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I-ső cs. kir. kizár, szabad, újonnan javított 

Ruganyos sérvkötők 
•s 

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

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

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

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

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

Csak 2 frt 
egy pompás, meleg, 

vastagszövetü 

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

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

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

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

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

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

.elnyerésére; eredeti csomagocskákban bepecsételve 
42 krajczár. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hirschfeld A. 
Arad : Elias Ármin, Bozsnyay 

M. gyógysz. 
Aranyos - Maróth : Wert-

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

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

gyógysz. 
Besztercebánya: Burda Ká

roly, gyógysz. 
Boldogasaaony: Klapsia P., 

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

sz. Schuster gyógysz. 
Brexnóbánya: Duchon Lipót. 

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

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

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

M., gyógysz. 

Hód-Mező- Vásárhely: Kiss 
Gyula, gyógysz. 

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

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

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

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

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

viohy Péter. 
Liptó - Szt.-Miklós : Balló 

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

kutyái-hoz. 
Munkács : Traxler Ferencz, 

gyógysz. 

Nagy-Bánya: Haracsek Józs. 
és fia. 

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

Nagy-Kanizsa: Bosenfeld A. 
Bosenberg Ferencz. 

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

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

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

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

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

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

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

Pozsony: Henriéi F. 
Hrubant István. 

Pntnok: Fekete F., gyógy
szerész. 

Rozsnyó: Feymann A. 
Sátoralja - Ujhe ly: Szent

györgyi Vümos. 
Segesvár: id. Misselbaeher J. 

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

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

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

Sopron: Gráner Eugén, gyógy
szerész. 

Ssamos-Uj vár: Placsintár D., 
gyógysz. 

Szászsebes •• Reinhardt J. K., 
gyógysz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Raktár : IV. ker 
béosi ntoza 5 . sz 

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

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

írttól írtig 
3.— 25 
5.— 25 

—.90 24 

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

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

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

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

E balzsam kisimítja az arezon támadt redöket és himlőhelye
ket, fiatal arezszint ád; a bőrnek fehérséget, gyöngédség és 
frisseséget kölcsönöz; a legrövidebb idö alatt a szeplöt, máj
aitokat, anyajegyet, orrvörösséget, bőratkát és minden 
agyéb bőrszenynnet eltávolít. Egy korsóval használati uta
sítással együtt 1 frt 50 kr.; postán küldve 10 krral több. 
Fő l e t é t Magyarország számára Vörök József, gyógy-
zserésznél, Bndapes t király-uteza 12. szám ; Pozsonyban 
Piss tory Bódog, gyógysz. Temesváron Tarezay József 
gyógysz. Zágrábon Mittelbach Zsigmond gyógyszerésznél. 

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

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

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

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

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS 
DUKA TIVADAR. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1865-ban újra Indiába ment, és pedig a nyu
gati Kashmirral. határos Szimlába, hol két évig 
maradt s aztán a himalaya-vidéki Sanavatba 
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ment, mig 1870-ben Darzsilingba jutott, a 
Nepál és Tibet határaihoz közel eső Szikkim 
tartományba. 

Itt halt meg 1842-ben Körösi Csorna Sándor, 
itt állittatottsirjafölékőemléket az angol indiai 
kormány*. E szentelt helyen, hol Duka két évig 
lakott, még inkább megerősödhetett benne a 
szándék, hogy nagy honfitársának hozzá méltó 
emléket emeljen a magyar közönség szivében. 

Midőn 1873-ban Kelet-Indiából visszatért, a 
magyar tudományos akadémia neki e végből 
megbízást is adott. így irta meg aztán Duka 
Tivadar Körösi Csorna Sándorról szóló müvét, 
mely az akadémia kiadásában egy térképpel 
együtt közelebb megjelent. 

Duka e müvéhez legnagyobb részben Kalkut
tában, az • Asiatic Society» irattárában gyüjté az 
adatokat, de fölkereste azokat a hires magyar 
tudósról szóló folyóirati jelentésekben, levele
zésekben s amaz utazók irataiban is, kik Cso
rnával egyszer-másszor érintkeztek. Az Asiatic 
Society jegyzőkönyvei, számadásai is jelenté
keny anyagot szolgáltattak tárgyához. 

De tán még a rendkívüli érdekes életrajznál 
is érdekesebb Duka könyvének az a része, mely 
Csornának irodalmi dolgozatait tartalmazza. 
Itt ugyanis Csorna nagy terjedelmű tibeti szó
tárán és nyelvtanán kivül mindent együtt talá
lunk, a mi a magyar tudós után fönmaradt s 
fel volt található. Legtöbbnyire kivonatos ismer
tetései ezek azoknak az irodalmi roppant gyűj
teményeknek, melyeket Körösi Csorna Sándor 
részint a tibeti zárdákban, részint az ázsiai tár
saság könyvtárában — melynek őre volt — 
bámulatos figyelemmel és szorgalommal átbu-
várolt s mely tanulmányai megfoghatóvá teszik, 
hogy a szerény, igénytelen, rejtőzni szerető 
tudós, ki semmitől sem óvakodott annyira, mint 
attól, hogy előtérbe tolakodjék s a figyelmet 
maga iránt kierőszakolja, hogyan válhatott 
az egész tudományos világ, de különösen az 
angol tudományos körök oly rendkívüli tisztele
tének és kegyeletének tárgyává. 

Duka igazságot szolgáltatott könyvével a 
nagy tudósnak saját honfitársai előtt is, kiket e 
könyv elolvasása után bizonyára büszkeséggel 
fog eltölteni az a tudat, hogy egy oly nagy sza
bású tudós, a magyarok között a legelső, a ki az 
egyetemes tudományosságnak tett oly fontos szol
gálatokat, — a magyarok véréből való vér volt, 
kinek dicsőségéből arra a nemzetre is hárul egy 
fénysugár, mely őt a világnak ajándékozá. 

JÓ LELKEK. 
Vannak jó lelkek még a földön ; 
De elrejtőznek a világ elül. 
A csacska hír hallgat felőlük, 
Élnek s meghalnak ismeretlenül. 

Éltük szerény, csöndes, magános, 
Dobszóval, vak lármával nem dicsért. 
Erényüknek czégére nincsen; 
Ha jót tesznek, nem kérdik, hogy miért. 

Vásári zajt, hűhót kerülnek. 
Nem lökdösődnek lármás utakon. 
Lelkük zománczát féltve őrzik. 
A merre járnak, csend van s nyugalom. 

A sors csapási, szenvedések 
Között értékük legszebben ragyog. 
A rózsa is, ha eltiporják : 
Akkor terjeszt legédesb illatot. 

Vannak jó lelkek még a földön I 
Vigasztalástd vallom és hiszem. 
Megtűrve, mint árvák, ugy élnek, 
És nem irigyli sorsuk' senki sem. 

REVICZKY GYULA. 

* A. temetőt, hol Körösi Csorna nyugszik, és sírkö
vét rajzban is bemutattuk a «V. U.» 1878. évi 49. és 
50. számában. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

HOMOKBÓL FONT KÖTELEK. 
ANGOL REGÉNY. 

Irta FRANCILLON R. E. 

HARMINCZADIK FEJEZET. 
Tartós álom. 

Háromszor ment le s kelt újra a nap, s \ 
az életszikra — bár húszszor is végső lobbot 
látszók vetni — még sem aludt ki. Rette
netes három éj és nap volt az. Az erdőbeli j 
négy fogoly azonban még sem halt meg éhen, 
mert erdőben nem halnak éhen az embe
rek ; az éhség oly élelmiszerekre vezeti őket, 
minőkre azelőtt nem gondoltak, de a melyek 
az erdőben bőven vannak s izletesebbek is — 
kivált éhes embernek — mint csak álmodhatták 
volna is. A patakban van hal — s a squire és a 
kerülő lánya ügyesek voltak annak fogásában ; 
aztán van elég izes gyökér, — különösen az édes j 
és lisztes fungi, s a doktor ismerte és ki tudta | 
válogatni. Aztán, különös, semmi jel, hogy a j 
Bokrok-beli győztesek keresnék vagy üldöznék j 
őket. Feri már egy ízben lóra akart ülni s el
nézni a romokhoz, mi történik ott; de társai 
lebeszélték, nehogy a rablókat nyomaikra ve
zesse, kivált pedig a beteg miatt, a kinek állapota i 
őket is egy helyre kötötte s lehetetlenné vagy 
legalább is igen nehézzé tette volna a mene
külést. 

S ha a szegény Uborka Janó herczegurfi lett 
volna, sem fordíthatott volna megmentésére 
több gondot az udvari orvosi kar, mint igy Car-
rel orvos, sem ápolására több gyöngédséget az 
udvari ápolónők serege, mmt Carrelné, ez a 
finom légies tündér. Ferinek a menekülők élel
mezése adott legtöbb gondot s ebben Derrick 
Anikóval osztozott, alkalmat nyerve ez által, 
mind jobban-jobban bámulni az átalakulást, 
melyen e leány Stoke-Juliot óta általment. 
Szinte nehéz volt elhinnie, hogy ez a Bokrok-
beli, hispaniolai Nanette ugyanaz a személy, a 
kit otthon mint félig parasztlányt, félig boszor
kányt ismert. Mintha a benne eddig elrejtett 
szellemi lény kibontotta volna szárnyait, hogy 
ne csak messze, hanem magasan is repüljön 
eddigi tartózkodási helyétől . . . 

— Vájjon, — kérdó magától önkénytelen Feri, 
— vájjon maga Openshaw Mabel, ez a páratlan 
s megközelíthetetlen szépség, birt volna-e ily 
magaslatra emelkedni, hogy önkénytelenül, de 
feltétlenül rendelkező s parancsoló szellemmé 
váljék e körben, a hol vadonban négy élő egy 
haldokló körül gyülekezve összetartott. Mert 
bizony03, hogy ő tanította Ferit az erdő ma
daraira hálót és hurkot, a patak halaira horgot 
vetni s órahosszant lesni a prédát; bizonyos, 
hogy ő főzte és sütötte meg a társaságnak az 
ebédet, ő hozta el az orvos által kijelölt gyógy
füveket, s a mi legfőbb: ő húzta fel minden
nap a gyöngéd úrnő bátorsága s kitartása kere
keit, valahányszor azok, mint az óramű, lejár
tak, megernyedtek. Ő volt a kis társaság lelke. 

így kevés mód és alkalom volt a beszélge
tésre közte és Feri között. Sőt ennek néha ugy 
tetszett, hogy a leány szándékosan kerüli őt, 
ámbár meg nem foghatta: miért; még azt sem 
tudta ki eddig, miért szökött meg Stoke-Juliot-
ból s mi módon jutott Indiákra, Hispaniolába 
s épen a Bokrok-ba, hova kereső útja őt is 
vezette s valahányszor erre akarta vinni a 
beszédet, Anikónak mindig akadt valami sietős 
dolga, a mi miatt szónak nem állhatott; de azért 
Ferinek nem kellett három nap, sőt egy sem, 
hogy átlássa, mennyire igaza volt Quicksetnek 
(akaszszák fel!), hogy az erdőkerülő leánya 
méltó egy előkelő nemes figyelmét magára 
vonni, — sőt hogy ugyancsak előkelő és nemes 
legyen, a ki méltó tudjon lenni ő rá! 

— Hajh, — monda egy izben, féltérdére 
támasztott kézzel s szájában kis pipájával, a 
lobogó rőzsetüz mellett leeresztett kezekkel 
elmerengve ülő Anikónak, mig hátuk mögött 
a sűrűben, közvetlen közel, lombsátor alatt s a 
ló nyergére nyugtatott fejjel a beteg feküdt, a 
doktor pedig nejétől őrizve szunyadt a szom
széd fa alatt. — Hajh, Anikó, az élet nagyobb 
rejtély, mint valaha gondoltam! S minden 
hiába, minden elvesztegetve! Én egy lehetetlen 
feladatot kergetek! a doktor egész tudományát 
egy csavargó megmentésére vesztegeti, a kinek 
jobb volna meghalni mint élni; neje : kényel
mét, gazdagságát, nyugalmát pazarolja egy 
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emberre, a ki többet gondol egy csavargó életé
vel, mint ő vele; s maga ez a csavargó — el
vesztegette életét és odadobta egy magánál is 
haszontalanabb csavargóért, érettem ! Nagy rej
tély az élet! 

— Rejtély, valóban, — felelt Anikó, meg 
sem mozdulva ülő s méla helyzetéből, — de 
elvesztegetve? Nem, elvesztigetve semmi sincs! 
Azt mondja Carrel orvos s ő tudja! 

— Te sokat tanultál Carreléknél. 
— Nem rajtok múlt, hogy nem tanultam 

többet. S néha szinte sajnálom, hogy ennyit is 
tanultam! A dolgokat nem látom világosabban, 
de sokkal erősebben — s néha sokkal fájdalma
sabban is — érzem! 

— Anikó, — monda Feri egy kis szünet 
múlva, — nem ismerem történetedet; azt sem 
tudom, de nem is kérdem, miért és hogy jöttél 
el Stoke-Juliotból ? De azt látom, hogy egészen 
más lett belőled s az akkori Derrick Anikónak 
csak a neve és hangja maradt meg rajtad. 

— Meglehet, nem vagyok az, a ki voltam! 
(S valóban, hogy is lett volna az, ő — a ki apja 
gyilkosának álmát oly hü gonddal virrasztja, 
mintha nem is vérboszuval, hanem a legna
gyobb hálával tartoznék neki.) — De azért, — 
folytatá hirtelen erélylyel — nem vész el 
semmi, nem megy veszendőbe semmi! sem jó, 
sem rossz! Ne is menjen veszendőbe, nem 
akarom! 

— Én is azt mondom, ne veszszen el! — fe
leié Carew Feri. — Én is visszakívánom ma
gamnak azt az egyszerű leányt, a kivel a kerülő 
házában néha oly bizalmasan elbeszélgettem 
— óhajtanám, vajha újra feltalálhatnám ! 

Anikó nem felelt. Mit is felelhetett volna ? 
— S pedig, — folytatá az ifjú, — mi hasz

nom volna benne ? Épen semmi. Az életem, az 
csakugyan el van vesztegetve, az már veszen
dőbe ment. 

— S ugyan miért? —feleié a leány. — Mert 
egy leány, a kit szeretett, nemet mond ? Meg
mondjam önnek, mit mondott egyszer Derrick 
Anikó Stoke-Juliotban Openshav Mabelnek? 
Azt mondta — de mindegy! Akkor én az égre 
kiáltottam — s nem jött segélyszózat! Aztán 
megpróbáltam eladni lelkemet az ördögnek — 
s nem lehetett. De egy férfi! az ne essék két
ségbe azért, mert egy szívtelen leány nemet 
mond. 

— Nem az a baj, — feleié Feri halkan, szinte 
suttogva. — Nem hogy nemet mondott, — de 
mert olyan valamit ígértem neki — s megesküd
tem, hogy vissza se megyek, mig azt nem telje
sítem, — a mibe bele tört a késem s most mái-
vége mindennek! 

Anikó némán, de részvéttel hallgatta, mig a 
férfi, a kit titokban szeretett, szerelme történetét 
mesélte neki az erdő csöndjében, az éji tűz 
mellett. S mikor Feri, elvégezve beszédét, maga 
is mély hallgatásba merült: először érezte anyja 
halála óta, hogy nincs egyedül a világon. Mert 
Mabelt szerette, imádta, de sohasem érezte 
mellette azt, hogy meg van értve s rokonszenvvel 
hallgattatik. Az olyan volt neki, mint az égi 
csillag, magasban, elérhetetlenül, hidegen; de 
Anikó a csendes tűz, melyet magunk szítunk 
fel, s melynél kezünket és szivünket felmelegít
jük. S a csillag mindenkié, mig tűzhelyünk 
lángja a magunké . . . 

- Te vagy, Mabel ? 
Álmodik-e ? Vagy az erdő szelleme adott visz-

hangot néma gondolataira? Mert nem ő szólt, s 
Anikó sem; s mégis egy tisztán érthető, bár 
gyönge hang monda ki e szavakat. S nem csak 
ő halló;ta, hanem Anikó is; mert egy percznyi 
hallgatózás után hirtelen felugrott ültéből s 
madame-hoz rohant. 

— Orvos ur! — monda — gyorsan! A beteg 
megszólalt — ébred, él! 

Ugy van, a beteg volt, Uborka Janó, ki első 
szavával lerázta magáról a halálhoz hasonló ál
mot, nem csak ezt a három napi beteg álmot, 
hanem azt is, mely évek óta fedezte szellemét. 
S gyorsabban, mint Feri álmélkodásából magá
hoz jöhetett volna, Carrel orvos fölébredt, talpra 
ugrott s a beteg mellett termett. 

— Csöndesen, csöndesen! — monda a beteg 
| fölé hajolva. — Ezt vártam, ezt reméltem! Nem 
I megmondtam, hogy meg fog éledni ? Ily szép 
1 esetet én el nem szalaszthattam. S íme, a tudo-
j mány meggyőzte azt a lomha, ész nélküli ter-
! mészetet! Antóniám, jer ide, nézd Nanette, ha-
j mar azt a levest, a bögréből. így, igyál szegény 
I fiu; no még egy csöppet. Jól van, egy csöppet 
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se többet! Ugy! S most csöndesen, — minde
nek fölött csak csöndesen. 

Carew Feri erős fúvással uj lángra élesztette 
a tüzet. A sebesült fölvetette szemeit s a lobogó 
lángra meresztette, aztán bámuló tekintetet 
vetett maga körül. 

•— Ez nem az erdőm, — suttogá. — Nem a 
mély erdő! Ismerem az illatáról, nem az. 

— Pszt, barátom. A beszéd nem ér semmit. 
Akárhol vagy, jó helytt vagy; jó barátok vesz
nek körül, ebben nyugodjál meg. Nanette, ma
radhatsz, én virasztok Uborka Janó mellett! 

— Uborka Janó ? hol van ? — kérdé a beteg. 
— Hát te vagy, fiam. Lám, lám, a nevedet 

is elfelejtetted. 
— Az én nevem ? Hát ön kicsoda ? Mondja 

meg a nevét, én megmondom a magamét-. Az 
én nevem Openshaw Arthur, — vagy akár He-
ron Arthur, de ezt ne mondják tovább. Open
shaw Arthur, igen is. Uborka Janó, hogy is ne ? 
Ugy tetszik, hallottam ezt a nevet valahol, de 
hogy az én nevem volna, szó sincs róla. Az kel
lene meg! 

Ezzel visszaesett fü- ágyára s szemeit lehunyta. 
— Na, — kiálta a doktor diadalmasan, — ez 

megvan. Tudtam! Ebben a sebben egy ép el
méjű ember megbolondult vagy bele halt volna. 
Őrült levén, vagy bele kellett halnia, vagy visz-
szanyernie ép elméjét. Visszanyerte s bele se 
halt! De most aludnia kell, csöndesen. 

S a beteg csakugyan aludt, oly mélyen, a 
mint csak egy egészséges ember alhatott! 

(Folyt, köv.) 

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖZÉP-ÁZSIÁBAN. 
III. (Folytatás.) 

"Csornának kunyhója — igy folytatja dr. 
Gerhard levelét — Kanum falujának legvégső 
magasságán fekszik, 9500 lábnyira a tenger 
szine fölött. Körülötte állanak a szerzetesek 
regényes lakjai, a kiknek vallási szertartásai, 
ájtatos éneklése rendkívüli hasonlatosságot tanú
sítanak a római egyház szokásaihoz. Alább áll 
a zárda, melyben az «Encyclopadia» (a Kah-
gyur és Stan-gyur) őriztetik, de ez az épület 
más czélra is szolgál; ugyanis múlt november
ben telve találtam azt szőlővel és körülbelül 
harmincz leölt juh volt ott sorra aggatva; de 
Csornának szerénysége nem engedi meg, hogy 
csak egy szeletet is ízleljen belőle. Az ég
hajlat itt nyáron meleg ugyan, de a levegő igen 
száraz s ennek tulajdonítandó inkább, mint a 
hévmérő alacsony fokának, hogy a hus hóna
pokon át meg nem romlik. 

• Csorna előszámlálta azon javításokat, me
lyeket lakháza körül eszközölt; — különösen 
megmutatta a kandallót, mely tizenkét rúpiájába 
került. Nem lehetett, hogy mély rokonszenvet 

ne érezzék, mikor láttam, mily nagy becscsel 
bir ily csekély összeg ezen férfiú előtt, a kinek 
egész világi boldogsága abban áll, hogy megél
hessen, de csak azért, hogy magát az emberi
ségnek szentelje, és pedig minden más jutalom 
nélkül, mint a mit az igazságos méltánylat és 
becsületes hirnév helyez jövője elé : a mig én 
naponta és alkalmasint esztelenül sokkal na
gyobb összegeket költök, mint a melyek több 
mint elégségesek lettek volna arra, hogy kényel
met és jővéjére nézve biztonságot nyújtsanak 
ezen nemes léleknek: mélyen éreztem lelkem
ben, hogy mily csekélység az, a műe neki szük
sége van, én pedig oly kevés becset helyeztem 
arra, a mi neki testi és szellemi táplálékot biz
tositana ! Két parasztos ülőpad és még ennél 
is durvább készitményü két székből áll kis szo
bájának összes bútorzata; de a helyecske mégis 
háziasán néz ki, s a Kahgyur és Stangyur tibeti 
gyűjtemények kötetei s egyéb kéziratok és iro
mányok csinosan vannak körülötte felhalmozva. 
Ha Csorna nagyobb pénzbeli kutforrásokkal 
rendelkeznék, meghívást küldene más tudomá
nyos férfiakhoz Teshi-lhunpo- és Lassába és 
segítségükkel betanulná a mongol nyelvet, a 
melyet ő a khinai irodalom kulcsának tekint; 
sok értékes munka foglaltatik azon őskori 
városok könyvtáraiban, melyek alkalmasint 
soha sem fognak tudományunk szerzemé
nyeivé válhatni: ha csak oly lángszellemnek 
munkássága által nem, mint a Csornáé. Epedés-
teli czélja s szűnni nem tudó óhajtása Mongo
liába hatolni, hogy megismerkedjék az ottani 
népnek érdekes őskori hazájával. A nyelvek be
tanulása neki fáradságába nem kerül, minthogy 
gyökeresen érti a klasszikái irodalmat és tudja 
többé-kevésbbé valamennyi élőnyelvnek alko
tását : de könyvekre van szüksége, hogy fölfris
sítse azt, a mit régen tanult. A mongol népek 
irodalmával, históriájával és szokásaival megis
merkedvén, uj fölfedezések reménye hatná át 
egész valóját s ha befejezte jelen tanulmányait, 
működését azon magasabbczélokfeló fogja irá
nyozni. 

