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JÓZSEF FOHERCZEG CSALADJA 
KÖRÉBEN. 

SOKAT irtak már felőle, mint «nagy» ember
ről, szóljunk róla egyszer, mint a «jó» 
emberek mintaképéről, a családatyáról. 

Minden államnak az alapja a család, s jó, 
ha a családi élet áldásaira onnan felülről jön 
a példa. 

Többször volt szerencsénk a magyar nádor 
fiát családja körében tisztelhetni, s mind any-
nyiszor azt a meggyőződést szereztük, mennyire 
drága ránézve az otthon. Kastélyának belső 
pompáját nem a bútorzatok drágasága adja 
meg, hanem az emlékezet becse. A falakon 
István föherczeg, az utolsó nádor aquarellfest-
ményei: a családi képek sorában a gyermekek 
kedvencz nevelőnéjének arczképe: ereklyék, 

miken az anyák kézmunkája van megörökítve: 
a főuerczegnők szobája művészi atelier, a fő-
herczegfiuké tanulóterem: magáé a főherczeg-
apáé műhely, múzeum és fegyvertár. 

A mi idejét nem a közügyek veszik igénybe 
József főherczegnek, azt mind szeretett családja 
körében tölti. Igazi patriarkhális élet van itt. 
Ríggel korán, a nappal együtt kelnek; délig 
dolgozik mindenki; tizenkét órakor pontban 

Koller Károly tanár legújabb fölvételei után. 

JÓZSEF FÖHERCZEG MÁRIA DOROTHEA ÉS MARGIT FŐHERCZEGNÖKKEL. KLOTILD FŐHERCZEGNŐ JÓZSI ÉS LÁSZLÓ FÖHERCZEGEKKEL. 
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ebédelnek; azután jön egy kis családi hangver
seny, zongora, czimbalom, dal, újra munka, 
tanulás, kertészkedés, vívás, tornászat, fél hét
kor együtt vacsorál a család, s kilenczkor már 
csendes a ház. Csak ha tűzi lárma támad a szom
szédban, akkor szakad félbe a csendesség: a 
főherczeg, a tűzoltók parancsnoka, siet maga a 
vonata élén a vész színhelyére s ott működik, 
mig a pusztító elem le nincs győzve, néha más
nap délig is. 

A főherczeg gyermekeit rajongva szereti, 
maga mondja róluk: «ezekben már kettős ma
gyar vér foly» (anyáról is Koburg-Koháry ki
rályi család sarjai). 

Lapunknak egy jó barátja, ki a főherczegi 
házzal közvetlen összeköttetésben áll, ez érde
kes adatokat közié velünk e példaszerű családi 
életről: 

József főherczeget a jó Isten azzal a jóval 
áldotta meg, mely itt a földön leginkább képes 
igazán boldogítani az embert, mely kárpótolni 
képes minden veszteségért, de melyet nem pó
tolhat semmi: — adott neki kedves, jó családot. 
Ott van a gondos, kedves, szerető ós szeretett 
nő ; körülötte az élénk, szép, eszes gyermekek. 
Mintha csak rólokszólna a zsoltár: «Feleséged 
mint a bőven termő szőlőtő, a házad falai kö
zött ; gyermekeid mint az olajfa hajtási az aszta
lod körül. Íme igy áldatik meg, a ki az Urat féli.» 

Mária Dorotliea főherczegnő, a legidősb her-
czeg-kisasszony, gyönyörűen fejlett, felnőtt haja
don. Homlokáról magas értelmiség, szelíden 
fénylő szemeiből életvidor jókedv és szende szív-
jóság sugárzik elé. Példánya a jól nevelt feje
delmi hölgynek. A tudás minden ágában kimű
velve, igaz magyar nemzeties érzületben felnö
vekedve, az európai müveit nyelveken kivül, 
melyeken szabatos tisztasággal beszél és ir, a 
latin nyelv titkaiba is beavattatott. Művészi haj
lamairól már sokat írtak a lapok; s valóban nem 
közönséges hivatottságra valló képeket festett je
les művészünk, Vastagh György vezetése alatt. 
Hasonló lelkesedéssel ápolja a zenét is, s a gene-
ral-bassban egy ideig Erkel Gyula volt mestere. 
A múlt farsangon el volt terjedve a magas 
szoczietás közt a vélemény, hogy Mária főher-
czegnő a budai várpalota fényes termeiben a 
világba fog vezettetni; de az uralkodó-háznál 
divó szokás szerint ez majd csak jövőre fog 
megtörténni, ha betöltendi a főherczegnő 18-ik 
életévét. Csupán Valéria főherczegnő tánczesté-
lyén ízlelte meg a táncz hevélyeit és gyönyörét. 

Nővére, a három evvel fiatalabb Margit 
fóherczegnő, a szelídség, báj, kellem megtestesü
lése. Testyér-nénje művészi hajlamaiban ő is osz
tozik. Rajong a zenéért. Kisebb darabokat már 
is komponál — titokban. Egyet ezekből sikerült 
nővérének megkeríteni, melyet a télen át estén
ként tartatni szokott családi kouczertben el is 
játszottak. Mindenkit meglepett a kétségkívül 
gyermekies kísérletben is félreismerhetlenül 
mutatkozó dallamosság ós szerkezeti tisztaság. 
Ebben is anyjuk leányai mind a ketten. 

Józsi főherczeg, az idősebb fiu, a nyáron 
lesz 13 éves. Igazi grand-seigneur a szó ideális 
értelmében. Előkelő, úrias minden mozdulata, 
modora, gondolkodásmódja; a nagyurias gőg, 
fenhéjázás, elbizakodottság legkisebb árnya nél
kül. Előzékeny, megnyerő, lekötelező. Most a 
gymnáziumi Ill-ik osztály tantárgyaival vesző
dik ; — vesződik, nem azért, mintha nehéz feje 
volna, sőt ellenkezőleg, nyilt eszű, könnyű fel
fogású. Hanem vesződik ambiczióból, becsvágy
ból. Édes apja tudvalevőleg megköveteli, hogy 
gyermekei ország-világ előtt nyilvánosan beszá
moljanak tanulmányaikról; mert nem akarja, 
hogy az ő számukra külön sütet készüljön. 
Azért a főherczeg-urfiak is csak ugy kénytelenek 
tanulni, mint akárki fia. Három tanár van mel

lettük alkalmazva, s reggel 8-tól 11-ig, délután 
4-től |7-ig foly mindennap a tanulás a rendes 
tantárgyakból. Azután jönnek a szabad-művé
szetek : zene, rajz, lovaglás, vivás. Lovaglásban 
a híres lovas, Juhász honvéd-alezredes, vívásban 
Keresztesi Sándor a főherczegek tanítója. 

A kis László főherczeg a mennyire elválha
tatlan jó pajtása három évvel idősb testvérének, 
a mily benső, szeretettel ragaszkodik hozzá, oly 
ellentéte bátyjának. Modora népszerű, fesztelen, 
semmi korlátot nem tűrő; merő pajzánság, csupa 
elevenség egész a féktelenségig. Egy helyben 
ülni — no arra ugyan nem képes. Számára nem 
létezik fa elég magas, árok elég széles, — foly
ton ugrál, szaladgál, s vidám zajától egész nap 
visszhangzik a tágas kastély s a még nagyobb 
kert. Van is ám dolguk tanítóinak, őt megfé
kezni. Hanem azért arany-jó sziv. Önzetlen 
egész a magáról megfeledkezésig. Apró ötletei
vel, melyekben kifogyhatatlan, gyermeteg élczei-
vel az egész főúri társaságot mulattatja. Ha hu
szár nem lesz belőle, — hát akkor semmi sem! 
Bátyja ellenkezőleg már most is egy kis ál
lamférfiú. 

A két legkisebb, Erzsébet és Klotild piczi fő-
herczegnők még nagyon is aprók. Igazi kis angyal
kák a Eáfael képeiről. Ezek az egész családi kör
nek beczéi, szemefényei, aranyos játékszerei. 
Isten tartsa meg őket, s nevelje nagygyá kitűnő 
szüleik örömére, a haza javára és büszkeségére ! 

* 
Ez érdekes adatokhoz részünkről hozzáte-

szük még, hogy ámbár a legfényesebb bálter
mekben még nem lett a főherczegi család leánya 
a világ elé vezetve, már elfoglalta a helyét egy 
szintoly fényes téren, a jótékonyságén. E tény
ről egy hazai szakközlöny, a'«Nemzeti Nőneve
lés* ezeket irja: 

József főherczeg legidősebb gyermeke,Má
ria Dorothea, Dorothea íőherczegasszony dicső 
nagyanyjának és fenköltlelkü édes anyjának 
példáját követve, már kilépett a szűkebb házi és 
családi körből, hogy részt vegyen a magyar 
nemzet szebb törekvéseiben, a boldogult ná-
dorné által fölébresztett egyesületi életben. Vód-
asszonyává lön az ifjú főherczegnő a magyar 
tanítónők, nevelőnők menedékháza megalkotá
sán fáradozó egyesületnek. A nemzet-nevelő ná
dor unokája nem kezdhette volna hozzá méltóbb 
téren magasztos hivatását e nemzet körében, 
mint ez egyesületben. 

Az egyesület iránt való nemes érdeklődé
sének többszörösen adott kifejezést; megen
gedte, hogy az egyesület az ő nevéről Má-
ria-Dorothea-egyesületnek neveztessék el, s 500 
frtnyi alapítványt tett az egyesület czéljaira. Ja
nuár 6-ikán fogadta Mária főherczegnő a nála 
tisztelgésre és hálaköszönetre jelentkezett egy- | 
leti küldöttséget. S e fogadtatás alatt oly fényes ! 
bizonyságát adta a bájos ifjú főherczegnő nemes 
szellemi tulajdonainak, s a nőnevelés űánt való 
érdeklődésének, hogy a küldöttség tagjait ugy i 
ez által, valamint a kitüntető kegyes fogadtatás 
által egészen elbűvölte. 

A küldöttség vezetőjének üdvözlő és kö
szönő szavaira a főherczegnő a következőket 
válaszolta: 

«Igen örcen4ek a mondott nemes czélu egy- \ 
let létestilésén. Élénken érdeklődöm iránta, s : 
reményiem, hogy az, mint másutt, ugy Magyar- ! 
országban is áldásosán fog működni és rirá- j 
gozni. Nagy hézagot pótló intézmény lesz a me
nedékház, s valóban ideje volt ekként is gondos- \ 
kodni a magyar tanítónőkről s nevelönökröl.* í 

Magunkévá teszszük az ismertető czikk 
végszavait: «A kegyelem ura Istene áldja meg 
védasszonyotokat és fenséges szülőit zavartalan j 
boldogsággal, s a nemzet veletek együtt áment i 
rebeg.» J. M. 

TAVASZI MENNYDÖRGÉS. 
1885. márczius 6. 

Zűrzavargó márcziusnak 
Még csak alig kezdete, 
Hó csillog a hegytetőkön, 
A mező még fekete. 

S im' az éji zord sötétben 
Egyszer megdördül az ég; 
Villám tüze fel- fellobban, 
Egyre gyúlad s reng a lég. 

Nagy, nehéz felhők csoportja 
Egymást űzve kergeti, 
S verítékét a szorongó 
Földre sűrűn pergeti. . . 

Nemde az öreg, mogorva 
Tél csatázik oda fent, 
A ki az ifjú Tavaszszal 
Most végső birokra ment ? 

S a mint egyre zúg, viharzik 
Felettünk a bősz elem, 
Dörgés, villám azt jelenti: 
Tavaszé a győzelem ! ? 

Megenyhül a lég körültünk. 
Csodás hévség hatja át, 
Mintha benne érzenők már 
A kikelet illatát. . . 

S megdöbben a földi ember.... 
Elmereng... és kétkedik, 
Lelkét sejtő aggodalmak 
A jövőn hányják-vetik. 

Félve olvas a jelekből: 
Istenem ! mi vár reánk ? 
Boldogabbak, nyomorúbbak 
Leszünk-e, mint rég valánk? 

Bőség áldja-e az évet, 
Áldott lesz hegy és mező, 
Felvidul a népek arcza 
S kevés lesz az éhező ? 

Vagy ne várjunk jót az égtől: 
Kenyér botja eltörik, 
Meddő lesz a bor vesszője 
S alá hullunk a porig ! 

S bár villámmal, dörrenéssel 
Megszűnt ott fenn a harag: 
Szivemken, tereinken 
A komor tél itt marad! ? 

LÉVAY JÓZSEF. 

UTAZÁS ISMERETLEN ÁLLOMÁS FELÉ. 
1849. ápril 23-tól május 5-ig. 

9. Veszprémmel szemben. 
A mint nagy sokára Veszprém hepehupás, 

szűk utczáiból kiértünk, s még mind nem lát
tunk semmi jelt, hogy etetni is fognak, noha 
delet régen elharangoztak, már töprenkedni 
kezdtünk, hogy a mai nap, mikor oly korán kel
tünk, vájjon a közmondás ígérte aranyat hol 
és mikor és miféle alakban fogjuk lelni, midőn 
a Városlőd felé vezető útról, melyen szekereink, 
a régóta kenetlenek, már keservesen nyikorgá-
nak, jobbra láttuk a vezető lovascsapatot kitérni. 
Sejtettük már a kanyarodás jelentőségét, és ke
vés vártatva láttuk, hogy tábort ütnek. Körben 
kiállítják az őrszemeket, a közt megtöltik sze
kereink és utóbb bevonulnak a kocsik is. Meg
állunk. Szabad leszállni, szabad kisebb csopor
tokban tömörülni. Mindenkit Gaál bácsi egész
ségi állapota érdekelt, s egy kicsit az elhozott 
gyógyszer is. 

A domboldalról, melyen táborozánk, kör
ben járathattuk szemeinket. Szemközt kissé 
oldalt terült el Veszprém városa, sziklacsúcson 
álló székesegyházával és a püspök, káptalan és 
hozzátartozóik lakjaival, a sziklacsúcs alatti kör
ben elterülő utczáival, s jól megművelt határá-
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val. A katonaság gúlákba rakta fegyvereit, s ugy 
látszott tüzeket akarnak gerjeszteni és gyorsan 
készülő kis ételt főzni, de erre nem volt szük
ség. Veszprémnek hozzánk legközelebb fekvő 
egyik utczájából egész raj közeiedék felénk. 
Férfi- és nő-cselédek bográcsokkal, fazekak
kal és kosarakkal, csöbrökkel, kannákkal, s 
abból a mit nagy változatosságban s bőven 
hoztak, legelőször a katonáknak tálaltak, utóbb 
azután minket is kinált egyik-másik, s voltak, 
kik jóizün kanalaztak a csinos menyecskék 
főztéből. Jött végre még két szállítmány, egyik 
a grófok és kísérő tisztek számára, a másikat 
meg a veszprémi kegyesrendiek küldték, mert 
értesültek, hogy köztünk van egyik szerzetes
társuk is. A szállitmány nagy kosár sült, süte
mény és boros palaczk alakjában bontakozott 
ki a hófehér takaró alól. A gombostűvel rátűzött 
papírszalagon kék irónnal írva e szavak voltak 
olvashatók: «A szeretett rendtársnak és baj
társainak)). 

De maradt még időnk elmélázni, a dél
utáni nap által megvilágított várossal előttünk, 
Magyarország végtelenül változatos múltja 
fölött, s a jelenkorig érve, önkénytelenül is hall
gatóztunk, ha valahonnan egy-egy hang, vagy 
néma jel adna hirt arról a mi távol tőlünk tör
ténik s meglehet, hogy döntőleg foly be a haza 
jövőjének megalakulásába. 

Nem jött sehonnan sem jel, sem hang, s 
igy testileg ugyan felüdülve, de annál nagyobb 
szomjúsággal leikeinkben vettünk bucsut az 
érdekessé vált hegyoldaltól. Szekereink vissza-
döczögtek az útszéli árkon keresztül a jó karban 
lévő országútra, s a jó ut daczára hanyatló este 
lett, mire a városlődi vendéglő udvarában ismét 
leszállhattunk. 

10. A Bakonyban. 
Város-Lödön igen szűk téren kellé magun

kat megvonnunk. Fekvőhely nem is jutott min
denkinek. Etel, ital dolgában sem volt valami 
nagy bőség és változatosság, de még a gyertya
világ is csak szomorúan pislogott nyomorusá-
gunkra. Összeillettünk. Alig vártuk, hogy meg
virradjon B az udvar talaján a beözönlő hajnali 
üde levegőből szíhassunk egy kis erőt és kedvet. 

Innen vájjon hová irányul majd szekereink 
rúdja ? Csak azt tudtuk, hogy tovább is nyugat 
felé. A községből kiérve egy ideig ugy látszott, 
mintha Pápa felé akarnának vinni; de nem tar
tott soká, s már észre lehete venni, hogy a Som
lyó déli oldalán vezetend el utunk. Délben nagy 
csodálkozásunkra nem a mezőn etettünk, ha
nem bevonultunk a devecseri vendéglő tága3 
udvarába. 

Minél távolabb jutottunk a fővárostól, an
nál több szabadságot engedtek. Szerte szíguldó 
lovas őreink hihetőleg eloszlatták kapitány pát-
ronusunk netaláni aggodalmait, hogy a Bakony
ban találkozhatnék minket kiszabadítani akaró 
guerilla, mert az egész zsákmány, a mit a dsi-
dások kerítettek, egyetlen egy szál ember volt 
nem a legújabb honvédruhában. Honnan és 
hogyan jutott a dsidások szeme elé és kezeik 
alá, nem tudtuk elképzelni. Da cs ikham ir h in g-
zott szekérről-szekérre, hogy «Bonkay!» Bon-
kay? Hisz ilyen nevű ember honvédruhában 
egy pár hetet velünk töltött volt a budai lakta
nyában, de pár nappal elutazásunk előtt elbo
csátották. Hogyan kerülhetett az ide ? "Bizonyo
san az osztrákok kéme, s miután Budán haszna
vehetőnek bizonyult, ilyen módon csempe sztók 
őt újra közénk» monda az egyik. «Nem lehet 
az kém, a ki több nyelvet nem tud mint oláhul 
s egy keveset magyarul», véle a második. "Kém
nek én sem találom elég szemesnek*, toldá egy 
harmadik, «de nyelvekben való járatlansága, 
tanultság-hiánya és alamuszi ábrázata még nem | 
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bizonyítja, hogy nem kém. Hátha ravasz a kópé, 
mint afféle oláh. Nekem nem kell társnak»,stb. 

Nincs az időnek ravaszabb tolvaja, mint 
az eltérő nézetek egymással való illedelmes 
ugyan, de szívós harcza; kivált ha a vitatkozó 
felek közt megvan az egyenlőség a forgatott 
fegyverekben: nem közönséges elmééi, jókora 
adag tapasztaltság, könnyedség az előbuk
kanó ujabb-ujabb gondolatok kifejezésében s 
hideg vér az ellenvélemény kellő méltatására. 

Azalatt teritettek, s készek voltak tálalni. 
Megengedték, hogy a vendégfogadó éttermében 
elhelyezkedjünk, megengedték a kisétálást a 
tornáczra, sőt az udvarra is, csak a kapuk felé 
nem szerették, ha valaki nézett. Ezt már gya
núsnak látták, nem is telt senkinek közülünk 
kedve haszontalan boszantásban, melynek utol
jára is csak mi ittuk volna meg a keserű levét. 
Eddigi érintkezésünk már mintegy tiz-tizenkét 
tagú csoportot gomolyitott volt egybe. Nem va
lami kizárólagos kört, hanem az inkább rokon 
elemekből majd tágabb, majd szűkebb szabad 
társulatot. E mellett ugyanilyen szabad alakban 
több kisebb kör gyűlt együvé, s voltak azután 
külön állók is, és voltak kik majd itt, majd ott 
vettek ré-zt a társalgásban s mintegy kapcsul 
szolgáltak az egyes körök közt. 

Az első kör, melyet csak azért nevezek el
sőnek, mert legtöbb, mint mondám, tiz-tizenkét, 
néha ennél is több tagból tömörült — a devecseri 
vendéglőben egy asztal körül telepedett meg, s 
ki-ki ugyan a maga költségén, de előleges meg
állapodás szerint közösen megrendelt s feltálalt 
ételekben és italokban vett részt. Pillanatra 
minden mást felejtve, valaki épen rendkívül jó-
izünek találta a káposztát, mikor besiet Rémai, 
a német színész, ki mivel beszélnie magyarul 
nehezére esett, egyike volt azoknak, kik a körö
ket egymással élénk érintkezésben tartották, s 
elkezdi: «Meine Herrn ! nagy újság. Épen most 
érkezett egy lovas posta s azt a hirt hozta, hogy 
Komárom tegnap este kapitulált, s a magyar 
sereg ma reggel engedte át a várat és várost a 
császáriaknak.)) Ezt ő mind pergő német szóval 
mondta el, s arczán lehetett látni, hogy nem 
bánná, ha a hadnagy urnák, a ki e hirt vele 
melegiben közölte, igaza volna. A jámbor azt 
képzelte, már innen tovább nem is visznek, ha
nem itt eresztenek szélnek. A színpadon ilyen 
fordulatok a szokott dolgok közé tartoznak s ő 
a mit szive óhajtott, már szentül el is hitte. 

Ily nagyjelentőségű hűre hogyan marad
hatott volna csak egy perczig is ülve Gyöngyösy 
Imre czimboránk. Felugrott, kirohant s egyene
sen a folyosón szivarozó hadnagy urnák tartott. 
«Igaz-e, hadnagy ur, a mit Rémai híresztel? 
Igaz-e, hogy a lovas posta Komárom átadása 
hírét hozta*. «Uram, — feleié a hadnagy, — 
önnek legkisebb joga sincs, s ügyvéd létére ezt 
át is fogja látni, mondom, legkisebb joga sincs 
engem ily hangon mintegy vallatni; de a mit 
Rémai urnák mondtam, önnek is ismételhetem. 
Igen is, mi nem ugyan írásban, de azt a hűt 
vettük, hogy ma reggel visszakerült törvényes 
urának bűtokába». Ezzel elfordult s Gyön-
gyösynek több nem is kellett. Visszasietett az 
ebédlőbe s már messziről kiáltotta: "Fejemet 
teszem rá, hogy mesebeszéd, a mit Komáromról, 
nem tudom mi oknál fogva, hűesztelnek. Csak 
olyan az, mint mikor a hadbíró egyik társunk 
előtt azzal a hirrel kívánta magát érdekessé 
tenni, hogy Kossuth fehér lovon jelen volt a 
csatatér közelében s megsebesülvén lefordult 
lováról». 

Mi is, talán kivétel nélkül, ugy éreztük, 
hogy a hadnagy hűe erkölcsi és fizikai lehetet
lenség. A kegyesrendi társ mindjárt verset is 
mondott a komáromi vár szűzies voltáról, mit 
Gaál bácsi, mint Komáromnak csúzi szomszédja, 
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szintén bizonyitgata. «Szókkal nagyobb hűe 
volna annak,)) —toldá meg Moháczy báczi, s 
poharát emelve selypité: — "Éljen az a Komá
rom, a mely nem fog kapitulálni szoha!» — 
Hej az a jövendő! de nehéz azt előre tudni! 

