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3672 a jövő tanév szeptember hó 3-án kezdődik. 
Beiratások augusztus hó 20-tól veszik kczdetöket. 
A tanodával tápintézet is van egybekötve. 
Tanítványaink tekintve azon viszonyt melyben tanodánk áll a cs. kir. katonai 

tanfolyammal az egy éves önkéntesek előadásait látogatván, jogosítványt nyernek az 
er'_v éves önkéntes szolgálatára. 
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PAUL HUNFALVY 

• r t a a t l . Ül te t i** dmr t a r w . Akadémia der WiMeutwliMftem. 

M i t Z v i t l m m a n g d e t V e r f n M M e n i n s D e u t s c h e ü b e r t r a g e n 
von 

Prof. J. H. S C H W I C K E R . 

£9 Bogén, gr. Octw. — Preif, 4 Ji. 50 Jzr. 

Magyarország népessége nyelvének és válásának különfélesége, er
kölcseinek és szokásainak különbözősége, úgy történelmének változatossága 
és műveltsége által már reg magára vonta úgy a tudósok, mint átalában a 
müveit világ figyelmét Eddig azonban a müveit közönség nem birta e 
tarka, sokszorosan összekuszált állapotok és viszonyok megbízható rajzát. 
Hunfalvy Pál müve: »Magyarország ethnographiája< e hiányt pótolja. A 
nyelvészeti és történelmi dolgozatai nyomán külföldön is jó hírnévnek ör
vendő szerző e művében Magyarország néptörzseinek történelmét és 
je l ené t tudományos alapon behatón és alaposan ismerteti. Különös tekin
tettel van e mű a magyar népre, melynek származása, rokonsága, műveltsége 
és fejlődése ebben először tárgyaltatik kielégítő módon és tökéletesen. Az 
egy évszázad óta annyiszor fölvetett kérdés itt végleges megoldást nyer. 
E mű igen értékes közleményeket tartalmaz még Magyarország egyéb nép
törzseinek történelme és jelenéről is. A német átdolgozás nem szoros szósze
rinti fordítása az eredetinek, és az erre illetékes átdolgozó (Schwicker tanár) 
által, a ki teljesen bir az ehhez szükséges tudományos képzettséggel, számos 
oly pótlékkal bővíttetett, mely a mű becsét emeli. Különös figyelembe ajánl
juk e művet, mely nevezetesen gazdagítja as irodalmat . 

A Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem 
utcza 4-ik szárny megjelent éa minden könyvárusnál kapható: 
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PÉNZÜGYI TORVÉNTISME. 
Folytonos vonatTcozatsscLl 

a magyar államháztartásnak 1868-től 1875-ig terjedő tényleges 
eredményeire. 

Irta 
Dr. M A R I S K A VILMOS. 

M á s o d i k b ő v í t e t t k i a d á a 
Ara fűzve 3 frt 60 kr. 
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tan- és nevelőintézete, műveltebb osztályú leányok számára 
6-tól egész 16 éves korokig; alapíttatott 1858-ban, 

B u d a p e s t e n , b e l v á r o s , k o r o n a n e r o z e g ( n r l ) - n t o z a , 8 . s z . I . e m e l e t . 
Ezen in ézet, m e y nagy terjedelmessége éa czéUierii szervezeténél fogva, a múlt iskolaévben 

is 110 b e j á r ó és 12 b e n l a k ó növendéket számlált, a le^kitttnöb'Jtinarók. tanárok és oevelönök 
valamint minden megkívántató taneszközökkel rendelkezik. Az uj iskolaév szept 1-én, az oktatáj 
6 ikán kezdődik. A benlakó és bejáró növendékek bsiratása szept. 1-tol kezdve szept. 6 ig délelőtti 
1 0 - 1 2 óra közt történik. Később érkezendő növen lékek, csak e öleges levélbeni jelentkezés után, a 
mennyiben a szervezési terv megea/ed , vétethetnek figyelembe. Programmal az intézet egész kész
séggel szolgál. 3719 

Csodálatraméltó 
a természet ereje, 

ha as ke l l ő szódon alkalmastat ik. 

' Bojtorjángyökér-
a legrégibb időtől fogva mint a szörnövéa bár
mely nemének legsikeresebb szere ismer
tetik, s a benne foglalt szőrnövesztő anyagok
nak Általam létesitett concentralása által va
lódi feltűnést okozó szerré emelkedett, ugy 
annyira, hogy fiatal 15 éves emberek rövid pár 
nap alatt tömött szakállt kaptak. Bizonyítéka 
ennek, miszerint felszólittattam, ajánlanám 
figyelembe azon helyeket, bol a haj- vagy sea 
kall növés alkalmatlanná válhatnék, miután a 
megkent helyeken, habár eddig ott még a haj
nak nyoma sem lett volna is látható, vagy több 
évi kopaszság ntán is az eredmény biztos s a 
hatás meglepő gyors. Hajhullás ellen tüstént 
használ. »lég a bécsi »Medizinisehe Zeitung. 
is oda nyilatkozik, miszerint a bojtorjángyö-
kér-szesz a legjobb minőségben kapható csak 
az előállító 

Winkelmaycr J.-nél 
Bécs. V I . ker. Gnxnpendorferstrasse 159. 
Budapesten: Török József urnái, király-utca 7. 

Egy palaczk ára, több nyelven irt haszná
lati utasítással együtt, 90 kr. Postai küldésnél 10 kr. csomagolási díjjal több. 3214 

Épen most jdent meg a F R A N K X I N - T Á R S U L A T 

kiadásában Budapesten: 

Karner-Novák kereskedelmi tankönyvei II. 
Az egyszerű és kettős 

TANKÖNYVE 
iparosok, kiskereskedők és gyárosok számára 

ngynintén 
• gyakorlati pályára készülő* öntanulására és iskolai használatra. 

Teljesen átdolgozta 

NÓVÁK: S Á N D O R , 
kipeiitttt tmUr, a hmlapetti kir. törvmynélmtl ktr—kéd. ÜBUU kssytt* 

mtlwimgélátáTa úüanM Mtea uakértí. 

ELSŐ RÉSZ: 
A kdnTWeset«arol á l ta lában t as egysserü könyvvi te l minden mel lek-
kön jrvekkel, gyakor la t i l ag kidolgozott, i l l e tő l eg e lkönyve l t és bezárolt 

példákkal i a könyv-vezetésre vonatkozó törvényes határosatok. 
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35. szám. -1877. Budapest, szeptember 2. XXIV. évfolyam. 

M I D H A T P A S A . 

A
TÖEÖK birodalom fenkölt lelkű refor
mátoráról újra sokat beszéltek az 

. utóbbi időben. Hire járt, hogy visz-
szahivják, a mi azonban nem valósult és 
pedig állítólag a konstantinápolyi német 
és osztrák-magyar követek ellenzése miatt 
nem, kik valamely megfoghatatlan orosz
barát utasitás vagy tán érzelem által ve
zettetve, szót emeltek a szultánnál ama 
férfiú hazatérte ellen, kinek jelenléte most 
egy nagy hadsereggel érne föl. Midhat pasa 
a száműzött nagyvezér különben maga is 
ugy nyilatkozott volna, hogy többet hasz
nálhat hazájának most a külföldön, mintha 
odahaza lenne. Ennyi és nem több az, a 
mi,a török államférfi itt-ott elejtett egyes 
szavaiból arra enged következtetni, hogy 
ő a külföldön sem szűnt meg hazája sor
sára befolyást gyakorolni, s hogy az egész 
Európa által elismert tekintélyét itt is 
latba veti hazája javára. Uralkodója meg-
bizásából-e vagy önszándékából ? azt 
Midhat óvakodott elárulni, s azt majd csak 
az események fogják földeríteni. Annyi 
azonban bizonyos, hogy legközelebbi Bécs
ben tartózkodása alatt mindenfelől oly 
tisztelettel és előzékenységgel fogadtatott, 
a minő egy ily nagyszabású államférfit 
megillet, s ha a hareztéri események oly 
rohamos folyamot vesznek, mint a köze
lebbi napokban: nem lehet már messze az 
idő, a midőn hallani fogjuk, hogy Midhat 
pasa újra hatalmas tényező lett a diplo-
macziai számitások mezején. 