«Igaz, hogy Britannia birodalmához tartozó 
országban lakik Csorna, a hol a lakosság szelíd 
jellemű, mégis sok boszantó megszorításokkal 
kell küzdenie. A zárdához tartozó lámák bigott-
sága mély tudatlanságuk kifolyása. Ezek az 
emberek igen türelmetlenek. Azt ugyan meg
engedik Csornának, hogy a könyveket a zárdában 
használhassa, de azt nem, hogy egyszerre két 
vagy három kötetnél többet kivihessen a zárdá
ból, pedig Csorna munkálatai egybevágó s ter
jedelmes összeállítást kívánnak. A felügyelők 
ilyetén eljárása mélyen sebzi azon rátartó s 
független érzelmeket Csornában, melyek nála 
annyira kirívók. Kétségtelen, hogy Csorna vise
letének indító okai a legjobbak, de elvei túlságo
san érzékenyek és türelemre, kivált idegeneknél 

nem számithatnak. Ö még mindig visszauta
sít minden ajánlatot fölsegélyezésére, s el nem 
fogad legcsekélyebb tárgyat sem; bár oly hely
zetben, mint az övé, ki kellene az embernek 
zárni minden negédes rátartást. Azt képzeltem, 
hogy az angol lapok utolsó számai kellemes 
szórakozást fognának neki szerezni, de arra 
kért, hogy ne küldenem neki azokat, nehogy 
ez alkalmat adjon valakinek arra, hogy neki 
majd szemrehányást tegyenek, hogyő egyébbel 
is foglalkozott, mint csupán azon tárgyakkal, 
melyeknek elkészítésére szavát adta. 

«Ilyenkor lelkének egész hevével visszatért 
azon régi és különös eszméire, hogy egykoron 
őt kémnek tartották s ugy bántak vele Sabatu-
ban, mint egy bolonddal: egyrészről kedvében 
jártak, másrészről ugyanakkor nevetség tár
gyávátették; de nagy megelégedéssel jegyezte 
meg, hogy a világ nem sokára látni fogja, hogy 
ki ő? Nagyon féltékeny a legcsekélyebb gya
núra, a mi életmódját illeti. Kérdést intéztem 
ugyanis hozzája, vájjon izlelte-e valaha a sző 
lőből készített szeszt; azt felelte, hogy egyetlen 
egy alkalommal, betegség esetében vett magá
nak egy csekély mennyiséget: de későbben, 
nehogy a környék lakosai azon véleményre jöj
jenek, hogy inkább iszik, mint tanul: elhatá
rozta, hogy soha többé nem nyúl szeszhez. 

«Kanumból való elutazásom alkalmával azt 
hittem, hogy bátorságot vehetek Csornát arra 
kérni, hogy fogadjon el egy felső kabátot, mely 
nagyon hasznos lett volna oly hideg klímában; 
küldöttem neki egyszersmind egy kis mennyi 
ségü rizst és czukrot, de ő mindent visszautasí
tott s csekély pénzkészletéből küldött hozzám 
tizenhat rúpiát, hogy azzal bizonyos tárgyakat 
vásároljak számára Sabathuban. Ilyen magavi
selet kétségkívül dicséretes, de én nem nevez
hetem bölcs eljárásnak. Ámbár Csorna ily rend
kívüli módon büszke saját függetlenségére, mégis 
kész elfogadni fölsególóst, de csak nyilvános kö
zegek utján, mivel meg van győződve, hogy 
elég képességgel bir arra, hogy azt gyümöl
csözve fogja visszatéríteni a nagy közönségnek; 
de magánosoknak, ő ugy tartja, hogy semmit 
vissza nem fizethet. Mindaz, a mit Sabathuban 
való első megérkeztekor tőlem elfogadott, né
hány könyvből állott, olvasás végett, s az első 
könyv, a mit kért, volt a Biblia, ő azt átolvasta 
nyolez nap alatt. Zangskarból való útjában egy 
latin szótárt fogadott el, s a minap egy görög 
lexikont hagytam nála. Ezen könyvek hasznára 
vannak jelen tanulmányaiban. Nagy szüksége 
lenne azonban encyklopaediákra s különösen látni 
óhajtaná ama folyóiratoknak néhány számát, 
melyekben említés van téve foglalkozásairól. Na 
gyón szeretne bele tekinteni az őskori geogra-
fok munkáiba, ilyenek Quintus Curtius, Ptole-
maeus, Diodorus Siculus és Plinius. 

«Csornának kutatásai nem szorítkoznak 
egyedül a tibeti nyelvtan és szótár szerkeszté
sére ; magokban foglalják azok az őskor egyéb 
számos tárgyait, melyek világot vetnek a régi 
földtanra és históriára. A láma birtokában levő 
könyvekből és kéziratokból Csorna sok érdekes 
jegyzést szedett össze Tibetnek geográfiai és 
fizikai tüneményeire nézve. 

"Csorna nagyon óhajtja, hogy egy angol 
tiszt, a ki a szanszkrit nyelvet ismeri, betanulná 
a tibetit is, mivel ily módon kölcsönös világot 
vetne a két nyelv egymásra s kellő világításba 
tenné az utóbbi nyelv fontosságát. 0 maga bár 
buzog kutatásaiban, mind a mellett igen vigyázó 
a következtetések levonásában. Mivel ezek túl
zottaknak tetszenének olyanok előtt, kik előtt 
Csorna tudományának kutforrásai zárva vannak; 
s némileg bizalmatlan a már eddig is tanúsított 
eredményeknek közlésében. Itt csupán biztatásra 
van szükség, hogy teljesen kimerítse sokoldalú 
és öszpontositott kincshalmazát. Csorna mély 
hálát érez a kormány nagylelkűségéért: mind
azonáltal képességet érez magában, hogy méltó 
kárpótlást fog adhatni érette. Magam részéről 
én azt mondhatnám, hogy azok a müvek, me
lyeken ő most dolgozik, ha kellő méltánylásban 
részesülnek, többszörözve vissza fogják téríteni a 
rajok tett költséget, és a netán jövendőbeli segé
lyezésnek összegét is, a mit a kormánytól kapna, 
hogy munkáit befejezhesse. Csorna maga nem 
csekély aggodalmak között néz a jövő elé. Neki 
többre szüksége nincs, mint épen annyira, hogy 
megélhessen. Különben csak föl kellene szó
lalnia, hogy azonnal rokonszenvet és tiszteletet 
biztosítson. De Csorna vagyontalan, ruházatja 
szegényes, kedélye szótalan, ha csak lelkese-
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désre nem hevül valami fölme 
rült tárgyon: s ha látjuk őt, ugy 

• mint én láttam, bundájába ta
karva, minden szükségeit cse
kélysegedelem-forrásaihoz szab
va: alig képzelhetnők, hogy ő 
azon férfi, a ki a jó szerencse 
kedvezése mellett hivatva legyen 
bevégezni azonfontos munkákat, 
melyeken most fáradozik. Semmi 
sem tetszik neki annyira, mintha 
valaki érdeklődni látszik tárgyai 
iránt. Jelleme élénkséggel telt, 
de vidorságát gyakran félbesza
kítják aggodalmai. Látható ok 
nélkül esik sokszor komorságba. 
Midőn könyv-szükségéről be
szélt, azt jegyezte meg, hogy az 
csekély s könnyen kielégíthető, 
még sem vette senki tekintetbe. 
Különös nyomatékot helyezett 
arra, hogy az «Asiatic Society» 
segédforrásokkal rendelkezik, de 
azt elfelejté, hogy ő azokért 
soha nem folyamodott. 0 sokkal 
bizalmatlanabb, mintsem hogy 
saját érdekében folyamodjék és 
nagyon független jellemű, sem
hogy segítséget kéressen mások 
közb enj árasával. 

«Midön én ajánlkoztam, hogy 
tudomására juttatom helyzetét 
és az előhaladást, melyet iro
dalmi müveiben már eddig 
tett, kifejezte háláját, s tán 
többet érzett, mint a mennyit 
élőszóval kimondani kívánt. S 
midőn ezt ezennel megteszem, 
csak igazságot szolgáltatok az 
érdemnek, s minthogy én vagyok 
talán egyedül az, a ki őt elszi
getelt visszavonultságában meg
látogatta, megjegyzéseim kie
légítők lesznek talán s én csak 
azt adom hozzá, hogy ha Csornának eddig 
csekély havi illetményeit netalán száz rúpiára 
emelnék, ez jól elhelyezett nagylelkűség fogna 
lenni, mely annak idejében bő jutalmat 
hozna. Csornának nincsenek önző czéljai, 
egyedüli ambicziója az, a mit becsületes hirnév 
elégíthet ki. 

• Remélem azonban, hogy ezen ritka szellemi 
tehetségekkel megáldott, de szerény egyéniség
nek érdemei sokáig nem maradnak figyelem 
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nélkül. Csorna kész legkielégitőbb felvilágosí
tást adni nézetei felől, de óhajtaná, hogy erre 
őt valaki felszólítsa az Asiatic Society vagy a 
kormány részéről. Ily elismerés hízelegne neki 
és serkentené. A Society egy ily egyén ellátása 
által a legteljesebb jutalmat nyerné, kiváló 
becsű szaktudományos müvek közlése által oly 
világrészekről, melyek még eddig egy óriási 
«terraincognita» és Csorna is kedves megelége
dést találna abban, hogy összeköttetésben áll oly 

intézettel, melynek tekintélye 
oly szilárd alapon nyugszik. 

«Visszatértemkor (Kanumból) 
már havazott s a hőmérő 32 
és 52° között állott. Csornának 
hagytam egy hőmérőt, hogy a 
téli változásokat megtudhassam 
ez éghajlat alatt, hol a szőlő 
oly jól megérik. De Csornát vagy 
egyátalában nem, vagy csak ke
véssé érdekli bármi, a mi iro
dalmi tanulmányai körébe nem 
esik. Sokszor boszankodtam oly 
tárgyak iránti közömbösségén, 
melyek azon tájak fizikai tü
neményeire világot vethetné
nek s ezáltal saját foglalko
zásainak is határozott érdeket 
kölcsönöznének. Megígérte, hogy 
rendes jegyzéket fog tartani 
számomra s szeptember 30-án 
bucsut vettem a magyar tu
dóstól s értelmes társától, a 
lámától." 

IV. 
Gerard levele nem maradt 

eredmény nélkül. Az Asiatic So
ciety ötven rúpiára terjedő havi 
illetőséget ajánlott föl a ma
gyar tudósnak. Csorna azonban, 
részint mivel ugyanennyi már 
a kormánytól volt utalványozva 
a számára, részint mert a Society 
nem mondta meg határozottan, 
minő szolgálatért kívánja nyúj
tani e segedelmet, — azt kere
ken visszautasította. 

Befejezvén tanulmányait, a 
főkormányzótól ötszáz rúpiát ka
pott, hogy Kalkuttába visszatér
hessen. Itt a Society mindent 
elkövetett, hogy Csornának ke
zére járjon a Tibeti Szótár kiad-

hatása körül. A nyomtatási költségeket, bele
számítva a tibeti betűk számára szükséges uj 
öntő berendezését is, 5000 rúpiára számították 
s fölszóliták a kormányt, hogy ez összeget 
vagy egy részét viselje, mivelhogy az ügy 
«nemzeti érdekű*. 

Ugyanekkor Körösi Csorna Sándor az Asiatic 
Society tiszteletbeli tagjául ajánltatott s egy
hangúlag meg is választatott. A magyar tudo
mányos akadémia tagságán kívül ez volt az 

A CAMPAGNA, A RÉGI RÓMÁBÓL NÉZVE. Schlosser Világtörténelmének uj képes kiadásából 
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Dr. STRANSKY GYÖRGY, 
A KELET-RUMÉLIAI IDEIGLENES KORMÁNY FŐNÖKE. 

KARAVELOV PETKO, 
BOLGÁR MINISZTERELNÖK. 

•egyetlen kitüntetés, melyet a szerény tudós 
Tissza nem utasított. 

1834 január elején végre megjelent az óriási 
munka, melynek Csorna egész eddigi működését 
szentelte s melylyel a kormány iránti tartozását 
hűségesen lerótta. Mint mr. Prinsep, a kormány 
akkori főtitkárának jelentéséből értesülünk, 

Csorna a kormány által neki utalványozott já
rulékokat sem vette föl, sőt ama 142 font ster
lingért sem emelt szót, melyet Esterházy s több 
magyar mágnás gyűjtött számára, mely azonban 
a kifizetést közvetítő bankház bukása miatt el
veszett. Prinsep tehát fölterjesztést tett a kor
mánynak, hogy ez összeg visszatérítését a nem

zeti becsület követelné, minek következtében, 
a föl nem vett dijakkal együtt Csorna számára 
3400 rúpia kiutalványozását ajánlja, a mi ellen 
a kormány nem is tett kifogást. 

Ugyancsak Prinsepnek ez előterjesztéséből 
látjuk, hogy Csorna a kormánytól Teheránból 
elutazása óta összesen 4226 rúpiát kapott, 
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melyből elköltött 4000 rúpiát, vagy is havonkint j 
20 rúpiát (mintegy 20 forintot), ide értve min
den útiköltséget, élelmezést, ruházatot, a lámák 
és szolgák fizetését, lakásbért s a másolatok és 
eredeti kéziratok megszerzésének költségeit. 

Külön díjazást Csoma semmit nem fogadott 
el munkájáért, csak annyit kötött ki, hogy a 
szótárból száz példányt kapjon, hogy azokat a 
magyar, osztrák, olasz és német főiskoláknak 
megküldhesse. » 

Még azon évben megjelent a Tibeti Nyelvtan 
is 204 nyomtatott lapon, negyven lapnyi kő-
nyomatu melléklettel. (A Szótár 345 lapra ter
jed.) Csoma mind a kettőt előszóval látta el, 
mely egyaránt jellemzi az ő rendkivüli tudo
mányosságát, mint páratlan szerénységét. Négy 
és fél évig kellett Kalkuttában maradnia, mig 
müveit kinyomatva láthatta. Ekkor uj útra ké
szült. Előbb azonban pénzkészletéről rendel
kezett. 

Hogyan rendelkezett? Ugy, hogy csaknem 
az utolsó rúpiáig a hazába küldötte. 200 darab 
aranyat rendelt a magyar tudós társaságnak, 
140 et a nagyenyedi kollégiumnak, 100-at a 
kézdivásárhelyi katonai növeldének, 100-at pe
dig testvérének. S azonfelül Csoma levelei kö
zött van egy másolata az enyedi kollégiumhoz 
1836-ban intézett azon levelének, melyben 460 
aranynyal a Kenderessy- Csorna-féle alapítványt 
teszi. 

A sajtó alól kikerült munkákból könnyű volt 
a kormánynak meggyőződni, hogy itt nagyér
demű, jutalmazásra méltó, önzetlen tudóssal 
van dolga. Erdekében állott tehát munkásságát 
továbbra is biztosítani. A Kahgyur tibeti gyűj
temény ismertetésére szólította föl tehát, havi 
200 rúpiát ígérvén neki, mig e nagy munkát 
befejezi. Azonfelül jelentést volt teendő a Ne
pálból nagy mennyiségben küldött tibeti köny
vek tartalmáról, «ő levén — mint Prinsep 
irja — az egyetlen tudós, ki azokat átolvasni s 
tartalmukat megmagyarázni képesítve van». 

Csoma kivévén útlevelét, 1836 január 20 án 
megérkezett Maldába, Bengália északkeletén, 
honnan márczius elején Jalpigoriba utazott, 
a Himalayák közelébe, hol a katonai állomás 
parancsnoka igen előzékenyen fogadta s neki 
házát, asztalát is fölajánlotta, mit azonban 
Csoma el nem fogadott, nehogy a benszülöttek 
bizalmát, a kiktől tanulni akart, megrenditse 
az által, hogy magasrangu kormánytisztekkel 
társalog. Inkább lakott kunyhóban, irja Lloyd 
parancsnok, s ellátása alig került többe négy 
rúpiánál havonkint. 

Innen van keltezve Csoma utolsó meglevő 
levele Prinsephez, melyben értesiti, hogy egy 
ideig itt marad a bengáli, maharatta és szansz
krit nyelv tanulmányozása végett, aztán Pat-
naba megy csolnakon s ha Felső-India tartomá
nyait meglátogatta, egész idejét a szanszkrit 
nyelv és az attól származó dialektusok tanul
mányozására forditandja. 

1837 végén Csornát Kalkuttában találjuk, 
mint az Asiatic Society könyvtárnokát. Négy 
évet töltött itt hivatala buzgó ellátásával, nyel
vészeti tanulmányaival s tudományos czikkek 
írásával, «hallgatagon — irja Pavie — mint a 
brahmánok, kik íróasztaluk fölé hajolva szansz
krit passzusok másolgatásával foglalkoznak.* 
A Society házában volt egy fülkeszerü szobája, 
honnan soha ki nem ment, kivéve egy kis só-
tára az épület nagy termeiben. 

1842 elején Csoma elérte korának 50-ik évét, 
de tanulmányai iránti lelkesedése, munkavágya 
nem apadt. Még tíz évig kívánta folytatni tudo
mányos kutatásait, aztán — ugy tervezte — 
hazájába visszatér. 

Most elhatározá, hogy ismét útnak indul és 
pedig Lássa felé, hol a budhista tudományosság 
kincseit, melyek a népvándorlások útjából oda 
szállíttattak, fölhalmozva tudá. Február 9-ikén 
levelet irt a Society titkárához, mely végrende
letének tekintendő. 

Alkalmasint csolnakon indult el a Ganges 
folyón s néhány heti utazás után Carragolahghat 
mellett szállt ki, hogy Titalyán és Darzsiling felé 
tartson. A talaj már Titalya táján kezd emel
kedni a bérezek felé. Mintegy 25 angol mérföld
nyi távolság ez a Himalayák tövétől. E terület 
utolsó tíz mérföldje sürü tropikus növényzettel 
van födve s az időben terjedelmes posványokkal 
volt borítva. Ez az a hírhedt Himalayák alatti 
öv, mely a Terai elnevezés alatt, mint a leg
veszélyesebb maláriával ellepett térség isme
retes. Az átutazás rajta csak nappal és minél 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
gyorsabban történik, hogy az ember oly hamar, 
a mint csak. teheti, a punkabari első magasla
tokat elérhesse. Éjszakát tölteni e posványok 
között csaknem elkerülhetetlen vég/.etes láz
rohamot von maga után. 

Csoma márczius 24-én érkezett Darzsilingbe. 
Hétezer lábnyi magasságban fekvő határállomás 
ez. Lassan és szokása szerint szegényesen, tehát 
alkalmasint gyalog utazván, föltehető, hogy a 
Terailban meghált. Ápril 6-ikán már lázban 
szenvedett, mely hat nap alatt véget vetett a 
drágaéletnek. Campbel, a darzsilingi állomáson 
a legfőbb tisztviselő, nagy érdekű jelentést tett 
a magyar tudós utolsó napjairól és kimúlásáról, 
még beszélgetésüket is lehetőleg szó szerint kö
zölve. 

((Beszélgetésük folyamán — irja Campbel — 
Csoma gyors vázlatát adá azon hitének, hogy 
szülőfölde miként jutott az eredeti hunok bir
tokába, előadván okait, miért követi azokat 
Közép- és Kelet-Ázsiába.» «Annyit kivehettem 
— folytatja Campbel. — előadásából, hogy 
minden reménye, hosszú és fáradalmas kutatá
sának végczélját elérhetni abban öszpontosult, 
hogy a jugarok országát fölfedezi. Ez országot 
meglelni hívé Lassától és Kham tartománytól 
éjszakkeletre, Khina nyugati határain*. 

Nem volt rávehető, hogy orvosságot vegyen, 
mely láza kezdeten még tán megmenthette 
volna. «Ápril 9-én — irja Campbel — már né
mileg elméje is zavart volt, félre beszólt, arcza 
beesve, sárgaszínű s a halál nyomait viselte 
magán. Végre rávettük, hogy orvosságot hasz
náljon. Ápril 10-én kissé jobban érezte magát, 
de nem vala képes tisztán, összefüggőleg be
szélni ; este felé ismét rosszabbul lett s másnap 
reggeli 5 órakor panaszszó és küzdelem nélkül 
kiszenvedett. Négy szekrény, melyben könyvek 
és iratok valának, kék öltönye, melyet mindig 
viselt s melyben meghalt, néhány ing és egy 
főzőedény volt minden vagyona. Élelme főleg 
theából állt, melyet igen kedvelt és egyszerűen 
készített rizsből, melyből nagyon keveset szo
kott volt enni. Földre teritett gyékényen, köny
vei és iratai között ült, evett, aludt és dolgo
zott, éjjel soha le nem vetkezett s nappal ritkán 
hagyta el szobáját. Bort vagy má9 szeszes italt 
soha nem ivott, dohányt vagy hasonló szert 
nem használt. Papírjai közt találtak 300 rúpia 
bankjegyet, egy értékpapírt 5000 rupiányi kor-
mánykölcsönről, melyet az ázsiai társulatnak 
szándékozott hagyni. Készpénze 224 rúpiára 
ment s 26 darab arany találtatott övében. 

Darzsilingben temették el a köztemetőben, 
hol sirja fölé az ázsiai társaság föliratos emlékkö
vet állíttatott, melyet később honfitársa, az or-
voskint Darzsilingbe rendelt Duka Tivadar gon
dozott, ki egyúttal a nagy tudós életére és 
munkásságára vonatkozó adatok összegyűjtésé
vel ós sajtó alá rendezésével arról is gondosko
dott, hogy Körösi Csoma Sándornak honfitársai 
közt kőnél maradandóbb emléke maradjon. 

Nyelvek elsajátítására — ezzel fejezi be Cso
rnáról szóló tanulmányát Duka — képessége 
rendkivüli volt. Campbel szerint a következő 
nyelveket tanulmányozta s némelyikben a tökély 
magas fokát érte el: a héber, arab, szanszkrit, 
pushtu, persa, görög, latin, szláv, német, angol, 
franczia, orosz, tibeti, hindosztáni, mahratta és 
bengáli nyelveket, tehát anyanyelvét ide szá
mítva tizenhét nyelvet. 

A RÓMÁI CAMPAGNÁBÓL. 
Nyugatra az appenini hegyláncztól, Róma 

környékén, keleten Tivoliig, északra a Horácz 
által megénekelt Soractetól Civita Vecchiáig, 
nyugaton Ostiáig terül el Olaszországnak törté
netileg legfontosabb lapálya, a Campagna. Haj -
dan tengerfenék lehetett, mert kagylókövülete
ket most is bőven találhatni rajta, de itt-ott, 
s nevezetesen Acquatraversa porondrétegei közt 
elefántcsontok s Aventino környékén barna szén 
is fordulnak elő. A. Tiber folyik keresztül rajta, 
s egyébként az egész sík puszta és miveletlen, 
sőt egészségtelen, egy csoport alacsony domb-
lánczból áll, romokkal tarkítva s állandó hazája 
a maláriának. Már az ó-korban egészségtelen
nek tartották, de azért a rómaiak idejében 
pompás villákkal és kertekkel volt tele, sőt a 
köztársaság első idejében is virágzó városok 
állottak fenn rajta, mintGabii, Fidenae, Veji stb. 