Ez volt egyelőre az utolsó alkalom magyar 
földön, hogy ételben, italban és társaságban 
válogathattunk. Következett utunk folytatása 
nyugat felé, noha volt, a ki azt hitte, Pápának 
fogunk fordulni. Somlyó hegyének déli oldalá
nál vánszorogtak elcsigázott Ökreink Somlyó-
Vásárhelyen át odább-odább, s már esteledett, 
midőn a jánosházai korcsma udvarában szabad 
volt a szekerekről leszállni és körülnézni, hová 
terelnek be éjszakára. 

Jutott födél, négy fal, jutott szalma s ennél 
több ily helyen alkalmasint fényűzésnek tetsz
hetett volna. Valahogy elhelyezkedtünk, vala
hogy leheveredtünk s valahogy aludtunk is. 
Az a Komárom, bár átadását nem hitte egyi
künk sem, mégis elég bő anyagot szolgáltatott 
a gondolkozásra. 

A reggeli sem volt különb a vacsoránál, szá
raz kenyér s bögre viz, és rá szivarfüst! Indu
lásra készen álldogálánk álmokat hüvelyezve, s 
ime, midőn azt néztük, mikor nyílik már az 
ajtó, nem csak ajtót nem nyitottak, hanem a 
tornáczra nyiló ablakainkra is kívülről rá zár
ták a fatáblákat. «Mi az ördög!» volt az át alá
nos meglepetés első kitörése. Hang után kellé 
eligazodnunk, hogy azokkal válthassunk szót, 
kik leginkább érdeklének. Már csak a kereszt
nevek voltak használatban, s a testvéri «te» járta 
széltiben. Látni nem láthatván semmit, fülelni 
kezdtünk. Nem tudtuk elképzelni, hogy mi van 
folyamatban. Zűrzavaros hangok morajából 
lehetetlen volt egyetlen egy érthető szót ki
kapni. Alagútban mindig hosszúnak látszik a 
perez; kínos bizonytalanságban még hosszabb. 
Mintha tűkön álltunk volna, s még a tegnapi 
kapituláczió hire is fölmerült a találgatások vég
telen sorában. 

Végre megnyíltak a táblák, és rá az ajtó, 
melyen egymásután kitolulva nem láttunk egye
bet, mint a kész szekereket és kocsikat s a szó
lesre nyiló kapuszárnyakon át valamivel több 
kíváncsi népet mint máskor, ámbár kíváncsiak
ban sehol sem volt hiány. A lejátszódott 
jelenetekről s azok jelentőségéről csak aprán
kint s csak jóval utóbb kaptunk értesülést. 
Igy hát a meg nem fejtett talánynyal magunk 
előtt forditánk hátat a Bakonynak és Somlyó
nak, és kezdtük Vasvármegyét méregetni ök
reink nagy keservére. 

11. Az első hét vége. 

A mint eddig a Somlyó alatt vitt utunk, most 
betértünk a Ságaljára. Ez korántsem oly fes
tői, bár magasabb, mint a Somlyó, sok apró 
község csaknem egyszínű, egyalaku és egy
hangú határán döczögének szekereink odább. 
Az ökorhajtókkal beszélgetni meg volt tiltva, 
s a kölcsönös ismeretlenséggel járó bizalmat
lanság első napjaiban a tilalmat tekintetbe 
is vettük. Arra volt a porkolábnak gondja, hogy 
ugyanaz a három katona, mely szekerenként ve-

! lünk foglalt helyet, legalább mindennap más há-
I romnak adjon helyet, ők ismét más-más szekérre 
! jutván, hogy valamiképen meg ne ismerkedjünk 

s a jámbor halicsi bakát, kivel beszélni is alig 
tudtunk, meg ne vesztegessük stb. stb. De az 
ökörhajtót nem lehetett cserélni, s hétfő óta 
szombatig volt idő elég arra, hogy kölcsönös 
bizalom támadjon, melyet apró lekenyerezések 
részünkről, egy-egy szivarvég, egy-egy korty a 
butykóból vagy a veszprémi kulacsból, egy fa
lat sajt vagy szalámi a bakakenyér mellé, s ha-

; sonló apró szolgálatok az ő részükről csakha
mar bizalmasságig érleltek. Mi megértettük őket, 
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mikor ökörnógató káromkodások szine alatt 
egy-egy tényt mondtak el telegrainmi rövid
séggel; megértettük őket, mikor látszólag ök
reikkel beszélgettek s nekünk szóltak egy-
egy félmondatonként egyszerre, melynek azután 
több hasonló félmondatban megvolt a foly
tatása. 

Délben ugyan még egyikünk se tudta, 
miért zárták ránk Jánosházán az ablaktáblákat, 
de gyanítottunk valamit s a gyanút megerősí
tette az, hogy etetni ismét leterelték a karavánt 
az ut melletti legelőre, a hol még vizet sem 
lehetett kapni, s az ökröket is egy távoli árok
ból hozott állott vízzel itatták meg. Kezdtek 
bennünket ismét félteni, erre mutatott az is, 
hogy a porkoláb ismét sűrűbben járt-kelt so
rainkban, 8 majd itt, majd ott ügyelt föl, ki 

nagyszámú izraelita népségnek különösen női 
része virított már messziröl kifeszített nap
ernyőivel, tollas kalapjaival s tarkaszinü 
kendőivel. A kastély kapuján bevonulván, el
estünk e látványtól is, és midőn némelyikünk 
a várpalotaihoz hasonló fogadtatás reményével 
merte magát kecsegtetni, vajmi hamar kiábrán
dult, nem látván és nem hallván a lépcsőzeten 
és a tág folyosókon egy élő lényt sem. • Apáczák 
laknak most itten*. Ez volt a kiábrándító hír, 
mely igaznak bizonyult. Betuszkoltak egy-egy 
csupasz terembe, mely csak azért tetszett terem-
nagyságunak, mert egészen üres volt. Elhelyez
kedtünk hát apadión, a mint telt. Estére szabad 
volt hideg ételt és italt hozatni. Majd behordták 
néhány kéve rozsszalmát, de már lepedőt itt 
hiába vártunk, hiába kérettünk. 

egyiknek sem görbül meg egy hajaszála sem.s 
utóbb is a bíróság fog látni törvényt fölöttük ; 
ő meg van bizva a legszigorúbban őrködni fö
löttünk, de egyúttal kötelességévé tették, min
ket egyenkint és összesen elszállítani rendelte
tésünk helyére «élve vagy halván. Középút 
nincs. «A mint látom, — monda végül, — van 
akkora tömeg együtt, hogy minket katonákat 
összemorzsolhatnak,de ünnepélyesen esküszöm, 
hogy a foglyok közül élve egyik sem fog mene
külhetni, s mi drágán fogjuk eladni életünket. 
Ez kötelességünk!» 

Erre azután előrelépett a tornácz korlátfa
lához gr. Batthyány s eleinte kissé remegő, de 
egyre szilárduló hangon kérte az elöljárósá
got, vegyék fontolóra a kapitány ur nyilt sza
vait. 0 maga nem fél a fölötte ítélendő bíróság 
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mit hozat az ismeretlen ordonnánczczal a közeli 
csárdából. 

A délutánok rendesen még lassabban, még 
keservesebben teltek, mihez itt a környék egy
hangúsága is járult, s a szemszöglet, mely köz
tünk és a Ság orma közt délelőtt megalakult, 
délután sem látszott megváltozottnak, azzal a 
különbséggel, hogy reggel mi jöttünk kelet 
felől, este felé meg ő látszott távozni kelet 
felé. 

A pomázi atyafiak azalatt oly ügyesen 
vitték a szótagonkénti közlés mesterségét, hogy 
mire szombaton délután bevonultunk Sárvárra, 
annyi töredék volt már a jánosházai talányból 
megfejtve, hogy alig vártuk a magunkra mara
dás óráját, melyben azzal kecsegtetők magun
kat, hogy ma meg lesz fejtve az egész. Sárvárit 
kastélyszerü urilak felé tereltek. Sok nép volt 
az utczán és szombati nap lévén, a sárvári 

Itt azután összeállíthattuk a jánosházai 
talány megfejtésének töredékeit, s a min egész 
nap gondolkozánk, azt elmondhatom egy pár 
szóval. Szombaton reggel Jánosháza elöljáró
sága és többen az úgynevezett értelmiségből 
megjelentek a minket kisérő kapitány előtt, és 
a csekély távolságban álló sokféle fegyverzetű 
néptömegre való mutatással követelték, adja ki 
nekik Magyarország volt első miniszterelnökét, 
gr. Batthyány Lajost, kiről tudják, hogy fogva 
ide hozták és ki tudja hová akarják hurczolni ; 
nem különben adják ki nekik a többi gróf ura
kat és a velők lévő többi foglyokat is. 

A kapitány már előre tudta, mi készül s 
ahhoz képest intézkedett volt. Kihivatta azután 
s főszemélyt, s rövid szóval, de fennhangon, 
hogy minden körülálló megérthette, felkérte a 
grófot, nyugtassa meg az elöljáróságot azzal, 
hogy a foglyok közül, míg őj őrködik fölöttök, 

ítéletétől, s azt hiszi, ugy éreznek egytől-egyig 
többi fogolytársai is. A kapitány ur, — folytatá 
gr. Batthyány, — eddig nem csak hiven, hanem 
emberségesen is őrködött fölöttünk, sőt a meny
nyire tehette, igyekezett keserves sorsunkon 
enyhíteni. Ennélfogva kéri, oszlassák fel jó ba
rátaink az ott sötétlő és morajló nép vészszel 
fenyegető tömegét, ne idézzék fel jóakaratú, de 
meg nem gondolt vérengzés által a mi bizonyos 
halálunkat s a jobb sorsra érdemes Jánosháza 
végpusztulását,mely okvetetlenül be fogna követ
kezni, ha az a tömérdek nép ezt a maroknyi ka-
tonaságotfelkonczolná. «Köszönöm, — s szivére 
tette kezét, — köszönöm a hazafias jóindulatot, 
melyet irántam és előttem többnyire még isme
retlen fogolytársaim iránt itteni ünnepélyes, de 
mindnyájunkra vészessé válható megjelenésük
kel tanúsítottak. Isten áldja meg önöket a jó indu
latért még késő unokáikban is, de épen ennek 
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az istennek, a kiben mindnyájan bízunk, szent 
nevében kérem önöket, barátaink, hagyjanak 
minket, a mint eddig az ország fővárosából idáig 
békében jöttünk, békében vonulni tovább is. 
Ne kívánják halálunkat idő előtt, s ne idézzék 
föl, a mint már mondtam s most könyörögve 
újra mondom, a mit kikerülni lehetetlen volna, 
Jánosházának végpusztulását*. 

A gróf előkelő személyisége, nemes maga
tartása és mesterkéletlen ugyan, de a legben
sőbb meggyőződés hangján elmondott szavai, 
melyeket a távolabb állók is nagyrészt megért
hettek, megtették hatásukat. Az elöljárók kezök 
szorításával megígérték, hogy megteszik a mit 
lehet Isten nevében! 

Ilyen módon állítottuk össze a sárvári kas
tély néma falai közt az esemény vázát, melyben 

szél nem csak porfellegeket kavart fel az esőt 
régóta nélkülöző tájon, hanem egy-egy kis ha-
rangcsa misére hívó hangjaiból is hozott meg
megcsendülő töredékeket. Egészen összetörve, s 
neki búsulva magunkat, be vánszorogtunk sza
bad kir. Kőszeg városának városháza udvarába. 
Nem gondolt ott velünk senki. Hihetőleg már 
tudták a jánosházai hireket, s ugy okoskodtak, 
hogy ha magok sem akarnak szabadulni, ne m 
szabadíthatná meg őket vitéz Jurisics uram 
kardja s em ! (Folytatása köv.) 

A LEGÚJABB BONYODALMAK SZINHELYE. 
Lassan, mintegy pillanatról-pillanatra gyü-

lemlettek azok a felhők a távol keleten, Anglia és 
Oroszország között, melyeknek viharban kitöró • 
sét most már feszült figyelemmel várja min-

telten sietett a békés kiegyenlítésre késznek 
nyilatkozni, a legújabb események nagyon ké
tesnek tüntetik fel, hogy komoly szándeka van-e 
erre. Mindezeknél fogva nem lehetetlen, hogy 
már a legközelebbi napok Anglia hadüzeneté
nek hirét hozzák meg. Legalább bizonyos az, 
hogy az angol kabinet e pillanatban komolyan 
foglalkozik egy ily lépés eshetőségével, s mi 
több, egész határozottsággal fölmerült a hü, 
hogy Törökország, egy Anglia és Oroszország 
közt kitörendő háború esetére, Hasszán Fehmi 
pasa által az előbbinek véd- és daezszövetséget 
ajánlott fel Oroszország ellen. 

Afghanisztán, melyet Ázsia Svájczának le
hetne nevezni, lankás hegy-völgyből álló tarto
mány, melyben szinte járhatlan szorosok kötik 
egymással össze a mosolygó völgyeket, köz
ben itt-ott fehér csúcsokkal, melyekről a hó 
soha sem olvad el, míg lábaiknál alant virá
gos réteket kristálytiszta patakok szeldelnek 

JÓZSI ÉS LÁSZLÓ FŐHERCZEGEK. 
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bizony, mint az életben legtöbbször, határoztak 
rólunk nélkülünk! 

Jól esett tudnunk, hogy mégis történt 
valami abból, amit Budavárából történt kiindu
lásunk óta mindig vártunk. Akadtak emberek, a 
kik Magyarország első miniszterelnökét és vele 
együtt többnyire ismeretlen társait ki akarták 
szabadit ani,de volt köztünk olyan is, a ki állitá, 
hogy a grófnak kötelessége lett volna a kapi
tányt torkon ragadni, kardját elvenni s minket 
meg a pomáziakat segítségül híva, merni . . . 

Hanem természetesen arról, a mi azután 
történt volna, lehetetlen alaposan ítélni! 

A hetedik nap a lehető legunalmasabb 
volt. Vasárnap lévén, egy-egy kanász bokrétás 
kalapjával s virághimes hófehér szűrével ott állt 
botjára támaszkodva s minket bámulva a par
lagmezőn. Innen-onnan kellemetlen földszinti 

denki. Anglia indiai uralma képezi a fenyege
tett pontot, melyet Oroszországnak lépésről-lé
pésre tett közép-ázsiai előnyomulása most 
már határozottan veszélyeztet. Az orosz poli
tika régi álma lépne ezzel megvalósulása stá
diumába, mely mindenha irigy szemmel nézte 
Anglia világhatalmi állását Indiában s most, 
midőn az angol haderőket a szudáni kétes had
járat veszi nélkülözhetlenül igénybe, keleten 
pedig Francziaország küzd Tonking birtokáért, 
elérkezettnek látta az időt, hogy döntő foglalá
sokba ereszkedjék Angolország rovására. 

Az angol-orosz versengés legközelebbi tár
gya Afghanisztán s csak a legközelebbi napok
ban volt szó egy mindkét ország kormánya ré
széről kinevezett vegyes határrendező bizottság 
összeilléséről a függő kérdések kiegyenlítésére, 
mely azonban, midőn Lumsden vezetése alatt 
az angolok részéről a helyszínén kiszállott, a 
már előrenyomult oroszokkal kizártnak látta az 
egyöntetű eljárás lehetőségét. 

S bár Oroszország diplomácziai utón ismé-

keresztül. Népessége több mint öt millió bar-
czias faj, melynek története a legregéayssebb 
és legvéresebb lapokkal van telve. Nem csak az 
afghánok országa, «istan»-ja hasonlít nagysza
bású természeti szépségeiben Svájczhoz, de az 
afghánok is, mint a svájeziak, vitéz, halálmeg
vető, függetlenséget szerető nép. Hanem itt 
aztán megszűnik a további hasonlóság, mer, 
az afghán e mellett vérszomjas és féktelent 
kegyetlen és ármányos nép is. Előtte a bátorság 
minden erények legfőbbike, s bátorság számba 
megy nála minden, a mi az ellenség megboszu-
lását jelenti, ha mindjárt ezreknek lemészárlá
sával jár is. Mihelyt egy alacsonyabb sorsú 
főnök vagy vezér korlátlan hatalomra jut, vé
rengző mészárlásokkal mutatja ki hatalmát. 
Nem birják felfogni azt, hogy egy lefegyverzett 
ellenségnek miként lehet pardont adni s ezt ha
tározottan pulyaságnak bélyegzik. Szerintök az, 
a ki legtöbb áldozatot ölt le, a legnagyobb tisz
tességet érdemli. Heratban alig van család, me
lyet egy-két tagjától meg ne fosztott volna Shab 
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Kanran kegyetlensége, s most, hogy halva van, 
azért mégis bucsujárásokat tartanak sirjához. 
Ez a felfogás csak oly vad, indulatos, műveletlen 
természetnek felel meg, mint az afghán népé. 

Az afghán nép eredetére nézve eltérnek a 
keleti irók véleményei, de a többség azt hiszi, 
hogy Izrael tiz törzsei egyikének ivadékai, s ma
gok az afghánok is ezt tartják. Az afghán elne
vezés a ferjhan szó többesét jelenti, a minek 
értelme: zaj, veszekedés s igy Afghanisztán betű 
szerint annyi, mint zavarok országa. A heráti 
Abdullah khán érdekes kézirata szerint az egész 
afghán nemzet az abdalézek (Csera-bend fia, 
Abdát után nevezve, ki Afghán unokája volt) 
megérkezésekor összegyűlt a Szolimán-hegysé
gekben és akkor huszonnégy törzsből állott, 
kiknek Afghán, Saul zsidó király fia, volt ősük. 
E fejedelemnek három fia maradt: Csera-bend, 
Argues és Kerlen s mindenik nyolcz fiúnak volt 
apja, kik után a huszonnégy törzs neveztetett. 

Ezek a törzsek elszaporodva ellepték a 
lakhelyökül kiválaszlott regényes vidéket, tor
nyokat épitve a magaslatokra, városokat ala
pítva a termékeny síkokon, s atyáról fiúra örö
kölve át harczias, hősi természetüket. 

Az afghánról el lehet mondani, hogy tőrrel 
születik övében, karddal oldalán s késsel fogai 
közt s azon pillanattól fogva, hogy járni meg 
tanul, folyton résen van, az ismert vagy isme
retlen ellenség kifürkészésére s a maga részéről 
semmit sem habozik véghez vinni, a mi hata
lomra és gazdag-ágra juttathatja. Ha apja, 
anyja, felesége, vagy gyermeke áll útjában, 
annál rosszabb rajok nézve, mert az afghán 
kapzsi és irigy egyúttal s ily esetekben nem 
habozik eltenni őket láb alól. 

Folytonos kalandozásaik alatt ejtett fog
lyaik és rabszolgáik hihetetlen kegyetlenségük
nek és vad szeszélyüknek esnek áldozatául. 
Rablás, fosztogatás és vérengzés az afghán 
kedvtelése és mindenik jól tudja közülök, hogy 
maga sem biztos sorsáról, s a mai hatalmas és 
zsarnok szerdár holnap maga is rabszolga lehet, 
s ugyanoly kegyetlenségeknek kitéve, a minők
kel maga bánt alattvalóival. 

Mégis, daczára vad természetöknek s kez
detleges életmódjuknak, bizonyos barbár igaz
ságérzet nyilatkozik nálok. A gyilkost áldozatá
nak legközelebbi rokona boszulja meg, s ha az 
még gyermek, a boszu müve addig szenved el
halasztást, mig eléggé megnő, hogy végrehajtsa. 
Megbocsáthatja a sérelmet, s ha valamiért, hát 
leginkább pénzért teszi meg, de maga-magának 
azért jogosult bírája. 

Minthogy az afghán tolvaj-nemzet s e bű
néből él, azért nagyon elnéző is a lopás iránt. 
A tolvaj csak negyedik bűnténye után bűnhő
dik halállal, az előbbiek csak könnyű büntetést 
vonnak magok után, de egyáltalában az afghá
nok minden büntetése megváltható pénzen. Az 
afghánok e kivül babonások, tudatlanok és tisz
tátlanok. Az életet oly játéknak tekintik, mely
nek vége csaknem mindig erőszakos halál. 

De tüntet föl az afghán jellem nemesebb 
vonásokat is, sőt még bűneik és rossz tulajdon
ságaik is inkább a külső körülményeknek róha
tók fel, a melyekről ők nem tehetnek, és a nem
zedékről nemzedékre átöröklődő erőszakos és 
indulatos vérmérséknek, mely kizárja azt, hogy 
egyelőre békés és rendezett életet élő nemzet 
lehessenek. Lehet, hogy az afghán jellemnek 
roppant ős és vad ereje, mely századokon ke
resztül oly szűk tevékenységi körre volt szorítva, 
ha a polgárosulás utjai megnyílnak előtte, ép j 
annyi jót fog eredményezni, mint a meny- | 
nyi rosszat eddig eredményezett. Csak az utóbbi j 
huszonöt év alatt is oly javulást és polgáro- j 
sulást árultak el, a mely multjokhoz arányítva 
szép kilátásokkal biztat. Nem egy uralkodójuk 
is volt, a ki bölcseséggel kormányzott. 

Az afghánok magasak, izmos testalkatúak 
és bátrak. Erős, kifejező arczvonásaik és sötét 
bőrük büszke kifejezést adnak arczuknak, fe
kete szemeik telvék tűzzel, s szemöldeik anti-
moniummal vannak beföstve, hogy erőt és szép
séget kölcsönözzön nézésüknek, egyáltalában 
tekintetük merész és tüzes. Hajukat homlokuk- j 
ról fejők búbjára simítva viselik, mig a többi 
fekete tömött fürtökben hull vállaikra. A nép 
Öltözete gyapjú-, vagy úgynevezett barek szövet, 
mely teveszőrből készül, s két hosszú és nagyon 
bő ruházatban viselik s a tehetősebbek szövete 
selyemből vagy kasmírból van s kék vagy fehér 
turbánok egészítik ki az öltözéket. 

Fiatal főnökök díszítéséül gyakran arany- ' 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
; csipke vagy arany-himzés szolgál, s ezt asszo

nyok készítik a háremekben, a kik általában is 
nagyon ügyesek a tű-munkában. 

Egy franczia iró, Gobineau gróf, «Keleti 
regényei»-ben igy ír le egy fiatal afghán főnököt, 
kinek neve Mosen volt, a m i «szépet» jelent: 
• Alkata sugár volt, s arcza mint a nap által 
érésbe hozott gyümölcs. Fekete fürtéi gazdag 

i gyűrűkben kígyóztak vörös szegélyű kék turbán-
1 jának redői körül; hosszú selymes bajusz ékí

tette felső ajkának finom körvonalait s ajka 
' tisztán metszett, mozgékony, büszke és élettől 
1 s szenvedélytől sugárzó. Mély és gyöngéd szemei 
' ragyogva tündököltek. Magas, erős, karcsú volt, 

széles vállakkal és egyenes növéssel. Senkinek 
sem jutott eszébe faját kérdezni, világos volt, 
hogy a legtisztább afghán vér folyt ereiben.» 

* Az ifjú afghánok szépségét gyakran említik 
; a keleti irók, és ámbár a dolog természetéből 
; folyik, hogy lelkesült leírásaik jó részben túl

zottak kell hogy legyenek, mindamellett elég 
bizonyság van igy is az afghán férfiak nem kö
zönséges szépségére. 

