysz. a «magyar királyhoz.• 
Seholz János, városi gyógysz.; Kiss K., gyógysz. a «Kigyóhoz» ; Sztapa 6., gyógysz. a szénatéren; Wlassik Ed., gyógy
szertára. Kochmeister Frigyes utódai. Nernda X. Továbbá az ndr. gyógyszertárban, és Ráth P., gyógysz. Tabánban, Mol-

dűványi, gyógy. Ó - B U D Á N : Bakasi A. gyógysz. és Prochaska J. kereskedésében. 
Tyroler József, A l s ó - K a b i n : 

Hirschfeld A. 
Arad : Elias Ármin, Bozsnyay 

M. gyógysz. 
Aranyos - Maróth : Wert-

heim Mór. 
B a j a : Klenantz és Babócs. 
Balassa-Gyarmat: Havas 

Gyula, gyógysz. 
Bár t fa : Toperczer A. T. gysz. 
Békés-Csaba: Yarságh Béla, 

gyógysz. 
Besztercebánya: Burda Ká

roly, gyógysz. 
Boldogasaaony: Klapsia P., 

gyógysz. 
Bonyhád: Straicher B. 
Brassó: Jekelius Nánd. gyógy

sz. Schuster gyógysz. 
Brexnóbánya: Duchon Lipót. 

gyógysz. 
Csáktornya: Báron Lipót. 
Csernovits: Schnireh J. 
Debreozen: Csanak J., Geréby 

F„dr. Bothschnek E. .gyógysz. 
Ormós Forencz. 

E g e r : Bozáth Lajos, gyógysz. 
Esztergom; Rudolf M. F. 
Eszék: Dienea J. 0., gyógysz. 
Faose t : Hirschl Dávid és fiai. 
Fö ldvár : Nádhera Pál. 
Gyöngyös: Vozáry T. gyógysz. 
Gy.-Ss.-MiklAs: Frohlie'h E. 
Gynla: Orley István, gyógysz. 
Hajdn-Böszörmény: Lányi 

M., gyógysz. 

Hód-Mező- Vásárhely: Kiss 
Gyula, gyógysz. 

Igló i Haits János, gyógysz. 
Ipolyság: Sági Fülöp. 
Kalocsa :HorváthK., gyógysz. 
Károlyváros: Frühlich Laj. 

gyógysz. 
Kaposvár: Laipczig Gy. 
Kassa i Eschwig és fia, Quirs-

feld K., Megay G. A., gyógysz. 
Wandraschek K., gyógysz. 
Strauss !>., Molnár Lip. 

Kecskemét: Molnár János. 
Kéasmárk: Genersich K. gysz. 
Kézdivásárhely: Fejér Luk. 
Kolozsvár: Misselbaeher J. B. 

Csapó Sánd. 
Komárom: Belloni A. 
Körmöci : Bittér Lipót J. 
L é v a : Bolemann E., gyó 
Ii ippa: Csordán Sándor. 
Liptó - Rózsakegy : Mako-

viohy Péter. 
Liptó - Szt.-Miklós : Balló 

Lajos. 
Losoncz: Plichta Lajos, gysz. 
Lőcse: Elein Sándor. 
Lngos: Vértes Lajos gyógysz. 
M a k ó : Nagy Adolf, gyógysz. 
MarcsaU: íszt 1 Nándor. 
M.-Vásárhely: Hutflesz E. 
Meggyes : Brekner Károly. 
Misko lc i : Mahr F. a ifekete 

kutyái-hoz. 
Munkács : Traxler Ferencz, 

gyógysz. 

Nagy-Bánya: Haracsek Józs. 
és fia. 

Nagy-Becskerek: Weisz A. 
Menezer Lipót, gyógysz. 

Nagy-Kanizsa: Bosenfeld A. 
Bosenberg Ferencz. 

Nagy-Károly: Ujházy István. 
Nagy-Kikinda: Neuhold E., 

Brettner Ernő, gyógysz. 
Nagy-Mikály: LiebUch M. 
Nagy-Rőoze: Nandrássy G, 
Nagy-Széken: Stengel Sam., 

id. Misselbaeher J. B., Mor-
scher W. F. 

Nagy-Várad: Janky A. 
Nyíregyháza: Pavlovitz Em., 

Szopkó Alfréd, gyógysz. 
Nyi tra: Eovács J., gyógysz., 

Tombor Eornél, gyógysz. 
Pápa: Bermüller Alaj., Techet 

Ad. gyógysz. 
Péo»: Alt és Böhm, Zách E. 
P é c s e i : Lumnitzer Károly ; 

Pozsony: Henriéi F. 
Hrubant István. 

Pntnok: Fekete F., gyógy
szerész. 

Rozsnyó: Feymann A. 
Sátoralja - Ujhe ly: Szent

györgyi Vümos. 
Segesvár: id. Misselbaeher J. 

B., Teutsch J. B. 
Selmecz: Margótsy J., Sztan-

kay T., gyógysz. ÍJimak J. C. 
Szabadka: Farkas J. 