Nincs az egész lakott föld kerekségén sajá
tosabb látvány, mint a Róma körüli Campagna 
vidéke hullámos talajával, számos romjaival, 
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vízvezetékeivel, síremlékeivel, templomaival, 
erődéivel; zöld, a nélkül, hogy mivelve lenne, 
s emlékektől él, a nélkül, hogy lakva lenne. 
Itt-ott egy osteria (csapszék) tárja fel rozzant 
bejáróját rongyos, elzüllött alakoknak; apró 
vinczellórházak festői sűrűségben elrejtve kan
dikálnak elő, s egy-egy repkényes bozót alatt 
vihar elől menekülő pásztorcsalád talál pihenőt. 
A bérelt legelőkön, melyeket kopasz határfák 
szegélyeznek, félvad ménes ődöng és nyújto
gatja fejét, mig a gulyások báránybőrbe bújva 
lóhátról kisérik szemmel, vagy nagy sárgás
fehér kutyák őrizetére bocsátják. Néhol egy 
csinos major (casale) is feltűnik a távolban, 
gazdasági épületeivel, de egyébként kopár 
tüskés bozótok, embernyi magasságra nőtt 
burján és gyom, vad bokrok, sárga virágokkal, 
alácsüngve a meredélyek szélén s itt-ott egy 
nyomorúságos fügefa tengetik csupán elfajzott 
életöket. 

Több élénkséget mutat a Campagna a hide
gebb évszak beálltával, mikor az októberi eső
zések elűzik a nap hevétől kierjesztett veszé
lyes gőzöket s friss zöld szint vált a gyep. 
Ilyenkor az abruzzói havasokról alájönnek a 
pásztorok nyájaikkal, aratók, szántók is be-
népesitik a máskor oly elhagyott pusztát, s 
roBsz koszt és rossz bor mellett ott tanyáznak 
éjjel a harmatos földön, hogy munka végezté
vel kórházakban folytassák pihenésüket. Festői 
látványt nyújtanak a gúla alakú nádkunyhók is, 
tetejükön többnyire kereszttel, s melyek belől 
képzelhetetlen szűkek. 

Civita-Vecchiától Rómáig most már vasút 
vezet a Campagnán keresztül az ősrégi víz
vezeték mentén. A vízvezetékek között, melyek
nek száma Vespasian idejében 20 volt, még 
három áll fenn, az Aqua Virgo (ma Acqu;i 
Vergine), Aqua Claudia (ma Acqua Felice) és 
Aqua Trajana (ma Acqua Paolo), mely utóbbi a 
föld alatt folyik. 

Képünk a régi Rómából nézve mutatja a 
Campagnát, és Schlosser hirneves világtörténeté
nek most megjelent negyedik kiadásából mutat
juk be, mely kiadás, eltérően az eddigiektől, 
sikerült képekkel gazdagon illusztrálva jelenik 
meg Berlinben, Seehagen Oswald kiadásában. 
Schlosser nagybecsű világtörténelme 14 év alatt 
60,000 példányban kelt el, s ez mutatja épen a/, 
uj kiadás hézagpótló szükségét. Emelkedett tör
ténelmi világnézlet, kimerítő forrástanulmány 
és pártatlanság jellemzik, s teszik a terjedel
mes művet valóban tükrévé a múlt idők tör
ténetének. 

SÁNDOR MÁTYÁS 
VERNE GYULA REGÉNYE. 

FRANCZIÁBÓL FORDÍTOTTA HUSZÁR IMRE. 

Egyedül jogosított n i pft n PCjw Tizenegyedik 
magyar kiadás. I1I18V II EiBfl. folytatás. 

IV. A titkos irásu levél. 
Fél négy óra tájban hajnalodni kezdett. Egy 

órával később a foglyok, a felkelő nap állásából, 
meghatározhatták volna az eddig követett irányt, 
vagy legalább azt, hogy észak vagy dél felé viszik-e 
őket. De e perezben a csendőrök lebocsátották a 
kocsiablakok bőrfüggönyeit és a kocsi belsejében 
ismét a legteljesebb sötétség uralkodott. 

Sem Sándor gróf, sem útitársai legcsekélyebb 
észrevételt se tettek. Tudták, hogy a nélkül is 
hiába lett volna. Jobb volt tűrni és várni. 

Egy vagy két óra múlva — az eltelt időt nem 
igen lehetett meghatározni — a postakocsi még 
egyszer megállt és gyorsan lovakat váltottak Vi-
sinoda városkában. 

E percztől fogva csak annyit lehetett észre
venni, hogy az ut nagyon nehézzé vált. A posta
kocsis folyvást unszolta lármájával és ostor-pat-
togtatásokkal a lovakat, a melyeknek patkóik 
csattogtak a hegyes vidék kemény és sziklás ta
laján. Néhány domb, a melyek apró, hamvas 
szinü erdőkkel voltak borítva, szűkebbre szoritá 
a látkört. A foglyok két vagy három ízben egy 
furulya hangját vélték hallani. Fiatal pásztorok 
voltak, kik bizarr dallamaikat játszották, mialatt 
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a fekete kecskenyájakat őrizték. De 
mindez csak nagyon kevés útbaiga
zításul szolgált az utazás irányára 
nézve és a foglyoknak bele kellett 
nyugodniok, hogy semmit se lát
hatnak. 

Reggel kilencz óra lehetett, mi
kor a postakocsi egészen másféleké
pen kezdett tovarobogni. Lehetetlen 
volt a tévedés, gyorsan lefelé ha
ladt, miután elérte az ut legmaga
sabb pontját. Több izben kereket 
is kellett kötni, hogy a veszélyes me
redek utón valami baj ne történjék. 

Miután az ut meghaladja azt a 
hegyes • vidéket, a mely fölött a 
Monté Maggiore kiemelkedik, Pi-
zino felé közeledvén, rézsútos irány
ban vonul lefelé. Noha e város még 
eléggé magasan fekszik a tenger 
szine felett, mégis a körüle levő 
magaslatokhoz képest egy völgykat
lanban látszik eltemetve lenni. Már 
messziről lehet látni harangtornyát, 
a mely lépcsőzetesen emelkedő fes
tői házcsoportjából magasan ki
nyúlik. 

Pizino főhelye egy körülbelül hu
szonötezer lakossal bíró kerületnek, 
és mint emiitettük, csaknem a há
romszögletes félsziget közepén fek
szik. A vásárok idején nagy szám
mal gyülekeznek össze a morlákok, 
a különféle törzsekhez tartozó szlávok, sőt a czi-
gányok is a városba, a melynek kereskedelme 
ilyenkor nagyon élénk szokott lenni. 

Isztria régi fővárosa megőrizte hűbéri jellegét. 
Ez különösen meglátszik fellegvárán, a mely né
hány ujabbkori katonai épület fölött emelkedik, 
a hol az osztrák kormány közigazgatási hatóságai 
vannak elhelyezve. 

E fellegvár udvarában állt meg a postakocsi 
június 9-én, tizenöt órai utazás után. Sándor gróf 
két útitársával és Sárkánynyal együtt leszállt a 
kocsiról. Néhány perez múlva elzárták őket, egy
mástól elkülönítve, magán-zárkákba, a melyek
hez körülbelül ötven lépcsőn keresztül lehetett 
feljutni. 

A vizsgálat tehát a legszigorúbb titoktartás 
mellett fog eszközöltetni., 

Sándor Mátyás, Zathmár László és Báthory Ist
ván, noha nem közlekedhettek egymással és nem 
cserélhették ki eszméiket, csak egy és ugyanazon 
gondolat felett töprenkedtek. Hogyan fedezhették 
fel az összeesküvés titkát ? A véletlen játszotta-e 
a rendőrség kezére ? Pedig hiszen semmi se szi
vároghatott ki. Trieszt és Magyarország és Erdély 
nevezetesebb városai közt megszűnt a levélváltás. 
Árulás lett volna a játékban ? De ki lehetett az 
áruló? Soha senkivel se közöltek semmit. Soha 
egyetlen irat se juthatott kémek kezébe. Vala
mennyi okmányt megsemmisítettek. Ha az 
Aquedottón levő ház legtitkosabb zugait kiku
tatnák se találhatnának egyetlen gyanús jegyze
tet ! És épen ez történt. A rendőrügynökök sem
mit se találtak, csupán a rostélyt, a melyet 
Zathmár gróf nem semmisített meg, mert talán 
még hasznát vehette volna. És szerencsétlen
ségre, ebből a rostélyból bűnjel lesz, a melynek 
használatát nem lehet máskép megmagyarázni, 
mint hogy titkos irásu levelezés eszközéül szol
gált. 

Egészben véve — s ezt a foglyok nem tudták 
— az összes gyanú azon levél-másolaton alapult, 
a melyet Sárkány, Torontál Simon beleegyezésé
vel, átadott a trieszti kormányzónak, miután a 
szöveg világos értelmét megállapította. De ez, 
fájdalom, elég volt arra, hogy az állam bizton
sága elleni összeesküvés vádját alapítsák rá. 

ELZÁRTÁK ŐKET, EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÍTVE. 

S nem kellett ennél több ahhoz, hogy Sándor 
grófot és barátait külön bíróság, katonai törvény
szék elé állítsák, mely a katonai törvények értel
mében fog ítélni felettük. 

Csakugyan volt a játékban áruló és az áruló 
nem volt messze. Az által hogy szó nélkül en
gedte magát elfogatni, és engedi magát kihall-
gáttatni, sőt elitéltetni is, biztosan tudván, hogy 
kegyelmet kap, elhárít magáról minden gyanút, 
így gondolta ezt ki Sárkány és mesteri bizton
sággal játszotta szerepét. 

Ezenfelül Sándor gróf, a kit ez a gazember el
ámított — és kit ne ámított volnael ? — elvolt ha
tározva mindent elkövetni, hogy őt minden 
gyanú alól kitisztázza. Azt gondolta magában 
hogy nem lesz neki nehéz bebizonyitani, hogy 
Sárkány soha se vett részt az összeesküvésben, 
hogy csak egyszerű számfejtő volt, a kit nem rég 
vezettek be Zathmár László házánál és nem bíz
tak rá egyebet a gróf magánügyeméi, a melyek 
a legcsekélyebb összefüggésben sem álltak az 
összeesküvéssel. Szükség esetén Torontál Simon 
bankárra, mint tanura fog hivatkozni, hogy a 
fiatal ember teljesártatlanságát bebizonyítsa. Nem 
kétkedett benne, hogy Sárkányt fel fogják men
teni a bünrészesség vádja alól, azon esetre, ha 
átalában sikerülne a vád megalapítása, a mi ko
rántsem látszott előtte bizonyosnak. 

Egyébiránt az osztrák kormány a trieszti ösz-
szeesküvökön kívül egyebet nem tudhatott az 
összeesküvésről, magyarországi és erdélyi párt
hívei teljesen ismeretlenek voltak előtte. Semmi 
nyoma se látszott bünrészességüknek. Sándor 
Mátyásnak, Báthory Istvánnak és Zathmár 
Lászlónak tehát semmi okuk se volt e miatt 

nyugtalankodni. Ok maguk el voltak rá szánva, 
hogy mindent tagadni fognak, ha csak az össze
esküvés kézzelfogható bizonyitékát nem mutat
ják fel előttük. Ez esetben tudni fogják felál
dozni életüket. Majd mások idővel kezükbe veen-
dik a meghiúsult mozgalmat. A függetlenség 
ügye fog találni később uj vezéreket. Ok, ha a 
vád rájuk bizonyul, nem fogják tagadni, hogy 
mik voltak reményeik. Meg fogják jelölni a czélt, 
melynek elérésére törekedtek és a mely el fog 

éretni előbb-utóbb. Még cBak védelmezni se fog

ják magukat, hanem kifizetik az elvesztett játsz
mát, a mint illik. 

Sándor gróf és barátai nem ok nélkül gondol
ták, hogy a rendőrség működése abban az ügy
ben nagyon szűk körre van szorítva. A rendőr
ügynökök Budán, Pesten, Kolozsvártt, szóval 
mindazon városokban, a hol a Triesztből érke
zendő jeladásra meg kellett volna indulni a moz
galomnak, hasztalan keresték az összeesküvés 
nyornát. Ezért járt el a kormány oly nagy titok
tartással a trieszti három főnök elfogatása körül. 
Hogy a pizinói várban záratta el őket és minden 
áron azt akarta, hogy az egész ügy felöl semmi 
se szivárogjon ki a közönség közé, ez csak azért 
történt, mert azt remélte, hogy valamely körül
mény fel fogja deríteni a Triesztbe érkezett, de 
nem tudni honnét küldött titkos irásu levél Író
jának küétét. 

E remény nem valósult meg. A várt jeladás 
nem történt és nem történhetett meg. A mozga
lom, legalább pillanatnyira, elfojtatott. A kor
mánynak arra kellett szorítkoznia, hogy Sán
dor grófot és társait felségárulás czimén el
itéltesse. 

Azonban a nyomozások néhány napot vettek 
igénybe. A vizsgálat csakis június 20-ika körül 
kezdődött a vádlottak kihallgatásával. Nem is 
szembesítették őket egymással és csak bíráik előtt 
volt szabad viszontlátniuk egymást. 

A kormány haditörvényszékre bizta a trieszti 
összeesküvés vezérei ügyének tárgyalását. Tudjuk, 
mily gyorsan folyik a vizsgálat azon ügyekben, 
a melyek e kivételes bíróság elé utasíttatnak, 
mily hamarosan folynak a tárgyalások és mily 
gyorsan hajtatnak végre az ítéletek. 

Ezúttal is igy történt. 
A haditörvényszék június 25-én egybegyűlt a 

pizinói fellegvár egyik termében és a három 
vádlott még ugyanaznap megjelent előtte. 

A tárgyalások nem tartottak hosszasan, nem 
is voltak izgalmasak, semmiféle inczidens se for
dult elő. 

Az ülés reggel kilencz órakor kezdődött. Sán
dor gróf, Zathmár gróf, Báthory István és Sár
kány, most látták egymást viszont legelőször, el-
fogatásuk óta. A kézszorítás, a melyet Sándor 
gróf váltott két barátjával a vádlottak padján, 
ujabb tanújele, ujabb megerősítése volt az érzel
meknek, a melyek őket egyesitették. Zathmár 
László és Báthory István egy intése megérteté 
Sándor gróffal, hogv mindketten rá bízták, hogy 
ő beszéljen a haditörvényszék előtt. Egyikök sem 
akarta elfogadni a hivatalból kirendelt védőt. 
A mit Sándor gróf eddig tett, jól volt téve. 
A mit a bíráknak mondani fog, jól lesz mondva. 

Az ülés nyüvános volt, oly értelemben, hogy 
a terem ajtait kinyitották, mindazonáltal csak 
csekély számú hallgatóság volt jelen, minthogy 
az ügy hire nem szivárgott ki. Alig húsz kíváncsi 
néző jelent meg, azok is a várbeli személyzethez 
tartoztak. 

Mindenekelőtt megállapították a vádlottak 
azonosságát. Sándor gróf aztán nyomban meg
kérdezte a haditörvényszék elnökétől, hogy hova 
szállították őt és társait? De e kérdésére nem 
kapott választ. 

Sárkány azonosságát is megállapították. Az 
áruló eddig még nem mondott olyasmit, a mi 
ügyét különválasztotta volna a társai ügyétől. 

Ekkor a rendőrségnek átadott levélmásolatot 
közölték a vádlottakkal. 

Az előadó azon kérdésére, vájjon elismerik-e, 
hogy a velük közölt másolat eredetije a kezük
höz jutott, azt felelték, hogy ennek bebizonyí
tása a vádlót illeti. 

E feleletre megmutatták nekik a rostélyt, a 
melyet a rendőrügynökök Zathmár László szo
bájában találtak. 

Sándor gróf és társai nem tagadhatták, hogy 
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e rostély az ő birtokukban volt. Meg se kísérlet
tek a tagadást. E kézzelfogható bizonyítékkal 
szemben nem volt mit felelniök. Miután e ros
tély segélyével el lehetett olvasni a kryptografi-
rozott levelet, kétségtelen, hogy a vádlottak azt 
meg is kapták. 

Az összeesküvők ekkor tudták meg, hogyan 
fedeztetett fel az összeesküvés titka és mire volt 
alapítva a vád. 

E percztől fogva a kérdések és feleletek mind
két részről nagyon szabatosan formuláztattak. 

Sándor gróf nem tagadhatta többé a dolgot. 
Két barátja nevében is beszélt tehát. Egy moz
galmat készítettek elő, melynek czélja volt, Ma
gyarországot elszakasztani Ausztriától és a régi 
önálló magyar királyságot helyreállítani. Ha el 
nem fogják őket, a mozgalom már kitört és Ma
gyarország visszahódította volna függetlenségét. 

F * Khinába is u t a t t ö r t az európai divat s az a 
nép, melyet a megcsökönösödés mintájának szoktak 
hirdetni, legalább egy kérdésben már megmozdult s 
a japániak útjára tér. A reform tárgya különben 
nem valami jelentékeny : az ablaküveg. Pár évvel 
ezelőtt még a császár palotájának ablakain is kizáró
lag papir volt, ma az ablaküveg már a kisebb helye
ken sem egészen szokatlan s évről-évre nagyobb 
mennyiségben viszik Európából. Magából Belgium
ból a múlt évben 50,000 láda ablaküveget vittek 
Khinába. A tarkaszinü üvegeket leginkább keresik. 

* Villamos lábmelegitöt talált fel vasúti utasok 
számára Merítene Parisban. A melegítő készülék 
bensőjében vékony pakfonsodronyok vannak, melyek 
elegendő erős villámáramlat hatása alatt izzóvá 
lesznek. 

* Czápamáj olajat használnak ujabban Szicziliá-
ban a csukamáj-olaj helyett. A különböző czápa-
fajok májából készült olajat eddig a szegényebb osz
tály világításra használta, most felfedezték, hogy 
orvosi hatása nagyobb, mint a csukamáj-olajé, 
olcsóbb, s bár édeskés izü, könnyebben bevehető, 
mint a csukamáj-olaj, melyet tudvalevőleg nem min
den beteg gyomra tür meg. 

* Ingfának (Marimá) neveznek az Amazon vidé
kén lakó indiánok egy 50—60 láb magasságú s 2—3; 
láb átmérőjű nagy fát, melyet három láb hosszúságú 
darabokra vágnak s azután kopácsolás által metszés 
nélkül lehántják olyformán-, mint nálunk a gyerme
kek a füzfagalylyal csinálják, midőn sipot készítenek. 
A lehántott héj veres színű, vékony s lágy rostos 
hengert képez, mely durva szövetű csomagoló vászon
hoz hasonlít. Ha e hengeren két lyukat csinálnak a 
karoknak, készen van az ing, melyet az indiánok, 
különösen esős időkben, nagyon szeretnek hordani, 
így tehát van oly ország is, hol az ing a fán terem. 

* Gyümölcsöt az üvegben könnyen lehet nö
veszteni, ha teljesea tiszta üveget teszünk az alma . 
vagy szőlő felé s az üveget az ágon megerősítjük. 
A gyümölcs csak ugy nő s érik, mintha teljesen sza
badon volna s ha megérett s az ágat lemetszük, igen 
csodálatosnak fog látszani, hogy oly nagy gyümölcs 
vagy szőlő hogyan jutott be a szűk nyakú üvegbe. 

* Kis csimpánz-majmot kapott a párisi állatkert 
a Kongó vidékéről. Bobo, a majom, mintegy 14 hó
napos s mivel ez állatok teljesen csak 8—9 éves ko
rukban fejlődnek ki, még valóságos kölyöknek tart
ható. A kis majom igen eleven s a hosszú tengeri ut 

Ponny-lovak. 
A lovak elővezetése. 

VÁZLATOK A LÓKIÁLLITÁSRÓL. 

Debreczeni ötösfogat. 

CSERÉPY .ÁRPÁD RAJZA. 

Sándor Mátyás magát nevezte az összeesküvés 
vezérének ós vádlott-társainak szerepét csak má
sodrendűnek igyekezett feltüntetni. De ezek til
takoztak a gróf szavai ellen és követelték a maguk 
számára azt a dicsőséget, hogy bűntársai voltak 
és azt a dicsőséget, hogy sorsában osztozzanak. 

(Folyt, köv.) 

EGYVELEG. 
Hegyi siklót készítenek Parisban a Mont-

martre tetejére, ugyanoly szerkezet szerint, minő 
Buda váránál van. Francziaországban ily sikló eddig 
csak Lyonban volt alkalmazva. 

* A világ legnagyobb messzelátóját most ké
szítik Angliában a hires greenwichi csillagvizsgáló 
számára, a refraktor 58 hüvelyk átmérőjű. 

* Indiai falu látható London egyik külvárosában, 
Battersenben az Albert-palotában. Mintegy ötven 
indiai iparos, színész és vásári komédiás fogja e 
helyen magát mutogatni ép ugy rendezkedve be, a 
mint otthon szokás. A kigyóbűvölők, bajadérek 
különösen kedvelt látnivalók e telepben. 

* Az elevenen el temettetés botzalmai ellen egy 
belga feltaláló oly koporsót szerkesztett, melynek gé
pezete a koporsóra dobott föld ereje folytán szabaddá 
tesz egy tőrt, mely erre a halott szivébe nyomódik. A 
koporsót az antwerpeni kiállításra szánta, de ott 
nem fogadták el. 

* A körmök alakjából — egy tudós elmélete sze
rint—bárkinek jellemét felismerni. Hosszú és keskeny 
körmök fantáziára, művészi és költői hajlamra, de 
egyúttal restségre mutatnak; hosszú és lapos körmök 
észt, józan ítélő tehetséget s komoly gondolkozásmó
dot árulnak el; széles rövid körmök hirtelen harag
ról, veszekedő természetről s makacsságról tanúskod
nak ; kinek körmei igen pirosak, az egészséges, vidám 
és nagylelkű; karomalaku hajlott köröm tettetest és 
gonoszságot; kemény és durva köröm kegyetlensé
get, veszekedő természetet; lágy, vékony és hajlít
ható köröm testi és lelki gyengeséget mutat, míg az 
igen rövid, mintegy egész a húsig leharapdált kör
mök érzékiséget és ostobaságot. Igen természetes, 
hogy itt is vannak — kivételek. 

* Költői ruha. Kopenhágában a dán király mi
napi estélyen Mária orleansi herczegnő fehér ruhában 
jelent meg, melynek fodraira ó-német szerelmi dalok 
voltak nyomtatva. A ruha nagy feltűnést keltett s 
talán utánozni is fogják nemsokára. 

alatt leginkább egy kis macskával játszott, mely 
folytonosan vele van s melyet legtöbbnyire ölében 
tart oly formán, mint a dajkák a kis csecsemőket. 

* Nyolczvan éves katona lesz 1887 márcziua 
havában Vilmos, az agg német császár, ha még m ás-
félévig elél. Ily hosszú ideig szolgáló katona még a lig 
volt a világon. 