Az ország sok fejedemsógre vagy tartó-
! mányra van osztva, s a legfontosabbak ezek 
| közt, Kabul, Hérát, Kafirisztán és Kandahár. 
I Kabul a fővárosa Afghaniszt annak és nagyszerű 

dombok közt fekszik ; Kabul és más afghán tar
tományok közt a Hindu-Kus hegy emelkedik 
torony módjára. Hét szorosa van, melyek közül 

I csak egy, az Abdereh járható az öt-hat téli hó
nap alatt is, mig a t öbbi szorosok, a tavaszi 

I áradások rohamossága és kiterjedése miatt, csak 
őszszel közelíthetők meg rövid ideig. 

A Kabultól keletre és északra fekvő hegyek 
szép sötétzöld fenyvesekkel vannak fedve, melye
ket itt arcséh-knek neveznek. Gazdagok forrá
sokban , oldalaik lankások és buja növény-

i zettel s füvei boritvák. A nyugoti hegységek 
különbözők; kopárok, és nem termelnek füvet, 
folyóik pedig megmászhaÜan meredélyekről 
zuhognak alá. Vannak itt forró és hideg égövi 
gyümölcsök egyaránt. A hideg égöviek közül 
van alma, körte, szőllő, baraezk, gránátalma-, 
dió, stb., a ezek nem ritkán jelentékeny nagy
ságúak és súlyúak. A meleg égövi gyümölcsök 
közül honos itt a czitrom, czukomád és narancs. 
Mézet a nyugati dombos vidékekről kapnak s 
angolok fáradozásainak sikerült a kolompért is 
meghonositani köztük. 

Éghajlatuk rendkívül kellemes, mondhatni 
páratlan a világon, minden itt járt utazó tanu-
sága szerint. Nyáron akármilyen meleg legyen, 
este meghűl az idő, s télen bármilyen nagy 
hóhullások legyenek, ritkán van erős hideg. 
A bade pervan, vagy enyhe fuvalom egész tava
szon át folyvást leng Kabulban északról s nevét 
is Perwántól, egy északon fekvő várostól kapta. 

Kabul körül négy szép lapály van, a mely 
nagyon termékeny s bőven van öntözve víz
zel. Némelyike sokat szenved ugyan a mosquitó-
tól, de a nagyobb rész mentes ettől. A város 

I délkeleti oldalán egy terjedelmes erdőség nyújtja 
a tüzelőfát. A Balar Hissár (a királyi palota) kő
fallal van kerítve, s kaszárnyákat, istállókat,palo-
tákat és kerteket foglal magában; a kormányzó 
lakik benne. Maga a Balar Hissár tornya egy az 
egész város fölött kiemelkedő dombon épült. A vá
rosban négy nagy iazár van, hol portékák a világ 
minden részéből kaphatók. 1842-ben, midőn az 
afghánok árulóan megrohanták és lekonczolták 
a városban elhelyezett angol katonaságot, több 
tisztet is megölve, az angolok visszafoglalták a 
várost és teljesen lerombolták egyikét a keleten 
található legnagyobb és legpompásabb bazárok
nak, aztán kifosztották a várost és borzasztó 
bosszujokat töltötték rajta. Kabul utczái nagyon 
szűkek, alig fér el két lovas bennök egymás 
mellett. A házak rendszerint két-három eme
letesek s fából és téglából épitvék, lapos fóde-
delekkel, melyeken az emberek nyári éjeken át 
alusznak, s melyek léczezettel vannak körül
véve. Az utczák földszintjén nyíló boltokban 
egy pennyért pompás ebédet lehet kapni, s a ser
bet, fagylalt, és egy elsőrendű afghán ebéd min
den ízletes finomsága sem kerül többe negyed
fél pence-nél. Valódi Eldorádó lenne e vidék, 
ha az afghánok békeszeretőbb nép volnának. 

A Kabul városát környező festői halmokon 
sok szép nyaraló is látható, kedves és illatozó 
kertekkel véve körül. Balar Hissarból terjedel
mes kilátás nyílik messzire, a lankás dombol
dalokon fekvő kertekre, a bájos völgyekre s a 
kéken és fehéren égbenyúló magas hegyekre. 
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HOMOKBÓL FONT KÖTELEK. 
ANGOL REGÉNY. 

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

K u t y a v a n a k e r t b e n . 
Mint a legtöbb, kivált a világtól félre eső 

falunak, Stoke-Juliotnak is megvolt a maga le
gendája. S habár falusi legendák sokszor csa
lódásig hasonlítanak egymáshoz, — a mi vagy 
onnan van, mert egymástól veszik át, vagy 
hogy egy azon történet több helyütt is meges
hetett, — de a Stoke-Juliot legendája elütött a 
közönségestől. A stoke-juliotiak átalában nem 
állottak jámbor hirben, ugy hogy nehéz lett volna 
közöttök a «páratlan gazember» hirét elnyerni. 

í De ez a dicsőség közöttök egy idegennek jutott, 
valami távolról jött Horneck nevű mondahősnek, 

! kiről az volt a legenda, hogy álfénynyel, mintha 
fénytorony volna, viharos éjszakákon a szikla
parthoz csalja a hajókat s a hajótörötteket, s a 
kiket a sziklához ütődés meg nem ölt, kirabolja. 
És hogy éveken át büntetlenül űzhesse ezt a go
nosz keresetet, eladta lelkét az ördögnek, a ki 
viszont azt követelte tőle, hogy kötelet fonjon a 
parton elterülő homohból,& mit aztán szegény 
Hornecknek már három század óta folyvást kell 
próbálnia, a nélkül, hogy sikerülne csak egyetlen 
hajókötelet is fonnia a futó homokból 

Stokr-Juliot környékén csakugyan volt is 
homok elég. Ha a szél nem kavarta, mint épen 
e vasárnap délután, melyen Carew Feri bará
tunk erdőkerülője háza felé ballagott, mint a 
fodrozatlan sima tengerszin terült el körösleg 
s a meddig terült, egyetlen lábnyom se látszott 
meg rajta, mert a homok magától befolyta a 
lépés nyomát. 

A mikor Carew Feri, fogai közt fekete mak-
rapipájával, az erdőkerülő düledező lakása ajta
ján kopogtatott — Derrick Anikót egyedül ta
lálta és pedig oly foglalkozásban, melyre a 
falusi úrfi épen nem volt elkészülve. Mert 
a leány, a mellett, hogy egyik szemével a rözse-
lángon buzogó fazekat kisérte, a másikkal egy 
asztalán nyitva álló nagy könyv sorait követte. 
Fejéről eltűnt már a csúnya fekete nemez-ka
lap s helyét kaczérka házi fejkötő foglalta el, 
mely nyájas derült arczát egész teljében láttatá. 

— Itthon van Fülöp ? kérdé a belépő. 
— E perczben nincs, —felelt Anikó felállva 

s elsimítva ruhája redőit, —kerülő útjára ment 
ki, de azt hiszem korán megfordul. Nem tetszik 
helyet foglalni ? 

Carew Feri úrfinak nem sok mondani va
lója volt, akár az erdőkerülőhöz, akár lányához, 
de azért csak belépett s elfogadta a kínálást, 
nem ugyan a leülésre, hanem csak a kandalló 
tölgy-párkányához dűlt s ugy nézett a leányra. 

— Maga olvas ? — kezdé. — De furcsa! 
— Nem épen olvasok, — feleié a lány el

pirulva, csak próbálom, ha tudnék még. — De 
nehezen megy. 

— Minek is? Maradjon mindenki a maga 
mesterségénél. Nekem könyv nem kell. Van 
elég a kastélyom termében, de én soha bele se 
néztem egybe sem. Eléggé unom magamat a 
nélkül is. De maga, ha akar, hát olvasson. 

— Ez a könyv is épen onnan való. Draxné, 
az úrfi gazdasszonya, kölcsönözte ide nekem. 

— No azt elég rosszul tette. Mert ha egy
nek könyvet kölcsönöz, majd másnak ezüst
kanalakat fog kölcsönözni. Ha magának könyv 
kell, Anikó, szívesen adok én, de Draxnétói töb
bet ne kérjen az én könyveimből. — Hadd lá
tom, mi az ? 

Ezzel az asztalhoz lépett s a könyvbe pil
lantott. Anikó kíváncsi figyelemmel kisérte az 
úrfi szemeit, a mint az a lap fölibe irt folyó czi-
met nagy nehezen betűzgette : 

— P. — OvidiiNa —sonis —Metamorph. 
— Lib — V — Mi az ördög ez ? hiszen ez diá
kul van! ilyenekért kaptunk ki az iskolában, 
üsse meg a mennydörgős mennykő! 

— Hát az úrfi sem érti ? 
— Nem érti ezt lelkem senki; nem is azért 

van nyomtatva, hogy értsék, csak az iskolás 
fiuk boszantására. Na, Draxné ugyan jól kivá
lasztotta, mit adjon olvasni egy falusi leánynak. 

— Elviszem a tisztelendő úrhoz, az talán 
érti; vagy Openshaw kisasszony, az is ért min
denhez. 

— Ehhez nem, arra fogadok! 
— Quickset kapitány is odament templom 

után. 
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A KANDALLÓ TÖLGY-PÁRKÁNYÁHOZ DŰLT S UGY NÉZETT A LEÁNYRA. 

Ennél sem kellett több Carew Ferinek. 
Bíborvörös lett. Boszankodott, hogy piperkőc? 
barátján ép ugy megakadt az Anikó szeme, mint 
amazé Anikón. 

— Hallod-e leány, — monda, — Quickset 
kapitány finom gavallér s nekem nagy szeren
cse, hogy meglátogatott (eleget unatkozom ma
gamban) ; de te hallgass rám, én ismerem a 
világot s tudom ki kihez való; hát azt mondom 
neked, hogy Quickset kapitány, a ki herczegnők 
körül is forgolódott, nem olyanforma leányhoz 
való, mint Derrick Anikó! 

Derrick Anikónak pedig eszébe sem volt a 
nyalka kapitányra valami czéllal gondolni; de 
Carew Feri épen azzal árulta el, hogy egyátalá-
ban nem ismeri a világot, legkevésbbé pedig a 
női szivet, hogy ellene beszélt s veszélyesnek 
festette le a kapitányt; mintha bizony a veszély 
nem épen a legfőbb csáberő volna bármely, még 
oly ártatlan leányra nézve is, mint a horna-
combe-i erdőkerülő leánya. 

— Hát az úrfi látott már herczegnőt ? 
— Azt nem láttam, de láttam egy grófnőt 

Knotshamban, de biz az oly messze állott tőlem, 
mint akár én Qvicksettől. Ah Anikó, ha én oly 
ügyes, oly nyalka, oly gavallér ember lehetnék 
mint ő ! Képzeld, még Indiában is járt; Fran-
cziaországban pedig oly otthonos, mint mi itt 
Devonban. Ugy öltözködik, akár a walesi ber
ezeg; Londonban minden lordot és minden 
írót ismer; az úrhölgyek fele majd megvesz 
utána; s öt palaczk bort kiürít, a nélkül, hogy 
meglátszanék rajta. Mindebből meggyőződ
hetsz, hogy nem hozzád való. 

— Ő tán meg tudná mondani nekem, mi 
van ebben a könyvben. 

— Fölteszem róla azt is. Egyetemet is vég
zett. De azért hagyj te békét neki. Nem hozzád 
való, mondom. Herczegnékhez való, mondom. 

— Én nem láttam más ladyt életemben, 
C3ak Openshaw kisasszonyt; de ha a többi is 
olyan, hát nem sokkal különbek más leányoknál. 

— Ne gondolj te a ladykkel, Anikó. Te fölérsz 
valamennyivel, ezt én mondom neked. Csak 
tréfáltam veled s meg akartalak próbálni; de 
hidd el, most igazat mondok. Szeretném ha — 
ha nővérem volnál. Akkor legalább a kasté
lyomnak is venném valami hasznát, — ha — 
ha te benne laknál. 

— Ahá, a squire! — hangzék most egy erős 
hang az ajtóból s a hangnak szintoly erős, mond
juk akár, durva tulajdonosa lépett be, a ki nem 
más volt, mint Derrick Fülöp, az erdőkerülő, a ki 
nem épen jó szemmel látszék nézni, hogy urát 
a leányánál találja. Nehézkes léptekkel közele
dett, félig paraszt-, félig tengerész-öltözetében, 
kopogós csizmáival, mig ura — odább lépve 
Anikótól,, némi zavarral fogadta cselédét. 

— Épen jó, hogy találom az úrfit, — monda 
a kerülő. — Nézze csak! 

S egy hosszú sodrony-szálat húzott ki a 
zsebéből, egyik végén hurokkal, a másikon egy 
rá erősített kődarabbal. 

— Mi az ? — kiáltá Feri, elpirulva boszusá-
gában. — Csak nem akarod azt mondani, hogy 
az én erdőmben találtad ezt! 

— De biz ott uram. Régóta veszem már 
észre, hogy kutya van a kertben s fogdossák a 
madarainkat, meg az apró vadainkat. Most itt 
a hurok! Tagadja a ki birja. No de ugy van az! 
A hol a gazda nem vadász, vadász más! 

— Nem hiszem, hogy a faluból való legyen 
a tolvaj. Nem hiszem. Hisz nincs egy legény is 
itt (arra való), a kivel jót nem tettem s legalább 
egy pohár borral meg nem kínáltam volna. Fel 
se teszem egyikről se! 

— Akár teszi fel az ur, akár nem, sok ki
telik a gazemberektől. De majd nyomára jövök 
én. Bizza rám az ur ! 

— Jó. Holnaptól kezdve majd én utána 
nézek az erdőnek. 

Carew Feri szavát is tartotta. Fúrta az 
agyát, ki lehet a vadorzó. Talán először életé
ben ment ki a saját erdejére. Vadászni nem szo
kott, s ha csak kíváncsiság nem hajtotta, mi 
egyebet kereshetettvolna az erdőben. Most azon
ban bántotta az erdőkerülő két szava; egyik: 
hogy «kutya van a kertben», — másik.hogy «a 
hol a gazda nem vadász, vadász más !» No hát, ő 
lesz, a ki azt a kutyát kiugratja, s elveszi az 
orv-vadász kedvét a más tilosában vadászni. 

Csak ugy kóborgott az erdőben, mint a ki
nek semmi czélja nincs. Itt egy rigó füttyére 
hallgatott, amott egy felrezzentett mókus csör-
tetése lepte meg, mint a ki ilyesmit még soha se 
látott s hallott. Az erdő köztársaságában idegen
nek érezte magát; de mikor meggondolta, hogy 
mindez az övé — s egyre belebb-belebb hatolva 
gyönyörű sudár s terepély fáiban gyönyörködött, 
meglepte a tulajdonos büszkesége s egy szép 
faderekat kiválasztva, — unalmában is talán — 
kérgébe csinosan belevágta saját nevét: CAREW 
FERENCZ. 

Órák óta bolyongott már, a nélkül, hogy a 
vadorzónak valami nyomára akadt volna s meg 
is unta a kóborlást és elhatározta, hogy vissza
indul. Megfordult, gondolva, hogy a mennyi 
ideje lassan s tétovázva eddig jött, félannyival 
is kevesebb idő alatt kiér az erdőből. De elvesz
tette az utat, s attól félt — az irányt is. A nap 
alig lehetett még delelőben, de sugarai nem 
hatoltak be a sűrűbe s az erdőben alkonyi fél
homály uralkodott. Csak ment, ment, az általa 
helyesnek vélt irányban; de aztán kételkedni 
kezdett helyességéről, mert — a mint vélte — 
három órája is ment kifelé, a nélkül, hogy az 
erdő világosodni kezdett volna, mint szokott a 
széle felé. Már egészen ki volt fáradva, midőn 
egy szép sudár fához ért, melynek törzsén saját 
becses nevét olvasta: CAREW FEBENCZ 

ugy a mint azt délelőtt maga vágta volt belé. 
íme tehát órák óta bolyong, hogy ismét oda 
érjen vissza, a honnan elindult volt. Most már 
igazán megijedt, s ki is levén merülve, bágyad
tan rogyott le a magas fűbe. 

Egyszerre a bokrokat, nem messze fekvő 
helyétől, csörtetni hallotta. Fülelni kezdett, a 
nélkül, hogy fölemelkedett volna fektéből a ma
gát mutatta volna. 

Nem vad — emberi alak volt, mely a sürü 
bokrok közt oly csöndesen s vigyázva csúszott 
tova, akár egy vad indián. Ahá! bizonyosan a 
vadorzó!.. E perczben rácsillant a holdvilág, 
mert a nap már rég lement, a hold is feljött. 
Testét inkább rongyok fedezték mint ruha; 
arcza vánnyadt, sovány, pergamenszinü, nem 
hosszú, de kóczos és fésületlen szakáitól borítva; 
haja szintoly fésületlen s benneakadt izéktől 
csepüsen csüngött homlokára s szemeibe. Az el
züllött csavargó igazi képe! Feri, a mint leshe
lyéből szemügyre vette, látta, hogy nem Stoke-
Juliotból való, s igy ha csakugyan ez a vadorzó, 
nem csalódott: hogy nem falubeli pusztítja az 
ő madarait. 

A mint a csavargó egyet fordult, puskacső 
csillant meg a vállán. Tehát orv-vadász, a ki 
nem csak hurokkal dolgozik. Ferinek első gon
dolata volt, hogy ráveti magát s kicsavarja kezé
ből a puskát. De most az önfentartás ösztöne 
felülkerekedett a boszuállásén s eszébe jutott, 
hogy el van tévedve, éjnek idején s több haszna 
lesz, ha kivezetteti magát az erdőből e csavargó 
által, mint ha lefegyverzi vagy esetleg megsza
lasztja, maga pedig ben marad a páczban. 

— Hej, hé! kiáltott rá. — Jer közelebb 
ficzkó. Eltévedtem ebben az ördöngös erdőben, 
pedig a magamé, még is elvesztettem benne az 
utat. Egy húszast kapsz, ha kivezetsz belőle. 

A vadorzó egy csöppet sem látszott meg
ijedni a váratlan megszólításon; puskájához 
se kapott; csak nevetett, mint egy bamba. 

— A maga erdeje ez ? Hogy is ne! HÍBzen 
ismerem én sir Miles Heront! 

Hát ez Mély-erdő, mondod? 
— Hát mi volna más? 
— Nem Erdő-alja? 
— Dehogy! Hisz az a Carew Feri urfié! De 

maga se látta még soha, a mulya. 
Ferencz úrfi elnyelte a szemébe mondott 

gorombaságot, mert látta, hogy a bamba nem 
is gondolt rá, hogy gorombaságot mond. 

— Hát mennyire vagyunk Erdő-aljától? 
— kérdé. 

— Biz az lehet vagy két mérföld, meg egy 
darab, — feleié a csavargó. 

— Hát te hová való vagy ? — kérdé a 
squire. — Azt látom, hogy nem Stoke-Juliotból. 

— De nem ám. Én oda való vagyok 

Hol a halat horoggal fogják, 
Hurokkal a vadat! 
Hol a vadméhek azt zummogják 
S rigók fütyölik: Nem szabad! 

— Kitől,tanultad ezt a dalt? 

•— Kitől tanul fütyölni a rigó, 
_ Zöld gyik suhanni fű alat t? 

És rugdalózni a szilaj csikó? 
Dalolni nekem is szabad. 

— Ejnye hát poéta vagy ? 
A csavargó nagyott nézett, ezt már nem 

értette. 
— Hogy hínak, mi a neved ? 
Ugorka Janónak csúfolnak; nem tudom 

miért. Különben mire való a név ? Én vagyok 
én s ez elég; ne bánja az ur se! 

— Mindegy is. Hát nesze, itt a húszas, ve
zess ki az erdőből. 

— Csitt, hó! 
Egy kis nyúl, kicsalva a holdvilágtól, félén

ken bujt ki egy bokor alól. Mielőtt Feri úrfi 
egyet szólhatott volna, Janó eldobta a hurkot s 
a nyúl, felkapva a sodronytól, az úrfi tulajdon 
markába röpült. 

— Ez ügyes fogás volt, hallod-e? 
— Dugja a táskájába, jó lesz vacsorára, — 

monda a csavargó. — Ha fáczánra éhezik, j erünk 
Erdő-alja felé, ott találunk eleget. 

— Erdő-alján, ficzkó, hát ott szoktál fáczánt 
fogni? Aztán hova teszed, gazember? 

— Kérdje meg tisztelendő Pengőid úrtól, a 
stoke-julioti paptól! 

S nagyot nevetett rá. 
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G ó l y a - c s a l á d Pillunatuyi fénykép 

G Ó L Y A . 
Nincs a magyar népnek 

typikusabb madara a gólyá
nál. Valami rokonvonás van 
benne az alföld végtelen me-
lankholiájával, s ez teszi oly 
nélkülözhetlen hangulat- ki
egészítővé a délibábos pusz
ták bűvös keretében. Hosszú 
lábai, melyekkel kényelmes 
flegmával tapiskál az állóvi
zek náddal és vadvirággal be
nőtt iszapos medrében, kiálló 
hosszú csőre, melylyel tom
pán és siketen kelepel a nél
kül,-hogy hangot adna, megannyi hatványozott 
kifejezői annak az ábrándos hangulatnak, a 
mit a rónák költészete idéz fel, s a miben 
annyi a titokteljes bú édes-keserü varázsa. Sas
ról, turulról regélhet büszkén az ősök em
lékein merészszé éledt képzelet, de a gólya 
szivünkhöz van nőve; ő az a közönséges ma
dár, melyhez mindennapi érzéseink füzvék, az 
elhagyatottság keservétől a megcsalt szerelem 
lemondásáig; ő a népdalok hőse, ez a mélabús 
állat, melylyel minduntalan összeköti a magyar 
nép a fájdalom, a csüggedés és a néma bánat 
fogalmát. 

•Árva vagyok, mint a gólya* — mondja az 
elhagyatottság legtöprengőbb állapotában, s va
lóban az árvaság jellege egymás madárnál sem 
annyira frappáns, mint a gólyánál, kitől a ter
mészet megtagadta nemcsak a tetszetős alakot, 
hanem még a hangot is, melylyel az erdők szár
nyasai többé-kevésbé ki birják fejezni szivecs-
kéik hangulatát s ezzel könnyitenek magukon. 
Ha valakinek nincs jó kedve, rendesen «a gólya 
vitte el kedvét", messze, a távol keletre, hová a 
darvakkal együtt hosszú gyászkiséretben szállin
góznak ősz táján. Egyáltalában e szegény ma
darán bizonyos átok látszik tapadni, melynek 
ő maga legkevésbbé sem oka, s csupán csak sö
tét végzetéből eredő szerencsétlensége az, hogy 
boldogtalanság forr mindenütt a nevéhez. «Vi
gye el a gólya,» egy «minorum gentium» átok, 
ép ugy, mint a hogy a «kánya hordja el,» azzal a 
különbséggel, hogy alig volna elfogadható ok 
adható arra, hogy miért kerül ezen a czimen ez 
ártatlan, sőt hasznos madár amazzal a ragado
zóval egy kategóriába. 