Törökország csodálatos egy ország. Ott 
egy államférfiról se állíthatni, hogy végkép 
lejárta magát, s a mig csak örökre le nem 
hunyja szemét: mindig reménye lehet, 
hogy újra megnyílik előtte a működési tér. 
Annálinkább áll ez Midhat pasára nézve, 
kit tevékenysége legnagyobb árjában so
dortak le állásáról a körülmények, s ki előtt 
egy oly föladat teljesítése vár, mint egy 
birodalom ujjáteremtése, melyet minden 
igaz barátja óhajt s melyre mindenki csak 
őt, csupán csak őt ismeri el képesnek, hi
vatottnak. 

Lapunk nem most foglalkozik először 
vele. De tekintve azt a szerepet, melyet 

Midhat pasa már eddig is viselt, s mely
nek folytatására mintegy a gondviselés 
által látszik utalva lenni: azt hiszszük: jó 
szolgálatot teszünk olvasóinknak, ha még 
egyszer visszatérünk e jelentékeny em

berre s bemutatjuk egy ujabb arczképét, 
egyúttal néhány sorral kiegészítjük élet- és 
jellemrajzát. 

Midhat pasa a rumilii kádi (biró) fia, 
mint Nis kormányzója kezdémeg diploma-

MIDHAT PASA. 
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cziai pályáját, s máre kevésbbé jelentékeny 
állásban is sikerült a figyelmet magára 
vonnia. Rövid időn kivívta, hogy mindenütt 
elismerték a legtehetségesebb adminisztrá
torok egyikének és kiváló államférfiunak. 

Csakhogy az ily embereknek a keleten 
sajátságos helyzetük van. A tartomá
nyokban nem igen szivelik őket, s tűrhe
tetlennek tartják az erélyt, melylyel a 
kormányrudat megragadják. Az éleslátású 
és erélyes kormányzó fölfedezi a hibát és 
nem huny előtte szemet; ugy tesz, mint a 
csuka a tóban; megzavarja a zsaroló és 
henyélő hivatalnokok aranjuezi szép nap
jait, seregestől csapja el vagy fenyiti meg a 
bűnösöket, s rendeleteivel és utasításaival 
egész kis revolucziót indit meg. Ha aztán 
nincsen benne elég erély és tapintat, — 
többnyire áldozatául esik maga ellen inge
relt ellenségeinek. Pedig tetteit jó szándék 
vezette, tervei mind reformokra, javítá
sokra irányultak: az igazságszolgáltatás, 
a közoktatás terén; iskolákat akart emel
tetni, vasutakat, hidakat épittetni s minden 
módon emelni a gondjaira bizott város, 
kerület vagy tartomány jóllétét. 

Midhat pasa prototypje volt egy ily 
kormányzónak, csakhogy ő benne nemcsak 
a jószándék volt meg, hanem erő és ké
pesség is annak végrehajtására. Első dolga 
volt laktanyát épittetni egy uj városrész
ben, aztán egy börtönt és egy ipariskolát. 
Azonnal fölismerték Konstantinápolyban, 
hogy egy olyan embert, mint ő, kár oly 
kis helyre vesztegetni, mint Nis. így lett 
Midhat pasa az egész Duna-vilajet kor
mányzójává, mely Viddin, Euscsuk, Tir-
nova, Várna, Tulcsa, Szófia és Nis kerü
leteiből alakult, s egész Bulgáriát magába 
foglalta. 

Uj állomásán valóban lázasnak mond
ható tevékenységet kezdett kifejteni. Fi
gyelme kiterjedt mindenre, a bíráskodásra 
ugy, mint az adminisztráczióra, iskolára 
és egyházra, középitkezésre és ország
utakra , bankokra , takarékpénztárakra, 
egészségügyre, rendészetre stb. Ruscsuk, 
a tartomány uj fővárosa, egyszerre uj képet 
nyert alatta; egy régi ronda részét földig 
romboltatta s fölépíttette újra szépen, tisz
tán, czélszerüen. Vasutat építtetett a Du
náig, ezrével foglalkoztatva mellette a 
szegény sorsú lakosságot. Egy uj város
nak, Szultánié-nek vetette meg alap
ját, nagyszerű árucsarnokokat emeltetvén 
benne, — s kikötő várossá akarván tenni 
Ruscsukot, egy török Duna-gőzhajózási 
társaságot alakított. 

Fájdalom, e nagyszabású kezdemé
nyezések közül soknak vége szakadt Mid
hat pasa eltávoztával. Nem akadt utódjául 
egy másik Midhat, a ki befejezze, s Szul
tánié ma is csak fal még, de nem város, 
mig a török dunai társulat föloszlott. 

Midhat heves vérmérsékletű, nagy ön-
bizalmu, sokoldalú miveltséggel biró, s 
nagy becsvágyu jellem. Az ily természetű 
emberek rendszerint fáradhatatlan tevé
kenységet bírnak kifejteni. De ez erély 
gyakran kellemetlen helyzetbe keveri, a 
ki gyakorolja. így történt, hogy 1867-ben 
egy csoport bolgár emigráns, orosz esz
méktől megháborított elmével, betört Bul
gáriába 8 fegyverre szólitá föl a lakossá
got. A lázadás kitört. De ott volt Midhat s 
vasmarokkal nyomta el a lázadást. A 
muszka egyetemeken tanult bolgár lázi
tókból tizet fölakasztatott, ötvennégyet 
Diabekirbe száműzött. A megrémült orosz 

nagykövet óvást emelt a portánál, mely 
nem habozott mérsékletre inteni Midha-
tot. Ez azzal a jelentéssel felelt a dorgá-
lásra, hogy újra felakasztatott öt-hat 
országháboritót. 

Erre aztán felzúdultak az orosz von
tató kötélen úszó nagyhatalmak, köztük 
első sorban persze a mi monarchiánk, s 
Midhat pasa elmozdittatott állásáról, s 
áttétetett Bagdadba kormányzónak, a mi 
egyértelmű a száműzetéssel. Az engedé
keny porta föláldozta legjobb férfiát magas 
,,protektorai" haragjának. 

De Midhat Bagdadban se maradt tét
len. Sok uj középületet emeltetett, sokat 
tett a város régi fényének visszaállítására s 
még lóvonatu vaspályát is létesített rész
vényekre. De a mi jót Bulgáriában kezdett,* 
nem levén ideje megszilárdulni, megszűnt 
csakhamar eltávozta után, s a Duna-vila
jetben zabolátlan üzelmekben, majd láza
dásban s most már háborúban tört ki a 
muszka agitáczió, mely Midhat alatt aligha 
vert volna gyökeret e talajon. 

Végre megjött az idő, a mikor Midhat 
tehetségéhez mért hatáskört nyerhetett: 
a török birodalom nagyvezére lett. — Ez 
állásában mindent elkövetett, hogy egy
részt elhárítsa hazájáról a kívülről fenye
gető veszélyt, másrészt eltávoztassa a 
birodalom testéből a rothadó elemeket s 
uj, egészséges állapotokat teremtsen, me
lyek az ozmánok birodalmát erőhöz s a 
czivilizáczió áldásaihoz juttassák s az álla
mot az európai szabad államok sorába 
helyezzék. 

És Midhat szerzett hazájának alkot
mányt, — valóvá tevén, a mit az ideig a 
legmerészebb képzelőtehetségü diplomata 
is csak chimaerának, ábrándképnek mert 
volna tartani Törökországban. 