* Hires úszók. Webb kapitány, ki a Niagarában 
veszett el, 1875-ben tudvalevőleg Angliából Franczia-
országba úszott, 21 óra s 41 perez alatt téve meg a 
40 angol mérföld távolságot. Kis távolságra igen 
gyorsan úszott Colé, a Hyde-parki tóban, 91.* métert 
téve 1 perez 15 másodpercz alatt; Aintworth egy 
más tóban 804'/» méter távolságot 14 perez s 23V» 
másodpercz alatt úszott, Collier egy harmadikban 
1609 méternyit, egy angol mérföldet, 28 perez, 19"/« 
másodpercz alatt tett meg, Beckwill a westminsteri 
aquariumban két mérföld hosszú utat = 3218 métert 
54 perez 39 másodpercz alatt úszott át, Douglas 
amerikai pedig Filadelfiában 3 mérföldet = 4827 
métert 1 óra 53 perez és 30 másodpercz alatt. Az ily 
úszásoknál különösen a trainirozás nagyon fárasztó, 
a mi abból is látható, hogy Webb, ki rendszerint 
89 kilót nyomott, trainirozás után rendesen csak 
78 kiló volt. 
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Klement. Papazulu. 
A BOLGÁR KÜLDÖTTSÉG TAGJAI. 

A BOLGÁR KÜLDÖTTSÉG AZ OROSZ CZÁR ELŐTT FREDENSBORGBAN. 

A BOLGÁR MOZGALOM VEZETŐI. 
A Filippopolban szeptember 18-ikán végre 

hajtott államcsíny szervezőjének Stransky Györ
gyöt tartják. Csakugyan ő is mozgott az előtér
b e n , ^ a mint Gavril pasát, Kelet-Kumélia kor
mányzóját fogolylyá tették a forradalmiak, ő állt 
az ideiglenes kormány élére, és ebben az állásban 
megerősítette Sándor fejedelem is. De hogy 
Stransky ily merrész vállalkozást maga végre nem 
hajthatott, akármily népszerű is Kelet-Bumélia 
bolgár lakossága előtt az egyesülés Bulgáriával, 
azt képzelni lehet. Csaknem kétségtelen, hogy a 
filippopoli vérnélküli forradalmat Szófiában készí
tették elő. 

KaravelovTetko bolgár miniszterelnök egészen 
rátermett ember a forradalmakra. Bavasz és 
kitartó, s a fejedelemmel szemközt is képes érvé
nyesíteni akaratát. Sándor fejedelem már egyszer 
nagyon élénk vágyat érzett megszabadulni mi
niszterelnökétől és radikális társaitól. Egyszerűn 
elbocsátotta egész minisztériumát, de Karavelov 
aztán Bulgária közvéleményében tudott nagy 
pártot alkotni magának, s azontúl is az övé 
maradt a legerőteljesebb szó, melyre legtöbben 
hallgattak. Átment Kelet-Buméliába, hol a nép
szerű embert Filippopolban polgármesterré vá
lasztották Minden arra mutat, hogy ekkor készí
tették elő a talajt a forradalomra, s hogy Kara
velov szervezte az összeesküvést. A múlt év július 
havában Sándor fejedelem ismét visszahívta volt 
miniszterelnökét, s az ismét kezébe vette Bol
gárország kormányrudját. 

A szeptember 18-iki filippopoli eseményekről 
eddig tudomásra jutott részletek többi közt azt 
is beszélik, hogy a forradalom másképen volt 
tervezve, mint a hogy valójában létesült. Neve
zetesen nem Sándor fejedelem uralkodása alatt 
akarták volna végrehajtani az egyesülést, s hogy 
Karavelov volt, ki a fejedelmet figyelmeztette, 
ragadná meg az alkalmat, legyen végrehajtója a 
nemzet akaratának, különben trónját veszítheti. 
A következmények mutatják, hogy Oroszország 
csakugyan legkisebb rokonszenvvel sem viselte
tik Sándor fejedelem személye iránt. Ha csak
ugyan igy történt, akkor sejteni lehet azt is, hogy 
Karavelov, mint filippopoli polgármester, szintén 
nem dolgozhatott Sándor fejedelem mellett, de 
mikor ismét a hatalmi polezon érezte magát, 
biztosítani kívánta a maga hatalmát is, s a for
radalmat abba az irányba terelte, mely Oroszor
szágot szintén meglepte. 

Karavelov vagyonos kereskedő-család ivadéka 
Kopriszticzából, a Balkán déli részéből; tehát 
ruméliai. Oroszországban tanult s Moszkvában 
tanár is volt. Fivéreivel együtt jelentékeny szerep 
jutott neki Bolgárország fölszabadításában. Az 
1867-iki bolgár lázadás alatt Karavelov két 
testvére: Hitovo és Totn, életüket vesztették; 
György Bomániába menekült, s a többi bolgár 
menekültekkel együtt ott dolgozott a forron
gások szitásán, és szervezte ama «kegyetlenke-
dési» panaszokat, melyek Angliában oly nagy 
visszhangra találtak, s melyek az orosz beavatko
zás nyitányát képezték. Karavelov György még 
megérte a háború kitörését, de annak kezdetén 

meghalt, épen mikor az oroszok Szisztovónál 
átkeltek a Dunán bolgár földre. Karavelov Petko 
az orosz seregekkel tért vissza Moszkvából, s az 
orosz főhadiszálláson tartózkodott. Az oroszok 
nemsokára Viddin alkormányzójává nevezték 
ki. It t kezdődik szereplése. Mikor a bolgár nem
zetgyűlés Tirnovába összegyűlt, alelnökké válasz
tották. Karavelov mint szónok is első szerepet 
vitt, s a radikális párt az ő vezetése alatt alakult 
meg. E pártnak nyíltan kifejezett óhajtása volt, 
hogy a san-stefanói békekötésben körülirt, de a 
berlini kongresszus által kitörült Nagy-Bolgár
ország alakulása elősegittessék. A bolgár fejede
lemmé választott Battenberg Sándor a bolgár 
kormány élére Karavelovot hívta meg. A minisz
terelnöknek több összeütközése volt a fejedelem 
mellé rendelt orosz tábornokokkal, s most azt 
állítják róla, hogy Oroszország iránti érzületében 
nagy változásokon ment át. Jelenleg 37 éves, 

Dr. Stranszky György, a keletruméliai ideigle
nes kormány feje, orvosnak készült. Bukarest
ben tanulta az orvosi tanfolyamot, de gyakorló 
orvos nem lett belőle. Inkább foglalkozott a 
politikával, mely a tanult embereket állással is 
kecsegtette. O is ruméliai születésű, Kalofer 
városból való. Mikor a berlini kongresszus meg
alakította Kelet-Buméliát, s annak kormányzó
jává a porta Aleko pasát nevezte ki, Stranszky 
hivatalt vállalt. Pénzügyi igazgató lett, a mi 
nem valami népszerűséget szerzett neki, s a 
filippopoli nemzetgyűlésben honfitársai meg
támadták hazafias érzületét is. E támadásoknak 
kitett helyről le is köszönt, s a nemzetgyűlés 
azon állandó bizottságának lett tagja, mely a 
főkormányzó mellé van adva ellenőrzőül. Aleko 
pasa igazságügyi kormányzónak akarta kine
vezni, hanem az orosz konzul ezt nagy hévvel 
ellenezte. Az oroszok bizalmatlanságát azonban 
sikerült eloszlatnia, mikor III . Sándor czár ko
ronázására Moszkvába ment a ruméliai küldött
séggel. Stranszky mégis nagyobb hatáskört nem 
vállalt, legalább nyíltan bevallottat nem. Annál 
többet jár t Szófiába, kivált mióta Karavelov 
ismét a kormányra jutott. Ők ketten érlelték 
csöndesen a most őszszel bekövetkezett esemé
nyeket. Titokban ós oly kitűnően tudták elő 
készíteni és végrehajtani, hogy egy puskalövés 
sem történt, s Európát ismét a keleti kérdés elé 
állították, a bolgár unió kimondásával. 

Sándor fejedelem miniszterelnökével a filip
popoli események bekövetkezését Várnában 
várta, hogy itt hajóra szállva, a burgaszi kikö
tőbe induljon, s Buméliába menjen. De Bur-
gasznál véletlenül török hadihajók czirkáltak s 
afej edelemnek a szárazföldi hosszabb utat kellett 
választania, hogy uj alattvalói közé menjen. 
Legelőször is proklamácziót küldött Szófiába 
és Filippopolba, melyben tudatja, hogy «Eszak-
és Dél-Bulgária fejedelme* czimet vesz föl. 
Sándor fejedelmet útja a Sipka szoroson vitte 
keresztül, melyet az orosz-török háború alatt 
oly hősiesen védelmezett Szulejman pasa. A tö
rök kormánynak jogában volt e szorost katona
sággal megszállva tartani, valamint Kelet-Bu
mélia több más pontját is, de a porta ezt elmu
lasztotta. Sándor fejedelem a legkisebb akadály 
nélkül vonulhatott Kelet-Buméliába. Mindenütt 
lelkesült nép fogadta. Sehol semmi nyoma annak, 
hogy még két nap előtt itt a szultán nevében kor
mányoztak. Szept. 21-én érkezett Fil ippopolba, 
hol tiszteletére kivonult a ruméliai müiczia is, 
mely az államcsíny u tán azonnal letette a hű
ségi esküt Sándor fejedelem nevére. A fejede
lem ezután Filippopolban maradt Karavelov-
val együtt. Intézkedett a bolgár hadsereg moz
gósításáról az esetre, ha a törökök betörnének. 
A bolgár sereg és a ruméliai miliczia a török 
határra ment. De a török nem támadt. E he
lyett a diplomáczia lépett közbe, mely épen 
most szólította föl Sándor fejedelmet, hogy se
regét fegyverezze le, maga pedig térjen vissza 
Szófiába. 

B0LGÁB KÜLDÖTTSÉG A OZÁBNAL. 
A «felszabadító* orosz nép nem oly rokon

szenves többé a Balkán-félsziget népei előtt, mint 
egy évtizeddel ezelőtt, midőn jóformán csak 
hirből ismerték őket. Már a hadjárat borzalmai, 
de még inkább a felszabadítottak nyakára jövő 
orosz katonatisztek és más népboldogitók maga
viselete sok kellemetlen érzetet keltettek fel. 
A bolgárok államcsinyjére nézve magában 
Oroszországban is megoszolnak a vélemények: 
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vájjon nincse-e annak orosz-ellenes tüntetés-
szerű jellege ? Sok bolgár tagadhatlanul nemcsak 
ellenszenvet, de valódi gyűlöletet hirdet az oro
szok ellen. Mindamellett igen természetes, hogy 
a bolgár nép nagy többsége jelen válságos hely
zetében, melynek előidézése —bárhogy mossák 
is kezöket — az oroszok tudta s beavatkozása 
nélkül nem történhetett meg, ismét a régi sza
baditóra gondolnak s az ő segítségét igyekeznek 
megnyerni. 

Ez okból ment egy tekintélyes bolgár kül
döttség rögtön az államcsiny megtörténte után 
a ezárhoz. A küldöttség vezetője a tirnovai ér
sek, Klémevt volt, kinek festői öltözete az álta
lunk bemutatot t s eredeti fénykép után készült 
csoportozatban leginkább megragadja a figyel
met, mellette ül a kopasz Papa zulu, tekintélyes 
kereskedő Kazanlikból, a rózsák hazájából; há
tuk mögött állanak az érsek felöl kezdve Gcrd-
zsikov, a filippopoli fötörvényszék alelnöke, 
Gecliov, a szófiai nemzeti bank kormányzója s 
végül a szőke szakállú Szucsev ügyvéd, a két 
bolgár terület egyesülésének egyik legbuzgóbb 
elősegitője. 

A czárt, ki épen apósánál, a dán királynál 
tartózkodott, Kopenhágában keresték fel. Bár
minő volt is a czár érzelme az államcsinynyel 
szemben, mely — habár egészen törvénytelen 
utón 8 mindenesetre rendkívül Bzokatlan mo
dorban — csaknem ugyanazt akarta megváló -
sitani, a mit az ő szerencsétlenül járt atyjának 
kormánya tervezett a san-stefanói békekötés
ben, a berlini békepontokat aláirt hatalmak 
egyhangú tiltakozása az államcsiny ellen min
denesetre feszélyezte a minden oroszok hatal
mas czárját is s e küldöttség elfogadása nem 
tartozhatott kellemes órái közé. Hir szerint elő
ször vissza is utasította annak fogadását s a bol
gárok csak az ugyanakkor ott időző orosz kül
ügyminiszter, Giers, közvetítésével érhettek 
czélt, ki bizonyára tekintetbe vette azt is, hogy 
a felszabaditónak tekintett oroszok befolyását 
a bolgár népnél az egyszerű rideg visszautasítás 
nagyon csorbíthatná. 

A fogadás október 2-án történt Fredenshora 
nevű várkastélyban, hova a küldöttséget dán 
udvari kocsikon vitték. A czár rendes fekete 
polgári ruhában jelent meg s kíséretében csak 
a dán udvari marsall volt. Klemen t érsek, a bol
gár metropolita, orosz nyelven tartotta beszédét; 
melegen kérte a czárt, hogy fogadja kegye
sen az ujabb eseményeket, melyek a szeptem
ber 18-diki változás által elöidéztettek s tanú
sítson ő is oly érzelmeket a bolgár nép iránt, 
mint elhunyt atyja, kit a bolgárok átalában 
«szabadító »-nak neveznek s legyen a bolgár 
népnek folyvást kegyes pártfogója. A czár — a 
bolgár küldöttség egyik tagjának közlése sze
r int — körülbelöl a következőket m o n d t a : 
• Őszintén sajnálom a szeptember 18-án történt 
dolgokat. Nekem a berlini békeszerződést aláirt 
hatalmakkal egyértelmüleg kell cselekednem ; 
bizom azonban abban, hogy ők el fogják ismerni 
a bevégzett tényt (fait accompli) Bolgárország
ban. Valóban azt hiszem, hogy a hatalmak kö
zül egyik sem fogja meggátolni azt; de másrészt 
komolyan figyelmeztetem önöket, hogy tartóz
kodjanak minden izgatástól, különösen Macze-
dóniára vonatkozólag*. A fogadtatás hivatalos 
részének befejezése után a czár a küldöttség 
egyes tagjaival hosszabb ideig társalkodott, 
azonban állítólag csak személyes viszonyaik 
s társadalmi állásuk felől. Sem a czár, sem a 
küldöttség tagjai nem emiitették fel a fogadás 
alatt Sándor bolgár fejedelem nevét, kit a czár, 
bá r unokatestvére, nem nagyon kedvel. A foga
dás után a küldöttség tagjai ismét tisztelkedtek 
Giersnél, ki később visszaadta nekik a látogatást. 

A küldöttség tagjainak fényképét egy (fran-
cziaországi) fényképész készítette, ki ez időben 
Kopenhágában tartózkodott. 

A LOVAK ÉS A LÓKIÁLLITÁS. 
Palla8 és Poseidon fogadtak egymással, hogy 

melyikök adja az emberiségnek a leghasznosabb 
ajándékot, s Pallas az olajfát, Poseidon a lovat 
teremtette. Furcsának tetszik első tekintetre, 
hogy a tenger istene épen szárazföldi állatot 
hozott létre, de jobban meggondolva a dolgot, 
vájjon a ló, a mint kantár, nyereg és zabla 
nélkül, tajtékzó szájjal, lengő sörénynyel, lo
bogó farkkal tova rohan, mihez hasonlitna 
jobban a maga vad szépségében s féktelen tem
peramentumában, mint a vihar által korbácsolt 

tenger hullámaihoz? Hasznosság tekintetében 
adhatjuk a juhnak, a tehénnek, a sertésnek az 
előnyt, de a mi a szépséget illeti, egy állat sem 
vetekedhetik a lóval. 

S pedig nem lehet mondani, hogy a ló szép
sége a természet adománya volna. Vad állapo
tában inkább hasonlít a szamárhoz, s csak az em
ber idomító keze alatt nyert nemesebb formákat, 
mig végre évezredes okszerű tenyésztés után 
amaz ideált elérte, melyben a kellem és erő, a 
kitartás és könnyüség oly mértékben egyesül, 
hogy e lmondhatni : ime a férfias és nőies szép
ség egy lényben megtestesülve! De hogy ez 
ideált elérjék, s a hol elérték, fentartsák, mennyi 
fáradságba, tanulmányba s mekkora pénzösz-
szegbe kerül t ! Palotaszerü istállókat építettek, 
márvány- jász lakkal , melyekben egyenruhás 
cselédség szolgálja fel nekik az illatos szénát 
és ropogós zabot ; orvosok, tanárok forgolód
nak mellettük, kiszámítják őseiket, leszár
maztatják családfáikat, utána kutatnak összes 
rokonságuknak, s a legkékebb vérű kaszinói tag 
sem lehet büszkébb családi összeköttetéseire, 
mint egy jó vérű Gidran vagy Buccaneer a 
magáéra. 

Igaz, hogy ezzel szemben az igények is na-
í gyök, melyeket a lótenyésztő a maga nevelése 
j iránt támaszt. Arányos, gömbölyű fej, egyfor

mán játszó, szépen álló fülekkel, széles, szelí
den hajló homlok, kiálló, nagy, tiszta szemek, 
jól záró szempillákkal, tágra nyilt orrlyukak, 

| friss, tajtékzó száj, vékony, finom ajk, nem igen 
sovány állgödör, szép ivezetü, kissé húsos nyak, 
vékony, finom sörénynyel: ezek azok a kivá
lóbb testi tulajdonságok, melyeket a szép lónál 
megkövetelünk. Hát még a lelkiek ? A legellen-
tétesebb sajátságok, a tűz és a szelídség, rettent-
hetlenség és jámborság, gyorsaság és tanulé
konyság valóban emberfölötti vonásai kell 
hogy találkozzanak benne. Nem csoda, hogy 
meg is becsüli gazdája, ha lehetne, még az 
utczakövezeten is takarót boritna eléje. Istállója 
légmérsékét gondosan thermometer szerint sza
bályozzák, az időjárás szerint háromszorosan 
változtatják pólyáját s minden nagyobb utat 
kocsiban tétetnek meg vele. A mig vasutak nem 
voltak, a versenylovakat extra-postalovaktól 
vont külön járművön szállították, s a szekér 
hátfala lebocsátva kényelmesen kipárnázott le
járót képezett, a falakat béllelések, az ablako
kat zöld függönyök fedték; szóval tisztességes 
ló, — hogy ugy mondjuk, — nem is jár ma 
gyalog. 

Idylli látványt nyújtanak a havasi lakók csa
ládéletében ama kedves kis ponny-lovak, a minő
ket a lókiállitásról rajzolt képünknek egy rész
lete is mutat . A kis lovacska valódi játszótársa, 
babája a gyermekeknek, egy fedél alatt él velők, 
sőt egy szobában, a mire tisztasága és bizalmas
sága is képesiti. A család minden tagja elhal
mozza őt szeretete jeleivel; odadörgöli csinos 
kis fejét azok vállaihoz és sajátságos «hm! 
hm!» mormolással kéredzkedik ki az ajtón. 
Majd befogva a kis szekér elé, hordja a fát a 
vásárra, nem ismeri a zablát és kantárt , sem 
gazdája a gyeplőt és ostort, s azért képes egye
dül is tovább ha ladni ; a hol bizonytalanná vá
lik az ut, megáll, bevárja gazdáját, s egy kéz
mozdulat elég, hogy tisztába hozza a követendő 
irány felől. E hasznos kis lovacskák közül a 
bécsi Brunn Babett mutatott be kiállításunkon 
kettőt, s ezek most itt is maradnak cserében Tar-
nóczy gépgyáros «Villám» nevű lováért, mely 
viszont a kiállítás legnagyobb lova volt 186 cm. 
magasságával. 

A vérmérsék minden változását ki lehet ol
vasni a ló szeméből, mely kifejezőbb, mint 
bármely más állaté. Talán a szem szerkezeté
ben van ennek oka, mely képessé teszi, hogy 
maga mögé láBson a nélkül, hogy megfordulna. 
Ez teszi lehetővé azt is, hogy rúgásnál hátsó 
patáival oly biztosan találjon. Rendesen a lónak 
csak rúgásától félnek, pedig még veszélye
sebb a harapása. Állkapcsaiban oly óriási 
erő lakik, hogy a legerősebb csontot ke t téha
rapja. Észrevehető ez a legelésnél is, mert 
mig a szarvasmarha a füvet nyelvével körűi
fonva inkább kitépi, addig a ló a szó teljes ér
telmében leharapja. Rossz szokás ép ezért a 
lovakat czukorhoz szoktatni is, mert czukor 
nem mindenkor van kéznél s ilyenkor, ha nem 
kap a ló, megköti magát s nem hagy hátára 
ülni . Ez az eset fordult elő az orosz háborúk 
alatt is több tiszttel, kik ezért huzamosabb 
időn át nem használhatták lovaikat. 

M a m á r a kor humánusabb gondolkozása a 
lovakkal való bánásmódban is mindinkább érvé
nyesül; belátják, hogy csak jó bánásmóddal lehet 
czélt érni. Az ötven-hatvan év előtt annyira 
felkapott anglizábis, azaz a ló farkának rövidre 
csonkítása és felálló helyzetbe szoktatása, a mi 
bizonyos izomrészek átmetszésével s a farknak 
egy a mennyezeten áthúzott és végén sulylyal 
megerősített zsineggel való átkötözésével jár t , 
becsületünkre legyen mondva, egészen kiment 
divatból. De az még itt-ott megtörténik, hogy 
jól hizlalt fiatal csikókat parasztok három éves 
korukban négy évesek gyanánt adnak el, s hogy 
a csalás felismerhetlenné legyen, a szegény ál
lat csikófogait kegyetlen módon kirántják. 

A lefolyt lókiállitás, melyről tüzetesebben 
már annak idején megemlékeztünk — bebizo
nyította, hogy lótenyésztésünk a leghelyesebb 
nyomokon halad. Ennek a tudatnak köszönhette 
azt a példátlan érdeklődést is, mely különösen 
a lovak elővezettetésének érdekes mozzanatai
nál , a minőre egyik rajzunk is vonatkozik — a 
társadalom legelőkelőbb rétegeit vonta be kö
rébe. A walesi herczegen es a magyar miniszter
elnökön kivül nem egy országos czelebritás 
volt jelen, a kik a köröndön kivül elhelyezett 
padokról nézték a királyi magánménesek lovai
nak elövezettetését. De a hámos lovak bemu
tatásánál is osztatlan tetszésben részesült nem 
egy 8 a feltűnés, melyet a debreczeni ötös-fogat 
keltett, megérdemelte, hogy ezt is megörökítse 
rajzolónk e helyütt. 

ÓRIÁSI HORDÓK. 
« 

Az országos kiállítás nagy hordói, a melyek
ben ebédelni lehet, méltán feltűnést keltettek 
Budapest közönségénél. A német filológok 
1865-iki vándorgyűlésén Scheffel Viktor alkalmi 
költeményében a heidelbergi nagyhordót a «mű
velődéstörténelem és nyelvészet egy részéi)-nek 
nevezte el. Van valami büszkeség abban, látni 
az ily óriásokat s elképzelni azokat az embe
reket, a kiknek számára készült. Nem lesz 
talán érdektelen épen most egy kis szemlét tar
tani a híres nagy hordókról. 