Nem csak a nép foglal kőzik ily előszeretet
tel dalaiban a gólyával; fölkapta typikus saját
ságait hamar a müköltészet is, s különösen az 
50-es évek czenzurai viszonyai következtében 
kifejlett allegorikus költészet a rabságban, árva
ságban sinlő hazának megtestesitésóre nem ta
lálhatott volna hálásabb és rokonszenvesebb 
formát. Mikor Tompa gyönyörű verse oly meg
kapó érzéssel aposztrofálja: «Két hazát adott 
neked végzeted, nekünk csak egy volt s az is 
elveszett* — meg mikor Arany plasztikai mű
vészete a «Rab gólyát» szegett szárnyával, a 
mint egy telek lábjában állva szállni volna 
kedve — oly hatalmas érzékitéssel jeleníti 
meg: voltaképen mindig a honfiúi bú s a 
haza sorsa feletti kétségbeesés az, a melynek 
tolmácsolására ez az elégikus madár szolgál. 
A czivilizáczió és Magyarország tekhnikai fej
lődése azonban lassanként a gólyát is leszorít
ják arról a térről, melyen a népköltészet oly 
kedvencz madarává fejlődött. Eddigi népszerű
sége nagyrészben a régi Magyarország vad vizes 
és lápos talajviszonyaiban gyökerezett s a víz
szabályozási munkálatok, ha kihalásra nem is 
kényszerítik, de valószínű, hogy lényeges csök
kenést idéznek elé létszámában. Eledele meg
fogyván, minden statisztikai valószínűség sze
rint szaporodása is csekélyebb arányokra fog 
szorítkozni. Már ma is sokkal kevesebb szám-

után- ban fordul elő, mint ezelőtt s nem egy 
hely van, hol szinte-szinte csodával határos 
eseményként üdvözlik érkezését, s szeren
csét hozónak tartják a házra, melynek te
tején fészket épit. 

Hogy a gyermektréfák világában sem 
idegen a gólya-madár, mutatja az a versike, 
melyet az apróságok egy egy társukat kö
rülugrándozva szoktak dalolgatni, ha an
nak fejére csínyből valamit reá tettek: «A 
pap házán gólyafészek, Minden ember 

látja, Csak a pap nem 
látja.» De hogy is ne 
lenne szívesen látott 
vendég a gyermekek 
közt az, a ki maga 
hozza őket papáiknak 
és mamáiknak, ki tud
ja honnan, valamer
ről Arábia,vagy a Góbi 

sivatag felől. S hogy is van az, hogy az embe
rek mégis azzal a szójárással szoktak dicse
kedni: «engem sem a gólya költött!?)) Pedig 
bizony, mutatja képünk, hogy épen nem a leg
rosszabb dolga van a kicsiny gólyafiaknak, 
mert a gólya az anyai szeretet és önfeláldozás 
igazi példányképeül szolgálhat még az emberek 
előtt is. 

Kevés állat szoktatható annyira az emberek
hez mint a gólya; nagyobb udvarházakban sok 
helytt szolgálnak a gyermekeknek játszótársaiul 
és szórakoztatásául. Ilyenkor hívásra előmennek, 
az elébök nyújtott eledelt a tenyérből elfogadják 
és örömrepesve szaladnak tova vele. Az ilyen 
példányok azonban, melyek házban tartatva 
nem költözhetnek el őszszel, szaporodási képes
ségűket is elvesztik és mielőbb kihalnak. 

A LEGNAGYOBB CSILLAGVIZSGÁLÓ 
INTÉZET. 

Tiz évi vajúdás után ma már készen van 
Kaliforniában a híres Lick-féle csillagvizsgáló 
intézet épülete s nagyon valószínű, hogy ha 
nem is a jövő évben, de legalább két-három év 
múlva a felszereléssel is készen lesznek s e bá
mulatraméltó intézet megkezdheti működését. 
Itt az ideje, h"ogy alakulásáról s az eddigi mun
kálatokról elmondjunk egy pár szót, a mi való
ban érdekes, mert — igazi amerikai dolog. 

Az alapító Lick, a hóbortos, de egyúttal 
dicsvágyó yankeek mintaképe. 1796-ban szüle
tett Pennsylvaniában. Mintzongoragyáros eléggé 
jelentékeny vagyont szerzett magának s 1848-
ban, kevéssel az aranyláz kitörése előtt, ért San-
Franciskóba. Éles gyakorlati eszével belátva, 
hogy e helyen egykor igen jelentékeny város 
lesz, minden összekaparhatott pénzén földeket 
vásárolt s csakugyan néhány év múlva dúsgaz
dag ember lett. Ekkor meglepte a halhatatlan
ság vágya s oly dolgokba lógott, a minők «még 
soha sem voltak a világon». Legelőször egy 
nagy gőzmalmot építtetett tisztán mahagóni-fá
ból, ugy hogy maga az épület egy negyed millió 
dollárba került s fejedelmi fénynyel rendezte be 
azt. Midőn e malmot, mert kedvezőtlen helyen 
feküdt s a viz gyakran elöntötte, egy jótékony 
társaságnak adta (mely, mellesleg mondva, híres 
tudta nélkül csakhamar eladta 18,000 dollár po
tom áron), felépíttette nagy palotáját, mely tele 
volt fest vényekkel és faragvány okkal. Mivel 
azonban a művészeket nem tudta jól megválo
gatni, a különben sokszor megbámult épület 
sem tette nevét világhírűvé s ezért uj tervekről 
gondoskodott. Összes vagyonát (magának csak 
egy mérsékelt évi járadékot kötve ki) közczé-
lokra örök alapítványnak adta s kezelését egy 
általa kiszemelt gondnoktestületre bizta, a töb
bek közt kikötvén, hogy 700,000 dollárért (te
hát másfél millió forintnál nagyobb összegért) 
csináltassanak egy csillagvizsgáló távcsövet, 
olyat, »minő a világon még nem volt». A wa
shingtoni akkor legnagyobb távcső 40 hüvelyk 

átmérőjű volt, ő legalább négy láb átmérőjűt 
akart. 

A jámbor, de csillagászathoz épen nem értő 
milliomos óhajtását nagyon nehéz volt teljesíteni. 
Minél nagyobb az üveglencse, annál nehezebb el
készítése. A gondnokok irtak, utazgattak, alkudoz
tak Európa és Amerika összes híres mekhaniku-
saival, mig végre harmadévre kaptak egypárisi 
czéget, mely ha nem is négy lábnyi, de a was
hingtoninál sokkal nagyobb távcsövet hajlandó 
volt jó borsos áron elkészitni. Időközben az öreg 
ur összeveszett a gondnokkal, először vissza
vonta alapítványát, majd perre kerülvén a do
log, újból megtette azt s uj gondnokokat neve
zett ki. Ezek ismét elől kezdték a dolgot, mely 
Lick 1876-ban történt halála s az örökösökkel 
folytatott per lebonyolítása után lassanként ren
des kerékvágásba jött. 

Mindenek előtt a helyet szemelték ki az uj 
csillagvizsgáló intézet számára. Ez Kalifornia 
parthegységeinek egyik előfokán, Hamilton he
gyen, a Tahoe tó mellett, négyezer négyszáz 
láb magasban a tenger szine fdlett s mintegy 14 
légvonali mérföld távolságban San-Josétól álla
píttatott meg. A hegycsúcsról a földgömb egyik 
legszebb kilátása nyílik több száz mérföldnyi 
távolságra csaknem minden irányban s a tiszta 
átlátszó levegőt méltán dicsérik. Egy hires chi
cagói csillagász, Burnbam, ki különben csak 
autodidakta, 1879-ben a gondnokok meghívására 
s költségén több hetet töltvén itt, a hely alkal
mas voltáról nagyszerű dicsériádokat hirdetett 
világgá; s tény, hogy Todd tanár 1862-ben e 
helyről a legszebb fényképeket készítette a 
Vénus átmeneteléről. 

Mihelyt tehát tisztába jöttek e helylyel, 
megkezdték az épület készítését s az eszközök 
munkába vétettek. 1884. február havában már 
elkészült a hires lencse üvegje s elküdték azt 
Feil műhelyébe Parisba. Ugyanekkor hozzá
kezdtek a 60 láb hosszú cső készítéséhez, mely 
csőnek azonban oly könnyűnek kell lennie, 
hogy egyszerű óramű által tetszés szerint lehes
sen mozgatni; szükséges e mellett, hogy min
den részét, a melyre a vizsgálónak szüksége 
van, ki lehessen világítani. Kétségtelen, hogy e 
remekmű előállítása időt vesz igénybe, azon
ban pénz van elég s igy ez sem lesz lehetetlen. 

Az épület már egészen kész. A kinyúló 
hegyfok szélére jött a nagy üvegdom, melybe a 
nagy teleskopot helyezik el, a másik végére egy 
kisebb dom alá egy már készen levő tizenkét 
hüvelyk átmérőjű távcső állíttatik föl, mely egy
úttal fényképezésre is szolgál. E távcsőt a gond
nokok a portugál kormánytól vették s már a 
múlt év november havában érdekes vizsgálato
kat tettek vele a Merkúr átmenetekor. A két 
dom között van a tulajdonképi csillagvizsgáló in
tézet, egy nagyobb folyosó oldalt nyiló apró szo
bákkal. Az épület előtt van a gyönyörű kilátást 
nyújtó piacz, hátul egy kis sik, hol több műszer 
állíttatik föl, köztük Eepsolds nagy meridián 
körzete s a washingtoni Facctt elmés photohe-
liograph nevű találmánya, mely, mint neve mu
tatja, arra szolgál, hogy a napról fényképeket 
készítsen. 

Lick alapítványa szerint azonban e mű
szereket rendesen használni még nem lehet, 
mert a csillagvizsgáló intézetet csak annak 
teljes elkészülése s fölszerelése után szabad 
megnyitni. Ekkor a gondnokok szerepe véget ér, 
az intézetet a kaliforniai egyetem veszi át 9 az 
választja meg a nagyszerű intézetben alkalma
zandó csillagászt s más szakerőket is. Ez az 
idő azonban mindinkább közeledik s nincs két
ség a felett, hogy az egykori hóbortos zongora
gyáros csakugyan megörökíti nevét. Hiúságból 
származik a dicsőség, azonban a tudomány 
érdekeben óhajtanunk kell, hogy a milliomosok 
között minél több ily hiu ember akadjon. 

EGYVELEG. 
* A gázvilágítás állítólagos feltalálójának, 

Lebons Fülöpnek szüló'városa, Chaumont szobrot 
állíttat. A valódi feltaláló azonban Cbampenois volt, 
ki I. Napóleonhoz nagyon hasonlított s valószínű, 
hogy e hasonlóság áldozata lett, mert 1804-ben a 
Champs Elysées-en politikai összeesküvők meggyil
kolták. 

* Az Egyesült-államok uj elnökének beig-
tatását a demokratikus párt tüntetőleg nagy fénynyel 
akarja megünnepelni s többek közt tizenhat nagy 
termet bérelt ki 3000 idegen számára, kik a vendég
lőkben nem férnek el. 
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A CSENDES OCZEÁN SZIGETEIRŐL. 
A földgömb öt úgynevezett világrésze közt 

Ausztráliát fedezték fel legutoljára. Másfél év
századdal ezelőtt még jóformán csak egy pár 
homályos adat jutott el hozzánk a nagy kiter
jedésű világrészről s még Cook világhírű utazásai 
után is, kinek köszönhetjük azt, hogy e szige
tek általánosabban ismeretesekké lettek, sok 
idő telt el, mig alaposabb tudomás terjedt el 
felölök. A nagy ausztráliai kontinensnek és Uj-
Zeelandnak e század második felében történt 
gyors benépesítése óta tarthatjuk csak jóformán 
e szigetcsoportot a müveit földgömb alkotó ré
szeinek. 

Azóta fogalmaink is nagyon megváltoztak 
e vidékről. Hajdanában, különösen a múlt szá
zad vége felé, az érzelgős emberek itt keresték 
az ártatlan kedélyű természeti embereket s 
dOtahaiti)) a költők eszményképe lett; ma tud
juk, hogy sehol a földön nem volt annyira ki
fejlődve az emberevés szörnyű bűne, mint épen 
e szigeteken, honnan azt még ma sem lehetett 
végkép kiirtani. Hajdan s még nem régen is az 
egészet ecjij világrésznek tartották; ma csak a 
szárazföldet nevezik Ausztráliának s a tömérdek 
szigetet egymással lényegesen különböző három 
nagy csoportra osztják. Az angolokon kivül, kik 
a legnagyobb urak e vidéken, a hollandok és 
francziák is folyvást terjeszkednek s legutóbb a 
németek foglaltak el jelentékeny területet, Uj-
Guinea északi részét s a közel fekvő szigeteket. 

punk a legai burát mutatja, mely Viti 
León szigetén a Wairiki folyó mellett 
ma is látható. A «szellem lakásán-nak 
hívják e templomot s az ott lakozó 
szellem volt az a kegyetlen istenség, 
mely folytonosan emberáldozatokat kö
vetelt. Állítólag vallásos czélból ölték 
le az embereket s minden egyes áldozat 
emlékére kigömbölyitett köveket állí
tottak fel a templomban, de a mellett 
a gourmandok finom ízlésével tudták 
megállapítani, hogyan kell az eleven 
áldozatot lassankint megpergelní, s 
mely falatok a legizletesebbek e félig 
sült emberi húsból. 

Nem ily kegyetlen, de azért a szó 
szoros értelmében barbár szokásra em
lékeztet a duk-duktánczosok intézmé
nye Uj-Britanniában, Uj-Guiuea köze
lében. A vademberek szabadkőműves 
testületét mutatja e sajátságos öltözetű 
két alak, melynek tagjai egyúttal mint 
birok s végrehajtók is szerepelnek és 
pedig az apró zsarnokok szolgálatában. 
A «szabadkőműves »-t térdéig lomb bo
rítja el, fejére elrémítő álarcz jut s a 
fölé bambusz-nádból különféle magasra 
nyúló diszitmény. A lombok és nádfo
nadék közül maga jól láthat, de mások 
fel nem ismerhetik. Midőn az ily álar-
czos megjelenik az utczákon, a nők 
és gyermekek azonnal megszöknek tőle, A uszellem lakása4 Vi t i León szigetéi . 
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Uj-Guienai bennszülöttek á l ta l készített lándsák, buzogányok, más egyéb tárgyak és a nagy hajó. 

Sok szigetcsoport azonban még most sincs meg
hódítva s ezek közt néhányon, különösen a 
Sandwich-szigeteken s az ujabban franczia véd
nökség alá került Tahiti szigetcsoporton, a ben-
szülött nép meglepő gyorsasággal sajátította el 
a műveltséget. 

Minél inkább megközelíthetők lettek e szi
getcsoportok — különösen a melbournei és sid-
neyi világkiállítások után — annál inkább át
alakult a nép jellege. Még a Fidsi vagy Viti szi
geten is, mely egy évtizeddel előbb a kanni
bálizmus példabeszédszerü fészke volt, ma már 
békés nép lakik. A gyors átalakulás azonban 
rohamosan pusztítja őket. Tasman szigetén már 
egyetlen bennszülött sem él; Uj-Zeelandban a 
vitéz maorik kihaló félben s a Sandwich sziget
csoporton az uralkodó bennszülöttek ma már 
kisebbségben vannak. Épen a kihalás és gyors 
átalakulás költötte fel Európa müveit népeiben 
a vágyat, hogy lehetőleg mindent összegyüjtse-
nek, a mi e szigetlakókra vonatkozik s ma már 
— különösen az angoloknál — nem csak tudós 
társaságok alakultak e czélra, de külön muzeu
mok is, melyekben az ausztrál-négereknek ne
vezett csendes-oczeáni lakókra vonatkozó min
den tárgy megőriztetik eredetiben vagy máso
latban. 

Ily gyűjtemények és tudós munkák után 
mutatunk be most egy pár képet olvasóinknak 
e vidékről és pedig annak különböző részeiről. 

Legelőször is keressük fel a volt emberevök 
szigetcsoport] át,a Viti szigeteket,melyek ma mint 
gazdag angol czukorültetvényesek müveit vidéke 
ismeretesek. A «régi jó idők»-re emlékeztető ké

mért azokat joga van meggyilkolnia. AT'duk-duk 
sorba járja a falvakat s mindenütt egész sereg 
kagylópénzt vagy más értékes holmit kap. A falu 
lakói nála vádolják be egymást s a duk-duknak, 
mint bírónak, joga van a vádlott házát fölgyúj
tani, avagy esetleg őt magát is keresztül szúrni. 
A duk-dukok külön testületet képeznek, melybe 
csak titkos szertartások között s jelentékeny 
összeg letétele mellett lehet bejutni. Titkukat 
szigorúan megőrzik s nincs eset reá, hogy ava
tatlan előtt öltözzenek fel vagy vetkezzenek le 
s igy titkukat elárulják; a főbb ran
gúak (a nagymesterek) egészen kü
lön fekvő kunyhókban tartózkod
nak, távol a nagy közönségtől. 

Ugyancsak uj-guineaiak által 
készíttetett az a nagy hajó, mely 
első képünk közepét foglalja el.. 
Mily nagy szorgalomnak és ügyes
ségnek kell e vad népekben lenni, 
megítélhetjük abból, hogy e tár
gyak elkészítésére — vas hiányá
ban csak csont és kagylóhéj szolgál; 
a legjobb vésőeszköz egy pár obsi-
diankő-szilánk, melyet itt,a még 
mindig működő vulkánojk hazá
jában, bőven találnak. Atalában 
a Csendes-oczeán lakói — egy pár 
nagyon alacsony fokon álló törzset 
kivéve — igen ügyes munkások s 
gyűjteményükben, melyet e képünk 
mutat fel, több érdekes tárgyat lát
hatunk, minő például a Viti sziget
csoportról került buzogány. A leg

többfaragott tárgyon igen csinos rajzok vannak, 
mely körülmény annál nevezetesebb, mivel a tár
gyakat rendesen kemény fából készítik. Ragasztó
szerül kókuszmagvakat használnak s igy állít
ják elő a képünkön látható nagy hajókat is, 
melyeken 2—300 harczos foglalhat helyet. Ér
dekesek az Uj-Hebridákról származó lándzsák is, 
melyek hegye részben emberi kar- vagy lábszár
csontokból áll. Ma, midőn már vasat is kapnak 
az európaiaktól s alkalmuk van ezek tárgyait 
látni, az alakok változatosabbakká lesznek, de 
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egyúttal a régi műizlés, melyet szakértők nem 
csekélyre becsülnek, hanyatlani kezd. Ez is 
egyik ok arra, hogy az ilynemű tárgyakat mu
zeumokba gyűjtsék, mert nagyon valószínű, 
hogy e szigeteken pár évtized múlva már csak 
a történelem fog emlékezni a régi barbár korra. 

AZ ELSŐ MAGYAR IPARMÜKIÁLLITÁS. 
I. 

A budapesti országos kiállítás megnyitásá
tól már csak rövid idő választ el bennünket. 
Nem lesz tehát ez alkalomból érdektelen vissza
emlékezni a legelső' magyar iparműkiállitásra, 
melynek czélja volt a hazai müipart a nemzet 
elé állítani és a közönséget lehetőleg megismer
tetni azzal, a mije van s a mit a maga erejével bir 
kiállítani és viszont hogy mely iparágak volnának 
azok, melyeknek felkarolását az öntudatra éb
redt nemzet fejlődött igényei első sorban meg
kívánják. 

A tárlatok bölcsője még a régi korban Gö
rögország volt. Ennek klasszikus földjén ren
dezték az első képkíállitást s a biráló szerepét 
maga a nép gyakorolta. Görögország állami ha
nyatlásával együttjárt a művészeté is. Lassan
ként a mtikiállitások is bezárultak. S azóta ha
bár helylyel közzel fölelevenület is az eszme egy 
vagy más alakban, de annak a maga teljes rend
szerességében megvalósítása csak a múlt század 
érdeme és pedig kiválóan Francziaországé, mely 
1798-ban a Mars-mezőn tartott iparkiállitásával 
kedvező talajt készített annak világszerte elter
jedésére és a jelen század elején sűrűen rende
zett tárlatok mind a franczia mintához alkal
mazkodtak. A nemzetközi kiállítások eszméje 
Angliában érlelődött meg. A most uralkodó ki
rálynő elhalt férje, Albert herczeg hozta először 
szóba s 1851 ben a londoni kristály-palotában 
nyilt meg az első világkiállítás. 

Az első magyar iparmükiállitás a 40-es 
évek elejére esik. A nemzeti ébredés a közcse
lekvés minden terén örvendetes tevékenységet 
támaszt, s midőn a haza jobbjai a közérdek 
egyes szálait bontogatni kezdik, arra a meggyő
ződésre jutnak, hogy első sorban a hazai mű
ipar követeli a támogatást. Es miután nálunk a 
kormány hagyományos elveinél fogva ennek 
gyarapítására semmit sem akart tenni, minden 
a mi e tekintetben kívánatosnak látszott, egye
sek és egyesületek buzgóságára várt. Ez az egye
sületi szellem pedig már országszerte életjelt 
kezdett magáról adni s alig volt a társadalmi 
életnek ága, melynek kifejtésén, gyarapításán 
egyletek ne munkálkodtak volna Balogh Pál 
1841 elején egy hasznos ismereteket terjesztő 
társaság alakítására hívja fel a nemzetet, kivá
lóan azon os?tály érdekeinek szempontjából, 
melynek rendeltetése az élet anyagi szükségle
teinek előállítása. A társulat alig egy pár hó
napi fennállása után a közönség buzgó részvé
tele mellett iparegyesületté forrja ki magát, a 
hasznos ismeretek terjesztésén kivül czéljául 
tűzvén ki az ipar és kézművek gyarapítását. Az 
iparegyesület csakhamar megtermi gyümölcseit. 
Mesterinas-iskolát állit, az iparosok számára 
népszerű előadásokat tart, az egyesület czéljaira 
tartozó könyvekkel, rajzokkal s folyóiratokkal 
ellátott olvasótermet nyit. Majd 1842 június 
hava 4-dikén tartott közgyűlésén a választmány 
egy tudósításban foglalja össze az első akczióra 
vonatkozó programmot, és egyúttal iparmükiál
litás rendezését indítványozza. Az aláírók között 
vannak hazánk későbbi történelmének kiváló 
alakjai. De még inkább emeli e tudósítás fon
tosságát, hogy azt a szűkebb választmány nevé
ben Kossuth Lajos szerkesztette. Lelkes szavak
kal hangsúlyozza, hogy a hazai műipar előmoz-
dithatására a tényleges állapot ismerete kíván
tatik s erre legsikeresebb eszköz a nyilvános ki
állítás. «Mert — úgymond — akármit válasz
tanánk munkálati tervünkből első lépésül, an
nak hatása helyben is, de kivált vidéken, csak 
lassan, csak idő multával lehetne érezhető; de 
az iparmükiállitás egyesületünknek oly életjele, 
mely mindjárt közhírré tételével a nemzet mű-
iparos testének tömérdek erein végig villámlik.* 
Végre a választmány inditványozá, hogy az első 
magyar iparmükiállitás még azon évben, az 
augusztus havi pesti vásár idején megtartassék. 

A közgyűlés ez indítványt egyhangúlag 
magáévá tette s az ipar-egyesület elnökévé meg-

VASÁBNAPI ÚJSÁG. 
! választotta gr. Batthyány Lajoöt. A választmány 
j azonnal hozzálát az eszme megvalósitásához. 

Kossuth Lajos aligazgató elnöklete alatt bizott
ságot küld ki, az iparosokat felszólítja a kiállí
tásban való részvételre 8 a rendezéssel Lande-
rer Lajos választmányi tagot bizza meg. 

Az 1842. év augusztus havának 25-ik nap
ján, a redoute melléktermeiben nyilt meg az 
első magyar iparmükiállitás és szeptember 21 -ón 
zárult be. Az eredmény, tekintve az idő rövid
ségét, elég szép sikert mutatott. A benne részt
vett 213 iparos 298 tárgyat küldött a tárlatra. 
A látogatók száma 14,425 volt, köztük József 
nádor és fenséges hitvese. 