Hogy mennyire magaslatán áll a mo
dern korszellemnek, mennyire föl bírja 
fogni, mely utaz, a mely a török birodalom 
fönntartásához és jövője biztosításához 
vezet: ez mutatja leginkább. S hogy ez 
nála nem volt játék, nem is oly eszköz, 
melyhez az ember szorultságában szokott 
nyúlni, — bizonyítja, hogy a legkomo
lyabban merte értelmezni az alkotmány 
elveit s azokba vért és velőt igyekezett 
önteni, — kimondván a törvény előtti 
egyenlőségét minden alattvalónak, vallási 
és nemzetiségi különbség nélkül, a mi 
Törökország addigi viszonyait tekintve, 
igazán merész vállalkozás volt. Még a leg
nagyobb államhivatalokba, kormányszé
kekbe, helytartói állomásokra is ki akart 
neveztetni keresztyéneket, — igy óhajt
ván megvalósítani a gyakorlatban, a mit 
elhatározott elvben. De itt összeütközésbe 
jött az ó török párttal — s ő húzta a rö
videbbet. 

Midőn ez év február 5-én a szultán 
palotájába kocsizott, itt kifogták lovait, 
kocsiját betolták egy szinbe s kijelenték 
neki, hogy ézámüzetésbe kell mennie. — 
500 török fonttal a zsebében hagyta el a 
birodalom határait, s még nejétől, gyer
mekétől sem engedek elbúcsúzni. Egy 
gőzhajó azonnal az olasz partokra vitte. 

De ő nincs azért elkeseredve se hon
fiai, se a padisah iránt. Érzi, hogy szüksé-
gök lesz rá s bizony ugy lehet, Konstan
tinápolyban diadalkaput emelnek, melyen 
a visszatérő Midhatot a nép örömujon-
gásai között bevezetik. 

A török katonák. 
Ők a hősök, az igazi hősök, 
Ott távol a török katonák! 
Idehallik lábuk dobbanása, 
Ha rohannak hegyen völgyön át. 

Kardjuk élén születik a villám, 
Onnan veszik azt a fellegek: 
Tőlök tanul a vihar dörögni, 
Midőn igy szól a földnek : remegi ! 

Nem katonák, félistenek ők, kik 
Megviják a sziklafalakat! 
A kőszikla odanyújtja vállát, 
És meggörnyed vaslábuk alatt. 

Budavára, Branyiszkó hol vagytok ? 
Dicsőségtek ragyogása, mely 
A napnál is messzebb világított, 
A versenyben nem fárad-e el ? 

Ama nagy tűz ragyogása mellett. 
Mely ott lobog távol keleten, 
És hirdeti az egész világnak : 
Én vagyok a szent honszerelem? 

Mély sírjában nem nyugszik a honvéd. 
Ki ott régen mélyen aluszik, 
Nem nyughatik a világosságtól, 
Mely behat a sirok zugáig. 

Kitörüli az álmot szeméből, 
Megbámulni fölkel a csodát, 
És örül, hogy reggel van végtére: 
Visszajött a régi hős világ. 

Ok a hősök, az igazi hősök! 
Ne feledd ezt vitéz nemzetem ! 
A világnak első katonája 
Voltál eddig . . . most máskép les zen. 

Az elsőség koszorúját, a mely 
A tied volt, meg kell osztanod, 
És ujat kell szerezned helyébe, 
Zöldebbet még, mint a régi volt! 

Dalmady Gyözö. 

Déryné naplójából. 
XXII . 

„Még kell menteni a magyar becsületet!11 — Megérkezés 
Pestre. — A becsületkérdés. — A német színház karmes

tere. — Előkészületek a föllépésre a német színpadon. 

1822-ben-e vagy 23-ban -** már nem 
emlékszem többé, — Székesfehérvárott, 
hol a Kilényi társaságánál voltam, egy
szer furcsa foglalatú levelet kapok Pestről, 
Mérey Tóni kisasszonytól. Ez volt a fog
lalatja: 

„Édes Déryné ! A mint ezen levelemet 
veszi, azonnal csomagoljon össze egy jó 
tele kuffer garderobot, operához tartozan-
dót, és jöjjön Pestre, — mentse meg a ma
gyarok becsületét." 

A mint e szavakat olvasom, egyedül 
voltam ugyan a szobámban, de én oly 
hangos kaczajra fakadtam, hogy ha valaki 
igy épen meglepett volna, bízvást gondol
hatja : no ez az asszony megbolondult! — 
De én meg Tóniról gondoltam épen azt. 

Én mentsem meg a magyarok becsü
letét ? Hiszen az nagyon szép lehet, gon
dolám , de nagy föladat. Ha még férfi 
volnék! Aztán miért nem irta, hogy kar
dot vigyek? Becsületet megmenteni ru
hákkal nem lehet. No de olvassuk tovább: 

„Ne kívánja, hogy most fejtegessem 
soraim értelmét. Egy pár hetet itt kell 
tölteni, hát ugy készüljön. Majd ha itt 
lesz, mindent megmagyarázok. Tóni." 

Engedélyt kértem távozhatni s vittem 
magammal mindenféle ruhát, bársonyt, 
atlaszt, fényeset, parasztosat, — szóval 
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elkészültem minden eshetőségre. Annyi 
sejtelmem már volt, hogy játszanom kell; 
de kivel ? hogyan ? 

Pestre érve, siettem Méreyékhez. Be
mentem, megcsókoltam az exczellencziás 
asszony kezét s azzal Tónihoz fordulok: 
„no hát kit öljek meg ? kinek mentsem 
meg a becsületét?-' 

Tóni kaczagva csókolt össze-vissza s 
mondja az öreg dáma: 

— Ó ez az a bolyhó Tóni! — oly mé
regbe jött, hogy még az asztaltól is fölkelt 
s ott hagyta az ebédet. 

— É s én azonnal irtani magának, 
édesem, — folytatá Tóni, — azon mérge
sen. Mert hát igy történt. Egy nap igen 
sok vendég volt az asztalnál, nevezetesen 
egy német zongoraművész s vitáztak min
denről, többi közt ismert muzsikai és 
éneklési tehetségekről is. A többek közt 
fölszólal a német: „Ki olvasta a „Wiener 
Blatt"-ot? abban van ám egy nagy osto
baság!" — Micsoda? kérdek. — „Hát 
ezt irja az a hírlap: „Wiewirvernehmen, 
habén die Ungarn eine ungarische Cata-
lani, eine junge Person, aber viel begabt 
mit einer reinen klangreichen und um-
fangreichen Stimme; eine erste und allei-
nige Sángerin. Sie mag es nochweitbrin-
gen." — Hogy hívják? — kérdek a 
többiek. — „Eine gewisse Déry." — 
Déryné! a mi kis Dérynénk! kiáltot
tam föl örömmel s hogy oly nagy örö
möt mutattunk, hát az a németet boszan-
totta s azt mondja: „Deengedjenek meg, 
ez merő „Dummheit" — még elgon
dolni is, hogy ahhoz a nagyhírű művész
nőhöz hasonlítanak egy kis fiatal nyávo-
gást." — Engedjen meg — mondám, — 
de ez nem nyávogás; mi jól ismerjük: ez 
talentum, — ez adomány. Az alsó e-től 
a felső f-ig énekel egész könnyűséggel, — 
ezt bizony a németeknél se sűrűn találni." 
— „Ah ah! — monda a művész, —azért 
itt Pesten a nagy városi színpadon még 
se merészelne föllépni!" „Mit? bármely 
órán. Még holnap beszélek a német kar
mesterrel, és ha biztosit, hogy fölléptetik 
— én meg biztosítom, hogy föllép." — 
„Viel Courage, aber ich zweifie." — No 
hát én azonnal fölkeltem az asztaltól és 
irtam magának s beszéltem Kleinheitz-
czal, a német karmesterrel, s most már 
minden rendin van, magától függ, mikor 
lépjen föl. 

— Jaj édes kisasszony, — mondám 
aggódva — ez nagy baj! Mert a kisasz-
szony csupa előszeretetből talán túlbe
csülte tehetségemet és ha most valami 
csekélységgel állok elő, kompromittálva 
leszek, nem hogy a magyar becsületet 
megmenteném. 

— Csak maga ne tegyen ellenvetést. 
Én be akarom bizonyítani annak az em
bernek, hogy a maga hangja mindenkor 
kiállja a próbát, kivált a most itt levő 
német énekesnőkkel. (Itt volt akkor Czi-
bulkáné és egy Hagen nevű énekesnő.) 
Csak az a kérdés, van-e bátorsága a német 
színpadra föllépni ? 