A régi időkben ilyesmiről szó sem volt. 
A bort Hgyagedényekben vagy kecskebőr-töm-
lőkben tartották s midőn Pliniusban olvassuk, 
hogy a gazdag Lucullus Ázsiából visszatérve 
100,000 hordó görög bort osztott szét a római 
népnek, ez alatt csak amphorákat, azaz korsókat 
kell érteni. A hordók valódi feltalálói s tökéle-
tesitői a — barátok, kiknek a zárda magányá
ban, a női társaságtól elzárva, sokkal több borra 
volt szükségük, mint a mennyi korsókban elfért. 
A barátok közt ismét a raj na vidékiek tűntek ki 
leginkább, hol a legrégibb óriási pinczéket ta
láljuk. A barátok példáját utánozták a fejedel
mek, kiknek a gazdag szüret után nagy hordókra 

I volt szükségük a bortized elrakására. 
A legelső nagy hordó, Eberbach kolostorban, 

400 akónyi volt ; a történelem feljegyezte, hogy 
a parasztlázadásnál a zárdát elfoglaló parasztok 
1523-ben május 2-ikától 25-ikéig, tehát három 
hétig folytonosan dorbézoltak a pinczében, hol 
különben a nagy hordón kivül még 80 kisebb 
volt jó rajnai borral te le ; a nagy hordót is ekkor 
pusztították el. Heidelbergben az első nagy 
hordót János Kázmér gróf készíttette 1591-ben 
132 akóra, Károly Lajos őrgróf ezzel nem elé
gedve meg 1664-ben már egy 204 akóst csinál
tatott, mely azonban, mivel sokáig volt száraz, 
a harminczóves háború idejében elrothadt. 
Károly Fülöp háza büszkeségét megóvni óhajt
ván, 1716 ban e hordót helyreállíttatta s 1728-
ban megtöltette. Károly Tivadar 1751-ben a 
harmadik nagy hordót készíttette, mely a je
lenlegi hires hordó. Ez 236 akó tar talmú, 
236,000 üveg fér el belé, hossza 9 méter, átmé
rője 6.9o méter s az egyes dongák 26 centiméter 
vastagok. EDgler János Jakab készítette 80,000 
forintért. A hordó a pincze talajától szániitva 
8 méter magas s széles lépcsőkön ju tha tn i fel 
tetőjébe. 

A rajnavidéki bortermelőkkel vetekedni k a 
hanza városok s más német helyek, bár oly 
óriási hordót nem alkottak sehol, mint Heidel
bergben. Hires volt a nagy hordó Szászországban, 
Königstein várában melyet 1680-ban készítet
tek s 1725-ben javítottak k i ; ennek hossza 16 
rőf, magassága 11 rőf s 37 vasrácscsal ellátott 
lépcső vezet fel hozzá. A hordót Bacchus-ala-
kok s aranyozások díszítik, 131 vaskarika veszi 
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körül. Hires hordó volt az is, melyet Ulrich 
würtembergi herczeg csináltatott a tübingai 
várpinczében. A ludwigsburgi várpincze hor
dója még nagyobb volt, mint a heidelbergi s 
diszesebb is, 300 würtembergi akó (110,220 
rajnai borüveg) fért el benne s 1847-ben must
tal töltötték be. 

Sokkal nagyobbak az angol és amerikai sörhá
zakban levő hordók. Barclay, Perkins londoni 
hires portersörkészitőknek vannak oly hordóik, 
melyekben 192,000 gallon, azaz körülbelöl 
800,000 liter fér el. A legnagyobb pincze pedig 
régebben a würzburgi érsek birtokában vol t ; 
ugyanit t volt három óriási hordó, melyek közt 
a legnagyobb 660 akó (440 hectoliter = 55,000 
üveg) s 5 méter magas. 

Jelenleg legnagyobb hordók közé tartozik a 
Sturm czégé Rüdesheimban, mely 24,000 litert 
vagy 30,000 üveget foglal magában. E hordó 
teljesen kerek, 3 | méter átmérőjű s ugyanily 
hosszú. A tölgyfa, melyből készítették, az 
1873-iki bécsi kiállításon kitüntetést nyer t ; 
Weisenauban Mainz mellett készítették, vizén 
száll í tva Büdesheimba, a pinczében ismét ösz-
szerakták e már 1874-ben teletöltött ók ez évi 
terméssel. Ugyané pinczében még két nagy 
hordó van, az egyik 144 hectolitert foglalhat 
magában s kitűnő szép faragvány okkal van 
ellátva, ezért valamivel többe (2500 márka) is 
került, m in t a nagy hordó ; mindhárom nagy 
hordó használatban van s bensejébe néha be
megy egy-egy ember tisztogatás végett. Rüdes
heimban törtónt az az emlékezetes dolog is, 
hogy 1883-ban Vilmos császár előkelő kísérettel 
erre menvén a niederwaldi emlékszobor lelep
lezésére, a rüdesheimi kádárok hordó-alaku 
diadalkaput készítettek, melyen tényleg keresz • 
tül is mentek. 

Hires még Németországban a hattenheimi 
óriási hordó, különösen azért, mert a Wiesba-
denben összejövő tudományos vándorgyűlések 
tagjai testületileg szokták meglátogatni s oly 
gyakran, hogy a hordó alján már szószéket is 
állítottak fel. A hordó tótországi tölgyfa-dongák
ból készült, mintegy háromezer kilo sulyu s 600 
hektoliter bor férne el benne. 

Magyarországon valódi óriási hordók nincse
n e k . A legnagyobb az Esterházy-családnak 
Tata mellett fekvő baji pinczéjében lá tható. 
Lehet, hogy e hordó most, midőn az uj vasút 
egyik legjelentékenyebb kiránduló-helye Tata-
Tó város lett, rövid idő alatt csak oly hires lesz, 
mint a heidelbergi vagy rüdesheimi kollegái. 

AZ ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSRÓL. 
A látogatók a múlt napokban az esős, hűvös idő

járás alatt nem voltak sokan; 3—4000 körül volt 
számuk, ez a szám is csaknem egészen vidékiekből 
került ki. Annál nagyobb volt a látogatás az ismét j 
beállott szép derült napokban. 

A kiállítás jövedelme, a belépti jegyekből, októ
ber 18 ig bezárólag 688,947 forint. 

A kiállítási sorsjegyek kisorsolása, tekintettel 
a kiállítás idejének néhány nappal történt meghosz-
szabbitására, nem folyó hó 31-én, hanem november 
hó 4., 5., 6. napjain fog megtartatni. A kisorsolás 
bizonyos ünnepélylyel a kiállítási zenecsarnokban 
fog történni, hova ez alkalommal külön belépti díj 
mellett lehet csak belépni. A kiállításra vásárolt nye
reménytárgyakat a zenecsarnokba szállítják, hol azo
kat egy csoportban állítják ki. 

Az őrszemélyzet múlt szeptember hóban tartott 
jótékony czélu estélyének jövedelméből 500 forintot 
az erdélyi közművelődési egyletnek, 100 forintot 
pedig a hírlapírók nyugdíjintézetének adott. 

= 

IRODÁLOM ÉS MŰVÉSZET. 
Rousseau (Jean-Jacques) remekműve, a *XouveUe 

Heloise*, magyar fordításban jelent Mihálkovics 
Árpádtól, Pécsett. A mű, füzetekben jelenve meg, pár 
év óta foly már, mivel elsőbb füzetein 1883 áll; de 
most a munka 15 füzetben, 578 nagy 8-adrétü, ne
gyedrétnek is beillő lapon teljes s irodalmunknak 
valódi gyarapodására szolgál. A fordító feladata ne
hézségeivel becsülettel küzdött meg; 8 bár az eredeti 
láughevét nem mindenütt találjukfel a fordításban, 
s bár itt-ott csekély magyartalanságok is (pl. a 
kérdőn e •helytelen használata, nem-e láttad, nem 

VASÁRNAPQgSÁG. 
láttad-e helyett) zavarják élvezetünket, egészben 
véve a fordítás sima, gondos, élvezhető. Az egykor 

I (a forrongó XVHI. század utolsó felében) oly nagy 
zajt ütött, annyi gáncscsal mint magasztalással talál
kozott mű fölött a kritika meghiggadt már, de nem 
tért fölötte napirendre a változott izlés sem; azok 
közé a művek közé sorozta, melyek soha sem szűn
nek meg irodalomtörténeti jelentőséggel birni s a 
tévtanokban is, melyeket hirdetnek, helylyel közzel 

: sok örökbecsű erkölcsi igazság gyöngyeit rejtik. Alak-
I jai, Júlia, Klára, Saint-Preux, Bomston : örökre typu-
1 sok maradnak s érzelmeiken és szenvedélyeiken, eré-
i nyeiken és tévedéseiken még sok nemzedék fog he-
I vülni, épülni s részvét könyével adózni sorsuk tragi-
! kumának. Ily müvek, míg érző szív s lángoló képzelő-

dés lesz az emberekben, örökre kelendők maradnak s 
bár a nemzet és kor jellegét viselik magukon, a 
melyben születtek, minden idők s minden irodalom 
sajátjai és egy irodalom sem teljes, míg e közkincse
ket magáéinak nem vallhatja. Rousseau Júliája (vagy 
Új Heloiseza) mostantól fogva a magyar irodalom
nak is kiegészítőjévé vált s e gyarapodásnak örven-

I denünk kell. A mű csinos kiállítását (Ramazetter 
| K. nyomdájából) emelik a Divald K. műintézetéből 

kikerült fény-nyomatok, melyek a regény fő szemé-
| lyeinek eszményi arczképeit s a főjeleneteket ábrá

zolják. A munka füzetenkint 75 krjával (kettős füze
tek 1 frt 50 krjával) voltak kaphatók, de kevés 
számú példány nyomatván, a teljesen megjelent 

| munkából már —-mint az utolsó füzet boritékán 
olvassuk — csak mintegy húsz példány kapható. 
Megrendelhető a fordítónál, Bonyhádon (Tolna vm.). 
Óhajtanok, hogy a megrendelések a fordítót máso
dik kiadi s közrebocsátására késztenék. 

A Franklin-társulat kiadásában számos köz
hasznú mű hagyta el a sajtót, melyek különböző irá
nyokban tarthatnak számot szivén fogadtatásra. 

Az olvasó közönség az «Olcsó könyvtárt czimü 
vállalatban jut tartalmas kötetekhez. Gyulai Pál 
szerkeszti e vállalatot, mely a hazai és külföldi iro
dalom válogatott műveit valóban olcsón juttatja for
galomba, s kiváló előnye, hogy minden füzet önálló. 
Most egyszerre nyolez füzet jelent meg, némelyik 
közülök jókora kötet. E sorozattal már 196 füzetre 
egészül ki a vállalat. Az uj füzetek ezek: 189. Az 
erdélyi czigány népköltészet, gyűjtötte és fordította 
dr. "Wlisloczki Henrik, ki a czigányok népköltésze
tének jellemzésén kivül sok dalt, közmondást és me
sét mutat te, melyekből láthatni, hogy e, nomád nép
nek mily érzéke van a költészet iránt. Ára 20 kr. — 
190. 'Hiavata», amerikai indus hitrege, Longfellow 
egyik leghíresebb költeménye, melyet Tamásfi Gyula 
fordított le; ára40kr.— 191. «Emlékbeszéd Szemere 
Pál felett*, irta Kazinczy Gábor; ára 20 kr. — 192. 'A 
szégyenlős", vígjáték két felvonásban, irta Moncrieff; 
angolból fordította Csiky Gergely; ára 20 kr. — 193. 
• A raveloei takács*, Élliot György vonzó regénye, 
angolból fordította Kacziány Géza; ára 60 kr. — 
194. 'Nézd meg az anyját*, Bérezik Árpád 3 felvo
násos vígjátéka, melyet a nemzeti színházban jó 
sikerrel játszanak. — 196. »A kilenczrenes évek 
reformeszméi és következményeik*, irodalomtörténeti 
vázlat, irta Concha Győző. A magyar irodalom egyik 
érdeke-; korszaka, s az eszmék harczainak tanulságos 
és gondosan irt képe ; ára 40 kr. — 196. *A bürök*, 
vígjáték 2 felvonásban, irta Augier Emil, francziá-
ból fordította Perényi István. 

A történelmi könyvtár pedig a magyar népnek és 
ifjúságnak nyújt ismereteket a hazai és külföldi tör
ténelemből. A 78—80-ik füzeteket kapjuk most a 
vállalatból, szintén befejezett közleményekkel. »Az 
észak-amerikai Egyesidt-államok megalapítása* az 
egyik füzet, mely a világ egyik legnagyobb államá
nak legnevezetesb korszakával és legnagyobb polgárá
nak, "Washingtonnak életével ismertet meg dr. Ballagi 
Béla tollából. A másik: * Lórántfy Zsuzsanna*, aleg-
nemesb magyar nők egyikének élet- és jellemrajza, 
Tóth Páltól. A harmadik füzet végre *Salamon ki-
rály*, a költők és drámaírók által is annyiszor fel
dolgozott szerencsétlen magyar király története, 
Gyürky Ödöntől. Ára mindenik füzetnek 40 kr. 

A Falusi könyvtár a gazdaközönségnek most is 
gyakorlati tájékoztatóval szolgál 30-ik füzetében, 
mely a termőföldről, annak miveléséről és javításáról 
szól; irta Réti János ; ára 50 kr. 

Az iskolai könyveket három mű gyarapítja. Ezek : 
*A magyarok történelme*, a tanterv alapján közép
iskolák alsó osztályai számára, irta Varga Ottó tanár. 
Jó nyelvű kézikönyv, mely az anyagot az események, 

I egyes korszakok szerint osztja föl, s adja a tanrend
ben a gymnáziumok III. osztálya számára kívánt 
politikai földrajzot is. Ára 80 kr. tA geometriai 
alaktan elemei*, a középiskolák alsó osztályai szá-

i mára; Krisz Ferencz tanár nyomán az uj tanterv 
{ szerint újra dolgozta Kiss E. János, budapesti főreál-
í iskolai tanár. Első rész : sikalaktan; a szöveg közé 
! nyomott 170 ábrával és tiz kőnyomatu táblával. Már 
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harmadik kiadás ; ára 1 forint. 'Mózesi hit és erkölcs
tan*, az elemi és felső népiskolák számára. Hoch-
muth veszprémi főrabbi után irta Szép Lipót vesz
prémi tanitó ; ára kötve 30 kr. 

Végre megjelent: 'Döntvénytár*, am . k. kúria, a 
budapesti kir. ítélőtábla és a pénzügyi közigazgatási 
bíróság elvi jelentőségű határozatai. Kiadja a «Jog-
tudománvi Közlöny* szerkesztőségé. Uj folyam, 
XI. kötet. Ára 2 forint. 

• Tűnő perczek> czim alatt csinos kiállítású vers-
kötetke jelent meg, Luby Sándortól. A kiadók (Lág-
rády-testvérek) iparkodtak csinosan kiállítani, — 
de a tartalom megnyerőbb. A fiatal szerző, Luby 
Sándor költeményei nem közönséges tehetségre 
vallanak s bár e tehetség még koránt sincs ott, 
hogy kifejlettnek mondhatnók, már most is figyelmet 
és méltánylást érdemel. Érzésben, hangban őszinte
ség, a formában a szép iránti érzék ; gondolataival 
nem az elkoptatott országúton, az únos-untig el-
verklizett dallamok honában jár, hanem valami ujat 
keres és talál is sokszor, a nélkül, hogy keresettnek 
látszanék. Ajánlása édes apjának szól, s mindjárt az 
első versből megtudjuk, miért nem anyjának: mert 
az már rég sirban nyugszik. A fiúi gyöngédség már 
eleve jól hangol iránta — s nem is bánjuk meg, mert 
érzései s hangjai harmóniáját legalább nemtelen 
érzés és Ízléstelen hang nem zavarja meg. Mélabús 
érzés vonul át legtöbb költeményén s hogy érzése 
való, onnan látszik, mert ez uralkodó hangulat
ban tartott költeményei a legsikerültebbek. Ilyenek 
például: 

Lassan lobog (6.1.), anyja sírján : az Ipoly jwrtján 
(17. 1.), a Deczemberi ibolyácska (49.1.),melyet alább 
mutatványul is közlünk. Sokszor sikerül valami újat 
adnia a formában is, pl. az Eji dalban (24.1.), hol 
minden strófa végsora újra zendül a következő vers
szak első sorában s naiv lánczba fűződik össze az egész; 
hasonlókép a Makart képei-ben (27.1.), a négy nap
szak (reggel, dél, est, éj) hangulatát sikerülten adja 
vissza. Csinos egy pár darabot találunk A szoba-úr da
lai czimü cyclusban melyből egyet, A madár és én 
czimű (33. 1.) szintén alább mutatunk be. Kedvesek 
a Karácsoni álmok (50.1.), Öngyilkos leány mellett 
(68. L), A fiatal anya (69. 1.), Gyermekek ébredése 
(70.1.) czimüek, a Szenes ember álma (62.1.), más 
fajta, mélabús hangulatú genre-kép, melynek befeje
zésében a látszó disharmónia adja meg a humor har
móniáját. 

A kis kötetnek majdnem fele (79—126. 1.) műfor
dításokat ad ; s a szerző ezekkel sem jár a taposott 
utón. Heine egy pár románczán s néhány dalán, és 
Uhland egy románczán kivül a többi nagyrészt ná
lunk még ismeretlen s irodalmunkba be nem veze
tett költők s költőnők műveiből van válogatva. Külö
nösen érdekesek a Bolygó zsidó (92.1.) Schnbarttól 
(csakhogy nem Frigyes, hanem Keresztély Frigyes 
Dániel); A régi hársfa már nem áll (112.1.) Duill-
től; A legbecsesebb (115.1.) a Talmudból; mindenek 
felett pedig a Délszláv népdalok (121.1.) hat darab. 

Mindent összevéve, Luby Sándorban tebets get 
üdvözlünk, a ki még pályája kezdetén áll: de a 
kivel, a biztató jövő, reményében már most is jól 
esik foglalkoznunk. Álljon itt végül az említett két 
kis dal mutatványul. 

A madár és én. 
Hogy a tavaszi napsugár 
Vidáman beköszöntött, 
Es ablakom előtt a fa 
Arany-zöld lombot öltött: 
A fára egy madárka ült, 
Majd elrepült, majd megkerült 
S dalolgatott magában, 
Mint én kicsiny szobámban. 

Hogy a tavaszi napsugár 
Most már javában csillog, 
S a fának sűrű lombja közt 
Pirulnak már a szirmok : 
A lombokon a kis madár 
Párjával él, párjára vár, 
S már nem dalol magában, 
Mint én kicsiny szobámban. 

S mire a nyári nap heve 
A fán gyümölcsöt érlel, 
A kis madár — tudom — a fán 
Már nem is kettesével: 
Egész családdal csicsereg 
S rajtam kaczag, rajtam nevet, 
A ki örök magányban 
Búsulgatok szobámban. 

Deczemberi kis ibolyácska . . 
Deczemberi kis ibolyácska, 
Elámított, kedves virág! 
Szivemre jöjj, szivem tenéked 
A föld helyett meleget ád. 

Ah, hisz' te mind elővarazslod 
A múlt időt, múlt kéjeket, 
Furulyaszót, csengő madárdalt, 
Aranykalászu téreket. 
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Kék szirmaidról újra fénylik 
Derűs tavaszi ég felém, 
Mint egykor ama szép napokban 
Lánykám mosolygó kék szemén. 

S ez emlékek szelíd tüzénél 
Szivem ugy ég I . . . te kis virág 
Szivemre jöjj, szivem tenéked 
A föld helyett meleget ád. 

A szőnyi béke okmánytára, a tud. akadémia 
megbízásából szerkeszti Majláth Béla. A XVII. szá
zad nagyon bővelkedik hazánkra nézve fontos béke
kötésekben, de ezek közül alig egy-kettő részleteit 
ismerjük. Az 1642-iki szőnyi békekötésről is csekély 
adatokat jegyeztek föl történetíróink. E békekötés 
nemcsak az akkori viszonyok és következményei 
miatt érdekes, hanem azért is, mert hazánk diplo-
mácziai történetének egyik nevezetes fejezetét 
alkotja. Magyar államférfiak, Esterházy Miklós ná
dor és egy magyar diplomata, a Konstantinápoly
ban is követségben járt Izdenczy András vezetik a 
tárgyalásokat, az okiratok jelentékeny része, az alku
dozó biztosok jelentése magyar. Majláth tehát egy 
kiválón magyar diplomácziai tény monográfiáját 
irta meg, bő adatokat találván azokról a bécsi csá
szári levéltárban, muzeumunkban, az Esterházyak 
levéltárában. Alig egy pár okirat volt ezekből isme
retes, pedig fontosak ama mozgalmas kor esemé
nyeinek és szereplőinek megítélésére. A 401 oldalra 
terjedő kötetből 122 oldalt foglal el a békekötés tör
ténete, melyben Majláth oly élénk kommentárját 
adja a kötet többi részét betöltő okiratoknak. Ara 2 
frt 50 kr. 

Akadémiai értekezések. Az akadémián tartott 
értekezésekből két székfoglaló hagvta el a sajtót. 
• A mai Nagy- Várad megalapítása*, Bunyitay Vincze 
székfoglaló értekezése, a város 1692-iki rajzával; 
ára 20 kr. — Szilágyi Mártűn tanítása az eljegyzés
ről, 1690-ből való adat a magyar kánonjoghoz ; Ko-
váts Gyula székfoglalója ; ára 40 kr. 

Az Athenaeum-társulat kiadásából két angol 
munka magyar fordítását veszszük: A nevelés elmé
letének története, Browning Oszkár cambridgei egye
temi tanár műve. A magyar fordító több életrajzi és 
könyvészeti jegyzettel bővítette, melyek mind a 
nevelésügyre vonatkoznak, s további tájékozódásra 
segítenek. A munka a paedagogia történetéhez nyújt 
jó alapot, s megismertet a régi hellén, római, közép
kori neveléssel és reformáczióbeli neveléssel, a jezsui
ták iskolaügyével, s a nevelésügy előharczosaival, 
kik közül a Rákóczi által Sárospatakra meghívott 
Commenius Amos, továbbá Montaigne, Locke, Pes-
talozzi, Bousseau, Kant, Fichte és Herbart vannak 
tüzetesben ismertetve; ára 1 frt 20 kr. — Az észak
amerikai Egyesült-Államok története, irta Higginson 
Tamás. A munka második része jelent meg most a 
• Történeti kézikönyvek* 12-ik kötete gyanánt, s a 
nagy szabadságharcztól kezdve 1875 ig adja elő az 
eseményeket, tömötten. Ara kötve 70 kr. 