A szakértőkből alakult biráló választmány 
különösen két gyáriparágot méltatott kiváló 
figyelemre, mint a melyek hazánkra nézve ki-
számithatlan fontossággal bíróknak tekintettek, 
ha kellő, terjedelemben és szilárdsággal kezel
tetnek. Es ezek a répaezukor- ós szoda-ipar. A 
ezukorgyáraknak a föld olcsóságánál és termé
kenységénél fogva nagy jövőt Ígértek, de eddig 
az akadályozta nagyobb jövedelmezósüket, hogy 
minden ezukorfőző egyúttal finomító is akart 
lenni s az iparegyesület a munkafelosztás gya
korlati életbeléptetésével hitte a kezelési költség
nek annyira alábbszállithatását, hogy a hazai ter
mék a külföldivel versenyezhessen. 

Bizonyára csak az idő rövidsége okozta, 
hogy mindössze két ezukorgyár küldött mutat
ványt : a csepini és a Kiessling-testvéreké. A bí
rálat mindkettőre nézve kedvező vala, azon
ban a csepinit finomabbnak és keményebbnek 
találta. 

A csepini ezukorgyár Eszék mellett 1836-
ban állíttatott fel az Adamovics-féle birtokon, 
egy bécsi nagykereskedőház tőkéivel. Jó termő 
évben mintegy 75 ezer mázsa répát dolgozott 
fel, — a mi nagyobbrészt a csepini urodalom 
majorsági földein termett s mázsánként 10 
pengőkrajczárral váltatolt be. A gyár ebből 
több mint 4000 mázsa nyersezukrot gyártott, 
mi azután 2800 mázsa finomitottat szolgálta
tott. A gyár dicsérő oklevelet nyert. — A Kiess-
ling-testcérek répaezukorgyára Pozsonyban 1838-
ban létesült; finomítója csak saját nyers anyag
jának feldolgozására szorítkozva, naponként 
30—40 mázsa ezukor-előállítási képessége mel
lett — a maga készletét rövid idő alatt feldol
gozta ; hogy tehát hónapokig ne kelljen veszte
gelnie, nádezukor finomításával is foglalkozott. 
A tulajdonosok 1830 óta működő festékgyáruk
ból mesteri Ízléssel összeválogatott festék
mutatványokat is küldtek az iparkiállitásra és 
ezeket, mint a kiállítás kiválóan érdekes tár-

j gyait, emlékpénzzel tüntették ki. 
Szikesföldnek nevezzük az oly földterüle-

I tet, mely nagyobb mennyiségben tartalmaz szik-
, sót, mi annak kivirágzása által válik feltűnővé. 
! A sziksó e kivirágzása nevezetessé tette hazán-
i kat, a mennyiben nincs Európának egyetlen 
| része, hol az oly mérvben virágoznék ki a föld-
| bői, mint nálunk. «Soda hungarica» nevével a 
j sziksó még a tudományban is helyet vívott ki 
I magának. A sziksó seprése és gyártása hazánk-
: ban legvirágzóbb szakát élte e században a 40-es 
I évek derekáig; de azután egymásután mentek 
I tönkre sziksó-főző gyáraink. I. Napóleon ugyanis 
; egy millió frank pályadijat tűzvén ki annak mes-
' térséges utón való jutányos előállítására, Le 

Blancnak sikerült a kérdést megoldania s miután 
| ez az előállítási módszer később köztudomásúvá 
j lön, tönkre tette olcsóságánál fogva hazai sziksó-
, gyártó iparunkat s egyúttal megsemmisité mind 
j azt a szép reményt is, a mit ez iparághoz az első 
| hazai iparmükiállitás fűzött. 

A kiállításon kétféle szóda szerepelt: a 
kerekegyházi és az Oesterreichtr Dávidé. 

Á kerekegyházi szódagyár a Kis-Kunság-
ban Baky Ignácz kun-szent-miklósi főjegyző, 
Hakker Rudolf közbirtokos és Pfanczert József 
pesti nagykereskedő tulajdona volt s Mitsu 
Demeter, mint részvényestárs vezetése alatt 
állott. Első működését a kun-szent-miklósi ha
tárban 1834-ben kezdte s itt kedvező időjárás 
mellett egy évben 1000 mázsát állított elő. 
1840-ben helyezték át Kerekegyházára s itt több 
szikes területek kibérlése által a gyártás már 
oly terjedelmet nyert, hogy az évi átlagos ter
melés 2000 mázsára emelkedett. A seprésre és 
fuvarozásra kiadott 15 ezer váltó forint mind
járt az első évbjn megkétszerezte a pusztai 
lakosok és igavonó jószágaik számát. Az össze
sepert sziksót kádakra szedtek, vízzel kilúgoz
ták ; a lúgot addig főzték, mig a vizrészek elpá-
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rologtak s a nyers szóda szilárd alakban vissza
maradt. Ez kiégetve szolgáltatta a calcinált 
szódát, ez pedig vizbe vetve a krisztallizált szó
dát. A kiállításra küldött kerekegyházi szóda 
vegyelemeztetvén, tartalma 85 fokúnak találta
tott, vagyis 100 fontban volt 85 font tiszta 
szóda és akkori ára nyers minőségben mázsán
ként 9, krisztallizálva pedig 12 pengő forint. 
Megrendeléseit Pfanczert társtulajdonos és pesti 
nagykereskedő közvetítette. 

Oesterreichcr gyárai Szabolcsban valának és 
az évi átlagos termelés az időjárás minősége 
szerint 200—2000 mázsa közt változott. Minő
sége 75 foknyi. Az iparegyesület a kerekegyházi 
gyártulajdonosok és Oesterreicher érdemeit di
csérő oklevéllel méltányolta. 

A KERBE KANI CSATA. 
A szudáni hadjárat egy ujabb epizódját 

mutatjuk be olvasóinknak, a hadmüveletek ama 
csoportjából, mely Earle tábornok vezetése 
alatt folyt le, ki tudvalevőleg a Kortiban meg
telepedett főhadsereg egy részével a Níluson 
felfelé vonult. 

Több mint tizennégy napon át haladhattak 
az angolok csata nélkül ez utón, bár vízesése
ken és sziklák között kellett előnyomulniuk, 
hol az arabok könnyen megtámadhatták volna 
őket. E vidéken — Meravitól alig egy pár 
mérföldnyire, Kauli szigettel szemben — van a 
negyedik nagy vízesés, hol a csapat hajói nagy 
veszélyben forogtak. Innen nem messze volt az 
első összeütközésük az arabokkal, a mennyiben 
a Berti nevű helyet erőszakkal kellett elfoglal
niuk. Február 9-én Earle tábornok s a csapatok 
nagyobb része Dulke szigetén ütött tábort, a 
folyó balpartján zeribát (kerített táborhelyet) 
készítve. Már ekkor tudták, hogy az ellenség a 
közelben van s csakhamar értesültek, hogy 
mintegy kétezerén rejtőznek a szomszédban 
levő magas sziklák között s másnap reggel 
akarják őket megtámadni. Earle tábornok elha
tározta, hogy megelőzi őket. 

Másnap, február 10-én, hajnal előtt félhat 
órakor szétosztották a reggelit s két ezredet és 
két ágyút hagyva a tábor s a csolnakok védel
mére, a csapatok a sziklák felé hatoltak. A hír 
teljesen alapos volt. Az arabok a sziklák s egyes 
emelkedések mellett rejtőztek el, honnan csak
hamar élénken kezdtek tüzelni az angolokra, 
kik azonban az egyes dombokat vitézül foglal
ták el. Egy ily előnyomulás alkalmával esett el 
maga Eyre ezredes is. Az arabok is vitézül, sőt 
elkeseredve harczoltak s nagy előnyökül szolgált, 
hogyminden kedvezőhelyet már előre lefoglaltak 
s az angolokat egészen váratlanul jövő tüzelések
kel zavarták meg. Lépésről-lépésre kellett har-
czolni, minden talpalatnyi helyet fegyverrel 
foglalni el s az arabok minden szikla mellől 
csaknem biztosan czélba vehették őket. Véres 
és több óráig tartó küzdelem volt ez, mely sok 
áldozatot követelt. Mint mondók, maga a főve
zér is elesett. Midőn ugyanis már csaknem vége 
felé járt a portyázó jellegű ütközet, a csapatok 
egy emelkedésen épült téglaházhoz jutottak s 
Earle tábornok gyorsan előrehaladt. Egyik ka
tona figyelmeztette ugyan, hogy vigyázzon, mert 
valószínűleg vannak benn arabok, de ugyan e 
perezben már egy golyó keresztül is fúrta a tá
bornok agyát. Valóban ellenséggel volt tele a 
ház s több órába került, mig bevehettek; min
den védője elesett. Azt a helyet, a hol Earle tá
bornok összerogyott, e csatáról közlött érdekes 
képünkön fehérrel jelzett kereszt mutatja. 

Három óra tájban minden ponton meg
szűnt az ellenállás s az angolok lettek az urak. 
A fővezéren kivül 10 tiszt és számos közlegény 
esett el. A tiszteket a brit tábor közelében egy 
pálmafa alá temették el s katonásan huszonegy 
ágyúlövés dördült el temetési zenéül fölöttük. 
Az arabok is sokat vesztettek, de számukat 
nem tudja senki. 

A csata után Brackenbury eziedes vette át 
a parancsnok ágot s t ovább vezette az angolo
kat a parton a «Bakabit-el-Garmel-(Tevenyak») 
nevű zuhatagig, a hol nyugodtan haladhattak 
el, mert az araook itt tervelték ugyan a fő tá
madást, azonban a véres kerbekani csata meg
törte erejüket. 
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IRODALOM É S MŰVÉSZET. 
A Franklin-társulat kiadásában a következő 

művek hagyták el a sajtót: 
*Forster Dórát, angol regény, irta Besant 

Walter. Huszonnégy képpel. E regény, mely először 
lapunk múlt évi folyamában jelent meg fejezetenként, 
átalános figyelmet ébresztett. Bár az eredetit az át
dolgozás némileg rövidítve adta, az előadás bája igy 
is megragadja az olvasók figyelmét. A regénynek tör
téneti háttere van, a XVIII. század elején játszik s 
az elűzött Stuartok utolsó (meghiúsult) kísérletét 
rajzolja, az angol trón visszanyerésére. Az elbeszélő, 
egyszersmind a regény hősnője, Forster Dóra, egy 
régi nemes család sarja, kit testi és lelki szépség 
egyaránt kiemel. Előadásán a szép lélek s nemes és 
önfeláldozó kedély ellenállhatatlan varázsa ömlik el. 
«Esmond Henrik» (Thakeray világhírű regénye) óta 
nem olvastunk melegebb hangulatú s jobban elbeszélt 
regényt ennél. A kiadás nagyon csinos, sőt díszes ; 
huszonnégy jó kivitelű, érdekes kép díszíti; s ezzel a 
15 ívre terjedő kötet ára (2 forint) épen nem mond
ható drágának. Megemlítjük (a mi a czimlapról téve
désből maradt ki), hogy az átdolgozó, lapunk régi 
munkatársa, Szász Károly — kitől olvasóink már 
számos hasonló modorban átdolgozott regényt vettek 
s kitől közelebbről indítottunk meg egy szintén igen 
érdekesnek Ígérkező (s későbbi folyamatában szintén 
történeti háttért nyerő) regényt («Homokból font 
kötelek"), melyre ez utón is felhívjuk olvasóink 
figyelmét. 

«Nem ismerem a mvlt történetét •>, Beniczkyné 
Bajza Lenke csinos regénye, egy kötetben, szintén 
most jelent meg a Franklin-társulat kiadásában s 
érdekes mesével és jellemrajzzal nálkozik, külö
nösen a hölgy-olvasók gyönyörködtetésére. Ára 
1 forint 20 kr. 

«Leányaink és fiaink*, néhány jelenet és tanul
mány a családi életből; irta Legouvé Ernő, fordí
totta Feleki József, foktői ref. lelkész. 

A jeles franczia író egyik igazán szép és nemes 
szellemű műve ez a családi életről; s méltó, hogy 
minél többen olvassák. Legouvé unokáinak ajánlotta 
könyvét e sorokkal: «Magában foglalja ez és felöleli 
mindhármotok életkorát; a te tiz évednek, kedves 
Georginám, épen ugy illik, mint a te húsz évednek, 
kedves Móriczom, és közben a te 16 évednek, kedves 
Györgyöm. Tartalma: elbeszélések, élettörténet, er
kölcsi tanulmány; majd pedig bizonyos hibák fejte
getése, melyeket a hitszónokok és erkölcstanitók 
háta mögött szedegettem össze; végre néhány neve
léstani kérdés, megkisérlett megoldásokkal együtt. 
Egyik vagy másik fejezetet talán kissé komolynak 
fogod találni, kedves Georginám, de mégis olvasni 
fogod, mert fivéreidre ismersz bennök. Egyik vagy 
másik családi jelenet egy kissé gyermekesnek fog 
feltűnni előtted, kedves Móriczom, de mégis gyönyör
ködni fogsz bennök, mert nővéredre emlékeztetnek*. 
A szellemes tudós gyöngéd, de mély erkölcsi érzék
kel, az élet nagy megfigyelésével ir könyvébe min
den fejezetet, melyek a családi élet legváltozatosabb 
vonásait mutatják föl. A fordító is, ki Legouvé több 
művét átültette már, dicséretesen végezte feladatát. 
A könyv ára 2 frt. 

t Pályavezető fiatal leányok számára*, irta Jósika 
Júlia. Néhai jeles regényírónk, b. Jósika Miklós ne
jének műve ez, mely még a múlt tizedekben jelent 
meg először. A nagyvilágban és a művelt világ sok 
részében megfordult előkelő hölgy tapasztalatai is 
hozzá járultak a mű erkölcsi foglalatjához. Az uj ki
adás Kuliffay Beniczky Irmától, bővítve és átdol
gozva jelent meg. A szivre, értelemre vonatkozó 
fejtegetéseken kivül gyakorlati tanácsokat, útbaigazí
tásokat ád a társaságban és világban való megjele
nésre, s itt bő részletekben szól. Ara 2 frt. 

*A házassági elválás joga Magyarországon és 
Erdélyben.* Az elválásból eredő személy- és va
gyonjogi kérdésekben és az egyházi és világi bírósá
gok elé tartozó valópörökben, különös tekintettel a 
magyar kir. Kúria gyakorlata- a, irta Sztehlo Kornél 
ügyvéd. A legziláltabb jogi kérdések egyikében nyújt 
tájékoztatást, a jogforrásokhoz pedig útmutatást. 
A szerző a házasság felbonthatósága mellett van, s a 
házasságjogi reformot az elválás kérdésének tisztázá
sával óhajtja megkezdeni. Erre nézve talál utalást 
jogfejlődésünkben, s rendszeres egészbe foglalja a 
történetileg fejlődött és jelenleg élő jogot. Ára 
2 frt 40 kr. 

'Orvosi tanácsadó városon és falun*, szerkesz
tette Przemysli dr. Lengyel Dániel, volt honvéd
őrnagy törzsorvos. Népies orvosi könyvekre mind
addig szükség lesz, mig oly sok falu és tanya orvos 
nélkül van. Lengyel könyve a veszély fölismerésére, 
első enyhítésére, az egészségi és életrendi szabályokra 

ád praktikus tanácsokat, s hogy hasznavehetőket, 
eléggé mutatja az a körülmény, hogy most második 
kiadásban jut a közönség keze közé. Ára 1 frt 50 kr. 

Döntvénytár, a m. k. Kúria, a budapesti kir. 
tábla és a pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelen
tőségű határozatai; kiadja a «Jogtudományi Közlöny» 
szerkesztősége. Uj folyam, X. kötet. Ára 2 frt. 

Magyar styl, irta dr. Iléthy László, muzoumi tiszt
viselő. Az 52 oldalra terjedő, díszesen kiállított füzet 
azt fejtegeti, hogy a magyar nemzet kevés dologban 
őrizte meg az eredeti tulajdonságokat, mindig uj és uj 

j elemekkel keveredvén össze, irodalomban, művészet-
bsn, építészetben és életmódban a sok idegen forrás
ból nyert táp túlnyomó lett, ugy hogy ma már nehéz 
kimutatni, mi benne a magyar. De megmaradt mégis 
valami, a mit kideríteni, megőrizni, tovább fejleszteni 
egyik főfeladatunk. A beható tanulmány még többet 
is kideríthet az eredetiségekből, a magyar stylból, s 
a szerző maga is igyekszik ehhez hozzájárulni. 

«Irataim az emigráczióból*. Kossuth műve, 
nemsokára olcsó, népies kiadásban is megjelenik 
Mehner Vilmosnál, ki füzetenkint bocsátja közre. 
E kiadást is, Kossuth beleegyezésével, Helfy Ignácz 
képviselő rendezi sajtó alá. A három kötetet egy kö
tetbe vonta össze a nélkül, hogy akár egy nevezetes 
mozzanatot, akár egy eredeti gondolatot ki hagyatott 
volna; összevonta a diplomácziai okmányokat és a 
terjedelmes levelezéseket, de kiváló gondot fordított 
arra, hogy lehetőleg érintetlenül hagyja azokat a ré
szeket, a hol Kossuth maga beszél ugy, hogy a népies 
kiadás olvasói is a maga teljességében élvezhessék 
Kossuth remek stílusát. A népies kiadást számos kép 
is illusztrálja, melyek Kossuth emigraczionális életé
ből és családi köréből vannak véve. Az egész 20—25 

j füzetből fog állni s az első füzet április havában je-
i enik meg. Egyes füzetek ára 30 kr. lesz. 

Az «Ember tragédiáját", Madách nagybecsű 
költői alkotását díszes alakban és illusztrácziókkal 
adja ki közelebb az Athenaeum társaság. Zichy Mi
hály, a geniális művész vállalkozott az illusztrálásra, 
kit egészen föllelkesitatt Madách drámai költeménye. 
Bizonyára méltó tolmácsa lesz a költőnek. 

Az országos kiállítás térképe. Lampel Róbert 
kiadásában megjelent az országos kiállítás és a vá
rosliget térképe, mely a kiállítás egyes épületeit, va
lamint a városliget egész helyrajzát feltünteti, s ma
gyar, német és franczia magyarázó jegyzetekkel van 
ellátva. Ára 40 kr. 

Zsebkönyv gymnásiumi és reáliskolai tanulók 
számára. Rövid kivonatokat ád a természettanból, 
vegytanból, mennyiségtanból, dióhéjba szorítva a 
magyar, latin, görög német, franczia, olasz, angol és 
spanyol irodalom-történet főbb pontjait, az egyházi 
és műtörténetet, a világ- és hazai történelmet, termé
szetrajzot, földrajzot. Szaktanárok közreműködése 
mellett és egy elterjedt hasonló német mű felhasz
nálásával szerkesztette dr. Németh Antal, győri tan
kerület főigazgató. Lampel Róbert kiadása, s ára 
kemény kötésben 1 forint 20 kr. 

Az operaszínházban e hó 25-ikén mutatták be 
Liszt Ferencz 'Királyául*-át, melyet a szerző a meg
nyitó előadásra irt, ép ugy mint Erkel Ferencz 
• István királyt». A «Király-dal»-lal együtt előadta a 
zenekar Liszt «Első magyar rhapsodiá»-ját is, mely 
nálunk szintén uj volt, de Bécsben már nagy sikert 
aratott. A nagy szépségekben bővelkedő művet a ze
nekar kitűnően játszotta Erkel Sándor vezetése alatt. 
Az előadást a «Naila» ballet fejezte be. 

A «Királydal» szövegét Ábrányi Kornél irta. 
A zenemű alkalmi szerzemény, s bizonyára a meg
nyitó előadás lett volna legméltóbb bemutatására. 
Alapját egy régi kurucz-dal képezi, a «Hej Rákóczi, 
Bercsényi" kezdetű. Kezdetben nemes, komoly s mél
tóságos hangulatával hat, mig a zárrészlet, mely a fő 
dallamot kemény hangnemben lépteti fel erőteljes 
győzelmi rithmus kíséretében, az énekkar és a 

; zenekar hatalmas támogatásával növeli a hatást. 
i A zenemű nagy tetszésben részesült. Az előadásban 
| az opera összes személyzete részt vett, ünnepélyes 

öltözékben, a mi szintén nagyban emelte a közön-
i ség ünnepélyes hangulatát. Maga Liszt Ferencz nem 

volt jelen az előadáson. 
Olasz opera a népszínházban. A népszínház

ban május 14 tői kezdve Morelli impresszárió olasz 
operatársasága fog «Teli Vilmost, -Hngonották" és 

' •Tronbadour>-ban vendégszerepelni. E társaság 
i főbb tagjai Lucca Paulina, Mierzwinsky (tenorista), 

Alma Fohström, Padilla, Pantaleoni Pinto, Lablacbe, 
| Almati, Amoldson és Scolari lesznek. 

A bécsi operaszínházban nagy sikerrel kezdte 
; meg vendégszereplését Odry Lehel, a magyar kir. 
I operaház művésze. Először a «Hamlet" operában lé

pett föl e hó 22-én, s a bécsi lapok kivétel nélkül ki
emelik a hatást, melyet játéka és ízléses éneke tett-
Másodszor a • Faust" operában, mint Mefisztó lépett 
föl s a siker még teljesebb volt. 

KŐZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia e hó 23-iki ülésére 

nagy és fényes közönség gyűlt össze. Az érdeklődést 
Trefort Ágost miniszter emlékbeszéde költötte föl, 
ki sokféle tevékenysége közt időt tud találni, hogy 
az akadémia üléseiben mint felolvasó is részt vegyen. 
Pár hét előtt Mignet franczia történetíró, most pedig, 
a hires Thiers fölött tartott magvas emlékbeszédet 
Az ülésen Stoczek József elnökölt. 

Trefort a Thiers hosszú és nagy időkre terjedő 
életpályájából erőteljesen mutatta föl a legfőbb része
ket. Nem életfutását festette, hanem működését ha
tározta meg, s bemutatta benne a történetírót, a szó
nokot és az államférfiut, és ítélettel kisérte e hármas 
szereplését. Mint történetírót a császárság legen
dája, a napóleoni kultus megalapítójának tartja. Elő 
is segítette Thiers e legenda győzelmét Napóleon 
Lajos elnökségének előmozdításával. Francziaország-
gal együtt ő is meglakolt ezért. Trefort többnek ítéli 
Thierst, mint szónokot. Szónoklatai is Francziaor-
szág történetével, válságos korszakaival ismertetnek 
meg. Érdemes azokat tanulmányozni ily formában, 
s ajánlja is azoknak a fiatal parlamenti tagoknak, 
kik tanulni akarnak. Legtöbbre az államférfiut be
csüli benne, ki a szétbontó elemekkel a legerélyesebb 
harezokat vivja és szervezte az államot. Trefort hiszi, 
hogy Thiers államférfiúi belátásának a jövő minden
ben igazat ád. Azt is hiszi, hogyha Francziaország-
ban diktátori hatalom nem kerekedik felül, konzer
vatív alapokon nyugvó köztársaság fog maradni, a 
mint Thiers is akarta. Thiers életén keresztül vonuló 
tragikus vonásra is figyelmeztetett. Ez az, hogy a 
gyakorlatban mindig küzdenie kellett ama doktrínák 
ellen, melyeket előbb vallott. A tartalmas előadást 
élénk figyelemmel hallgatták és zajosan megél
jenezték. 