— Talán csak nem ijedek meg — 
mondám. 

— No hát én meghívom a karmestert 
holnapra ebédre, maga is itt lesz és akkor 
megbeszélik a teendőket. 

Másnap már jóval ebéd előtt ott vol
tam. Jött a karmester is, egy szíves, jó 
arczu, öreges ur, ki iránt mindjárt bizal
mat éreztem. De ő, ugy látszott, nem sok 

reménynyel kecsegteté magát irántam, 
mert én mindig is oly szemérmes bohó 
voltam, csak mikor már tettre került a 
dolog, kivált színpadi érdekeltségben : ak
kor a Gracchusok anyjával is verset vív
tam volna. 

A karmester azt mondta, hogy ő addig 
bizonyosat nem mondhat, mig hangomat 
meg nem próbálja; menjek el hozzá más
nap reggel hét órakor, majd elhatározzuk 
azt is, miben léphetek föl. 

Reggel öt órakor már fölkészültem 
szorongó szivdobogások között. Mindig 
csak arra gondoltam, hogy mi lesz ebből ? 
0 az a Tóni i s ! mit elegyedik ilyen dol
gokba, — mit hősieskedik a más rovására! 
Ha még magyarul kellene föllépnem ! 

Üti a hetet. Mentem a nagyhid-utczába. 
Kopogtatok. Kedves csengésű női hang 
mondja: „heréin!" Benyitok egy roppant 
nagyterembe, hol ötven csinos öltözetű, 
gyönyörű kis leányka zsibong egy tisztes, 
derék nő körül. Egy roppant asztal a terem 
közepén, és az asszonyság a zsivajgó ki
csinyek közt épen osztja ki a reggelit, 
mely állott hét szem aszalt szilvából és 
egy-egy zsemléből. Falusi uraságok gyer
mekei voltak, kik a karmester mi veit nejé
nél — mert az volt, — tanultak éneket, 
zongorát 03 franczia nyelvet. 

Az asszonyság igen kedvesen fogadott 
s bevezetett férjéhez, ki már a zongora 
mellett egy idegen úrral társalgott, de se 
engem nem mutatott be neki, seazt nekem. 
Máig se tudom ki volt. 

Igen barátságosan köszöntött mind a 
kettő és a karmester mindjárt maga s a 
zongora mellé ültetett. 

— Hát, kérdé, miben kívánna föl
lépni? 

— Szinte restelem kimondani, mon
dám, hogy igen kevésre megy betanult 
szerepeim száma. Az ujabb operák nin
csenek még magyarra fordítva, a régieb-
beket pedig a német színpadon tán már 
nem is adják. Szerepeim vannak az „Uj-
hold-vasáinapi gyermek"-ben, a „Kincs-
ásók"-ban, aztán Mozarttól áriák, Merca-
dantéból, és a „Svajczi család" — 

— Ah, hisz ez fölséges! — monda a 
maestro, — ennél jobb nem is kell, ez 
megfelel egy föllépésnek, s azonnal föl is 
kelt és kikereste a partiturát s mondja — 
tehát kezdjük el mindjárt az első kijöve
iéinél. 

Eljátszodja a ritornelt s én fölviszem 
azt a C-t; mely próbaköve Eveline egész 
szerepének, ha tisztán csengő hangon ki-
adatik. A mint azt kiadtam, a mester rá 
nézett az idegenre s mosolyogva monda: 
„brava!" de én csak folytatám a dallamot. 
Mikor befejeztem, abba hagyá ő is a zon
gorát, előbb felém fordul, aztán az idegen
hez s mondja egész megelégedéssel: 

— Remarcable! so stark und rein! 
— aztán ismét felém fordulva, mondja: — 
nem erőlteti magát, ha még egyszer kérem 
azt a szép C-t énekelni ? 

— O ! mondám, akár húszszor! — s 
midőn újra mondanom kell a C-t: „csak 
ki vele, — mondja, — ki azzal a szép 
hanggal, ne tartóztassa vissza." 

— Jaj, mondám, a színpadon erősebb 
az én hangom, de itt a la camera zseni-
nirozom magamat, mert igen erős és attól 
tartok, hogy fülsértő lesz ily kis helyen. 

— Semmitől se tartson! csak adja ki, 
a mivel bir, biztosítom a jó fogadtatás felől. 

No nekem se kellett több! Egészen | 

oda lett az emberem. Egyideig francziául 
beszélt az idegennel, aztán modá: „nem 
lenne oly jó, hogy még a cavatinát eléne
kelné ?" 

— 0, mondám, ezer örömmel! — Ha 
azt kívánja, hogy az egész „Svajczi famí
liát" énekeljem el hatszor, azt is meg
tettem volna. 

Azután mind a kettő sok dicséretest 
mondott hangom felől, kivált az én kar
mesterem, az nagy bizalmat s bátorságot 
öntött belém. 

— De — mondám végre, — egy dolog 
aggaszt: hogy ha majd a prózában a ma
gyar accentus előtör beszédemből, nem 
fognak-e kikaczagni ? 

— Attól ne tartson; de ha kívánja : 
az első szerelmes — ugy tetszik, Rein-
bold volt a neve, — megteszi szívességből, 
hogy a szavak helyes kiejtéséből néhány 
órát ad. 

Még aztán sokáig nem eresztett s min
denféle kérdéseket tett, hol tanultam éne
kelni s több effélét. Mondom: sehol sokat, 
csak egy-egy keveset gyermekkoromban 
egy-két zongoramestertől. „De hát az a 
jó énekmethodus, az a nagy routine?" — 
Az talán a sok gyakorlástól van, mondám, 
ha csakugyan volna valami csekély elő
nyöm; mert megvallva, semmi előpéldá-
nyom nem volt, mert csak egyedül vagyok 
magyar első énekesnő, még másodili is 
ritkán találkozik. 

— Remarcable ! — monda ismét mes
terem. — Aztán mikorra lesz kész a német 
textus betanulásával ? 

— Gondolom három nap szükségem 
lesz rá. — De most igen kérem karmester 
urat, mondja meg nekem nyíltan: föllép
hetek-e egész bátorsággal ? mert én azt 
magamról nem tudom meghatározni min
den aggodalom nélkül. 

— Biztosítom, monda, ha ugy énekli, 
mint itt előttem, biztosítom a sikerről. De 
kérje ki a regisseurtől, hogy én kormá
nyozzam az orchestrumot, — mert ez 
német opera, én pedig rendszerint az olasz 
muzsikát dirigálom. Mert a másik kar
mester, a ki a német operáknál vezeti a 
kart, Czibnlka, — annak a neje pedig első 
énekesnő. Hát tudja, — n o de ez köztünk 
marad. 

Nagyon megköszöntem e figyelmet, s 
ő ismét magához rendelt másnap hét órára, 
de már nem a szállására, hanem a szín
házba, a próbaszobába. 

Elmentem szerepemmel az első szí
nészhez is más nap, az szívesen tanított s 
már kétleczke után azt mohdá, hogy nincs 
semmi sértő, helytelen, vagy idegenszerű 
a német kiejtésemben, s szerepemet is oly 
helyesen fogom föl, hogy semmi mutatni 
valót nem talál. 

Midőn az első próbán átestünk, teljes 
megelégedéssel jött föl Kleinheitz kar
mester s megszorította a kezemet, mond
ván: „Megvallom, a szobában való próba 
után sem reméltem, a mit ma egész öröm
mel tapasztalok. Biztosítom a nagy siker 
felől. Eine herrliche Theaterstimme! Eine 
volle Metal8timme!" 

Tehát holnap kilencz órakor a fő próba 
és este az előadás! De én hozzám azon 
a nagy német színpadon nem szólt egy 
lélek se egy árva szót, — oly idegennek 
éreztem magamat közöttük, szinte félteni 
s gondolám, jaj de vad emberek ezek! 