Szepsi-Szt.-György: Csutak 
Péter és fia. 

Sopron: Gráner Eugén, gyógy
szerész. 

Ssamos-Uj vár: Placsintár D., 
gyógysz. 

Szászsebes •• Reinhardt J. K., 
gyógysz. 

Sz.-Régen : Wermescher gy. 
Szécsény: Pokorny gyógysz. 
Szatkmár: Eomka Kálmán. 
Szepes-Olaszi: Bachtik J., 

gyógysz. 
Szeged: Barcsay Károly, gysz. 
Székes-Fehérvár: Braun J. 

gyógysz., Dieballa Gy., gysz. 
Ssepes-Szombat: Greb Ján„ 

Szepes-Váral lya: Steller N. 
Szolnok: Kecskéssy Tódor, 

Temesvár: Jahner K. M., gy., 
Emmer ¥., Tarezay István J., 
gyógysz., Fáykiss J. 

Trenosén: Groag Zsigmond. 
U n g v á r : Krausz Adolf. 

U j - V i d é k : Stefanovits L., 
Koda D. 

Varannó : Gaal A., gyógysz. 
Versees : Müller Oszkár gysz. 

Fuchs János. 
Veszprém: Béig Dávid. 
Zenta: Zettin József. 
Zombor : Falcione Gusztáv. 
Zólyom: Stech Lajos gyógysz. 
Zsombolya: Gasparits L 

f\rrá a f " ~ Figyelmeztetünk a hamisításokra, különösen dr. Snin de Bontemard i l la tos fogpasztája és a 
\J V C t ö • dr. Borokardt i l latos növényszappanára nézve. Több hamisí tó és hamisítások elárnsitója már 

érzékeny pénzbüntetésekre lettek Béosben és Prágában törvényszéki leg e l i t é lve . 

| | 1 R a y m o n d é s T á r s a , cs. tir. szab. tilajdonosofc Berlinben. 

Raktár : IV. ker 
béosi ntoza 5 . sz 

f ém á r u - c s a r n o k a , 
: BUDAPEST, 
Kiállitási kollektió: Iparcsarnok, IX. csoport. 

Gyár: VII . ker., 
dokány-ntoza 2 0 . 

írttól írtig 
3.— 25 
5.— 25 

—.90 24 

30.— 35 
13.— 16 
15.— 35 
15.— 20 
75.— 500 
25.— 500 
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5 Ajánlja az idény beálltával gyártmányait kályha-eszkö-
= zök és aczél előtétekben. Nickel, réz és sárgarézből, a 
I legújabb és legelegánsabb mintákban : 
I Kályha-e lő té t aczélból, fényesre csiszolva 
= Fa -kosa rak festészeti kivitelben — — 
í Széntar tók . . . — — — — 
É Valódi angol szoba-ürszékek belső része 
= zománezozva, tehát teljesen szagnélkül 25, 
i Ujnemü tes t ü rszékek — — 
i Fürdö-székek elismert szerkezettel — 
[ Fürdő-kádak felnőttek részére . . . 12, 
= Fürdőszoba-berendezések — — — 
í Konyha-felszerelések — — — 
= Szál l í tható t e jkannák gummizárral, úgyszintén min- | 
| dennemü te jgazdasági edények ered. gyári árakon. | 
| Zománczozot t edények csakis legjobb minőségű ere- 1 
| deti árakon. Épí tkezési bádogos m u n k á k legszoli- | 
| dabban eszközöltetnek. —' Képes árjegyzékek kívánatra | 
§ ingyenes bérmentve. Szétküldés utánvét mellett minden = 
| vasútállomásra. Csomagolás eredeti áron számíttatik. = 

| Sírlámpák 4 í r t tó l 5 0 forintig. [ 
nilllllllllliilliilimilliiiiiiimiimiimiiiiiiiililiiilimiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiiin 

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

nyir-balzsama. 
Már a növényi nedv, mely a nyirból ha 
annak törzsét megfúrták, kifolyik, ember 
emlékezet óta a legkitűnőbb szépitőszer-
nek van ismerve; ha pedig e nedv a föl
találó utasítása szerint vegyi utón bal
zsammá dolgoztatik, majdnem csodálatos 
hatással bir. Ha azzal arezot 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 redöket és himlőhelye
ket, fiatal arezszint ád; a bőrnek fehérséget, gyöngédség és 
frisseséget kölcsönöz; a legrövidebb idö alatt a szeplöt, máj
aitokat, 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 Vörök József, gyógy-
zserésznél, Bndapes t király-uteza 12. szám ; Pozsonyban 
Piss tory Bódog, gyógysz. Temesváron Tarezay József 
gyógysz. Zágrábon Mittelbach Zsigmond gyógyszerésznél. 

IORYJ. bankházában , Budapes t 
ha tvan i n toza 17. sz. a. 

i H m é t e l a d ó k i V l t ' o j j j K l t i i t u a U . 