Második tárgya volt az ülésnek a Farkas-Raskó-
féle pályadíjra érkezett versenyművekről a bírálók 
jelentése. Á 100 frtos dij évenkint hazafias költe
ményekre tűzetik ki. Bírálók voltak: Gyulai Pál, 
Vadnai Károly és Beöthy Zsolt. Pályázott 36 vers. 
Beöthy Zsolt adta elő a bírálók véleményét. E sze
rint egyik sem érdemes a versenyzők közül a díjra, 
mely igy az akadémia alaptőkéjéhez csatoltatik. 
A pályaművek bágyadtak, kifejezéstelenek, s minden 
lelkesedés nélkül akarnak lelkesíteni. Hármat illeti 
egy vagy más tekintetben dicséret, de jutalomra 
nem érdemesek. Ezek: «Dobó leánya* (ballada), 
• Levél Kossuth Lajoshoz" (elégia) és «Ezer évután». 
Fraknái Vilmos főtitkár ezután a jelenteni valókról 
tett előterjesztést. Először is Say Móricz halálát 
jelentette be. Bemutatta egyszersmind a miniszter
elnök értesítését, mely szerint a porosz királyi ház 
minisztere teljes készséggel adott engedélyt a porosz 
kir. levéltárban levő magyar vonatkozású okiratok 
tanulmányozására. 

A Kisfaludy-társaság havi ülése e hó 24-ikén 
volt, Gyulát Pál elnökleteié alatt. Az ülés kezdetén 
Beöthy Zsolt titkár fölolvasta Arany László egy leve
lét, melyben tudatja, hogy anyja, özv. Arany Já-
nosné végrendeletében 200 frtot hagyományozott a 
Kisfaludy-társaságnak. A hazai első takarékpénztár 
idei közgyűlése is 200 frtot szavazott meg a társa
ságnak. — A társaság által a magyar színészet tör
ténetére kitűzött 500 frtnyi jutalomhoz a nemzeti 
szinház 250 írttal járult. — Gaal Endréné Keszt
helyről, Kisfaludy Károlynak egy peres ügyben tett 
nyilatkozatát küldte be a Kisfaludy-társaságnak, 
mely a levéltárban fog megőriztetni. 

Az első felolvasó Paulay Ede volt, ki Lévay Jó
zsef négy hangulatos költeményét ("Tavaszi menny
dörgés", «Enyhülés",«Hiu küzdelem", «Soha többé") 
mutatta be, melyek nagy tetszésben részesültek, 
s melyek elsőjét mai számunkban közöljük. Utána 
Vadnai Károly olvasott fel egy humoros elbeszélést 
«A selyemruha" czimmel, mely a kis polgári életből 
fest egy kereskedőt és nejét, s derültségben tartotta 
a közönséget. Végül Beöthy Zsolt olvasta föl Petri 
Mór «Visszatérve» czimü versét Ezután zárt ülés 
következett, melyen folytatták az ügyrendi javaslat 
tárgyalását. 

Történelmi kongresszus. A történelmi társu
lat az országos kiállítással kapcsolatban július 2—9-ike 
közt históriai kongresszust fog tartani. E kongresszus 
elnökei lesznek Ipolyi Arnold és Trefort Ágoston, 
alelnökei b. Kemény Gábor ée Pulszky Ferencz 
A kongresszus történetírásunkra nézve igen fontoe 
kérdések felett fog dönteni, s remélhetőleg látogatott 
lesz, mi annyival inkább óhajtandó, mert ez az első 
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eset, midőn hazai történetíróink hasonló czélból tar
t anak összejövetelt. 

A m a g y a r földrajzi t á r s a s á g e hó 26-án 
Hunfalry J ános elnöklete alat t ülést tartott . Berecz 
Anta l t i tkár jelenti , hogy a német geográfusok ez 
idei nagygyűlése, április 14. és 15-én lesz Hamburg
ban, és erre a társaságot is meghív ták ; jelent i to
vábbá, hogy az első magyar általános biztosító társa
ság 100 forinttal a társaság alapitói közé lépett. 

liéchy Mór olvasott föl ezután igen érdekesen 
utazásairól «A bengáliai tengerpartról a Himalája 
aljáig» czimen. Leir ta elevenen a Ganges vidékét, 
Darzsilinget s a Himalája egetverő csúcsait. Beszélt 
e földrész népéről, óriási gabnatermeléséről 8 meg-
emlité, hogy Keletindia mily siető léptekkel halad a 
czivilizáczió utján. 1853. még csak huszonharmadfél 
mérföld vasútja volt, 1883-ban m á r 10,000 mér
földnyi vashálózaton robogott a gőzkocsi. Értekezé
sébe beleszőtte pár uti kalandját s mindezt gördülő 
nyelven mondot ta el. Figyelemmel hallgaták s végül 
megéljenezték. 

A M á r i a - D o r o t h e a - e g y e s ü l e t , mely a magyar
országi taní tónők gyámolitására van hivatva, e hó 
25-ikén tar tot ta alakuló közgyűlését. Az előkészítő 
bizottság alapszabály-tervezete szerint az uj egyesü
let czélja a magyarországi tanítónők és nevelőnők 
(ideértve az ipar-tanítónőket, gyermekkertésznőket, 
zongora- és nyelvmesternőket) gyámolitása és min
denek fölött «egy vagy esetleg több otthon* fel
állítása. 

Az alakuló közgyűlést Zirzen Janka igazgatónő 
nyi to t ta meg, felolvasva Mária Dorothea főherczeg-
nőnek, az egyesület védasszonyának levelét, melyben 
sajnálkozásának ad kifejezést, hogy a gyűlésen nem 

je lenhet meg. Weber Mariska kisasszony, az előké
szítő bizottság jegyzője adta elő ezután a bizottság 
működéséről szóló részletes jelentést, melyből kitű
nik, hogy az egyesülőt 4400 forint vagyon fölött 
rendelkezik, tagjainak száma pedig meghaladja a 
háromszázat . Ajánlották, hogy az egyesület a ma
gyarosabb «Mária-Dorottya • nevet viselje, de György 
Aladár, az előkészítő bizottság tagja, kijelenté, hogy 
maga a főhgnő kívánta a Dorothea név használatát. 
E lnökké egyhangúlag b. Nyáry Adolf né választatott 
meg. Alelnökök: Békey Imre'ne, Hampel Józsefné 
Pvlszky Polixéna és Tóth József tanfelügyelő; tit
kár Suppan Vilmos; jegyzők: Weber Mariska és 
Nemecskay Irma; pénztáros Zirzen Janka; ellenőr 
Sretrizer Jánosné. A 70 tagú választmányba a leg
ismertebb nevű jótékony hölgyek és férfiak válasz
ta t tak be. 

A k é p z ő m ű v é s z e t i t á r s u l a t b a n nemsokára 
elnökválasztás lesz, miután Ipolyi Arnold püspök, 
ki már korában is lemondott az elnökségről, ujabb 
lemondásához ragaszkodik. Az elnökségre Szlrivy 
József koronaőrt és gr. 'Tisza Lajost emlegetik. 

Ipolyi püspök a választmánynak a lapokban 
közzétett nyilatkozatára szintén a lapok utján vála
szol. Az elnöki beszéd adataira te t t megjegyzésekre 
felhozza, hogy ő a tagdijakat • közel húszezer fo
r in t ra menőnek* mondta , s a választmány szerint is 
18.900 frt. Fentart ja, hogy a társulat igazgatása 
•majdnem háromszor annyiba kerül» mint a meny
nyit művásárlásokra fordítottak, mer t hatezer s 
egy pár száz frtot adtak művásárlásokra, míg a vá
lasztmány nyilatkozata szerint is a legszorosabban 
vett adminisztráczió költségei 13,500 frtot t e t t ek ; 
de ehhez járulnak még a házkezelési és egyéb költsé
gek. A volt elnök meggyőződése, hogy a személyzet 
fizetését alább lehetne szállítani, a mire nézve te t t 
is előterjesztést a választmánynak. De mivel sem 
ezen, sem a művészet magasabb dotálása i ránt nyil
vání tot t intencziói a választmányban az épen alkal
milag jelenlevők közt nem találtak többségre, köte
lességének tartot ta, mellőzve a kényesebb természetű 
ügyek behatóbb részletezését, legalább egész általá
nosságban előterjesztést tenni e felől a közgyűlés
nek, m i n t azt a választmánynak j ó eleve bejelentette, 
mely ezt n e m is kifogásolta. Mert a közgyűlés ál tal 
megválasztott elnök nem lehet sem az igazgatóság, 
sem a választmány egyszerű vélemény nélküli meg
bízottja, hanem tartozik mindenkor férfias nyíltság
gal s őszinteséggel meggyőződését kifejezni, ha az 
mások nézetével ellenkeznek i s ; valamint kötelessé
gének tar to t ta ez esetben állásáról lemondani . 

K e l e t i m ú z e u m . A földrajzi társaság választ
mánya, a közgyűléstől nyer t megbizatása folytán, 
emlékiratot intézett a kereskedelmi miniszterhez, egy 
keleti múzeum felállításának sürgetése végett. A mú
zeum czélja volna első sorban kereskedőinket, iparo
sainkat tájékoztatni, mi és mily áron készül a külföl
dön s képesek-e ők versenyre kelni azokkal. Mint
hogy az ország áruforgalmának túlnyomó része a 
Balkán félszigeten lévő tar tományokra jutot t , a mú
zeumnak a keletre kell fő tekintettel lennie. Meg
ismer te tne az idegen verseny tárgyaival, a fogyasztó 
közönség igényeivel s ízlésével. Á felirat czélja az, 
hogy a miniszter t az eszme megtestesitésére hívja 

fel, az arra legalkalmasabb időben, az orsz. kiállítás 
idején. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
Az e r d é l y i ref. p ü s p ö k v á l a s z t á s a . B. Kemény 

Gábor miniszter, az erdélyi evang. ref. egyházkerület 
főgondnoka, Kolozsvárit időz. E hó 26-ikára értekez
letet hivott egybe, mely a zsinati törvények és a 
püspökválasztás tárgyában volt hivatva megállapo
dásra ju tn i . Az értekezlet a zsinati törvények tár
gyalását egy rendkívüli közgyűlésre halasztotta, a 
püspökválasztásra nézve pedig magánjellegű érte
kezlet tar ta tot t . A püspök-választó közgyűlés május
ban tartatik meg. 

S z e r b t a n s z é k a b u d a p e s t i e g y e t e m e n . 
A budapesti egyetem szerb nemzetiségű hallgatói 
folyamodnak a közoktatási miniszterhez a szerb 
nyelv és irodalom számára külön tanszék felállítása 

A k i r á l y n é m e g s é r t é s e . Erzsébet királyné 
pár nap múlva elhagyja Amsterdamot, hol több hét 
óta időzött Hohenembs grófnő név alatt, gyógyulás 
végett. Fájdalom, idei ott időzését egy botrányos 
eset igen emlékezetessé teszi. Ez e hó 24-én tör tént , 
s az amsterdami lapok ezeket irják róla : 

Hohenembs grófnő szeret városunkban napon
kint sétát tenni és mer t a világosság árt szemeinek, 
rendesen nagy sárga legyezőt tar t a szeme elé. A vá
ros lakosságának egy része e miatt már gyakran te t t 
fölösleges megjegyzéseket, melyeket a magas vendég 
szerencsére nem vett figyelembe ; mer t nem ért hol
landul. Eddig az illetlenkedők beérték puszta sza
vakkal ; de e hó 24-én, midőn a grófnő, a sárga le
gyezőt tartva arcza előtt, a Rembrandt- téren sétált 
végig, egy sétáló azt hitte, hogy protestálnia kell ez 
ellen és esernyőjével ráütött a legyezőre. A szemte
len embert azonnal elfogták. Nyilván nem ismerte a 
királynét. A párisi «Temps» levelezője is foglalkozik 
az esettel és azt írja, hogy az elfogott egyén kihall-

ülésekről n e m vezettek jegyzőkönyvet. Az emlékek 
megmentését az akadémia sürgősnek találta az s 
i ránt kérelmet intézett a belügyminiszterhez is. 
A miniszter most felhívja a hatóságokat, hogy a 
levéltáraikban levő ilyen iratok jegyzékét állíttassák 
össze, a magánosok birtokában levőket is puhatolják 
ki és az eredményről a miniszternek, valamint az 
akadémiának tegyenek jelentést. 

Az o r s z á g o s k iá l l í t á s . Lotz Károly jeles mű
vészünk már befejezte operaházi nagy falfestményé
nek kisebbített olajfestmény-másolatát. Ezt az orsz. 
kiállítás műcsarnokába szánta, hol azt a kupolában 
fogják felfüggeszteni. — Munkácsy is befejezte 
legutóbbi híres festményének újra festett azt a cso-
portozatát, mely a kereszt alatt i jelenetet tüntet i föl. 
E kép, m i n t Sedelmayer, Munkácsy műárusa a kiál
lítási bizottsághoz intézett levelében tudatja, 5 mé
ter magas, és negyedfél méter széles. Másik nagyobb 
képet is szándékszik kiállítani Munkácsy s ez annyi
ban kiváló érdekű, mer t a művészt mint tájképfestőt 
ismerteti meg. A mű czime : «Alkony» s egy pusztai 

fölszólította, hogy művei közül ajánljon egyet, me
lyet a kiállítás megnyitásakor ünnepi zeneképen elő 
lehessen adni . Liszt az ő «Magyar induló«-ját aján
lotta, melyet az 1867-iki koronázó ünnepre szerzett. 
Ez indulót a 68-ik gyalogezred zenekara fogja a kiál
lítás megnyitásakor előadni. 

Dé l sz l áv i roda lmi k o n g r e s s z u s és a h o r v á t 
i r oda lom j u b i l e u m a . A zágrábi délszláv akadémia 
szláv irói kongresszust akartak tartani, melynek leple
zetlen politikai színezetet kívánt adni. A kormány 
azonban a kongresszusra nem adott engedélyt. Az 
akadémia azért nem mondott le a tervről, osak 
más czimet adott neki. E hó 20-án tar tot t ülésén 
elhatározta, hogy megünnepli a délszláv irodalom 
ujjászül eti'sének ötvenedik évét, s e végből az ősz
szel ünnepélyes közülést tart. A programm ugyanaz, 
melyet a tartományi kormány által betiltott kon
gresszus számára készítettek. A kormány aligha meg
engedi ezt is. 

A 38-ik ezred a baloldali sziklán; Eyre ezredes megöletése. 
A 42-ik skót ezred elől; Coveny ezredes megöletése. Az a hely, hol Earle tábornok elesett. 

A K E R B E K A N I C S A T A SZUDÁNBAN F E B R U Á R 1 0 - É N . 

végett. Az egyetem rektora, dr. Bita Dezső, ki a 
szerb egyetemi hallgatók részéről a kérvény támoga
tására küldöttségileg felkéretett, azt jogosnak és 
figyelembevételre mél tónak találta, megígérvén a 
ná la tisztelgőknek, hogy kérvényüket az egyetemi 
tanácsnál és a miniszternél szívesen fogja támogatni . 

MI ÚJSÁG? 
A t r ó n ö r ö k ö s - p á r t déli utazásából e hó 28-ikán 

várták vissza Bécsbe. A dalmát partok megtekinté
sére nem kedvezett az időjárás, mely esős és igen 
szeles volt. Kattaróból elindulva, a kellemetlen idő, 
olykor heves bóra szél is, folyvást kisérte a «Mira-
mare» yachtot, s ekkép sok tervezett ünnepély és 
kirándulás elmaradt. Spalatóban, Lessinában, Sebeni-
cóban. Zárában a legnagyobb lelkesedéssel fogadták 
a fejedelmi párt . Fiume felé utaztokban az idő kide
rült, s F iume városa e hó 27-ikén fényesen fogad
ha t t a a trónörökös-párt. 

gatása alkalmával határozottan kijelentette, hogy 
nem ismerte a királynét. Valószinti, hogy részeg 
volt. Csak is ily beszámithatlan állapottal men the tő 
valamennyire az ily gyalázatos magaviselet. 

A f ő r e n d i h á z márcz. 27-iki ülésében bevégezte 
a főrendiház reformjáról szóló törvényjavaslatot, s 
így a jövő ülésszakban már az uj főrendiház kezdi 
meg működését. A főrendek elfogadták a törvényja
vaslatot ugy, a mint a ház bizottsága előterjesztette. 
A 3000 frtos czenzus elfogadtatott, az izraelita hit
főnök kihagyatot t ; a kormány által kinevezendő ta
gok száma 50-re korlátoltatott , s végre elfogadta a 
ház azt is, hogy az uj főrendiházból kimaradó tagok 
közül a főrendek egyszer, t . i. az uj alakulásnál, 
ötven tagot választanak. Sok indítvány tör tént az 
élénk viták alatt, de a többség teljesen elfogadta a 
kompromisszumot. 

Az o r s z á g g y ű l é s e k t ö r t é n e t e érdekében Ti
sza Kálmán belügyminiszter rendeletet intézett a 
törvényhatóságokhoz. Az akadémiában Zichy Antal 
hivta fel a figyelmet arra, hogy az 1848. előtti 
országgyűlések számos fontos emléke még ismeretle
nül lappang, mer t az akkor különösen fontos kerületi 

je lenetet tün te t fel, hátul falu és erdőség s az előtér
ben egy leány felügyelete alatt hazatérő csorda lát
ható . Még egy pár kisebb genreképet is állit ki . — 
A Parisban lakó magyar festők közül részt vesz a 
kiállításban Ebtier Lajos is két tengerparti jelenetet 
feltüntető génre-képpel, úgyszintén Récész Imre , ki 
egy ujabb magj'ar tárgyú humoros képet fest, továbbá 
Karlovszky Bertalan. — A mííipari régiségek cso
portja gazdagon fogja képviselni hazánk e nembeli 
kincseit. Eddigelé 52 kiállító tárgyai vannak elfo
gadva. Különösen kiválik a gyulafehérvári Bat thyány -
könyvtár által bejelentett «Cardinalis Pe t i i Pázmány» 
feliratú berakott munka, kagyló, ezüst és rézlemezek
kel. Muzeumok közöl részt vésznek, az egri érseki 
múzeum, a felső-magyarországi múzeum, a nagy
szebeni Bruckenthal-muzeum, s az erdélyi régészeti 
múzeum. Az egyházak, káptalanok, apátságok nagy
becsű templomi szerekből állí tanak ki gyűj teményt; 
a fruskagorai kalugyer kolostorok (Szlavónia) pedig 
400 darab régi hímzést. A műemlékek országos 
bizottsága hazai műemlékrajzokkal vesz részt. A ma-
gánkiállitók gyűjteményei is gazdagítják a műipar 
régiségeit. — Liszt Ferenczet a kiállítási bizottság 

Az ellenség visszavonulása a folyón át. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napok a l a t t : MIKITA 

MÁTÉ, aranymisés pap, a szent Bazil-rend tar tományi 
főnöke és a munkácsi egyházmegye szentszéki ta
nácsosa, 83 éves korában, Csernekhegyen. — SZTA-
RILL IGNÁCZ, plébános és élesdi kerületi esperes, 45 
éves korában, a biharmegyei Pecze-Szőllősön. — 
BBNCZE PÁL, szentkatolnai kath. lelkész, 62 éves 
korában. — KOLBAY JÁNOS, kir. tanfelügyelő, 39 éves 
korában, Magyar-Ovártt. — HLATKY JÁNOS, állami 
folyammérnök, Budapesten; ugyanit t SCHLATTBR 
KÁBOLY, a pesti hengermalom társaság pénztárnoka, 
legrégibb és mindig pontos hivatalnoka, ki Svájczból 
költözött hozzánk, s a szabadságharczban mint nem
zetőr küzdöt t ; dr. BARACS BENEDEK; a főváros egyik 
ismert ügyvéde. — PILTA MIKLÓS. Miskolcz város 
tisztelt és gazdag polgára, 77 éves korában. — STBA 
ZSIGMOND, a béllyei főherczegi urodalom főerdésze, 
Albertfaluban. — Sntö DÉNES, a sepsi-szentgyörgyi 
polgári iskola igazgatója. — CSISZAE MIHÁLY, tekin
télyes kereskedő, a kereskedelmi társulat elnöke, 
Kezdi-Vásárhelyit. — GRIMM JÁNOS, veterán színész 

és osztályrészes igazgató, 75 éves korában, Kis-Zom-
borban. — Dr. AKONTZ JÓZSEF, kolozsvári ügyvéd. — 
GBAFFAY VILMOS, megyei árvaszéki igtató és volt 
huszár-főhadnagy, Temesvártt. — LABACH IGNÁCZ, 
törvényszéki nyűg. irodatiszt, 85 éves korában, Zala-
Egerszegen. — SZENTAPÁTI JÁNOS, a szabadságharcz
ban honvéd-hadnagy, Nagy-Váradon. — KIRJÁKOVITS 
ZSIVOJIN, ügyvéd, Szerémmegye egykori alispánja és 
volt horvát képviselő. Zomborban. — SCHLECHT JÁ
NOS, derék polgár, Zilahon, 74 éves korában. — 
Ifj. BARKA MIKLÓS, harmadéves theologns Zoványon. 
— SZABÓ ADOLF kegyesrendi áldozár, a podolini társ
ház másodfőnöke és házi lelkiatya, 73 éves korában, 
melyből ötvenöt évet töltött mint szerzetes. Podo-
linban. — HALÁCSY SÁNDOR, jeles mérnök, ki a fővá
ros háromszögellési fölmérését is teljesítette, s Bu
dapest városának osztálymérnöke volt, 48 éves korá
ban, Budapesten. — DAMJANOVICH JÁNOS, a hetvenes 
években szegedi ügyvéd, Temesvártt . 

KellemesiMBLCZER ISTVÁNNK szül.Lopresti Hen
riette bárónő, cs. k. kamarás és titkos tanácsos neje, 
65 éves korában, Bécsben. — Özv. ZSBNY JÓZSEFNÉ 
szül. Gózon Krisztina, 77 éves korában, Halason. — 
KONCZ ELEKNÉ, szül. Hilibi Gál Klára, Gál János kir. 
kúriai biró leánya, 47 éves korában, Maros-Vásár
hely i t ; ugyanott PETELEINÉ Eranosz Bebeka, Pe
telei István jónevü iró édes anyja, 72 éves korá
ban. — SEBESI ALBERTNÉ szül. Szoboszlói Ludo-
v ika , Udvarhelymegye árvaszéki elnökének neje 
és Sebesi Jób fiatal iró édes anyja, Székely-Udvar-
helytt. — ZEYK NINA, Zayk Károly Alsó-Fehérmegye 
főispánának leánya, 47 éves korában, Diódon. — 
Özv. KOTSIS MIKLÓSNÉ szül. Weisinger Rozália, 
81 éves korában. Vámon. — SCHREIBERNÉ szül. 
Müller Maximiliana, 80 éves korában, Aradon; 
ugyanott DEMELLE IGNÁCZNÉ szül. Kresz Veronika. 
— Özv. EGERSZEGHY MIHÁLYNÉ szül. Eötvös Ka
talin, 71 éves korában, Siklóson. — ÉAJNAL M I 
HÁLYNÉ szül. Szalánczy Julianna, 43 éves korában, 
Nyíregyházán. — Özv. SZIGETHY JÓZSBFNÉ született 
Petr ich Zsuzsanna, 68 éves korában. Székesfehér
várit . — GIANONE ÁDOLFNÉ szül. Dapsy Berta, mér
nök neje, 32 éves korában, Miskolczon. — Id. JENO-
VAY SÁNDOBNÉ szül. Vida Terézia, 54 éves korában, 
Félegyházán. —• BOGDÁN MARKÓNÉ szül. Joanovits 
Zsófia, 28 éves korában. N.-Kikindán. — Özv. FISCHL 
JÓZSEFNÉ, Fischl Zsigmondnak, az aradi kereskedelmi 
és iparbank vezértitkárának édes anyja, 64 éves ko
rában. — BISCHOF KAROLINA, 17 éves korában, a 
tolnamegyei Belső-Hidegvégen. — UDVARDY KÁ-
ROLYNÉ, szül. Degré Mária, Degré Alajos jeles irónk 
nővére, 63 éves korában, Aradon. — Dr. DÖLESCHÁLL 
GÁBÓRNÉ szül. Ádler Jozefa, Miskolcz város egyik 
ismert orvosának neje, 60 éves korában, Miskolczon. 
— Özv. GRENTZNER SIMONNÉ szül. Herczegh Rozália, 
68 éves korában, Budapesten. 