Szándékosan nem emlitém föl előbbi 
soraimban azon körülményeket, melyek 
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AZ OREL-EZRED TÁMADÁSA A SIPKA-SZOROS ÉS GABROVA KÖZTI 
TÖRÖK HADÁLLÁSOK ELLEN JÜL. 17-én . 

MENEKÜLŐ BOLGÁROKKAL TELT CSOLNAK VESZEDELME 
A FEKETE-TENGEREN. 

AZ OROSZOK ROHAMA A PLEVNAI REDUT ELLEN. 

HALOTTAK FÖLSZEDÉSE A PLEVNAI CSATÁBAN. 

AZ OROSZOK BENYOMULÁSA A SIPKA-SZOROS ÉSZAKI TORKOLATÁBA. 

KÉPEK A HÁBORÚBÓL. 

ÁGYUKAT SZÁLLÍTÓ OROSZOK A SIPKA-SZOROSBAN. 
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még egy erősebb lelkületű nőt is, mint 
minő én még akkor voltam, megingattak 
volna. Elé hozták nekem azt az esetet, 
mely kevéssel Pestre érkeztem előtt történt 
egy szinészszel, ki Bécsből jőve le ven
dégszerepelni, a publikumnak nem tetszett 
s kifütyülték szegényt. Ezt ő annyira a 
szivére vette, hogy játék végével, — még 
a pénze is nála volt az öltönye zsebé
ben, — egyenesen a Dunába ugrott. De 
szerencsére meglátták a színházból arra 
visszatérők, a sajkásokat előkiáltozták, kik 
aztán nagy nehezen kifogták, de egészen 
elaléltan. Soká nem üdült föl — a hebicz-
kélés és szégyen érzete ágyhoz szegezte, s 
a helyett hogy szánták volna, még jól 
lehordták az orvosok, hogy miért oly kis-
lelkü és hogy egy művésznek nem szabad 
oly érzékenynek lenni, hogy kétségbeessék 
egy kis fütty miatt. 

— De bizony — mondám, — ha 
engem kifütyülnek, én ugyan nem ugrom 
a Dunába, de nem is lépek föl többé egy 
szinpadon se, lemondok világomról örökre. 

Ilyenek elbeszélésével kívántak jóaka
róim elkészíteni előre nem látható eshető
ségekre. Én magamban nem bizalmatlan-
kodtam, de ármánytól mégis tarthattam, 
minthogy a németek a magyarokkal nem 
szimpatiroztak soha. 

És még két eset adta elő magát, mely 
bátorságomat próbára tette. A karmester 
az első próba után az igazgatóságtól egy 
zártszékjegyet adott által, mely minden
korra szólott. 

Egy szép kis fiatal énekesnő jött Bécs
ből vendégszerepelni és épen ő is a „Sváj-
czi család"-ban Evelina szerepében volt 
föllépendő. —Istenem! gondolám magam
ban — hogy állok én meg egy bécsi ven
dég után ugyanabban a szerepben ? — 
Az első numerus csak elment szerencsé
sen; de a cavatinában — elbandzsalgott-e 
a kis mamlasz, vagy mi történt vele? — 
Czibulka három levelet is fordított a par
titurából egyszerre, s csak integetett neki 
a taktus-pálczácskájával s ez a szegényke 
elkezdte az éneket, pedig még nem kel
lett volna Én jól láttam, mi történik, 
mert a harmadik sor székben ültem. S egy
szerre csak elkezdenek fütyülni, én meg 
elkezdtem sirni. Nagyon megijedtem. Nagy 
zaj és lárma történt, de azután csak 
lecsillapultak s a játék tovább folyt. — 
Mondám magamban: Bár csak inthet
tem volna annak a szegény teremtésnek, 
hogy ne vágjon még bele. Én nekem inte
gethetett volna Czibulka a nagy veres 
fej ével; azt mondtam volna:, ,Noch nicht!'' 
— De azért féltem biz én egy kicsit. 

De most jön még a fekete leves! 
Midőn az előadás előtti napon haza 

mentem a próbáról, egy levelet ad kezembe 
a leány. Egy fiu hozta. Fölbontom: nincs 
aláírva. Olvasom: 

»»Ugy értesültem, hogy asszonyságod 
holnap a nagy városi színházban föl akar 
lépni operaszerepben. Azt tanácsolom, ne 
merészelje cselekedni, mert kifütyülik és 
megdobálják. Ne hozzon szégyent a ma
gyarokra." 

Hogyan éreztem magamat e sorok ol-
vastára, mindenki elképzelheti. Elmentem 
mesteremhez s oda nyújtom neki a leve
let, ő nem tudta elolvasni: magyarul volt 
írva. ,,Eh mit! — monda, mikor elma
gyaráztam neki az értelmét — csak el ne 
veszítse a bátorságát. A mi publikumunk 
értelmes, tudja méltányolni az érdemet." 

Másnap ismét kaptam hasonló tar
talmú levelet, de más írással. De bár 
eleinte remegni éreztem bátorságomat, 
igaznak kezdtem találni, hogy a kétség
beesés perczében a leggyengébb is óriási 
erőt érez magában, — s most már ben
nem egészen más érzés foglalta el helyét 
a félelemnek: a dacz. Most már mérges 
voltam s ugy gondolkoztam, hogy most 
már csak azért is föllépek, még ha ezer 
fütty fogad is és végig fogom játszani sze
repemet. 

(Folyt, követk.) 

Képek a harcztérről. 
Változatos, sokszerü, tarka kaleidoskop az, 

melyet most a harcztérre vetett egy pillantás 
nyújt. A háború kereke megindult és most 
rohanva forog romboló útjában két világrész 
csatatéréin. Minden nap uj meg uj csatákról, 
összeütközésekről hoz jelentést, melynek meg
érkeztét szorongva várja a távolabbi országok 
békés lakója is. A hírlapok nem győzik földol
gozni a szomorú anyag roppant halmazát, 
melyet a háború véres eseményei nyújtanak. 
Mindenütt vér, pusztulás és halál . . . 

Olvasóink számára az alábbiakban össze
foglaltunk egy mozaikképet, mely az európai 
csatatér némely jelentősebb mozzanatára vonat
kozik, jeleneteket matatva be ama helyekről, 
melyeknek neve most közszájon forog. 

A plevnai ütközet, mely a múlt hó 30 és 
31-dik napjain vívatott, a legjelentékenyebb 
mérkőzése volt eddig az orosz-török háborúnak, 
s hatásában oly nagyfontosságú, hogy egyszerre 
megfordította az orosz sztratégia addigi dispo-
ziczióit, melyek eleinte abban állottak, hogy az 
orosz sereg a lehető gyorsasággal törjön be a 
török terület belsejébe s igyekezzék fenyegetni 
Konstantinápolyt. A czár akarata volt ez, ki 
állítólag e taktika által gyors befejezésre remélte 
juttatni a háborút, ha a béke föltételeit valahol 
Drinápolyban, vagy épen Konstantinápoly falai 
alatt diktálhatja. E „politikai sztrategiá"-nak 
— a hogy ellenzői elnevezték — volt kifolyása 
a Gurko hadtestének keresztül törése a Balká
non is. De a plevnai vereség egyszerre véget 
szakított a politikai sztratégiának, s meggyőzte 
a czárt is, hogy előrenyomulni s oldalt és hátul 
erős ellenséges pozicziókat hagyni, nem a leg-
eszélyesebb dolog, s hogy az előnyomuló sere
get mindenfelől biztosítani kell a véletlen meg
támadások ellen. 

Mert csakugyan váratlan csapás volt, a 
melyet a Viddinből előrenyomuló Ozmán pasa 
az orosz hadseregre Plevnánál mért. A nagy 
horderejű ütközetről már számos leírás jelent 
meg a lapokban, s kiegészítő részletek még min
dig érkeznek, — azért ez alkalommal csupán 
arra szorítkozunk, hogy képeink kapcsában 
rövid és világos áttekintést nyújtunk, e fegyver
tényről közönségünknek. 