Az Athenaeum nagy képes naptára 1886-ra 
is megjelent, nagy kötetben, számos képpel, válto
zatos és bő szépirodalmi részszel, terjedelmes czim-
tárral. Vadnai Károly, Gyarmathy Zsigáné, Szabóné-
Nogáll Janka, Jakab Ödön, Relle Iván, Rákosi Vik
tor irtak bele prózai dolgozatokat, Lévai József, 
Endrődi Sándor, Hiador, Szász Gerő, Szabó Endre, 
E. Kovács Gyula költeményeket, Heltai Ferencz, 
Liebbald Béni pedig ismeretterjesztő czikkeket. 
Szerkesztette Concha Károly. Ara 1 frt. 

Paedagogiai Plutarch czimen füzetes vállalat 
indult meg, melyet Orbók Mór szerkeszt s Drodtleff 
Rudolf ád ki Pozsonyban. Jelesebb paedagogusok és 
tanférfiak arczképét és életrajzát közli. Az első füzet 
b. Eötvös József, Comenius, Zirzen Janka, Pestalozzi, 
Wiedermann K., és Gáspár János életrajzát s arcz
képét foglalja magában. Ára 20 kr., előfizethetni rá 
Pozsonyban, 5 füzetre 1 írttal, 10 füzetre 2 írttal. 

Szondi-album jelent meg abból az alkalomból, 
hogy a drégeli hősnek emelt emlék-kápolnát a múlt 
napokban a herczegprimás ünnepélyesen fölszentelte. 
Az albumot Pongrácz Lajos hontmegyei alispán 
szerkesztette és tartalmas dolgozatokat foglal magá
ban. Egy része, a történelmi czikkek, mind Drégelre 
és Szondira vonatkoznak ; másik része pedig költe
mény, melyek szintén alkalomszerűek. Elől a her
czegprimás arczképát közli, mint a ki az emlékkápol
nát épitteté, továbbá Drégel régi képét. Az albumba 
irtak: Pongrácz Lajos, Nagy Iván, Hőké Lajos, 
Bach Ferencz, továbbá költeményeket Pajor István 
(kitől a pályadijat nyert óda való). Csengeri János, 
Plachy Bertalan, Dalmady, Csalomjai, Pongrácz 
Elemér, stb. A füzetet « Szondi gyászdala» rekeszti 
be, Siposs Antaltól. 

Kölcsey önéletírása. Kölcsey Ferencznek maradt 
egy önéletrajza, melyet nem rég fedeztek fel a dunán
túli ref. egyházkerület Ráday-könyvtárában. Szemere 

Pálhoz van intézve, ki a költőnek életrajzát akarván 
megírni, ehhez kért magától Kölcseytől adatokat. 
A kéziratot a Szemere-tár foglalja magában, mely 
oly gazdag gyűjteménye a legérdekesebb irodalom
történeti adatoknak Kazinczy és az «Aurora» korá
ból. Az önéletrajz, mely Kölcseynek költői fejlődé
sére nézve is rendkívül fontos följegyzéseket tartal
maz, a «Budapesti Szemle* egyik közelebbi füzetében 
fog megjelenni. 

Folyóiratok. Az «Archeológiai Értesítő*, az aka
démia archseologiai bizottságának és az orsz. régészeti 
társulatnak évnegyedes közlönyéből (szerkeszti Ham-
pel József) most jelent meg az ez évi folyamnak utolsó 
száma, gazdag tartalommal és rajzokkal. Némethy 
Lajos folytatja benne Budavár régi helyrajzának 
ismertetését, Radisics Jenő pedig az országos kiállí
tás régészeti osztályáról ír. Számos közlemény tájé
koztat az ujabb leletekről és ásatásokról. — A 'Szá
zadok* legújabb füzete a szokottnál jóval vastagabb, 
mert a történelmi kongresszuson tartott beszédeket, 
értekezéseket, stb. közli, s ezenkivül Szadeczky Lajos 
a kongresszus naplóját is öszeállitotta. — A 'Ha
zánk* történeti közleményben az első közlemény 
Beöthy Ödön életrajza, Hegyesi Mártonnak nemrég 
megjelent művéből. Id. Szinnyey József folytatja 
1848—49-iki érdekes komáromi naplójegyzeteit. 
Vetter Antal hátrahagyott irataiból is találunk egy 
közérdekűt, az 1848—49-iki szerb támadásról, stb. 
— A «Természettudományi Közlöny -ben dr. Kiss 
Károly népszerű modorban ir az üvegkészitésről; 
Farkasdi Sörös Lujza pedig Regnard felolvasását 
ismerteti «Két divatos méregről*, a morfiumról és 
étherről. — A 'Figyelő* októberi füzete Franken-
burg Adolfnak egy hátrahagyott kéziratát is közli: 
• Tükörképek a régibb irói életből*, ezenkivül Ke
mény Lajos, Vozáry Gyula, Náményi Lajos, Ferenczy 
József, Illésy János, Csaplár Benedek, Abafi Lajos, 
Tóth Sándor és id. Szinnyei József ivtak bele iroda
lomtörténeti közleményeket. — A 'Philologiai köz
löny októberi füzetében Kardos Albert a Szilágyi és 
Hajmási-mondával foglalkozik. Rosenstein Mór a hé
ber Maimuni tanairól ir, dr. Kont Ignácz pedig Mi-
chel Breal görög etymologiáit ismerteti; Heinrich 
Gusztáv a Schillerből magyarra történt fordítások 
jegyzékét állította össze, Nagy Sándor a Bessenyei 
Györgytől nem régen fölfedezett kéziratról (Tari-
menes utazása) tesz jelentést. 

Füzetek. «Oktató, nevelő, mulattató elbeszélések a 
Talmudból ésMidrásból, valamint a zsidók történeté
ből* ; a serdültebb ifjúság és nép számára, irta Ha
lász Sándor iskola-igazgató; kiadta Dobrovszky és 
Franké Budapesten, ára 40 kr. — «Nyelvtudományi 
csevegések*, irta Kmethy István, ki e füzetben egy 
korábban megjelent munkájának bírálóival polemizál. 
Zilahy Sámuel bizományában 40 krért kapható. — 
'Az 1884 iki évi törvények gyűjteménye, jegyzetekkel 
és magyarázatokkal*, 2-ik füzet, mely a XXI—XLI. 
törvényczikkeket tartalmazza; Lampel Róbert kiadása, 
s ára 1 forint. — Ugyancsak Lampel kiadásában 
megjelent: 'Magyarország népoktatási intézeteinek 
és tanítóinak czimtárából* (szerkeszti Belicza József) 
a 4-ik füzet, mely a Nógiád, Nyitra, Pest, Pozsony, 
Sáros, Somogy, Sopron, Szabolcsmegyékre vonatkozó 
adatokat közli. Ára 40 kr. 

Előfizetési felhívás. Győry Vilmos egyházi be
szédei, a jeles iró és műfordító irodalmi hagyatékától 
külön választva, önálló gyűjteményben jelennek 
meg. Radnai Rezső rendezi sajtó alá és Kókai Lajos 
adja ki. A beszédek egyházi év szerint rendezve, 
négy tizenötives kötetben fognak megjelenni, még 
pedig ugy, hogy az első már karácsony előtt hagyja 
el a sajtót, a többi kötetek pedig a pártfogáshoz mért 
kisebb-nagyobb időközökben fognak kiadatni. Az 
előfizetés akár az egész munkára, akár csak egyes 
kötetekre történhetik. Egy-egy kötet ára 1 forint 
50 krajczár. Az előfizetési pénzek november végéig 
Kókai Lajos könyvkereskedésébe küldendők. — Ma
gyarságunk érdekében lesz a czime egy kötet elbe
szélésnek, melyet Ember György, ismertebb nevű iró 
ád ki Nagy-Váradon. A magyarosodás, az állami 
eszme, a népiskolák, kisdedóvó intézetek fölállításá
nak szüksége mellett elbeszélések alakjában óhajt 
buzdítani. A tiszta jövedelmet az erdélyi közművelő
dési egyesületnek ajánlja föl. A tiz ívre terjedő kö
tetre egy forintjával lehet előfizetni a szerzőnél, 
N.-Váradon, kőrös-utcza 538. sz. 

Reviczky Gyula előfizetési fölhívását ujabb költe
ményeire már múlt számunkban emiitettük. A maj 
számunkban közölt költemény mutatvány a szép 
tehetségű költő sajtó alatt levő uj kötetéből. 

A képzőművészet remekei, Díváid Károly díszes 
vállalatából, a negyedik kötet 9-ik füzete következő 
műlapokat adja: «Herkules harcza egy centaurral,* 
szobormű, Bolognától; «Delphi-i Sibilla,* Michel 
Angelotól; «Konczert,» Netschertől; «Galathea,» 
Giordanotól; «Bucsuzás,»Wouwernanntól. Egy ívnyi 
szövegmagyarázat is van hozzá mellékelve, dr. Szend-
rei János tollából. Ára 1 frt 20 kr. 

Magyar irók színmüvei Bécsben. A wiedeni szín
házban folynak a próbák a <Czigánybáró> czimű 
operettéből, melyet Jókai regénye után Schnitzer 

Ignácz alkalmazott színre. A Burgszinházban Dóczi 

Lajostól az «Utolsó szerelem* czimű vígjáték kerül 
szinre legközelebbi napokban; ugyané színháznál 
elfogadták Dóczinak egy másik magyar történelmi 
tárgyú szinmüvétis, «Gróf Széchi Mária»-t. 

A kolozsvári nemzeti színházban a múlt héten 
eredeti tragédiát adtak elő, még pedig, mint a ko
lozsvári lapoknak terjedelmes bírálatából látni, ki
váló hatással. Ez néhai Csepreghy Ferencznek 'Saul* 
czimű tragédiája, mely E. Kovács Gyulának, a kolozs
vári színház művezetőjének keltette fel figyelmét, 
s ő játszotta benne a főszerepet is. A kolozsvári bírá
latok dicsérőleg szólnak a mű költői és tragikai szép
ségeiről. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tudományos akadémia e hó 19-ikén 

rövid ülést tartott. A harmadik osztály ülésezett 
Stoczek József elnöklete alatt, s a tárgyakat szakszerű 
előadások képezték, csaknem mind nem akadémiai 
tagoktól, melyeket akadémikusok mulattak be s 
ajánlottak kinyomatásra. 

Szabó József bemutatta Primics György ily czimü 
dolgozatát: «A rodnai havasok geológiai viszonyai, 
különös tekintettel a kristályos palákra.» Primics az 
akadémia segélyezésemellett tanulmányozta a nyáron 
a rodnai hegységet, s a kristályos palákat először 
méltatta petrografiai tekintetben, dolgozata azért is 
érdemes, mert Európa geológiai térképét kiegészíti. 
Frivaldszky Ferencz bemutatta Orlei László érteke
zését: «A palearktikus övben élő Terricolák revíziója 
és földrajzi eltérj dése.» Örley külföldön gyűjtött 
anyagokból és külföldi gyűjteményekben tett vizs
gálódások után vette uj osztályozás alá a Terricolá-
kat (gili' zták), melyekről Darwin derítette ki, hogy 
a föld felületét megporhanyitván, az ő művök a 
humus. Örley szerint a Terricolák közül csak tiz van, 
mely a föld talaját előkészíti a viz leszivárgására. 
A fajokat életmódjuk szerint csoportosítja. — Than 
Károly a prioritás jogának megóvása érdekében be
mutatta Liebermann Leó tanár jelentését, egy khe-
miai eljárásról. König Gyula pedig Vályi Gyula 
kolozsvári egyetemi tanár ily czrmű mathematikai 
dolgozatát ajánlta kinyomatásra: "Többszörös colli-
neár tetraéderek.* Végül Konkoly Miklós beadta az 
1885 iki napfoltok megfigyelésének eredményéről a 
januártól júliusig terjedő adatokat. Bemutatta továbbá 
Kövesligethy Radó részéről «A folytonos spektru
mok elmélete* czimű dolgozatát; aztán pedig átadta 
az akadémia könyvtára számára az ó gyallai csillag
vizsgáló évkönyvének VH-ik kötetét. 

Reformok az akadémián. Trefort Ágoston, az 
akadémia elnöke, zártkörű értekezletre hivta egy! e 
az akadémia több tagját, hogy tanácskozzanak a 
felett, nem tartanák-e helyén valónak, hogy az aka
démia ügyrendjében, szervezetében és működési kö
rében némi reformokat létesítsenek. Az értekezletet e 
hó 20 án meg is tartották. Trefort hat pontban 
jelezte azon kérdéseket, melyek az értekezlet beható 
megbeszéléseinek alapját fogják képezni. E pontoza-
tok nem csupán a tudós társaság szellemi működé
sének irányára terjeszkednek ki, hanem az adminisz-
tráczió helyesebb beosztására is. Legelső sorban 
azon módozatok fölött indult eszmecsere, melyek se
gedelmével a tudós társaság működési körét ki 
lehetne szélesbiteni s hatását a társadalomra nagyob
bítani. Trefort maga szólalt föl először és hangoz
tatta, hogy a magyar tudományos akadémia mai 
szervezete oly régen állapíttatott meg, hogy ez már 
a mai helyzet és idő követelményeinek nem felel 
meg s reformok behozatalát teszi szükségessé. Hosz-
szas, élénk vita fejlődött ki minden egyes pontnál az 
értekezlet tagjai között; többen módosításokat in
dítványoztak s végre abban történt megállapodás, 
hogy az adminisztráczionális reformra vonatkozó 
pontozatok az igazgatóságoknak, a többi pontozat 
pedig az egyes osztályoknak fog kiadatni vélemény
adás végett. 

A heraldikai és genealógiai tá rsaság e hó 
16-án tartotta évi közgyűlését Mailáth Béla elnök
lete alatt, ki megnyitó beszédében utalt a heraldika 
s genealógia fontosságára, mint a történetírás jelenté
keny segédtudományaira. A társulatnak, alig két évi 
fennállás után, közel 500 tagja és 8500 frt alaptőkéje 
van. A társulat közlönye, a «Turul*,melyből 9 füzet 
jelent meg, hasznos szolgálatokat tett a magyar 
történettudománynak. 

Kubinyi Ferencz, a régi magyar személynevekről 
értekezett; megjegyezte, hogy a legrégibb személy
nevek, melyek az illetők testi vagy lelki tulajdonsá
gait fejezték ki, nyelvészetileg is igen érdekesek és 
azután fejtegette, hogy mikép változtak át nálunk az 
idegen személynevek. Szadeczky Lajos két érdekes 
tárgyat mutatott be; az egyik azon czimeres levél, 
melylyel Báthory István 1584-ben Gródnón Móré 
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Jánost, egyik magyar vitézét megnemesiti. Az okle
vél kát oldalán díszesen ki van festve magyar moti-
vumu virágalakokkal, s ki vannak festve mindama 
fegyverek és hadi jelvények, melyeket a magyarok 
az oroszok elleni hadjáratban használtak. A második 
a hallerkői gróf Haller család törzskönyve, mely ma
gában foglalja 1198-tól a jelen századig a család ösz-
i-zes tagjait. A család Nürnbergből származik, a hol 
már a XII. századtól előkelő állást foglalt a nürn-
Lergi patriciusok között. Magyarországba Ruprecht 
jött, a ki 1500-ban Budán halt meg. Végül az elnök 
Szadeczkyt felkérte, hogy irja meg a Haller-család 
genealógiáját. 

A természet tudományi társulat e hó 21-iki 
szakülésén Dietz Sándor és Paszlavszky József tar
tottak előadásokat, amaz egy rendellenesen fejlő
dött és igen nagy szőlőszemről, emez pedig egy kárté
kony rovarról. Hermán Ottó a halászatról készült 
munkájából olvasott föl érdekes részleteta «pákász»-
ról. A pákász a régi időben, mikor hazánk alföldjén 
még tömérdek volt az ingovány és rétség, nagyon 
ismert alak volt. Afféle halászember, a ki künn lakott 
és élt folyton a vizeken, télen-nyáron egyaránt. 
Némelyik ott született, keresztelőt sem látott, neve 
sehol be nem volt vezetve, valóságos vad ember, de 
szabadabb is aztán a legszabadabb nemes embernél. 
Foglalkozása volt: halászat és vadászat, meg kalau
zul is szolgált az alföldi végtelen lápokban az idegen
nek. Igényei nagyon csekélyek lehettek, mert leg-
fejedelmibb ajándéknak tartott egy pár marék puska
port, dohányt, sót stb. Hányszor vezetett az ingová-
nyon át gazdag urakat, és soha sem történt, hogy 
rabolt vagy gyilkolt volna. Főjellemvonása volt a 
becsületesség. Az állatokat, a csillagok járását, a 
természet tüneményeit senki jobban nem ismerte 
nálánál. A felolvasások után a titkár bejelentette, 
hogy Pungur Gyula benyújtotta Magyarországtücsök
féléinek monográfiáját, melyet a társulat megbízásá
ból i r t ; továbbá, hogy Sinkovics Lajos elkészült 
Erdély flórájának kritikus enumerácziójával, a mely 
sok évi fáradságos munka eredménye. Mindkét 
munka szakértők bírálata alá adatott. Brázay Kálmán 
budapesti kereskedő száz forinttal az alapítók közé 

lépett. 
A budapesti orvosegylet közgyűlése — már a 

48-ik — e hó 14-ikén volt, s dr. Lumnitzer Sándor 
elnök nyitotta meg tartalmas beszéddel; aztán a 
pályázatok eredményéről tettek jelentést. 

A Balassa-jutalomdijat a választmány Thanhoffer 
Lajos tanárnak, az • Összehasonlító szövet- és élet
tan* czimü 1883 ben megjelent munkájának ítélte 
oda. A Balassa-pályadijak első kérdésére : «A külön
böző fertőző szerek értéke a sebkezelésben*, egy 
munka érkezett, melyet azonban a biráló bizottság 
nem talált megjutalmazhatónak, a második kérdésre 
pedig (a szemlob keletkezésének módja) egy pálya
munkát sem küldtek be, miért is e dijat az uj pálya
kérdések dijához csatolják. 

Uj pályakérdésül kitüzettek: 400 frt a Balassa-
dijból ily kérdésre: «Tanulmányoztassanak az an-
thrax viris beoltása után fellépő láz keletkezéseinek 
körülményei és fejtegettessék azon kérdés, hogy mily 
körülmények közt lép fel a láz a többi fertőző beteg
ségeknél*. A Balassa-dijalapból 400 frtot ujolag a 
különböző fertőztelenitő szerek sebkezelési értéké
nek meghatározására s 350 frtot a legközelebbi két 
év alatt magyar nyeiven megjelenő legjobb orvosi ér
tekezés vagy könyv számára tűztek ki. Végül dr. 
Hirschler Ignácznak Bókai János felett irt emlékbe
szédét olvasta fel Vidor Zsigmond. A tartalmas 
beszéd által az egylet háláját kívánta leróni néhai 
elnöke iránt. 

Az erdélyi közművelődési egylet uja .u ismét 
nagyobb adományokkal gyarapodott. Debreczen város 
5000, Szolnok-Dobokamegye közönsége 2000 forinttal 
lépett az alapítók közé ; Szamosujrár városa pedig 
500 forinttal. — Az erdélyi részekben a fiókegylete
ket is buzgón alakítják. Legutóbb Deésen alakult 
ilyen s elnökévé gróf Korniss Viktort választották. 

A Szent-László-társulat évi közgyűlése, a köz^N 
ponti papnövelde intézet termében, e hó 22-ikén 
folyt le. A hazafias egyházi czélokra alakult társu
latnak huszadik évi közgyűlése volt ez. 

Az elnököt, Schlauch Lőrincz szatmári püspököt 
küldöttség hivta meg. A jeles főpap ezúttal is nagyobb 
beszéddel nyitotta meg a közgyűlést, s abban főkép 
az egylet czéljait fejtegette, melyek : hozzájárulni a 
katholikus világegyház közszükségeinek fedezéséhez, 
gyámolítani a közművelődési vállalatokat és segíteni 
a keleten élő katholikus magyarságot. Segélyezte a 
bukovinai magyarságot, az oláhországi székelyeket, 
a moldvai csángókat s kiterjeszté figyelmét a Balkán
félsziget katholíkusaira. De csak ezreket adhatott ott, 
a hol százezrek kellenének. Segédeszközei nem elég

ségesek. A társulat jövedelmei nem szálltak alább, l 
de nem is emelkedtek oly mértékben, mint kívánatos j 
lett volna. A közönség minduntalan más, sokszor a 
legdicséretesebb czélokra van igénybe véve. A tár-
sulutot kivált a vagyonosabb osztály támogatja ke-
vésbbé, a miből azt lehet következtetni, hogy nem 
ismerik, mert ha ismernék, segítenék is, minthogy a 
társulat ugyanazokért az eszmékért buzog, melyek a 
dicséretesen fölkarolt kultur-egyleteket is vezérlik. 

A nagyhatású beszéd kinyomatását elhatározták; 
majd elfogadták az indítványt, hogy Rómába 1500 
frank Péterfillért küldenek. A társulati vagyon 
13,303 frt készpénzben és 39,550 frt értékpapírok
ban. A tavalyról maradt 11,743 írttal együtt az idei 
bevétel 17,840, frt, a kiadás 4,537 frt. A lefolyt év
ben 240 írttal segélyezték a krajevói magyar tanítót; 
1740 frtot adtak ólát: országi magyar katholikusok 
kulturális czéljaira; 732 frtot küldtek Péterfillérül; 
2,568 frt 20 krral segélyezték a keleti katholikusokat 
s 750 frtot fordítottak hazai kulturális czélokra. Vé
gül még kimondták, hogy a társulati alapító tagsági 
dij ezentúl húsz forint. 

Az országos gyümölcsészeti értekezés e hó 
21-ikén folyt le a Köztelken, élénk érdeklődés közt. 
Hajós József elnökölt. Villásy Pál, a kiváló szakem
ber, tartott értekezést a gyümölcstermesztést nagy
ban előmozdító módokról, mely élénk eszmecserét 
idézett elő. Sok helyes indítványt nyújtottak be, s 
ezeket az országos gazdasági egyesülethez tették át. 
Bencsik György nagy figyelem közt értekezett a cse
megegyümölcsnek alkalmas fajokról, s azt is feltün
tette, hogy hazánk mely vidékén mily gyümölcsöket 
lehet leginkább termeszteni. Mednyánszky Sándor a 
mezőgazdaságokban való gyümölcstermesztésről ér
tekezett. A községi faiskolák ügyét is megvitatták. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése e 

hó 21-ikén nyilt meg, Szász Károly püspök és gr. 
Tisza Lajos főgondnok elnöklete alatt. 

Kimondták, hogy a konventi tagokat az egyes gyü
lekezetek választják. A kerület középiskolái számára 
15,000 frt évi segélyt kérnek az államtól s ezenkivül 
99,000 frt segélyt egyszer mindenkorra, nevezetesen 
a budapesti főgymnázium és hittani intézet építke
zésre, 50,000 frtot, a kecskeméti főgymnázium 6000 
frt évi s ugyan annyi egyszeri segélyt, a nagykőrösi 
3188 frt évi és 6300 frt egyszeri, a halasi 27,838 frt 
egyszeri, a kunszentmiklósi 3200 frt évi és 6000 frt 
egyszeri, végre a gyönki algymnázium 2600 frt évi s 
1200 frt egyszeri segélyt. A közgyűlés ezeket ajánló-
lag terjeszti a konvent elé. 