SAKKJÁTÉK. 
1323. számú feladvány. Dubbe F.-tól. 
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Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

Az 1318. sz. feladvány megfejtése 
Blümcl S.-töl. 
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2 Ff8—h6 . . . . . . Kf6—e5 
3. b3—b4 t. sz. 
4. H v. F v. e4—e5 matt. 

a. 
1. . . . . . . . . . . . . . . . Ke5—f* (b) 
2. F f 8 - h 6 f __. . . . Kf4—g4 
3. Be3—g3t— — — Kg4—h4: 
4. Fb.6—g5 matt. 

6. 
1. . . . . . . . . . Ke5—d6 (c) 
2. b3—b4 . . . Kd6—c7 . 

• 3. Ff8—e7 : — Ke'—cS 
4. Be3—c3 matt. 
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1. — — — _ . . . Ke5—d4 
2 Ha3—c4 . . . . . . Kd4—c5 
3. Ff8—e7 t . . . . . . 
4. a2—a4 v. Hh4—f3 matt. 

H e l y e i é n fej tet tek m e g : Budapesten: K. J. és F. II-
Andorfi S., Kovács J. — Az Erkel-sakktársaság nevében : 
Exner Kornél, Senki Ede. — Tarnóczon : Németh Péter. 
Macsolán : Varga József. — Tornán : Pap József. — 

A pesti sakk-kor. 

A • Jog tudomány i Közlöny* márczius 27-diki 
(13-ik) száma a következő tartalommal jelent m e g : 

A BTK. 335. §-a és a 41. számú döntvény. 
Dr. Kéri Miklóstól és dr. Barna Ignácz budapesti 
keresk. akadémiai tanártól. — Törvénykezési Szemle : 
Gácsfalvi avagy pócsfalvi? Káplány Géza erzsébetvá
rosi kir. törvényszéki bírótól. — Vegyes házassági 
jogunk. Dr. Daempf Sándor pécsi ügyvédtől. — 
Különfélék. — Nyilatkozat. Dr. DelVAdatni Rezső 
budapesti ügyvédtől. 

MELLEKLET: Curiai Határozatok. — A buda
pesti ügyvédi kamara évi jelentése. 

jöhet; s örülünk, hogy éles kritikánk ily hatást gyako
rolt. Most márjesak a versalaknak divatból kiment ízlés
telensége (par asztrigmus formája) ellen teszünk kifo
gást; de a következő szép négy sort ide igtatjuk 
belőle: 

Gazdagságra sohse vágytam, 
Szivem most se kívánja, 

Kész boldogság neki mindig 
A szenvedés hiánya. 

Ezen az utón haladva, valóban élvezhetőt fog nyújt
hatni; azért csak — előre 1 

Kr i t ikán alul . Tarde venientibus. Tavasz kez
detén. — A vén zsidó halála. Kis hitüvé leszek én is. 

SZEBKESZTÖI MONDANIVALÓ. 
X X X . A két forditott költemény közül a H. E.-ó 

eredetiben is többet ér, fordítva is szebben van, mint 
a másik (bár sokkal híresebb költőé); de annak a for
dítása sem kifogástalan és mind a kifejezések, mind 
a verselés (rímek és rbythmus) tekintetében elférne 
rajta az utolsó ráspoly. 

Oly csinos B e t i . Igazán csinos vers; de gyönge 
fordítás. A fordító a gyakorlatnak még nagyon a kez
dete elején van 1 

A kiábrándulás nem kívánja, hogy prózában 
írjunk verseket; írjunk tisztességes prózát, ha kiábrán
dulunk abból a reményből, hogy költő is lehet belő
lünk. Az ilyen sor (kezdőnek) «Tulajdonképen mit 
akarok én ?• prózának is egyhangú; s azért csak 
helyeselhető elhatározása: 

Nem akarok híres lenni már 
Sőt többé tán verset sem irok. 

S ha «tán> mégis írna: kérjük küldje máshova. 
A nagymama meséi . Igazán nem értjük. A többit 

megértettük, de annál kevésbbé szeretjük a bennök ural
kodó czinikus hangot; nem illik fiatal emberhez. 

J ó órában. Csakugyan, ez már komolyan számba 

T a r t i i l o m . 
Szöveg: József főherczeg családja körében. 

Jókai Mórtól. — Tavaszi mennydörgés. (Költemény.) 
Lévay Józseftől. — Utazás ismeretlen állomás felé. 
1849. ápril 23-tól május 5-ig. 9. Veszprémmel szem
ben. 10. A Bakonyban. 11. Az első hét vége. — 
A legújabb bonyodalmak szinhelye. — Homokból 
font kötelek. Angol regény. Irta Francillon R. E. — 
A gólya. — A legnagyobb csillagvizsgáló intézet. — 
Egyveleg. — A csendes oczeán szigeteiről. — Az első 
magyar iparkiállitás. — A kirkabani csata. — Iroda
lom és művészet. — Közintézetek és egyletek. — 
Egyház és iskola. — Mi újság? — Halálozások. — 
Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Hetinaptár. 

Kópék: József főherczeg Mária Dorothea és 
Margit főherczegnőkkel. — Klotild főherczegnő Józsi 
és László főherezegekkel. — József főherczeg és Klo
tild főherczegnő. — Józsaf fóh^rJJJ* g/eímikei 
(3 képcsoportozat.) 

HETI KAPTÁR. Április ho. 
Nap Kathollkus ét prottttant GBr5g-Oroti Izraelita 

V D 6 Virágvas. 
Qnirin hv. 
Amcsi pr. 
Hágó pk. 
N. csütörtök 
N. péntek 
N. szombat 

30 
31 

1 
2 
3 
4 

HoldválUzásai: 

D Painar. 
fGuidó 
fJAlmosz. 
t Tivadarka 

I17F 6 Elek 
18Czirülpk. 
llíiKrizs.ésDár. 
|20Szobb. vtl. 

;;21Jakabazifj. 
22 Vazul vt. 
23 Nikon 

t Nagy csütörtök 
t fagy téntek 
j Nagy szombat 
Utolsó negyed 7-én 3 óra 58 pk. délu 

13Methnz. 
14El. sz.b. 
15P«s. k. 
162 liusv 
17M.l .n. 
18Fél.2.n. 
198. Cha 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. 
iL. Egyetem-tér 6. szám.) 

A gyuró -gyógymódszer (massage) ujabb idő
ben legkiválóbb orvosaink által igen jó eredmény
nyel alkalmaztatik zsugorok, bénulások és csúzos 
bántalmak elhárítására és megszüntetésére s e czélra 
a legjobb hatásúnak nyilvánítják a Brázay-féle sós
borszeszt. Erre vonatkozólag dr. Lőrinczy Ferencz 
ur, a k. k. orvosok orsz. egyesületének titkára, tüdő-
és szívgyógyász, a következő levelet intézte Brázay 
Kálmánhoz: .Budapest, 1885. márcz. 12. T. Brázay 
Kálmán nagykereskedő urnák Budapesten. Csúzos 
(rheumatikus) bántalmaknál, az ezen betegségek kö
vetkeztében gyakran fejlődni szokott szivbajok elhá
rítása czéljából, valamint számos betegségnél, egyéb 
gyógyhatány mellett igen czélszerü az úgynevezett 
bedörzsölés," kenő-gyuró- gyógymód (massage) s ezen 
műveletnél az ön által készített kitűnő összetételű 
sósborszeszt minden esetben igen jó eredménynyel 
szoktam használni, s igy azt mindenkinek ajánl
hatom.* 

(Három krajczárral) naponkint eszközölni 
lehet testünknek alapos tisztogatását s ez által egy 
egész sereg betegségnek elejét vehetjük, melyek a 
táplálkozás s emésztés rendes menetének megzava
rásából (székrekedés, gyomor-, máj-, ós epebajok, 
aranyeres bántalmak, vértolulás, étvágy-hiány, stb.) 
erednek. Brandt B. gyógyszerész svájezi labdacsait 
értjük e tisztító eszköz alatt, melyből egy dobozzal 
70 krért kaphatni a gyógyszertárakban. Megfigye
lendő hogy a doboz czimlapján rajta van-e a fehér 
kereszt vörös mezőben s Brandt B. névaláírása. 

Köszvényesek- és idegbetegeknek . Ismételve 
felhoztuk e helyen a Kwizda Ferencz János, cs. k. 
udv. szállító és korneuburgi kerületi gyógyszerész 
által készített köszvényfolyadékot. A mint a folyton 
beérkező bizonyítványok tanúsítják, e készítmény 
biztos hatású, majdnem csalhatatlan szernek tekint
hető a köszvényes és csúszós bajok ellen. A számos 
és gyakran valóban meglepő eredmény folytán, me
lyek a Kwizda-féle köszvény-folyadék által elérettek, 
a tudakozódás oly élénk lett, hogy Kwizda ur szük
ségesnek látta, készítményének letétéit jelentékenyen 
szaporítani, ugy hogy az jelenleg már Ausztria Ma
gyarország minden gyógyszertárában megszerezhető. 

INEPGYOGYSZ ER! 
( t e r m é s z e t e s g y ó g y m ó d ) . 

lS81-ik évtől kezdve örvend erén kitűnő szer, nagy ujsáK-reclamok 
n é l k ü l (mint ez minden más szernél szokásos, hogy annak elterjedést 
szerezzünk), a beteg közönség részéről a legélénkebb tudakozódásnak, 
miután azt az egyik szerencsésen fellábadt egy másik szenvedővel 
közölte, s igy lett e szer szájról szájra a széles világon elterjedve, 
mindenütt gyógyítói a g és hasznosan hatva. Miután ezen népgyógyszer 
niimi.izon tápanyagokat, melyek »z emberi test felépüléséhez és fen-
tartásához f e l t é t é n ü l szükségesek, Összesűrített kivonatban tartal
mazza és épen ezért csak kis mennyiségben kell a gyomorba juttatni, 
hogy a beteg test fenntartását, erőhöz való jutását eszközöljük, ugy 
az kitűnő hatásúnak mutatkozik m i n d a z o n betegségeknél, melyek 
általános elfryengmlést é s leső ványo dós t okoznak, de különösen 
mindazon gyomor baj oknál (hol ugyanis a közönséges ételek meg nem 
szenved tétnek), továbbá minden tüdő-, mell- és légzési szervbajnál, 
nagyon huzamos köhögés, asthma, vérszegénységnél (sápkórnál), láb-
badozóknál átszenv dett súlyos betegség után, gyenge gyermekeknél, 
megzavart idegrendszernél és különösen m i n d e n ü t t , hol a testnek 
észsze rű és e r ő t e l j e s táplálása s z ü k s é g e s n e k mutatkozik. Ezen 
szer jóizü és mindenki sziveden beveszi. — Egy eredeti doboz át a 
használati utasítással együtt 4 frt, egy próbadoboz 2 frt (Románia 
részére 10 fre, illetve 5 frc.) — Szétküldés készpénzfizetés vagy után

vét mellett az oroszlán gyógyszertár tulajdonosa 
1 Stcnner Frigyes által Brassóban (Erdély). 
| R a k t á r a k a következő gyógyszerész uraknál: Török Józse f Bnda -
| pe s t , k i ráJy-u toxa 12, Hensteixt F ü l ö p Bécs , 1, Plankengasse 6, 
B r o s s M i h á l y és t á r s a B u k a r e s t b e n és Pe t e l enz K. J a s s y b a n 

Hála és elismerő irat. 
Tekintetes S t e n n e r F r i g y e s , gyógyszerész urnák, Brassóban. 

Budapest 1885. febr. 3 . 
Szíveskedjék mielőbb az 5n asthmanál kitűnőnek bizonyult nép-

I gyógyszeréből 3 agy dobozt utánvéttel küldeni. Kiváló tisztelettel 
W e l s s e E . eczetgyáros TI., Podmanlczkyutcza 41. 

.MARGIT 
g y ó g y - f o r r á s - v i z e t f 

hazai és külföldi orvosi tekin
télyek legjobb eredménynyel 
alkalmazzák: tüdő- , g é g e - és 
a g y o m o r hurutos bántalmai-

nál. 
Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend. 

KIZÁRÓLAGOS FŐRAKTÁR: 

EXZELLENT-SZÉKEK. 
Javított 

amerikai 
Használhatók szék, zsöllye-szék, nyugágy és rendes ágy 
gyanánt E székek az egyetlenek a vi ágon, melyek lOféle 

állásba helyezhetők; kiválóan 
alkalmasak támlás-, dohányzó-, 
olvasó-, kerti, szunyókáló- és 
hölgy-székeknek, s katonatiszti 
körökben igen kedveltek és el 
vannak terjedve. Mint egy könyv 
összecsaphatok, s ily alakban a 
falhoz támasztva, vastagságukban 

12 centiméternyi helyet foglalnak el, pontosan 8 kilogr. nehézségnek, s a 
postán csomagként szállíthatók. £ > zekéket 2 vámmázsa nehézségű egyének 
használhatják! s azok tartósságáért 3 évi jótállás nyujtatik. Legillőbbek 
alkalmi ajándékul, es Dr. med. Rainer által Budapesten, könnyű átalakít
hatóságuk, valamint kényelmességük miatt betegek és üdülők részére a 
legjobban ajánltatnak. E székek a fonnebbi rajzhoz tökéletesen hasonlítanak, 
barnára vannak lakkozva és párnázassál (jute-szövet-bevonat) együtt 7 frtba 
kerülnek; fin. belga szőnyeggel elegánsan s elpusztíthatatlanul 9 frt; igen 
nagy és igen nehéz egyéneknek belga szőnyeggel 10 frt. Csomagolás 30 kr. 

7000 drb lett eladva. Szállítás utánvét mellett. 209Í 

S C H Ö B E R L C , Budapest, IV., szerb utcza 13. sz. 
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I T \ VI O 1 / i I T \ / I • M 2 ° 9 1 t o t t áron kaphatók a 

L U L U K U I Y L I P VIDATS-féle gépgyárban 
m. L udv. szállítónál, Budapest. 

Mindennemű gazdasági gépek és szerek, nevezete
sen Vidats -ekék egyes-kettős és hármas, rosták, 
vetőgépek, boronák, hengerek, morzsolok, jár-
gány-cséplőgépek stb. j e l e n t é k e n y e n leszál l í 

tot t áron kaphatók a 

IX.. n y u l - a t c z a 11. *%, 

Kívánatra képes árjegyzékek megköldetnek. 

!ÜÍ l Ír l Í ÍÜCTÜÜi 

szépirodalmi h e t i l a p 
f. évi ápril hó elsejével harmadik évnegyedébe lép és 
rövid fennállása óta, rendkívül dus és változatos tartal
mánál fogva oly pártolásnak örvend, mely az irodalom 
terén valóban páratlanul áll hazánkban. 

A «Gondüzö» erkölcsöt nemesítő és lelket művelő, 
érdekfeszítő és gondokat űző olvasmányaival kimerithet-
len tárházat képez családok és egyesek számára. 

A «Gondüző» munkatársai: P. Szalhmáry Károly, 
Tolnai Lajos, Komócsy József, Kiss József, Margitay 
Dezső, Mikszáth Kálmán, Szana Tamás, Tóth Endre, 
Vértesi Arnold, Kazár Emil, Éjszaki Károly, Endrődt 
Sándor, Balázs Sándor, Dalmady Győző, Prém József, 
Hentaller Lajos, Sziklay János, Reviczky Gyula, P.lágyi 
Lajos, Lévay Sándor stb. stb. 

A "Gondűző, továbbá megkezdte «A gránátköves 
asszony., Marlitt E. világhírű regényének közlését egye
dül jogosított magyar fordításban, mely regény egyszerre 
hat nyelven jelenik meg. 

Végre pedig örvendve említjük meg, hogy Jókai Mór 
és Beniczkyné-Bajza Lenke, koszorús íróink igéretét bír
juk, hogy a «Gondflzö» számára írni fognak miáltal oly 
kellemes áflyzetbe jntottunk, hogy hazánk irodalmi ki
tűnőségeit csoportosítsuk lapunk körül. 

A "Gondűző, megjelen minden vasárnap 3 i ivnyi tar
talommal és ára a bérmentes szétküldéssel együtt ne
gyedévre csak 1 fit 50 kr, félévre 3 frt. 

Mutatványszámmal mindenkinek szívesen szolgálunk 
ingyen és bérmentve, ki e végett hozzánk fordul. 

Az előfizetési pénzek legczélszerübbeu posta-utalvány-
nyal a «Gondüző» kiadóhivatalhoz küldendők. 

Székely Aladár, 
2 0 9 * a «Gondűzó. kiadó-tulajdonosa 

Budapesten, dob-utczi 14. 
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ÍGÉRVÉNYEK 
BÉCS VÁROSI SORSJEGYEKRE" 
á 2 frt 50 kr. és bélyeg . . . .... __ . . . _ 

Főnyeremény 200 ,000 forint. 
Húzás 18S5. ápril 1-én. 

Magyar Jutalék sors jegyekre 
egészek 3 frt és bélyeg — . . . — — — 
fél 1 fi t 75 kr. és bélyeg . . . . . . . . . .. . . . 

F ő n y e r e m é n y 100 ,000 forint . 
Húzás 188ö. ápril 15-én. 

M 
50 á 1 frt és bé lyeg . . . . . . -

Főnyeremény 50 ,000 forint. 
Húzás 1885. ápril 15-én. 

l i l Ó C l tf« VAVlWA mindennemű állami papíroknak I 
ÜUtloí l VO IvICiOC es sorsjegyeknek a napi árfo-

lyam szerint. 

P É1 ¥ 7 17 I A I V «fl 1? 17 é r t é k p a p i r o k r a l 
L i l L E L U L I H l I i i y mérsékelt kamatokra | 

banküzlete, hatvani-
utcza 17. sjám. LOBY J. 

A «.31.agy»l? J!Ierkl ir» czimü pénzüzleti fuuóiratl 
előfizetési ára egy évre 2 frt o. é. 20771 

KWIZDA KÖMVÓY-WI.ÍlliKkJt 
évek óta kipróbált, jeles szer 

köszvény, csúz és idegbántalmak ellen. 
Jelesnek bizonyul ficzamodások, az izmok; 

• és idegek feszültsége, véraláfutások, zúzó-, 
P dások, a bőr érzéketlensége, továbbá helyi \ 
íf* görcsök (lábikragörcs), idegfájás, s köte-1 
> lékek után származott daganatok ellen; 

főként erősitő szer nagyobb fáradságok, 
gyaloglások, stb. előtt és után, valamint elöhala-
dott aggkorban beállott gyöngeségeknél. 

Valódi minőségben a következő czégeknél : Budapesten 
nagyban: Török József gyógysz., kiraly-uteza, StrobcnU 
restv., Thallmayer A. és Seitz, Pillich F. (kerepesi udvar); 

Koehmeister Frigyes utóda. 

Fő le té t : K W I Z D A FERENCZ JÁNOS 
kerületi gyógysz. és c*. k. udv. szállítónál Korneubargbaa. 

Egy üveggel 1 frt o. é. 
g ^ n . Ezen kívül a k o r o n a o r s z á g o k m a j d m i n -
^ ^ * d e n g y ó g y s z e r t á r á b a n vannak letétek, me 
lyek a vidéki lapok által idö'nként köztudomásra hozatnak 
S x i v e s m e g r f i s r y e l é i s a . l . E készítmény vételénél 

kérjük a t. közönséget, mindig K w i z d a k ö s z v é n y -
f o l y a d é k á t kérni és arra figyelni, hogy ép úgy mm 
den üveg, valamint a carton is a tönnebbi vedjegygyel 
van-e ellátva. 

eső, szél és hidegség ellen. 

Csak 2 frt 
IQ pompás, meleg, nstigszöfetü 

Polgáriakat 
uraknak, nőknek, fiuknak és 
leányoknak. — Nincsen jobb, 
tartósabb, olcsóbb és kényei; 

mesebb, uiini ezen mi "den egyénnek gyönyörűi n illő 
ruhadarab, mely, fekete, kék, barna, drapp én tzürke 
sziliben kapható, >'s következő előnynyel bír: 1808 

l-Bzör. Minden testbei lyönyörüen 1116 szabása. 
2-szor. i testet folyton egyenlő melegségben tartja. 
3-szor. Egyéb drága téli rnháxat nélkülözése. 
4-szer. Olcsósága, tartóssága, csinos divatos állasa. 

A ki ily t Polgári 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. — E g y e d ü l i e ladás i és szé tküldés ! c z í m : 

FEKETE GYULA 
Bécs, V I . ker.. E n g e l g a s e Nr. 10 U. 

A .Franklin-Társulatit kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható, 
— az osztrák tartományok számára Szelinszki György cs.kir. egyet, könyvárusnál Bécsbem 

I. Stefansplatz 6. 

A 
TANKÖNYVE 

Jr=lr=JH> 

A vidéki szálloda- sfürdő-vendéglős urak különös figyelmébe ajánlom hirdetményemet. 

GÉCZY FERENCZ 
e lső budapest i -Ji'39 

élő- és tisztított ha rom ti-, tojás-
és vadas-áru csarnoka 

Budapest, IV., Duna-utcza 10. sz. | 
ttz ,,arany fáczánhoz" 

ajánl az évadra idei szép t isztított fiatal l ibát, 
idei fiatal csirkét és fiatal poulardot, vadsertés, vadkacsák és egyéb saison-vadat - Főraktár 
Magyarország részére valódi stiriai és franczia hizlalt baromfiból, u. m.: poulard és kappanok, 
conservek. Ludzsir, naponla friss ludmáj, üzletemben kapható legjutányosabb ér mellett. Tojás 
(friss) átnézett jótállás mellett Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan eszközőllclnek. 

I 
I 

ORVOSNÖVENDÉKEK ÉS GYAKORLÓ ORVOSOK SZÁMÁRA. 

IRTA 

Dr. PURJESZ ZSIGMOND 
a belgyógyászat egyetemi ny. r. tanára Kolozsvártt. 

A S Z Ö V E G K Ö Z É N T O M O T T S Z Á M O S Á B R Á V A L . 

Első füzet. 