Plevnától keletre, nem messze Grivicza 
falutól emelkedik egy meglehetős meredek hegy, 
mely éjszak felől összeköttetésben áll a várost 
keritő magaslatokkal. E hegy teteje reduttal 
van megerősítve, melynek bírásáért tömérdek 
vért pazaroltak el az oroszok hiában . . . . 

Jul. 31-én délfelé járt az idő, s még mindig 
csak az öreg ágyú beszélt, a nélkül, hogy akár 
csak egy gyalog hadoszlop rohamra vezényelte-
tett volna. 

Krüdener tábornok, a 9-ik hadtest parancs
noka, a ki táborkarával egész az első csatasorig 
lovagolt, hogy nagyobb áttekintést nyerjen a 
csatatéren, — átküldó nyargonczait a Sachovsz-
koj tábornok parancsnoksága alatt álló bal
szárnyra, megtudandó a csata ottani folyását. 
Ezek nem hoztak semmi hirt, mely nagyobb 
fontosságú lett volna. 

Végre félhárom órakor délután elővezeti 
Schilder-Schuldner tábornok a maga három 
ezredét, s a Tambow ezreddel elől, megrohanta 
a hegy délnyugati oldalát, míg Williaminow 
ezredes szintén három ezreddel az erőd éjszak
nyugati vonalának nyomult rohamlépésben. 

A baloldali osztály jobb szárnya egyszerre 

megélénkült, s Loscsokow vezérőrnagy kitűnő 
állásba helyezte el ágyú ütegeit. 

A rohamra nyomuló hat ezred versenyre 
szállt egymással a katonai bravúr kifejtésében ; 
de a rohamokat visszaverte a török, akárhányszor 
újult is az meg. A Penza-ezred, mely most volt 
először tűzben, két óra alatt nyolczszor intézett 
rohamot, s mindannyiszor visszavettetett. 

A balszányon is a sikertelen erőlködés után 
szűnni kezdett az ütközet, de Krüdener még 
egyszer rohamra parancsoltatá a 119-ik ezredet, 
s egy lovas üteget adott mellé erősítésül. 

Ez se használt, ez is ugy járt mint a többi. 
Véres fejjel verték vissza az oroszokat a török 
fegyverek. 

A nap már leáldozott, mikor Krüdener a 
csatát megállittatá. A csatát igen, de nem a 
vert sereget. 

A Krüdener hadteste az ütközet után fu-
tásszerü visszavonulásban keresett menekülést. 
A rendetlenség, melyet a futó kozákok idéztek 
elő, néhol páni rettegéssé, kétségbeeséssé fajult. 
Az Ozma folyón keresztül vezető keskeny hidon 
Bulgareni mellett legnagyobb lett a zavar. 
Municziós, élelmiszert szállító és lőporos szeke
rek összevissza, tiszti hintók, uratlan lovak, 
sebesültekkel megrakott taligák leírhatatlan 
zűrzavarrá gomolyodtak itt össze, s hogy minő 
lehetett a rémület az orosz táborban, mutatja 
az, hogy a két mértföldnyi utat a csatatértől 
Szisztovóig gyalog tevék meg azok a sebesültek, 
a kik még járni bírtak lábukon. Az ambulancz-
kocsik nem győzték a tehetetlenül fekvő sebe
sülteket összeszedni, kik ott hevertek, a hol 
elestek s ott maradtak sokan egész éjen át. 

Még a Dunának már a tulíó partján fekvő 
Zimniczában is, mely szó szláv nyelven hideg
lelést jelent, valóságos lázszerü alakot öltött a 
rettegés. A menekülők azt a hirt hozták, hogy 
hátukon hozzák a törököt, már csak egy órá
nyira van, s a dunai hidat fenyegeti. A Zimni
czában állomásozó helyőrség azonnal ki is 
rendeltetett a fölállított ágyuk mellé a törökök 
fogadására. A városban összegyűlt mindenféle 
zagyva nép, kivált a sok szállító-ügynök, mint 
a polyva, ugy szétzüllött mindenfelé egyszerre. 
Még a jó mélyen Bomániában fekvő Alexandria 
is egész oda lett a rémülettől . . . . 

E csatáról mai számunkban négy képet 
találnak olvasóink. Az első a csatatér áttekinté
sét mutatja, és pedig az orosz hadállás felöl, 
azon pontról, melyen Sachowszkoj állt törzska
rával orosz ágyuk fedezete alatt. 

A második képen látható az orosz sereg 
vis-z ivonulása éj idején, a holtakkal és föl
vételért esengő sebesültekkel borított csa
tamezőn keresztül. Egyik kisebb képünk, 
melyet Szathmáry Károly művész hazánkfia 
rajzolt, ki most Károly román fejedelem udvari 
festője, egy szuronyrohamot ábrázol a törökök 
által védett magaslat ellen; — mig negyedik 
képünk azt a jelenetet mutatja, midőn az orosz 
lovasok fölszedik ut közben a gabonaföldeken 
szanaszét heverő halottakat és lovaikra fektetve 
szállítják a visszavonuló sereg után. 

A plevnai ütközet még akkor is megállí
totta volna a Gurkó tábornok parancsnoksága 
alatt a Balkánon áttört, s a Tundzsa völgyet 
megszállott és Drinápoly, s Filippopol felé tartó 
orosz hadakat, ha a Montenegróból harczedzett 
csapatokkal érkező Szulejmán pasa útját nem 
állja neki, s több kemény ütközetben, a többi 
közt Eszki-Zágránál, (hol állítólag 12,000 ember
nyi veszteséget okozott nekik) meg nem veri, 
s egymásután foglalva vissza az elfoglalt állá
sokat, vissza nem nyomja a Balkán-szorosokba, 
megtisztítván az orosztól a Balkán egész alsó 
vidékét, s több mint egy hete ostromolván az 
oroszok utolsó megerősített állomását a Sipka
szorosban, a hol a most is folyó titáni küzde
lemről naponta érkeznek az idegfeszítő távira
tok, melyek a törökök lassú, de biztosnak látszó 
térfoglalásáról tesznek jelentést. 

Az oroszoknak a Balkánon átnyonvdúsa, 
mint most már kiderült, sztrategiai hiba volt, 
de annak idején olybá tekintetett, mint az orosz 
fegyverek váratlan diadala, melyet csakhamar 
a háború megszűnése fog követni. Európa kato
nai tekintélyei két védelmi vonalát ismerik el 
Törökországnak, mint olyant, melynek kellő 
védelmezése mellett éjszak felől megközelíthe
tetlenné válhatik: a Dunát és a Balkánt. Maga 
az orosz czár is állítólag e vonalak mindegyi
kének áttörésére 50—50,000 embernyi áldozatot 
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szánt, s miután a dunai átkelés váratlanul oly 
minden nagyobb nehézség nélkül sikerült, — 
általános volt a hit, hogy a török második és 
utolsó védelmi vonala megerősítésére fogja 
összevonni rendelkezésére álló minden tábori 
csapatait. S akkor egyszerre az hallatszott, 
hogy Gurkó tábornok már tul van hadaival a 
Balkánon, s elárasztotta annak déli vidékeit. 

Ez átkelés részletéről a közetkezőket jegyez
zük föl: 

Gurko tábornok nyolcz lovasezred és hat 
lövész zászlóalj élén jul. 12-kén indult kiTirno-
vából. Derékhada Elena felé nyomult s két 
erőszakolt menettel ben volt a Balkánban és 
pedig a hegyláncz ama részében, mely Elena-
Balkánnak neveztetik. Ebből három hegyszoros 
vezet a Tundzsavölgybe, csaknem egyenközüleg 
mind a három. E szorosok egyike, a középső, a 
déli torkolatánál levő faluról Hainkői-szorosnak 
neveztetik. 

Az orosz csapatokat bolgárok kalauzol
ták. Mindegyik szoroson egy-egy hadoszlop 
vonult keresztül, Gurko maga a legszűkebb, 
meredek, sziklás Hainkői-szoroson. Az ut felette 
keskeny volt, az ágyu-laffetták és a hegyi üte
gek csak nagy ügygyel-bajja! voltak előre von
tathatók. A szoros egyik legnehezebben járható 
részében Gurko lövészei egy megerősített pozi-
czióra bukkantak, melyet egy zászlóalj nizam 
védett. Ezeket a Tutolmin kozákjainak várat
lan megjelenése egészen meglepte. Sokan 
elestek közülök, mig a többi elmenekült. 