A budai református egyházközség megalaku
lásának támogatására egy küldöttség kérte föl Tisza 
Kálmánnét, a miniszterelnök nejét. Szász Károly 
püspök volt vezetője a küldöttségnek, melyet Tisza 
Kálmánné szívesen fogadott. A főváros hatóságától 

1 pedig az egyház részére helyet és támogatást kértek. 

MI UJSÁG? 
A delegacziók e hó 22-ikén ültek össze Bécsben. 

0 felsége e hó 24-ikén, szombaton fogadja a delegá-
cziókat, s akkor lesz a trónbeszéd is. A közös kor
mány által előterjesztett 1886-iki költségvetés ösz-
szesen 119 millió, melyből 113 milliót a hadsereg és 
hadi-tengerészet vesz igénybe. — A magyar dele-
gáczió gr. Zichy Ferencz korelnöksége alatt tartotta 
első ülését, s elnökévé Haynald bibornok-érseket, 
alelnökévé pedig gr. Tisza Lajost választotta. Az 
osztrák delegáczió elnöke gr. Falkenhayn, alelnöke 
pedig Chlumetzky lovag lett. 

Stefánia főherczegnö, ki már a kiállítás házi 
iparcsamokában is kiváló figyelmet fordított a ma
gyar speczialitásokra, s egész gyűjteményt állíttat ma
gának egybe, Erdélyben időzte alatt is sok érdekes 
dolgokat talált, melyek tetszését megnyerték. Ennek 
folytán Binder Lujos iparfelügyelő megbízást kapott, 
hogy erdélyi kancsókból gyűjteményt állítson össze 
a főherczegnő számára. 

Szentes ünnepe. Szentes város és a környék 
Makossága e hó 22-ikén lelkes ünnepélyességek közt 

leplezte le az emléktáblát, melylyel a város két jeles 
fiának, Horváth Mihálynak és Tóth Józsefnek szülő
házát jelölték meg. 

Az ünnepély a megyeház nagytermében vette 
kezdetét, hol a városi képviselő testület- és in-
telligenczia, a tud. akadémia, a Kisfaludy-társaság, 
a Petőfi-társaság, a nemzeti színház és a magyar 
sajtó képviselőin kívül a szomszédos városok (Szeged, 
Hodmező-Vásárhely, Szarvas,Félegyházastb), Csong
rádmegye hatóságának képviselői is megjelentek. 
Sarkadi Nagy Mihály polgármester emelkedett 
beszéddel nyitá meg az ünnepélyt. Balogh János 
megyei árvaszéki elnök Horváth Mihály fölött tar
tott azután emlékbeszédet, utána a szentesi kaszinó 

nevében Sima Ferencz tiszaszabályozási igazgató a 
magyar nemzeti színművészet méltatásának beveze
tésével Tóth József emlékének szentelt beszédét ol
vasta föl. A megyeháztól Horváth születési házához 
indult az ünneplő közönség. Itt Várady Antalnak 
hatásos költeményét Mihálovics János szavalta el. 
Innen Tóth József születési házához vonult föl a 
közönség. Az emléktábla leleplezésénél Csáktornyai 
Lajos szavalta el élénk hatással költeményét. Az 
ünnepély szellemi és kegyeletes részének végzése 
után lakoma volt, hol a felköszöntések sorát Sarkadi 
Nagy Mihály polgármester nyitá meg, poharát emelve 
a király és családjára. Utána Tors Kálmán, Szentes 
város képviselője, Szentes két nagy fia jelenlévő 
családjára mondott szép beszédben pohárköszöntőt. 
A Horváth-család részéről Horváth Alajos állam-
vasuti igazgató, Tóth József családja részéről Tóth 
Józsefné emeltek poharat és éltették Szentes városát. 
A Kisfaludy-társaság nevében P. Szathmáry Károly, 
a Petőfi-társaság részéről Szabó Endre, a nemzeti 
színház részéről Feleki Miklós mondottak toasztokat. 
Az ünnepélyt este fényes bál fejezte be. 

Szemere Bertalan emléke. A Miskolczon meg
jelenő «Borsodmegyei Lapok*-ban meleg fölhívás 
jelent meg, mely a megye és Miskolcz közönségét 
arra buzdítja, hogy szobrot állítson a számkivetés
ben elhunyt Szemere Bertalan miniszter és iró em
lékére. Az eszmét már évekkel ezelőtt felvetették, 
gyűjtöttek is valami csekélységet, hanem azután 
csak elaludt az egész. Szemere hamvait a 70-es 
években hozták haza s nagy ünnepi pompával temet
ték el a honi földbe, de a kiváló nagy ember sirja 
eltörpülve áll Palóczy László monumentális sírem
léke mellett. Az idegen látogatóknak kutatni kell, 
hogy rá akadjanak a kidőlt-bedőlt sírhantok és a 
porlepte fű között. 

Petőfi-ereklye. A nemzeti múzeum e napokban 
Petőfi egy evőkését kapta meg, melyet aszódi diák 
korában használt. Pól Dániel szarvasi főjegyző küldte 
be Emma és Ida leányai nevében, kik az ereklyét 
nagyapjuktól, Korén. István nyugalmazott gymná-
ziumi tanártól, a kinek Petőfi tanítványa volt, kap
ták. A most is élő Korén bizonysága szerint e kést 
Petőfi 1835—38 ban rendesen használta az étkezés
nél, s Aszódról távoztakor oda ajándékozta Korén 
anyósának, Neumann Frigyesnének, kinél Petőfi la
kott. Tőle jutott a kés Korén unokái birtokába. A kés 
gyöngykötésü. 

Kaukázusi útjából Déchy Mór, az ismert utazó, 
már hazatért, s a gyűjtött érdekes tárgyak nagy ré
sze szintén megérkezett. Ezek közül a különböző 
kaukázusi fajok koponyáiból álló gyűjtemény a Török 
Aurél tanár vezetése alatt álló anthropologiai mú
zeumba kerül, mig az ásványok és kőzetek az egye
tem ásványtárát fogják gazdagítani. A Lojka tanár 
által ugyanez expediczióban gyűjtött növényfajok 
egy-egy példányát a nemzeti múzeum kapja. Déchy 
számos fényképi fölvételt is tett, melyeket a föld
rajzi társaság legközelebbi ülésén mutat be. 

Báró Rudics József végrendelete. A közelebb 
elhunyt b. Rudics József után két végrendelet ma
radt. Az egyik 1879-ben kelt, s ezt e hó 14-ikén 
hirdették ki Zomborban. Ebben a nagy vagyon leg
jelentékenyebb részét jótékony czélokra osztotta a 
dúsgazdag főúr, az akadémiának, a nemzeti múzeum
nak, iskolai ösztöndijakra stb., ékszereit, fegyvereit, 
lovait pedig Gromon Dezső honvédelmi államtitkár
nak hagyta. De egy későbbi végrendeletét is, mely 
1883 ápril 17-én kelt, kihirdették e hó 19-ikén a 
a budapesti kir. törvényszéknél. Ez teljesen érvény
telennek nyilvánítja az előbbi végrendeletet s a 
báró egész vagyonát, melyre nézve törvényes hitve
sének özvegysége idejére haszonélvezetet biztosit, 
hét egyenlő részre osztja. Ezekben gondoskodik ne
jéről, valamint távolabbi rokonairól, több barátjáról, 
kiknek ékszereit hagyományozza s végre Almás és 
Kisbaja bácsmegyei községekről, melyek ezúttal is 
nevezetes hagyományban részesülnek; az 1879-iki 
végrendeletben emiitett intézetekről és czélokról 
azonban az 1883-ikd végrendelet már nem emlékezik 

meg. 
Ezüst menyegző. Ferencz József unitárius püs

pök, orszgy. képviselő és neje, a napokban ünnepel
ték házasságuk huszonötödik évfordulóját. A szoro
san családi ünnepélyre a család lefestette a püspök 

i és neje arczképeit Kővári Endre festővel. A köztisz
teletben álló párhoz számos szerencsekívánat ér
kezett. 

Irodalmi jubileum Zágrábban. A horvátok a 
nemzeti irodalom újjászületésének félszázados meg-
ülésére készültek. Készültek erre meghívni az összes 
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szlávság tudományos és irói köreit . De mivel az 
ünnepély politikai színezete nagyon szembeszökő 
volt, a kormány nem hagyta helyben a programmot. 
Az egészből azonban megmaradt a legkülönösebb 
rész, hogy tudniillik az irodalmi újjászületést gyász-
ünneppel ülik meg. Ez e hó 19-ikén végbe is ment . 
Abból állt, hogy horvát költők és irók hamvait közös 
sírboltba helyezték, melyet Zágráb város épí t te tet t . 
Az illír korszakban működöt t hét író maradványai t 
szállították át a horvát nemzeti Pantheonba. Ezek 
Gaj, Vraz, Kuzetac, Lisinski, Demeter, Babukics 
és Seljan horvát költők és irók. A gyászszertartást 
Racski kanonok és Pavlovics szerb plébános végezte. 

Délután három órakor mintegy tízezer főnyi tömeg, 
köztük a testületek s egyesületek képviselői, gyűlt 
össze a központi temetőben, míg a városban az 
összes üzleteket bezárták. A pompásan feldíszített, 
koszorúkkal elhalmozott hét koporsót a programm-
nak megfelelőleg az ujonan épült, a város által fel
ajánlott arkád-pavillonban helyezték el. Azután 
emléktáblát lepleztek le, melyre a következő szavak 
vannak vésve : • A horvát nemzet felébresztőinek, a 
délszlávok összes törzsei irodalmi uniója előharczo-
sainak, az ötven éves jubileum ünnepélyére. A nyuga
lom és dicsőség e templomát Zágráb város emelte 
istenáldotta működésük emlékének s átadja azt a 
horvát nemzetnek, mely őrizze meg híven emléküket, 
dicsőségesen folytassa s szerencsésen fejezze be 
munkájukat.» — Azután Markorics egyetemi tanár 
tar tot t hangulatteljes, de politikailag színtelen em
lékbeszédet, mire az ünnepély a gyászkar énekével 
véget ért. A kormány az ünnepélyen nem volt kép
viselve. Külföldről cseh és lengyel küldöttségek jelen
tek meg. 

M e r é n y l e t a d á n m i n i s z t e r e l n ö k e l len . E hó 
21-ikén Kopenhágában egy fiatal ember kétszer rá 
lőtt Estrup miniszterelnökre, de nem sebesítette 
meg. A merénylő Rassmussen Gyula, tizenkilencz 
éves egyén, ki min t nyomdász a radikálisok közlö
nyénél volt alkalmazva. Tettének indokáról meg
kérdeztetvén, Rassmussen azt felelte, hogy a sza
badság üdvére jó t akart cselekedni. A merénylő 
Estrupot lakása előtt szólította meg és mindjárt két
szer egymásután rá is lőtt. Az egyik lövés átlyukasz
to t ta Est rup kabátját és egy gombon fennakadva, 
visszapattant. Est rup megragadta a merénylőt és 
átszolgáltatá a rendőrségnek. 

Va&uti b a l e s e t . A magyar államvasutakon ismét 
szerencsétlenség történt. A Nagy-Várad felől jövő 
személyvonat e hó 20 ikán Maglód állomásnál 
összeütközött egy tehervonattal . Az utasok közül 
ha tan megsebesültek, öt férfi és egy nő. A szeren
csétlenséget a váltóőr idézte elő, a ki ittas volt és 
n e m zárta el a vágányt, melyen a tehervonat állt. 
A sebesülteket ideiglenesen az állomási épületben 
vet ték ápolás alá. Súlyosan egyik sem sérült, mind
nyájan zuzódásokat és ütéseket szenvedtek. Négy 
teherkocsi összetört. Az utasok a hideg, esős éjjelt a 
szűk állomáson töltötték, s csak reggel érkeztek 
Budapestre. A megindított vizsgálat következtében 
a forgalmi hivatalnokot felfüggesztették állásától. 

* A m i s s z i o n á r i u s o k t e v é k e n y s é g é n e k Indiában 
n e m nagy sikere van. Afrikában egy misszionáriusra 
1£ megkeresztelt pogány jut , Khinában 15—16, In
diában kettő sem, habár itt fordítanak legtöbb pénzt 
a térítésre. E körülmény főoka a kasztrendszer ural
kodása. 

* K ö v e s ü l t c z e t h a l a t találtak Róma közelében 
Mazzano falu mellett. A kitűnő állapotban levő érde
kes lelet értékét 40,000 lírára bacsülik. 

A t J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y , okt. 23 iki száma 
(43-ik) a következő tartalommal jelent m e g : 

Az antwerpeni nemzetközi kereskedelmi jogi kon
gresszus. Dr. Nagy Ferencz kolozsvári egyetemi ta
naitól. — A folytonos és folytatólagos bűncjelekvé-
nyek tana. Dr. Balogh Jenötöl. — Jogirodalom: Der 
deutscbe Civilprocess in practischer Bethatigung von 
dr. 0 Btihr Reiehsgerichtsrath a. D. Jena. Dr. Nagy 
Dezső budapesti ügyvédtől. — Törvénykezési Szemle : 
Egy kis szemle a bányajogi gyakorlat terén. Dr. Sipos 
Árpád nagyváradi kir. jogakad. tanártól. — Különfélék. 

MELLEKLET: Curiai Határozatok. — A buda
pesti kir. tábla elvi jelentőségű határozatai. — A ma
gyar királyi pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelen
tőségű határozatai. — Kivonat a .Budapesti Köz
löny » -Dől. 

HALÁLOZÁSOK. 
FLATT ENDRE, Újvidék volt főispánja, rövid be

tegség után ü l e d é k e n 70 éves korában e lhunyt . 
F la t t tíz evén át működött mint Újvidék főispánja. 
Nagy buzgalommal vezette Újvidék város ügyeit, s 
hogy e nemzetiségi városban a hazafias e lemei érvé
nyesültek, abban neki 18 része van. Agg kora folytán 

vált meg méltóságától s érdemei elismeréséül a király 
a magyar nemesség adományozásával tüntet te ki. 

Elhunytak még a közelebbi napok a la t t : ANTALFY. 
JÁNOS, a sárospataki főiskola kitűnő jogtanára. — 
GALL LAJOS, nyűg. kir. táblai biró, az erdélyi r. kath. 
status felülvizsgáló bizottságának tagja, 72 eves korá
ban, Kolozsvártt. — RAJLA PÉTER, Aradmegye nyűg. 
számvevője, nagyszámú család köztiszteletben része
sült feje, 87 éves korában, Simándon. — Id. NAOY 
MIHÁLY, a gróf Zichy-család seniorális urodalmainak 
nyűg. felügyelője, 70 éves korában, B.-Gyarmaton. 
— BÓIA MIZSEY JÁNOS. Jászberény városi virilis kép
viselő, fiatalabb éveiben pusztabiró, a közügyek iránt 
is mélyen érdeklődő férfiú, 60 éves korában. — 
BALOG ALAJOS, a vidék egyik ismertebb színigazga
tója, 54 éves korában, Pápán. — GYORGYOVICS JÖZSEF, 
országos pénztári volt ellenőr, 76 éves korában, 
Pozsonyban. — BELHÁZY KÁROLY, kalocsai főkáp-
talani erdész, 49 éves korában. — JANTHO LAJOS, 
nagykállói kir. járásbiró. 62 éves korában, Buda
pesten. — DEVECSERY ÁKOS, Baranyamegye másod 
aljegyzője, 33 éves korában, Pécsett . —- S Z É L L 
FERENCZ, földbirtokos, 51 éves korában, Söptén. — 
HARSÁNYT SÁNDOR, Debreczen város egyik tekintélyes 
és gazdag polgára. — TITZER ANTAL, Vinga város 
egyik előkelő polgára, 70 éves korában. — GÖTT 
KÁROLY, Brassó városi rendőrhadnagy. — MIHALKO-
VICS KÁROLY, fiatal tanító, Szegeden. — S Z A B Ö GYULA, 
m. k. pénzügyi fogalmazó-gyakornok, 24 éves korá
ban, Egerben. — KÁLLAI LAJOS, kolozsvári polgár. 
— U J J FERENCZ, előljáró Szegzárdon, 47 éves korá
ban. — NAGY MÓZES, köztiszteletben élt polgár, 75 
éves korában, Sepsi-Szent-Györgyön. — KONCZ F E 
RENCZ, derék iparos, 44 éves korában, Aradon. — 
KAPU ZSIGMOND, 65 éves korában, Czegléden. — 
TOROSSY JÁNOS, másodéves joghallgató, 19 éves korá
ban, Budapesten. — VISKI ISTVÁN, Szeged városi tiszt
viselő, 62 éves korában. — Id. VERES JÓZSEF, 30 éves 
korában, Békés-Csabán. — GERLÓCZY ISTVÁN, Pest 
városának volt tisztviselője, Gerlóczy Károly alpol
gármester unokabátyja, Kecskeméten. — SCHIFNER 
E D E , prépost-plébános, Endrődön. 

LUKÁCS AGOSTONNÉ szül. Gajzágó Mária, 67 éves 
korában, Abonyban, kinek halálát nagy kiterjedésű 
rokonság gyászolja. — Ozv. érkeserüi FRÁTER BERTA-
LANNÉ szül. Géczy Klotild, 56 éves korában, Nagy-
Váradon, s tetemeit Ér-Selinden helyezték el örök 
nyugalomra. — Csepei ZOLTÁN EMILNÉ szül. Majos 
Zsófia, 30 éves korában, Nagy-Peleskén. — P A P P 
AMBRUSNÉ, a m.-terenni g. kath. lelkész neje, 50 éves 
korában. — NÉMET MIKLÖSNÉ szül. Koller Terézia, 
64 éves korában, Győrött. — HERKNER JÁNOSNÉ szül. 
Kreutziger Róza, 36 éves korában, Martonvásáron. — 
MÓDOS GYÖRGYNÉ, háztnlajdonosné, 46 éves korában, 
Temesvárt t ; ugyanott BREUHR MÓRNÉ szül. Schvartz 
Anna, ügyvéd neje. — ROVARA FRIGYESNÉ szül. Negro 
Ágnes, Bicskén. — PÁJER JÓZSEFNÉ szül. Sinka 
Mária, vasúti állomásfőnök neje, Pi ispök-Lidányban. 
— SZINESY JÓZSEFNÉ szül. Koszlovic3 Zsuzsanna, 71 
éves korában. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
Nagy-Várad. Közlésre egyik sem válik be, de 

némi figyelmet érdemelnek. Legjobb a Mohos erdő, 
baja csak az, hogy rhythmusa egyenetlen s a tarta
lom különböző hangulatai sem olvadnak jól egybe. 
A többi gyöngébb. A haza/iruln éktelen dagály', 
ordítozás; a paródia (a mellett, hogy nem tudjuk, 
minél- a paródiája) meglehetős Ízetlen i s ; a más kettő, 
a kisebb lyrai darabok, nem rosszak ugyan, de valami 
jó tulajdonnal sem tűnnek ki. — Szóval a vidéki 
lapokban s kisebb igényű vállalatokban elért siker 
még távolról S9m biztositéka a? igazi sikernek. 
Excelsior ! 

Choas. A két ellenkező lélekállapot túlzott szí
nekkel van festve; költői hangulat nem enyhíti a bu
kott iránti undorunkat. A befejezés akarná enyhíteni, 
de nem foly az előzményekből, sőt teljes ellentétben 
áll velők. így az egész sérti a jó Ízlést s erkölcsi 
érzést ; kár pedig, mert enyhébben tartva s össz
hangba olvasztva élvezhető művé válhatnék. 

F.-Zs. Az ilyen «verseket» nem szoktuk •kibocsá
tani* — sőt nagyon is a papírkosár fenekére dobjuk, 
nehogy meglássa valaki! 

Salónok bűbájos v i l ága . Elég csino3 apróság, 
mely egy percznyi figyelmet ébresztem alkalmas; d"e 
magasb igények mértékével mérve, még nem érett a 
nyilvánosságra. 

S*. S. Egyikben (Emlékek) a kis gondolat, malyban 
a költemény a végén tetőz, kissé el van nyújtva. 
A misik (Tőrt sziv) tömött rövidségével jobbin sike
rült s közlendőink közé is vettük. 

Vigasztalás . Köszönet és üdvözlet! 

HETI NAPTÁR. Október hó. 
Nap KatMIIkut ét protMUnt GArog-Oron Izraelita 

25 V D 22 Krizánt I 21 Vilmos J18F 22 Kárp. 
26HEvariszt p. vt. Amand [UParaszkeve 
27 K;Szabina vt. Szabina jlöLnczián vt. 
28S;Simon és Juda Simon és Jndal6Longin vt. 
29 C Narczisz pk. jNarczisz ilTOzeás pr. 
30PKolozs vt. ;Kemény il8Lukács ev 
31 s bnczilla sz. vt Eeform omlik.: 19Joel pr. 

16 
17 
18 Beér 
19 
20 
21Beerm. 
riáSak Ch. 

Itl.Tiituásai: (£ utolsó negyed 30. 7 tíra 14 pk. este. 

SAKKJÁTÉK. 
1353. számú feladvány. Lóyd Samutól. 

* b ° d Világos ° ' « »> 
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

Az 1347. sz. feladvány megfejtése. 
Anderson M.-től. 

Megfej tés . 
Sötét. 

He2—U: (a) 
Hb5—d6 : 

Ke5—f4: (b) 
Kf4—g4 

t. sz. 

Világos. 

1. Hh3—f4 ___ . . . . 
2 Va6—d6 f — — 
3. Fa3—b2 matt. 

a. 

2.' Va6—f6 \ — — 
3. Fd5—f3 matt. 

6. 

% Hf4—d3 f stb. 
Helyesen fejtették m e g : Budapesten 1 K. J. és F . H . 
Andorfl S., — Kovács J. — Az Erkel-sakktársaság 
nevében ; Éxner Kornél. — Lubochnán ; Okál János. — 

A pesti sakk-kör. 

T a r t a l o m . 
Szöveg: Körösi Csorna Sándor és Duka Tivadar. 

— Jó lelkek. (Költemény.) Reviczky Gyulától. — Ho
mokból font kötelek. (Regény,) — Körösi Csorna Sán
dor Közép-Ázsiában. — A római Campagnából. — Sán
dor Mátyás, Verne Gyula regénye. — Egyveleg. — 
A bolgár mozgalom vezetői. — Bolgár küldöttség a 
czárnál. — A lovak és lókiállitás. — Óriási hordók. — 
Az országos kiállításról. — Irodalom és művészet. — 
Közintézetek és egyletek. — Egyház és iskola. — Mi 
újság? — Halálozások. — Sakkjáték. — Heti-naptár. 