Í
A fenti bankház eszközli egyszersmind mindennemű állam
papírok, részvények és sorsjegyek vételét és eladását napi 
árfolyam szerint. Előleget nynjt értékpapírokra igen mér

sékelt kamat mellett. 2383 
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Külföldi előfizetésekhez a postaílag 
meghatározott viteldíj is csatolandó. 

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS 
DUKA TIVADAR. 

N INCS benne kétségünk, hogy mindazok
nak, kik lapunkat figyelemmel olvassák, 
meleg érdeklődését keltették föl azok a 

közlemények, melyek lapunkban a nagy ma
gyar utazó és úttörő nyelvtudós, Körösi Csorna 
Sándorról megjelentek. 

Alig is képzelhető oly izgalmas regény, mely 
az olvasót annyira megragadhatná, mint amaz 
adatok gyűjteményes összeállítása, melyek a 
tudomány e nagy bajnokának életére vonatkoz
nak. Hogy Körösi Csorna Sándornak végre egy 
teljes életrajza a magyar közönség elé kerül, 
hogy életéből, utazásaiból s hátramaradt leve
leiből Csornában végre egy oly férfiú alakja 
domborul elő, kinek jelleme, — nem is em
lítve a világ szemében ő előtte csaknem telje
sen ismeretlen eredeti kútfők gondos tanul 
mányozása által szerzett érdemeit, — számos 
oly jellemvonást tüntet föl, mely minden túlzás 
nélkül ideálisnak nevezhető s a párat lan szor
galmú, lelkiismeretes tudós mellett megismer
tetnek bennünket egy csodálatosan önzetlen, 
az igénytelenségig szerény, minden áldozatra 
és nélkülözésre kész emberrel és lángoló haza
szeretettől áthatott férfiúval, kit e tekintetben 
mintaképen lehetne fölállítani: ismételjük, ezt 
egy másik kitűnő hazánkfia, Duka Tivadar 
fáradozásainak köszönhetjük, ki a Csorna éle
tére vonatkozó adatokat két világrészben gon
dosan egybegyűjtve és összeállítva, a viszontag
ságokkal teljes életű tudósról oly könyvet adott 
a magyar közönség kezébe, melyhez hasonló
val a magyar irodalom csak kevéssel dicse
kedhetik. 

Duka Tivadar életrajza a «Vasárnapi Újság »-
ban már két izben is megjelent s igy ő nem 
lehet annyira ismeretlen e lapok közönsége 
előtt, hogy élete pályáját, tudományos munkál
kodását részletesen ismertetnünk kellene. 
Elég legyen ez úttal arra szorítkoznunk, a 
mi kelet-indiai életére s itt különösen Kö
rösi Csorna Sándorra vonatkozó tanulmá
nyaira tartozik. 

Duka, a magyar emigráczió egyik tagja, 
Londonban a St.-George college-ban bevé
gezve az orvosi tanulmányokat, 1854. j anuá r 
havában már útban volt Kelet-India felé, mint 
katonaorvos, a mivé őt Pollock tábornok kine
vezte. 1854. február 14-én szállt ki Kalkuttá
ban, hol eleinte az ottani kórházaknál alkal

mazták, de csakhamar Burma határára, Tiperába 
küldték, hol két évig maradt s aztán a Ganges 
partjára, Monghirba küldték, egy fölötte egész
ségtelen vidékre, melynek még Duka szívós 
természete sem birt huzamosan ellentállani s 
két évi szolgálat után az ott uralgó s rendszerint 
halálos kimenetelű betegségbe esett, mire áthe
lyezték Szingaporéba s egészsége teljes helyre
álltáig szabadságra bocsátották. 

Ez időt arra használta föl, hogy hazáját meg
látogassa s miután már ez időben is sokat fog
lalkozott a Csornára vonatkozó adatok gyűjtésé
vel, itt lételét arra használta föl, hogy azokkal, 
kik a nagy tudóst ifjú korában személyesen is
merték, vagy vele összeköttetésben állottak, vagy 
tőle valamely iratnak voltak birtokában, magát 
érintkezésbe tegye. Ily módon sikerült is sok 
érdekeset összegyűjteni, a mi Csorna életének 

azon részére vet világot, mely a keleti útja előtti 
időre esik 

Hogy Csorna munkálatait folytassa, a mire 
honfiai közül némelyek föl is szólították, más 
nemű kötelezettségei mellett nem lehetett vállal
koznia, noha a tárgy fölötte érdekelte. De nyel
vészeti és a keleti bölcseimi rendszerekre vonat
kozó tanulmányokkal, melyeknek Csorna egész 
életét szentelte, ö időt nem fordíthatott s figyel
mét a persa és hindosztáni irodalmakra irá-
nyozá. 

De a mellett mindent elkövetett, hogy a nagy 
magyar tudóst illető adatokat lehetőleg egybe
gyűjtse s ez irányban semmi fáradságot nem 
kiméit. 

1865-ban újra Indiába ment, és pedig a nyu
gati Kashmirral. határos Szimlába, hol két évig 
maradt s aztán a himalaya-vidéki Sanavatba 
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