Itt is, mint a másik két szorosban, több 
ügyesan megválasztott erődítményekre, kész 
sánczokra ós földhányásokra akadtak az oro
szok, de azok egyike se volt fölszerelve, sem 
ágyúval ellátva s így nem is képeztek komoly 
akadályt. 

Gurko a Hainkői-szorostól a Tundzsa
völgybe nyomult és pedig egy kiválóan előnyös 
hadállásba, Jezekcsi faluba, mely csaknem 
egyenlő távolságra van Kazanlyktól, Jeni-Zág-
rától és Eszki-Zágrától, e három fontos pozi-
cziótól. Kazanlyk jelentősége abban áll, hogy 
a Balkán egyik legnevezetesebb átjárójának, a 
Sipka-szorosnak déli torkolatában fekszik, — 
Jeni-Zágrát pedig a jambolii szárnyvasut érinti. 
Mind a két város kívül esik már a Balkánon, a 
Karadzsadagh lejtőin s mind a kettő csomó
pontját képezi a Maricza-völgyben elágazó 
kereskedelmi utaknak. 

A muszka tábornok tudta, hogy erősbité-
sóre csapatok vannak útban, megtámadta tehát 
mind e három helyet egyszerre. Egy osztály 
kozákkal elromboltatta a jeni-zágrai vasutat s 
egy másik lovasosztálylyal megszállotta Eszki-
Zágrát. Kazanlykról valamint a Sipka-szorosról 
azt a jelentést vette, hogy azok erősen meg 
vannak szállva török csapatokkal. 

Azonban a jelentés Kazanlykot illetőleg 
hamis volt. A törökök csak gyengén védték e 
várost, ugy hogy Gurko egész erejét a Sipka
szoros ellen fordíthatta. 

Jul. 17-én megindult az oroszok konczen-
trált támadása észak és dél felől e szoros ellen, 
melynek északi torkolatát egyik képünk mu
tatja. Még azon nap benyomult az Orel-féle 
gyalogezred Grabovából, a Koszericza mentében 
egész az első magas faerődökig, hol megtámadta 
a Gabrova és a Sipka-szoros között elhelyezett 
török ütegeket, mint az képünkön látható. Ez 
alatt Gurko bevette a Balkán déli aljában fekvő 
Sipka falut. 

Jul. 18-án aztán kezdődött az orosz ro
ham a török erődítmények ellen két felől, 
mely erődítmények a szoros bejáratát védő futó-
sánczból állottak. A három földvár között leg
erősebb volt a Szveti-Nikolaj-magaslaton álló 
redut. De a kétfelől intézett váratlan támadás
nak nem birt soká ellentállani az erődökben 
szétszórt néhány kevés török. Jul. 19-én vissza
hagyva készletök nagy részét, elvonultak Kalofer 
felé, mely kevéssel azután szintén az oroszok 
kezébe került. 

így jutott Gurko a balkáni átjáratok birto
kába, a keskeny hegyi utakon, tátongó mélysé
gek fölött kanyargó hegypárkányokon vontatva 
ágyúit (1. képünket) s igy kezdett terjeszkedni 
Drinápoly és Filippopol felé, mikor a Monte
negróból visszatérő Szulejmán pasa megállí
totta, több csatában véresen visszaverte, — mig 
ugyanakkor a Balkán túlsó felén, Plevnánál is 
győztek a török fegyverek s Gurko hadainak 
csakugyan szoros lett a szoros. Gurko, mint az 

oroszok irták, „erős pozicziókban hagyva vissza 
hadtestét" a Sipkaszorosban, a maga testét 
elvitte Pétervárra, hol a testőrhadak parancs
nokságát bízzák rá, — Szulejmán pasa pedig 
most, mint említők, a Sipka-szorost vijja hadai
val, szinte két felől. 

Bulgáriában és a Sipka-szoros között foly 
most a harcz s legelkeseredettebben, s minden 
valószinüség szerint e vidéken, Plevnától ke
letre, a Balkántól éjszakra fog eldőlni az euró
pai orosz-török hadjárat sorsa. 

De ezen kivül is roppant kiterjedésű az a 
tér, melyen a jelenlegi háború pusztít. Nem is 
számítva ide Kis-Ázsiát, a Kaukázust, s a Fe
kete-tenger keleti partjait, nem a Viddin felől 
fenyegető oláh támadást, a szerbek készülődé
seit, melyek a török sereg nagy részét, Ozmán 
pasa hadait hátba fenyegetik, a görögök fész-
kelődéseit, Boszniát, Herczegovinát és Monte
negrót, — csak az egy Dobrudzsát emiitjük, 
melybe először törtek be az orosz hadak, s hol 
Zimmermann tábornok fenyegeti a török vár
négyszög északkeleti oldalát. 

Maga a Dobrudzsa, e különben is posvá
nyos, homokbuczkás, egészségtelen és nagyrészt 
sivatag vidék, most egészen el van pusztítva. 
Az oroszok tartják ugyan megszállva egész a 
Küsztendzse-Csernavoda vonalig, s a tenger
parti vidék is az övék, — de azért sok cserkesz 
ós basibozuk csapat csatangol körül, s zaklatja 
az ellenséget. A háborúnak népirtó harczra 
fajulását Dobrudzsa is érzi, s a vegyes lakosság 
egymásra zúdult, a bolgárok felgyújtják a mu
zulmánok házait, s ezek amazokét. Egész kara
vánok üldözik egymást és menekülnek össze
vissza, — a tengerpart el van lepve a menekülők 
által, kik hajóra szállni igyekeznek, hogy barát
ságosabb, békésebb vidékre költözzenek. 

Egyik képünk egy menekülési jelenetet mu
tat a Fekete-tenger nyugati partjáról. E jelene
tet egy angol lap az orosz táborban időző 
harcztéri rajzolója papírra tette és leírta körül
ményeit, melyekből röviden fölemlítjük a követ
kezőket. 

Egy kis angol készitményü csavargőzösön 
— irja a levelező, — az „Evelinán" megindul
tunk Küsztendzséből jul. 20-án, hogy a mene
külő bolgárokat fölszedjük a parton. Jul. 20-án 
eljutottunk a Kaliakra fokig, innen éjszaknak 
tartva másnap eljutottunk az isztmuszig, hol 
mintegy ezer bolgár várakozott a parton. Kapi
tányunk Macry azonnal leoldatott két csolnakot 
s tizenhét fegyveres matrózzal a partnak 
inditá. A bolgárok közül sokan voltak fegyver
rel ellátva, de nagyobbrészt nő és gyermek volt. 

Már megkezdették a csolnakba szállást, 
mikor egy csapat cserkesz megtámadta őket. 

! A görög matrózok és bolgár fegyveresek viszo-
: nozták a tüzet, mire a cserkesz csapat eltűnt. 

De a bolgárok is szétfutottak. Később azonban 
ismét sikerült 750-et összeterelni közülök. 

Ez alatt kitört a vihar s a hajóra szállítás
sal sietni kellett. Már kétszer fordultak meg a 
csolnakok. A harmadszori fordulónál azonban 
az egyik csolnokba, melyen 75 ember volt, be
csapott a hullám és elmeritette. Öten még 
idejekorán kiugráltak belőle, úszva tevén meg 
3—400 ölet hajónk felé, azokat feléjök dobott 
uszógyürükkel sikerült megmenteni. Hetven 
azonban elveszett, azokat nem lehetett meg
mentenünk a távolság miatt, és sok volt közöt
tük a beteg. 

Később három török hadihajó üldözőbe 
vett bennünket, de még idejekorán észre vettük 
s estére szerencsésen beérkeztünk a küsztend-
zsei kikötőbe. 

SERVADAC HECTOR 
Kalandos vándorláSA A NAPRENDSZEREN ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 

MÁSODIK RÉSZ. HAKMADIK FEJEZET. 