K é p e k : Körösi Csorna Sándor. — Duka Tivadar. 
— A Campagna, a régi Rómából nézve. — Dr. Stransky 
György, a kelet-ruméliai ideiglenes kormány főnöke. 
— Karavelov Petko, bolgár miniszterelnök. — Sándor 
bolgár fejedelem bevonulása Flippopolba. — Homok
ból font kötelek. — Sándor Mátyás. — Vázlatok a 
lókiállitásról: A lovak elővezetése. Debreczeni ötös fo
gat. Pjnny-lovak. decípy Árpád rajzai. — A bolgár 
küldöttség tagjai. — A bolgár küldöttség az oros 
czár előtt Fredensborgban. 

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

K Ö S Z V É N Y E S E K N E K . 
Kwizda Ferencz János, es. k. udv. szállító és kerületi 

gyógyszerész urnák, aornenbnrgban. 
í m e azon helyzetben vagyok, az ön k ö s z v é n y -

fo lyadékának k i p r ó b á l t , j e l e s h a t á s á t i s ch iás - , 
i d e g g y ö n g e s s é g - ós c súzban örömmel konstatál
hatni . Kísérletet te t tem azzal koros egyéneknél is a 
hólyag p e t y h ü d t á l l a p o t n á l , a midőn is alkalmat 
szereztem annak ki tűnő ' h a t á s á r ó l meggyőződhetni. 

Teljes tisztelettel 
B o b r o v s k y A n t a l , 

gyak. orvos. 
Nappersdorf, 1883. j anuár 4. 

Kapható minden gyógyszertárban. Fő l e t é t : 
Kwizda Ferencz János , cs. k. udv. szállító kerület i 
gyógyszertára, Korneuburgban. 

S z i v e s figyelembe v é t e l ü l . E k é 
s z í t m é n y v é t e l é n é l k é r j ü k a t . k ö z ö n s é g e t 
m i n d i g „ K w i z d a k ö s z v é n y f o l y a 
d é k á t " k é r n i s a r r a ü g y e l n i , h o g y 
m i n d e n p a l a c z k , v a l a m i n t a c a r -

t o n is a m e l l é k e l t v é d j e g y g y e i l e g y e n 
e l l á tva . 
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Egy hatszor hasábzott pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri ig ta tásnál 15 k r . ; többszöri igtatásnál 
10 kr. Bélyegdíj külön minden ig ta tás u tán 30 kr. HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogac 

B É C S B E N : Dukes M. Riemergasse 12, Schalek 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. Stabenbastei 2 . 

" Fölhívás előfizetésre. 

IPAR 
fémáru-csamoka, 1 

Raktár: IV. ker., | » | h ( | > L \ T Gyár: VII . ker., § 
bécsi utcza 5. az. dohány-ntcza 20 . = 

H A V I F O L Y Ó I R A T , " : ^ ., 

az Országos M a g y a r I p a r m ű v é s z e t i Múzeum és a M a g y a r 

I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t köz lönye . 

4 vallás- és közoktatásügyi m. k. Minister megbízásából szerkeszti 

PASTEINEE GYULA. 

A nyugati nemzeteknek az ipar művészies fejlesztésére irányuló 
nagy versenyében a gyűjtemények, az iskolai intézmények, a társu
latok és egyletek mellett hathatós tényező szerepét játsszák az irodalmi 
művek, s kivált a folyóiratok. 

A körülmény, hogy ezen folyóiratok a legutóbbi időben rend-
kivűli elterjedést nyertek, továbbá azon körülmény, hogy a legtekin
télyesebb közlönyök, melyek eddig a művészetek történetét kizárólag 
tudományos irányban művelték, mind inkább tért engednek a gyakor
latibb fölfogásnak, s nagyobb figyelmet fordítanak a művészi iparra: 
mind ez félre nem ismerhető tanúsága annak, hogy a művelt népek
ben a művészi ipar fontosságáról mily átalános és mily erős meggyő
ződés vert gyökeret. 

Mindannyian itt keresik vagyonosságuk egyik biztositékát. 
Hazánknak egy gyei több oka van, hogy szintén magáévá tegye 

azon meggyőződést, hogy Európa müveit népeinek közös törekvésében 
minden erejének megfeszítésével részt vegyen, s így nem mellőzheti 
azon eszközöket sem, melyek tapasztalatból helyeseknek bizonyultak. 

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úr ezen 
eszközök egyikéről gondoskodni akarván, alapította a Művészi Ipar 
czímű folyóiratot. 

Társulatunk az ügy fontosságától áthatva, készségesen engedett a 
fölhívásnak és vállalkozott a kiadásra, épen oly készségesen mindent 
el fog követni, hogy csín és pontosság tekintetében az igényeket egé
szen kielégítse. 

A czél és az irány részleteit illetőleg a folyóirat első .számának 
élén az olvasóhoz intézett beköszöntőre utalunk és a művelt közönség 
összeségének pártfogásába ajánljuk a vállalatot, mely azt hiszszük 
már nálunk is élénken érzett hiányt van hivatva pótolni. 

A Miivészi Ipar folyó évi októbertől kezdve havonként öt ívnyi 
terjedelmű füzetekben jelenik meg. Minden füzet több képet fog tar
talmazni részint a szövegben, részint külön lapokon a szövegen kívül. 

Az előfizetés ára : Félévre (1885. okt.—1886. márcz.) 3 irt. Egész évre 6 fit 

Az előfizetést átveszi kiadó-hivatalunk (Egyetem-utcza 4) és minden 
könyvkereskedés. 

Kelt Budapesten, 1885. október hó 15-ikén. 

A Franklin-Társulat 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 

Kiállítási kollektió: Iparcsarnok, II csoport, j 

ilíO 

| Ajánlja az idény beálltával gyártmányait kályha-eszkö-
= zök és aczél előtétekben. Nickel, réz és sárgarézből, a 
= legnjabb és legelegánsabb mintákban : írttól frtíg 
I K á l y h a - e l ő t é t aczéiból, fényesie csiszolva 3.—- 25 
= F a - k o s a r a k festészeti kivitelben 5 — 25 
= S z é n t a r t ó k . . . — - - — —-90 2* 
| V a l ó d i a n g o l s z o b a - ü r s z é k e k belső része 
= zománczozva, tehát teljesen szagnélkül 25* 3Q.— 5& 
| U j n e m ü t e s t ü i s z é k e k — — — — 13.'— . t§ 
= F ü r d ő - s z é k e k elismert szerkezettel ___ 15;—i ' 35 
| Fürdő-kádak f e lnő t t ek ré szé r e . - — 12, 15.— 20 
| F ü r d ő s z o b a - b e r e n d e z é s e k — — — 75.— 500 
I K o n y h a - f e l s z e r e l é s e k — — — 25.— 600 
| S z á l l í t h a t ó t e j k a n n á k gummizárral,úgyszintén miri-
| dennemü t e j g a z d a s á g i e d é n y e k ered. gyári árakon. | 
i Z o m á n c z o z o t t e d é n y e k csakis legjobb minőségűére- s 
§ deti árakon. É p í t k e z é s i b á d o g o s m u n k á k legszoli- 2 
= dabban eszközöltetnek. —Képes árjegyzékek kívánatra I 
= ingyen és béi mentve. Szétküldés utánvét mellettminden I 
| vasútállomásra. Csomagolás t iedet i áron számíttatik. I 

1 Sírlámpák 4 f r t tó l 5 0 forintig. | 
íllllllUllllllllllMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIimilllMlllllllllK 

•likeny- éi la-
T»ny-tart»lm» i l 
Ul a Rade i ni s& van yú-
TÍa különleges gyógyszer. 
ként hat: kffsaTénynél, epe-, 
hilya§- és Teseküreknél, arany 
érnél, glrrélynél, a-olyranal, iar-
gaaairnal, fTomorbaJoknal és égj 

általiban hurutnál. 
Olosó fürdők, lakáaok, vendéglő 

Radein fiird& 
s a v a n y ú v í z - f o r r á s 
legtartalmasabb iiikeny-i lavany-

saTanyúriz. Qarod kísérletei 
bebizonyítottak, hogy a 

' uavaa lavany a leg
jobb él legblzto-

•abb gyógyszer 
kosirényben 

iradftk 

Raktárak Budapesten: Édeskuty, Mattom és Wille. 2176 

Szőrvesztő por 
(Poudre dépilatoire) 

llrüiiinjí (í. C-íöl. M. ni. Frankfurtban. 
Elismert legjobb szőrvesztő szer, méregmentes, egészen 
ártalmatlan, a leggyöngédebb bőrt sem támadja meg, 
minélfogva hölgyeknek kiválóan ajánlható. Hatása rög
töni és tökéletes. s ) V E g y e t l e n s z ö r v e s z t ö szer , 
m e l y o r v o s i l a g a jánl ta t ik . s m e l y n e k Orosz 
o r s z á g b a v i t e l é t a s z e n t p é t e r v á r i o r os l ha tó -
s á g m e g e n g e d t e . "̂ PF> Egy üvegcse 1 frt 75 kr., a 

1 hozzávi.ló ecset 12 kr. — Raktár B u d a p e s t e n T ö r ö k 
1 J ó z s e f g y ó g y s z e r t á r á b a n , király-utcza 12. szám. 

A .Franklin-Társulat, kiadásában Budapesten megjelent s min
den könyvárusnál kapható, — a/ osztr. tart. számára Szelinski 
György cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben, 1., Stefansplatz Nr. G. 

BIZONFY FERENCZ 

ANGOL MAGYAR É S M G Y A R ANGOL 

S Z Ó T Á R 
M á s o d i k k i a d á s . 

Első kötet: Ango l -magyar rész. 
Scott Walter, Burns Róbert és más skót irók müveiben 

előforduló tájszók magyarázatával bővített kiadás. 

Í j r a f ű z v e 2 frt. 

Második kötet: Magyar-angol rész. 
Ára f ű z v e 2 frt. 



700 VASÁBNAPI ÜJSÁG 43. SZÁM. 1885. x x x i i . EWOLYAM. 

THEDO tanár szakállhagymája, 
l e g j o b b és l e g b i z t o s a b b 
• s e r a s s a k á l l gzép u ö -

v é s é n e k e s z k ö z l é s é r e . 
, « Számtalanon vannak még iegma-
*\\ gasab b rangú férfiak között is, kik 

szép szakállukat csupán e szernek 
köszönhetik. — E szer a szakállt 
hihetetlen gyorsasággal növeszti, 
úgy hogy általa még 13 éves ifjak 
is a legrövidebb idö alatt teljes A 
szakállhoz jutnak, miről a bizo
nyítványok ezrei is tanúskodnak. 
Éder Ferenc i gyógyszerész urnák BrOnnben. 

A nekem küldött Thedo-féle nakál lxiagyma kitűnőnek bizo-
| nyúlt, mit köszönetem mellett ezennel tudomására adok. 

Mistek, 1879. szept. 25-én. Otpreda József. 
Fftrst József urnák Prágában. 2309 
Szíves köszönetemet a s iaká l lhag^máért ; nagyon jónak talál

tatott. Mindenkinek a legjobb lélekkel ajánlhatom. 
Schwarzbach, 1875. febr. 26. Kirt Károly s. k. épit. vállalkozó. 
Furat József gyógyszerész urnák Prágában. 
A szak i l lhagyma joggal mondható csodaszernek. Alig négyheti . 

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

Valódi minőségben Budapesten csak Török József ur gyógy
szertárában király-utcza kapható; Pozsonyban Pisztory Fél ixnel , 
Mihálykapu. Temesváron Tarczay Istvánnál . 1 csomag árafrtS'10. \ 

I-ső cs. kir. kizár, szabad, njonnan javított 

Ruganyos sérvkötök 

Legújabb találmány az amerikai, újonnan javított ruganyos 
sérvkötö Volitzertöl; ez rugók nélkül van, tisztán ruggyantá
ból művésziesen szerkesztve s az a czélja. hogy még a leg-
űdültebb sérveket is lehető legrövidebb idö alatt egyenletes 
fekvésbe hozza, s ugy nappal a legeröfeszitöbb munkánál, 
vagy a sokat járkálásnál, mint szintén éjjel alvásban is hasz
náltatható, a nélkül, hogy a sérvbajban szenvedő hivatásá
ban legkevésbbé is volna akadályoztatva. Felette nagy haszon, 
hogy az még éjjel is a testen maradhat, mivel hogy a szen
vedő testrészre kiváltképen jótékony kellemetes nyomást gya
korol s a legtöbb esetben még a sérv biztos gyógyulását is 
eszközli. A legtöbb orvosi tekintélyek által .elismerve, meg
vizsgálva s a legjobbnak találva professor K o v á c s a sebészeti 
koróda alelnöke, dr. Qrosa Lajos m. kir. egészségügyi taná
csos, dr. Gittek Ignácz kir. törvényszéki orvos által. 2437 

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

POLITZER MÓR cs. kir. szab. sórvkötó-késxitő, 
Budapesten Deák Ferencx-ntcza. 

Arak; urak, hölgyek és gyermekek számára, egyoldalúnak darabja 
6"—10 frt, a kettősnek darabja 10—16 frt, gyermekeknek felével olcsóbb. 
Ugyanitt kapható legjobb amerikai sérvkenócs. Egy tégely ára 3 frt 50 kr. 
Az 1885. évi ált. kiállításon a IITm. csoportban kiállítva 

JftyujtsuJc a szerencsének jobbunkat I 
márka főnyereményt 
ígér kedvező eset
ben a hamburgi 

pénzsorsjáték 
mely a magas kor
mány á l ta l jóváha-

f s j s v « s / ^sjssy gyatott s biztosíttatott. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Eme ujabb játék-ter

vezet előnyös berendezése abban áll, hogy rövid pár hó lefolyása alatt 
7 sorsolásban 100,000 sorsjegyből 50,500 nyereménynek kei! 
nizton történnie, ezek között vannak főnyeremények esetleges 5O0.CO0 

b. márka illetőleg 

500.000 
1 nyerem, á m. 3 0 0 OOü 
1 nyerem, á m 
t nyerem, á m. 
1 nyerem, á m. 
1 nyerem, á m. 
2 nyerem, á m. 
1 nyerem, á m. 
2 nyerem, á m. 
1 nyerem, á m. 
5 nyerem, á m. 
3 nyerem, á m 

200,000 
100,000 
90,000 
80.000 
70,000 
60,000 
50,000 
30.000 
20,000 
15,000 

26 nyerem, á m. 1 0 0 0 0 
56 nyerem, á ni. 5 0 0 0 

106 nyerem, á m. 3 0 0 0 
253 nyerem, á m. 2 0 0 0 
512 nyerem, á m. 1 0 0 0 
818 nyerem, á m. 5 0 0 

31720 nyerem, á m. 1 4 5 
16990 nyeremény á m. 300, 

200, 150, 124,100, 94, 67, 
40, 20. 

Ezen nyereményekből az el«ó osztályban Í00O soraoltatik ki 117,000 
márka összegben. — Az 1. oszt. főnyeremény 50,000 rot. tesz s a 
i-ikban 60,000, a 3-ikban 70.000, a 4-ikben 80,000, az 5-ikben 
90,000, a 6-ikban 10O.00O, a 7-ikben azonban esetleg 500,000 
illetőleg 300 000, 900 ,000 stb. márkára emelkedik. 

A nyereményhuzások tervszerűen -hivatalosan vannak megállapítva. 
Az első osztályú nyeremény-húzására ezen nagy, az állam által bizto

sított pénzsorsjátéknak kerül 
1 egész eredeti sorsjegy csak 3.50 frt o. é. 
1 fél f « i 1.7S frt o. é. 
1 negyed • • • 9 0 kr. o. é. 

Mindennemű megbízások, a pina beküldése, poatautonl fize
tés vagTr az összeg- utánvétele me l l e t t rögtön a leggondosabban 
teljesíttetnek, s mindenki az állam czimerével ellátott eredeti aoxa-
j egyet tőlünk saját kezeibe kapja. 

A megrendelésekhez a szükséges hivatalos tervezetek ingyen mellé-
melyekből agya nyeremények beosztása az illető osztályok keltetni 

ra, mint szintén az illető betétek is megláthatok és minden húzás 
után érdekelt feleinknek felhívás nélkül megküldjük a hivatalos hazásí 
lajstromot. Kívánatra a hivatalos tervet előre megküldjük megtekin
tés végett bérmentve, és készek vagyunk nem tetszés esetében a sors
jegyet az összegnek visszafizetése mellett hozás előtt visszavenni. — A 
nyeremények kifizetése tervszerűn pontosan s az állam jótállása mellett 
történik. Gsoportozatunk mindig a szerencse kegyeltje volt és érdekelt 
feleinknek gyakran a legnagyobb nyereményeket fizettük ki, többek 
kőzött SSO.OOO, 100,000.80.0OO, SO.OOO,VO,000 stb márkával. 

Egy ily, a lesrszoUdabb alapokra fektetett vállalatnál előrelát
hatólag mindenütt a legélénkebb részvétre lehet bizton számítani s 
kérjük ennélfogva, hogy minden megbízásnak megfelelhessünk, minden 
megrendelést mielőbb, mindenesetre pedig f. 4. október 31-lke 
• l ő t t az alábbi czéghez küldeni. 

Kaunnann és Simon b»5£j*|***ta*« 
D. i. Ezennel köszönetünket nyilvánítják az eddig ajándékozott 

bizalomért, • kérjük a hivatalos tervezet áttekintése által a nagyszerű 
nyerési esélyekről meggyőződni, melyeket e sorsolások nyújthatnak 

I M 4 8 A fentebbiét 

2 * * * 

ífftoilfí 
ssoi 

Kaphatók 

LÖRY J. bankházában, Budapest 
hatvani utcza 17. az. a. 

i H m é t e l a d ó k tY>lt"o«jii<ltsitiiíil£. 
A fenti bankház eszközli egyszersmind mindennemű állam
papírok, részvények és sorsjegyek Tételét és eladását napi 
árfolyam szerint. Előleget nynjt értékpapírokra igen mér

sékelt kamat mellett. 23ü4 

Olvassa! Érdekes! 
Minden hölgynek. 

Asszonyok, l eányok és l eánykáknak! 
Fele áron vettem át készpénzért egy pénzt szükségelő 

gyárnak egész készletét n ő i t é l i k á b á t o k b ó l , külön
böző színekben, és pedig szürke, barna, világos, sötét 
színekben, stb. stb., s tehát egyedül vagyok ama helyzet
ben, o lyasmit nyújtani , a m i t 

a világ minden hölgye 
szükségei é s sz ívesen vesz. Most az ideje, hogy a köze
ledő szigorú télre meleg ruhával ellássuk magunkat , 

és csupán m é g most 

ar csak frt 1.40 ̂ w 
az ára egy pompás, divatosan plissirozott, különböző 
szinü bor.iürrel ellátott, vastag szövetű, meleg, minden 

termetre illő és igen kényelmes, áthatlan 

téli hölgykabátnak. 
Mérték gyanánt elég a m a megjegyzés, hogy m a g a s , 

k ö z é p vagy a l a c s o n y t e r m e t r e kell-e ? Szállítás 
Bécsen kívül csakis az összeg előleges beküldése vagy 
póstautánvét mellett. Megrendelési h e l y : 

D a m e n - R ö c k e - F a b r i k s - D e p o t , 
Wien, ü l . Bezirk, Hintere Zollamtsstrasse 9. 

B A B I N O Y I T S C H . 

u^^j^n=Jr=v=>r=i}. 

Áthatlan 
eső, szél és hidegség ellen. 

Csak 1 frt 85 
egy pompás, meleg, 

vastagszövetü 

uraknak, nőknek , fiuknak és 
l eányoknak. — N i n c s e n jobb, 

tartósabb, olcsóbb és kényelmesebb, mint ezen min
den egyénnek gyönyörűen illő ruhadarab, mely fekete, 
kék, barna, drapp és szürke sz ínben kapható , é s követ 
kező előny nye l b í r : 2459 

l-ször. Minden testhez gyönyörűen illő szabása. 
z-szor . A testet folyton egyenlő melegségben tartja. 
3-szor. Egyéb drága téli ruházat nélkülözése. 
4-szer. Olcsósága, tartóssága, csinos divatos állása. 

A ki i ly «Polgár»-kabátot rendel , a zordon té l h idegsége 
el len mentve van , tehát ne sajnálja senki a c s e k é l y k i 
adást ; a meghütés lehetet len , s azt mindenki kö te l e s 
saját egészségének megtenni , — t o v á b b á : 

1000 drb. téli meleg merino gyapjú nadrág, 
uraknak és nőknek né lkülözhet len darabja 1 f r t 3 0 k r . 

1200 drb. meleg téli merino lélekmelegítő alsó ing 
uraknak, nőknek, fiúk é s l eányoknak , m e l e g m i n t a 

szőrme, n é l k ü l ö z h e t l e n ; drbja c s a k 1 f r t 2 0 k r . 

800 drb. női alsószoknya, 
téli tr icot v a s t a g m e l e g szövésű , g y ö n y ö r ű diszes Bzines 
3—5 soros bordurral é s franczia szegé l lye l , eze lőt t 5 frt 

vo l t , most o a a k 1 f r t 8 0 k r . 

S V ~ Megrende lések pés ta -u tánvé t t e l e s z k ö z ö l t e t n e k : 

E g y e d ü l i e l a d á s i é s s z é t k ü l d é s i c z í m : 

FEKETE GYULA 
Bécs , V/K, H u n d s t l m r m e r s t r a s s e 18. 

rrz=77: 

fi 

ij=Htíc 
A .FRANKLIN-TÁRSULAT, kiadásában Budapesten megjelent 
és minden könyvkereskedésben kapható — az osztrák tarto
mányok számára SZELINSKY GYÖRGY csász. kir. egye
temi könyvárusnál Bécsben I. Bezirk, Stefanzplatz Nr. 6. 

M Ó L É 
TEUES FRANCZIA ÉS MAGYAR 

SZÓTÁR 
Harmadih kiadás. 

E l s ő k ö t e t : F r a n c z i a - m a g y a r r é s z . 
Irta 

MÁRTONFFY FRIGYES 
Ara fűzve 2 frt. 

Második köte t : Magyar-franczia rész. | 
Irta jij 

BABOS KÁLMÁN m. 
Ara fűzve 3} frt. 

Még csak e hónapban 

Főnyeremény készpénzben íooooo • > 
mm 20.000M 10.000 5 0 0 0 M írt. s t t - IÖlh^ 
Kiállítási sorsjegyek-kezelősége, Budapest, Andrássy-út 4-3. sz. 

FYsnklin-TáKmlat nvnmriáía. ÍRnHanpct. AITVA PMI.HÍC A. e 7 Q m . l 
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POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: I félévre . . . 6 » . • (félévre— 4 • | F \ félévre- 3 -
Külföldi előfizetésekhez s posttilw 
meghatározott viteldíj i(t e«»tol»n<ié. 

HOBNYIK JÁNOS. MALMOSI KÁROLY. 

' SZALAY JÓZSEF. SZÉLL LAJOS. 

AZ IRODALOM NÉGY ELHUNYT MUNKÁSA. 