Ara fűzve 2 frt JfO Jcrajczár. 
T á j é k o z t a t ó . Az orvosi közönség magyar nyelven irt terjedelmesebb belgyógyászati 

munkával eddig nem rendelkezett; egyaránt érezte ennek hiányát ugy az orvostanhallgató, 

mint a gyakorló orvos. , • ,r * , 
Az alólirott kiadó czég e hiányt . A B e l g y ó g y á s z a t T a n k ö n y v e , k.adásával 

kívánja megszüntetni. / " ' , _ " ' ' 
E mü megírására Dr. ParJebZ Z s i g m o n d kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt sikerült 

megnyerni, a mi biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a tárgy minden tekintetben az orvosi 
tudomány legújabb vívmányai értelmében lesz feldolgozva és hogy a gyakorlat kívánalma. 
leginkább lesznek szem előtt tartva. 

Az egész mü mintegy 75 sürün nyomott ívre terjed. 
Könnyebb megszerezhetés szempontjából a műnek részletekben való kiadása lett vá-

lasztva, oly formán, hogy egy-egy részlet 1 5 - 2 0 ívvel két három havi időközben adatik k, 
Az egész mü tehát az 1885-dik év folyamán fog megjelenni. 

FranMin- Társulat 
magyar irocl. intézet és könyvnyomda 

A z e l s ő f ü z e t t á r g y m u t a t ó j a 
A l t a l á n o s fertőző b á n t a l m a k : Előszó. — Bevezetés a fertőző bántalmak kór- ét 

gyógytanába. — 1. Hasi hagymáz. Bélhagymáz. Typhus abdominalis. — 2. Küteges hagy
mái. Typhus exanthemathicus. - 3. Visszatérő láz. Typhus recurrens. — 4. Vörheny. Scar-
latina. 5. Kanyaró. Vörös himlő. Morbilli. - 6 . Piros küteg. Vörhecs. Rubeóla. 7. Himlő-
Módosított himlő. Variola. Variolois. — 8. Bárány himlő. Varicella. - 9. Roncsoló torok, 
lob. Diphtheritis. — 10. Vérhas. Dysenteria. — 11. Ázsiai hányszékelés. Ázsiai cholera. 
Függelék: Európai cholera. Cholera nostras. — 12. Mocsárláz. Váltóláz. Hideglelés. Maia
ra. — 13. Járványos agy- és gerinczvelőhártyalob. Meningitis cerebrospinalis. — 14. A 
pestis. Dögvész. Mirigyvész. - 15. Orbáncz. Szent Antal tüze. Erysipelas. — 16. Geny-
ewérüség. Rejtélyes geny-evvérüség. Septicopyaemia. Septicopyaemia cryptogenetica. — 
17. Venericus bántalmak. - 18. Víziszony. Veszet t ig . Ebdüh. Hydrophobia. Lyssa. Rabies. 
Ragé. — 19. Taknyosság és börféreg. Malleus humidus et farciminosus. — 20. Lépfene. 
Pokolvar. Carbunculosis. — 21. A fonalóczkór. Trichinosis. 

A légsosservek b á n t a l m a i : I. Szakasz. Az orr betegségei. — II. Szakasz. A gége 
bántalmai. — III. Szakasz. A légcső és hörgők bántalma. 

LA. • 

LATZKOVITS A. 

FÉRFIINGEK 
speciális készítője 

ajánlja különlegességeit 
URI DIVATÁRUK 

psFEHÉRNEMÜEKBEN 
y feltűnő olcsó árakon. 

Ll hlflUAÍnlf fmiinlmóliot A ne^cá be-illtával hölgyközönsé^ünk 
n O I U j C l í l K I I Q y C i l l l C U t S ! figyelmébe ajánljuk megrendelés végett a 

mm®$wt*$®$^ 

háztartási gazdasági és szépirodalmi hetilapot, a magyar gazdasszonyok orsz. egyle
tének hivatalos közlönyét, mely már IV. évfolyamban van a nagy elterjedésnek örvend. 
Megjelenik minden vasárnap, Munka után cz irű ingyenes szépirodalmi melléklet 

Előfizetési árak: egész érre 6 frt,—féléTre 3 frt ,- negyeáém l fit so ír. 
Előfizetések legcélszerűbben postautalványnyal a ^ ^ ^ J ^ T T ^ ^ 
hivatalába, Budapest, váczi körút 20. sz. a. intézendök * ? * * * £ £ % £ ! 
való megkeresésre a kiadóhivatal ingyen és bérmentve küld mntatva 
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ií 
Kérem tessék olvasni! 

Egy árveréses alkalmával egy híres pokrócz- és ló-
takarógyár egész készletét a rendes árnak feléért meg
vettem, s míg a készlet tart, 

csak 1 forint 7 5 krajczarért 
adom darabját 2024 

1550 ó r i á s i n a g y , r e n d k í v ü l vastag:, széles, 
e lpusz t i th a t a t l a n 

ló-pokrócznak. 
E pokróczok 190 ctm. hosszúak és 130 ctm. széle- I 

sek, színes keretekkel ellátvák s vastagok mint a [ 
deszka, azért valóban elpusztíthatatlanok. 

Száz és száz köszönöirat, valamint utánrendelés mérv- fi 
adó egyénektől, kik már nálam ily pokróczokat vásárol- U 
tak, irodámban megtekinthető, tehát az utánzott szédel- j 
gö's hirdetésektől óvakodni kell. 

A küldeményezés készpénzre vagy utánvéttel törté* (1 
nik. — E pokróczok naponta minden irányban küldet- [ 
nek s mindenütt tetszéssel fogadtatnak, miután egy- jj 
szersmind ágytakaróul is használtathatnak s azelőtt N 
több mint kétszerannyiba kerültek. Megrendelési czim : [1 

Webewaaren-Manofaetnr, 
J. H. RABINOWICZJ 

Wien, n., Schiflamtsgasse Ir. 20. 

Él 

m 

m 

m 

I 
A « F r t i n l i l i i i - T á r s i i l a t » kiadásában Budapesten 
megjelent és 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. 
egyetemi könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz Nr. fi. 

ANGOL ÉS MAGVAR 

BESZÉLGETÉSEK 
KÉZIKÖNYVE 

m 

Ez egy, a legpompásabb művészies ind-persa szí
nekben bámulatos szépen, a legfinomabb bársony 
pluch-féle vastag szövetből készült, valódi selyem
mel különböző színvegyületben át meg átszőtt, va
lódi perzsa selyemkendőhöz hasonlító, gyönyörű 

perzsa rojtokkal díszített 

wlndiau-nafiykendű 
nagy—meleg— elegáns—divatos—esodaszépse'gű. 

Hogy a nagy, 497") drbnyi készleten még a nyár előtt 
túladhassak, elhatároztatott, hogy e pompás női 
nagykendőket,melyek tulajdonképen háromszor any-

nyit érnek, darabonkint 

1 frt 25 krajczár 
potom árért adom el. Könnyen elgondolható, hogy 
egy ily eset az életben soha többé nem fog előfor- ! 
dúlni, s hogy e csod*szerű «Indiai -kendők gyorsan j 
el fognak kelni. 2072 [ 

E z e n k í v ü l v a n m é g 8 0 0 d r b . p e r z s a s e l y e m - | 
k e n d ő , n é g y s z ö g ű e k , 6 0 c e n t i m é t e r n a g y o k , } 
m e l y e k d a r a b o n k i n t 5 0 k r é r t a d a t n a k . : 

Megrendeléseket postautánvét mellett teljesít s 

a hírneves „India"-kendí)k egyedüli raktára: =jj 

J. H. RABINOWICZ, | 
W i e n , I I . , Sc l i i fTamtsgasse Nr . 2 0 . jg 

Most vagy soha! 
Több ezer darab különféle belhoni alakú mütajték pipi t 
és valódi tajték síivarszipkát borostyánkő szopókával, 
tömeges vásárlás folytán Ü0~ f e l e á r o n "•Ql megvet
tem es így azokat oly rendkívüli olcsó áron bocsájtom 
eladásba, hogy alig munkadija van fizetve. Hinden darab 

ppp^P^ö^SüpSiíS^Sp^p^^EÍI 

csak 1 forint 15 kr. 
V a l ó d i m ü t a j t é k p i p á k , chinaezüst kupakkal, 
csikós, debreczeni, Rákóczy vagy magyar makrapipák, 
egyenes vagy csutorás szár- nanb 1 Í W iK hm, 
ba, a legfinomabbak darabja vofliA 1 II t 10 h l i 
Valódi tajték szivar- és szivarkaszipka, valódi boros
tyánkő szopókával. művészies faragványokkal, állatok
kal, virágokkal, diszes farag- nanh i f W IK Ifi. 
ványnyal, b á r s o n y tokban, l i i j t ln 1 11 l le l M . 
Valódi mütajték török csibuk pipa, pompás, kényelmes 
állású, hosszú, szagos meggy- / joolz | M \K hv 
fa szárral, szopókával együtt L o í M 1 111 I t l ü l • 
Megjegyzendő, hogy tajték-áruim oly gyönyörűen szí
vódnak, hogy minden dohányzónak 

élvezet nézn i , 
tehát mindenki saját érdekében, minél előbb tegye meg
rendelését, mivel a készlet a rendkívüli olcsóság miatt 
gyorsan kifogy. 

Egyedüli megrendelési czim: 2020 

FEKETE GYULA tajtékárus, 
Bécs, VI. ker., Engelgasse 10/U. 

IRTA 

BIZONFY FERENCZ 
Ara fűzve -1 frt 20 kr. Védjegy 319. és 320. sz. 

VíffVíAmQlifriáv ^z általánosan ismert, jó hírnévnek örvendő s 
I Ita, \\ IlllCilClliJ. többoldalulag kitüntetett sósborszesz készítmé
nyem — kelendőségénél fogva — sok utánzásnak lévén az utóbbi 
időben kitéve, elhatároztam, hogy azokon czimjegyeimet módosítom s 
arra kék nyomatban saját házam külső alakját veszem föl, bejegyez

tetvén azt egyszersmind védjegyként a budapesti iparkamaránál. 

SÓSBORSZESZ KJBft 
csúzos szaggatás, fagyás, fog- és fejfájdalmak, szemgyenge
ség, bénulások zsugorok stb. ellen; de kiilönö cn a 
b e d ö r z s ö l é s k e n ő - g y ú r ó g y ó g y m ó d n á l , ( m a s s a g e ) 
igen j i hatásúnak bizonyult. — Fogtisztitó szerül Is igen ajánl
ható, a mennyiben a fogak fényét elősegíti, a foghust erősbiti és 
a száj tiszta, szagtalan ízt nyer a szesz elpárolgása után. vala
mint ajánlatos e szer fejmosásra is, a hajidegek erősítésére, a fej
korpaképződés megakadályozására és annak megszüntetésére. 

Ára egy nagy üveggel 80 kr., egy kisebb üveggel 40 kr. 
B r á z a y K á l m á n , Budapesten, IV. ker., Muzeum-körut 23. 
Használati utasítás magyar vagy német nyelven, bizományosaim név

sorával ellátva, minden üveghez ingyen mellékeltetik. 

Narancsok 
vagy czitromok, uj termés, 
éret, válogatott messinai, 
30—45 drb nagyság szerint 
szép, 5 kilós kosárban, óva
tosan csomagol v;i,postával 
bérmentve Osztr.-Magyar-
országra elvámolva külde
tik utánvét mellett frt 1.90 

R. MAITI, Trieszt. 
Három kosár vételénél egy 
czim alatt , és az összeg bér
mentes előleges beküldése 
mellett kosarankint 14 kr-
ral olcsóbb. 892 

1 tisztelt hölgyvilág 
2095 figyelmébe! 
Franczia női szabászat, 
ruhakészités, mintaraj

zolás taníttatik 

6 forintért. 
Előadási nyelv magyar, 

német és szláv. 
Temesy Antalné, 

Budapesten, 
VIIL vas-otexa 9. szán. 

Knhaminták 30 kr.-tól felfelé 
kaphatók. — Ruhák kiszabat
nak s össze férczeltetnek 1 frt 
80 kr.-ért. — Magántanulás- ! 
hoz alkalmas könyv 2 forint. 

S i k e r b i z t o s i t t a t i k . 

TanaS7ÍalíltaÍni me'ye*et töl)b *Yl működésem alatt bécsi, németuoni és belgiumi gyógyszertárakban szereztem, de azon körülmény is, bog; a külföldi gyógyszerek 
"^ ' elszaporodását ellensuyozzam, arra indítottak, fcogy legnagyobb gyógyerejü növény-kivonatokból, orvosi utasítás szerint, a máris nagykedveltsf'gü 

a ^ K A R P Á T I EGÉSZSÉGI LABDACSOKAT^^ 
készítsem s árusítsam, melyek eldugulás, nyálkásodás étvágyhiány, gyomorbaj, felfúvódások, szédülés, fejfájás, váltóláz, aranyér, bőrkiütések, 
köszvény, viz-kór és vesebajok ellen a legfényesebb sikerrel alkalmaztatnak. — Főraktár I V i e d r i c l i J á n o s gyógyszerésznél M a l a c z h á n , 
Pozsonymegye. — 1 dobozkára 21 kr., 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 5 kr., nem bérmentes küldeménynél 5 kr. bélyegdijjal több. Ha a labdacsok árához 
30 kr. mellékeltetik és az egész összeg postautalványnyal beküldetik, akkor a megrendelt mennyiség az összes birodalomban bárhová bérmentve 
küldetik. — Ezen esetben 1 tekercs ára 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr. , 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr. — 

Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik. 1956 
ValÓdi fnínÖSéílien 1 kÓlfetll8ZÖ raktárakban kaohstÓk: Budapesten : Pataki Károly, Széchenyi-sétatér, az újépülettel szemben. Debreczenben: Mihálovits István. Kecskemétem : 

» " Molnár János. Pozsonyban: Pisztory Bód og. Szegeden: Kovács Albert. Temesváron: Tarczay István gyógyszerészeknél. 
L e g ú j a b b h á l a i r a t o k : Tekintetes gyógyszerész nr! Miután a labdacsokat nemcsak én, hanem e vi

déken igen sokan s a kívánt eredménynyel használják, sőt a járási orvos is rendeli 
a betegeknek, kérek ' tekercset küldeni. Ocsa, 1884 decz. 3. Víncze Miklós, albiró. 

Tekintetes Friedriu. **uos gyógyszerész urnák Malaczkán! Szíveskedjék kár-
páti egészségi labdacsaiból két tekercset á 1 frt 5 kr. postafordultával utánvétel 
mellett nekem küldeni. Ez alkalommal nem mulaszthatom el megjegyezni, hogy 
ezen labdacsai rendkívül jó és csodaszerü hatásoknál fogva nekem és családom
nak kitűnő szolgálatot tesznek és azok házamnál már két év óta valóban nélkü
lözhetetlen czikket képeznek. — Kiváló fiszteletem nyilvánítása mellett, marad-
tam Magyar-Ovárott, 1884 november 6-án. Obetko Vilmos, kir. pénzű, számtiszt. 

Eérem labdacsaiból, melyek házamban évek óta kedvelt háziszerek, -2 teker
cset küldeni. — Körmöczbánya, 1883 május hó 7-én. Raab Károly, ev. leik. 

Kérem tisztelettel kit. labdacsaiból ismét 10 tekercset küldeni. Ztaiia Ferencz 
kath. plébános. Árva Jablonka, 1884 május hó 16-án. 

Pöstyén, Tepíitzben véletlenségből szerencsém volt labdacsait megkapni, me
lyek nekem és nőmnek kitűnő szolgálatot tettek. Ennélfogva kérek négy tekercs 
kitűnő csodahatásu labdacsot. — Neustadt, Morvaországban, 1883 szept. hó 20-án, 

Novotny Ferencz, kávés. 
Miután saját tapasztalásomból csodahatásu labdacsai kitűnő jóságáról megva

gyok győződve, kérek 2 tekercset. Tété, 1883. ang 12. Reich Kristóf, építőmester. 
18éven át gyomorbajban szenvedtem, csak egyedül labdacsai segítettek rajtam. 

Az isten áldja meg. Strofmee, Slavonia, lS&rnov. 22-én. Popp Antal, asztalosmester. 
Kérek postafordultával ismét két tekercset • kárpáti egészségi labdacsaiból*, 

melyek aranyeres bántalmaimban immár nélkülözhetlen gyógyszeremmé lőnek, 
hasonlólag a mindennapi kenyérhez. Fogadja általam is a szenvedő emberiség forró 
köszönetét, minden dicséreten felül álló hasznos találmányaért s legyen meggyő
ződve legőszintébb tiszteletemről, melylyel vagyok Bussán, Nógrádmegyében 1884 
május 12. híve Fantossy Géza Kálmán, plébános. 

Nagyon tisztelt gyógyszerész ur! Kérek ismét három tekercset kitüníTegész-
ségi labdacsaiból. Az isten áldja meg ezen találmányért, miután labdacsai ismét 
teljesen helyreállítottak. — B.-Alja, 1882 szept. 16-án. Duschke Ferenoz, bányatiszt. 

Kérek egy tekercset bajomnak valódi jó hatású egészségi labdacsaiból küldeni. 
Cservenka, 1882 május 15-én Gehl Péter, kosárfonó-mester. 

Kérek egyik rokonom részére két tekercs egészségi labdacsot gyomorgörcs 
ellen küldeni. Nőm helyreállításáért, ki két éven át borzasztó gyomorgörcsben 
szenvedett, jelenleg pedig teljesen egészséges mély köszönettel tartozom. — Nagy-
Szalatna, 1882 június 4-én. Nándori Sámuel, timármester. 

Tekintetes ur! A nemrég küldött labdacsait plébániámban beteg gyermekek 
közt szétosztottam, s miután tapasztaltam, hogy ezekre kitűnően hatnak, ennél
fogva kérek ismét 6 tekercset. Liptó-Hutty, 1882 jul. 2. Divetczky János, plébános. 

Tisztelt gyógyszerész ur! Méltóztatna még azokból a karpáti egészségi labda
csokból 24 dobozzal vagyis négy csomagot küldeni, mert az természetemre igen 
jó hatással van, a miért az isten igen sok jó egészséges évig éltesse a gyógyszerész 
urat. Maradok aláz, tisztelettel Nagy-Lak, 1884 aug. 4. Antal Vincze, m. k. erdőőr. 

Szíveskedjék a mellékelt összegért nekem ismét két csomagot egészségi lab
dacsaiból, melyek kitűnő hatása az aranyérnél tagadhatlan, mit magam tapasztal
tam, küldeni. — Körmend, 1882 márczius 20-án. Kerecsényi •/., ref. lelkész. 

Nagyon tisztelt gyógyszerész ur! Kérek mielőbb kitűnő egészségi labdacsaiból 
két tekercset küldeni, miután évek során át ezek használatára szokva vagyok, és 
pedig igen jó sikerrel, ugy hogy házamban nélkülözhetlenné lettek. — Bozsnyó, 
1882 decz. 4-én. Hedry Nándor, pénzügyi hivatalnok. 

Kérek azonnal 6 dobozt labdacsaiból küldeni. Az isten ezen jó hatású gyógy-
találmányért áldja meg. — Bécs, 188g augusztus 22-én. Helyettesy Lajos plébános. 

Labdacsai kitűnő hatásáért, mely évek óta elvesztett egészségét visszaadták, 
alulírott önnek nyilvánosan köszönetét fejezi ki. — Gilvandorf, 1882 október. 

^ _ _ _ Schneider Antal, földmivelő. 
Igen tisztelt tekintetes ur! A kárpáti egészségi labdacsokat — ajánlás után — 

használva, azon meggyőződésre jutottam, hogy azok hatása elmaradnatlan s ma
kacs főfájásom szűnni kezdett, a melyet aranyerem, a mely meg nem nyílik okoz, 
kérem tehát t. urat, szíveskedjék 3 — három — tekercset postautánvéttel a követ
kező czim alatt küldeni: Nagy Sándor, Bakolub, Trencsénmegye, u. p. Vág-Ujhely. 
Honfiúi tisztelettel vagyok, Bakolub, 1884 márcz. 10-én, Nagy Sándor. 
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Előfizetési föltételek : VASÁBNAPI ÚJSÁG és 

'POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: 
egész évre 1 2 frt j 
félévre - - 6 • I 

CsapAn a VASÁRNAPI ÚJSÁG : / egész évre 8 fit 
(félévre— 4 • Csup in a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: 

í egész évre 6 frt 
\ félévre--- 3 « 

Külföldi előfizetésekhez a postallag 
meghatározott viteldíj is csatolandó. 

KEPÉK A SZENT FÖLDRŐL. 
Budolf trónörökös keleti utazásából. 

A
KERESZTÉNYSÉG nagy ünnepe önkénytele

nül oda vonzza a hivő lelket, a hol a meg-
_ váltás magasztos tragédiája véghe ment. 

Magunk elé képzeljük az istenember élete pályá
jának szinterét s szinte jól esik a történelmet bú
várló ott járt emberektől hallanunk, hogye szin-

Mert Palesztina csakugyan minden utazóra 
azt a benyomást teszi, mintha megelevenülve 
találná maga előtt Krisztus korát és csodatettei
nek szinterét s szinte várja, hogy valamely olaj
fa bokor lombjai szétnyíljanak s előtűnjék Jézus 
magasztos alakja, követve tanítványaitól, kik 
áhitatos figyelemmel csüggnek tekintetűkkel a 
mester isteni fénytől sugárzó arczulatán. 

E benyomásról mindenki megemlékezik, 

ÍB, melyet a fejedelmi iró maga csatolt hoz
zájuk. 

A trónörökös 1881-iki keleti útjában Egyip
tomból ment át Palesztinába, útba ejtve a 
szuezi földszorost, mely "történelmileg lenni 
megszűnt s végső jelentőségét a sivatag homokja 
sirhalomként fedi». Kékes vizi vonal metszi Port 
Saidtól Szuezig, melyen említést csak a «Kincs 
hidja», a Kantara-el-chazne érdemel a Datolya-

A S Z E N T F Ö L D R Ő L . — JERUZSÁLEM AZ OLAJFÁK HEGYÉRŐL. 

tér a lefolyt közel kétezer év alatt lényegében 
nem változott, ma is ugyanaz a verőfényes, ter
mészetét megóvott vidék az, ugyanazok a völgyek, 
ugyanazok az emitt kopár, amott árnyas hegyek, 
maga a puszta is, aszú homokjával, szétszórt 
köveivel ugyanaz, melyeken egykor a Megváltó 
tekintete pihent. Még a mozgó alakok is ugyan
azok, a kikről az irás beszél és a kik környezek 
vala názárethbeli Jézust, midőn megfeszíttették, 
de harmadnapon halottaiból föltámada. 

a kinek lába a szentföldet érinté, de alig valaki 
oly vallásos ihlettel és költői melegséggel, mint 
Rudolf főherczeg, a ki keleti útjáról közzétett 
leírásában lapokat szentel e benyomás tolmá
csolásának. 

Azért választottuk a húsvét alkalmára a 
Szentföldre emlékeztető képeinket a királyfi 
diszkönyvéből, — melyből mar volt alkalmunk 
mutatványokat közölni, — s azért kívánunk 
ragaszkodni e képeknek ama magyarázatához 

tónál, jelezvén azt a pontot, a hol a karaván 
Afrikából Ázsiába lép át. Itt kezdődik az ázsiai 
sivatag, mely egészen elüt az afrikaitól; a vörös
sárga szint a vakitó fehér váltja föl, melyet csak 
itt-ott törnek meg piczi bokrok. 

Egy félórai lovaglás után elérjük a * Mózes-
forrásokat*. Ezek valóságos, de fölötte kicsiny 
gyepszigetek. A tölcsérforma lyukakból felbu
gyogó források körül dús kert virágzik, pálmák 
és lombok, magas fü és széles levelű növények. 