Etjy leczke az üstökösök ismeretéitől. 

Bosette Palmyrin már tanár korában külö
nös előszeretettel foglalkozott az üstökösök 
vizsgálatával. 

„Az üstökösök" — ekép szokta meghatá
rozni — „oly égi testek, melyek központi szi
lárd magból, a körül lebegő ködszerű üstökből, 

B utánok húzódó fényes fa /Árból állanak; a földi 
lakók előtt csak pályájok egy részében láthatók, 
mivel vagy igen hosszúkás ellypsisben, vagy 
épen parabolában keringenek a nap körűi." 

Elég helyes meghatározás, hozzá téve, hogy 
van rá eset, hogy a fentebb említett három 
alkatrósz közül hol egyik, hol másik hiányzik. 
Ha az üstökös nagyon távol van a naptól, elő
ször farka, azután üstöke is annyira összehú
zódik, s a mag körül tömöttődik, hogy azzal 
majdnem egyet alkot; ellenben a nap közelébe 
érve, lehet hogy magva is gőzökké és párákká 
oldódik fel, s az egész üstökös csupa üstökből 
ós farkból áll. A mi pedig az ellypsist és para
bolát illeti: az ellypsis egy-irányban megnyúj
tott kör, melynek egyik tengelye hosszabb mint 
a másik, s egy középpont helyett két gócz-
pontja van a hosszabbik tengely két különböző 
pontján, egymástól kisebb vagy nagyobb távol
ságra (mely távolság az ellypsis excentricitásá
nak neveztetik). A parabola pedig oly ellypsis, 
melynek hosszú tengelye végtelenbe nyúlik, 
mely tehát soha sem tér vissza magába. A nap 
az ellypsis egyik (vagy a parabola egyetlen) 
gócz-pontjában áll. A planéták is mind ellypsi-
sekben forognak, de kevéssé nyujtottakban; 
úgyhogy a naptól legnagyobb és legkisebb távo
luk közt aránylag csekély különbség van. Ellen
ben az üstökösök pályája vagy igen elnyújtott 
ellypsis, vagy épen parabola. Ez utóbbi esetben 
egyszer jelennek csak meg a nap közelében, s 
láthatók a földieknek is, de soha vissza nem 
térnek többé, hanem elmennek az ür vógetle-
nébe, a hol — meglehet — egy más nap (vala
melyik álló csillag) vonzása ragadja őket ismét 
magához s megváltoztatja pályájok irányát ós 
összes elemeit. 

Az üstökösök száma a világűrben, emberi
leg szólva, végetlennek mondható. Keppler sze
rint annyi az üstökös a világűrben, mint hal 
a vizben; csak ugy hemzsegnek; s ha a Nap 
halász volna, alig vethetné ki hálóját, hogy 
üstökös ne akadjon bele. Aragó 17 millióra tette 
csak azon üstökösök számát, melyek a naprend
szer határai közt kerengenék. Lambert szerint, 
csak a Saturnuson belül 500 millió üstökös 
kereng. E számitások azonban csak hozzáveté-
sekre vannak alapítva. Az üstökösöket senki 
sem számlálta meg, s nem is fogja megszámlálni 
soha. Nem is lehet őket számon tartani. Mert 
nem is szólva azokról, melyek nincsenek vég
legesen a nap vonzásához kötve, s melyek annál 
fogva kivül esnek vizsgálatunk körén, még a 
naprendszerhez lánczolt üstökösök pályája sem 
változatlan és állandó. A mint a nagyobb pla
néták: Mars, Jupiter, Satum pályáit is átmet
szik, s ezekhez közelednek, e nagy és az üstö
kösöknél rendesen tömöttebb és súlyosabb égi 
testek oly befolyást gyakorolnak e kósza égi ván
dorok pályájára, hogy annak irányát mindany-
nyiszor észrevehetőleg módosítják. Különös a 
Jupiter hatalmas megzavarója az üstökösök pá-
lyautjának. 

A csillagászat évkönyveit lapozva, összesen 
öt vagy hatszáz oly üstökösre akadunk, melyek 
szorosabb megfigyelés tárgyai voltak, külön
böző időkben s ezek közül is csak mintegy 
negyven van, melynek pályája, elemei egé
szen pontosan kiszámítva és ismerve van
nak. E negyven üstökös egy része visszatérő, 
egy része vissza nem térő pályán mozog. A 
visszatérők között tiz van, melyeket rövid pá-
lyájuaknak neveznek, mert a naprendszer szélső 
távoláig nem mennek el; s melyeknek útja a 
legtökéletesb pontossággal ki van számítva. 
Ezek a Halley, Encke, Gambart, Faye, Brör-
sen, Arrest, Juttle, Winecke, Vico és Tempel 
üstökösei. Mert az üstökösöket nem szokás 
saját névvel jelölni, mint a planétákat és álló 
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csillagokat, hanem vagy felfedezőik, vagy pá
lyaelemeik kiszámitói után nevezik őket. 

Legrégebb óta ismeretes a Halley üstö
köse. Ez az, mely Kr. előtt 134-ben és 52-ben, 
azután 400. 855. 930. 1006. 1230. 1305. 1380. 
1456. 1531. 1607. 1682. 1759. 1835 években 
Kr. u. tűnt föl. Keletről nyugotra jár a nap 
körül és igy ellenkező irányban a planétákkal, 
melyek mind nyugatról járnak kelet felé. Nap
körüli utjának ideje 75 és 76 év közt váltakozik, 
a szerint a mint Jupiter inkább vagy kevésbbé 
hat reá zavarólag. A naphoz legközelebbi pontja 
belül esik a Vénus pályáján; ellenben naptá
vola a naprendszer legszélsőbb határáig nyú
lik ki. 

Az Encke üstököse valamennyi közt a leg
rövidebb idő alatt kerüli meg a napot; t. i. 
kevesebb mint negyedfél év alatt; és pedig, 
mint a planéták, nyugatról keleti irányban. 
1818 november 18-kán fedeztetett fel s azóta 
1822. 1825. 1829.1832 stb. években látták. 
Legnagyobb távola sem jár kivül a Jupiter pá
lyáján. És a mi legsajátságosabb jelenség, hogy 
mindig közelebb-közelebb jár a naphoz, 
pályája összébb-összébb vonul s igy végre 
a napba fog esni, ha csak előbb párákba 
nem oszlik fel. 

A Gambart (vagy Biéla) üstököse 
1772. 1789. 1795. 1826-ban feltüntekor 
számíttatott ki. Útja körülbelől hét évet 
vesz igénybe. Napközelében csak valami
vel jut közelebb a naphoz mint a föld; 
távolában pedig valamivel jár távolabb 
mint Jupiter. Különös jelensége: hogy 
1846-ban két darabra szakadva jelent 
meg, valószínűleg belső kitörés következ
tében ; akkor a két darab még jó közel 
volt egymáshoz, azóta folyvást távolodtak 
s most már két egészen külön utu üstö
kös lett belőlök. 

A többi rövid utu üstökös nem oly 
nevezetes. Van azonban a meg nem hatá
rozott pályájú üstökösök közt is néhány, 
melyről a krónikák sokat szólanak, s mely
hez történeti emiékek vannak kötve. Ilyen 
az 1550-dikei, mely „V. Károly üstökösé
nek" neveztetik, s melyet 1860 körül visz-
szavártak, de nem jelent meg. Az 1680-
diki, melyet a nagy Newton tanulmányo
zott, s melyről Whiston azt állítja, hogy 
az okozta volna a vizözönt, mivel nagyon 
közel járt a földhöz s gőzei eső alakban 
csapódtak le, s mely Kr. e. 619-ben és 
43-ban, azután Kr. u. 531-ben és 1100-ban, 
s igy mintegy hetedfél száz éves időkö
zökben jelent meg, s oly közel jár nap
közeiében a naphoz, hogy huszonnyolcz ezer
szerte nagyobb meleget nyer attól, mint a 
föld, vagy is kétezerszerte nagyobbat mint a 
minőben a vas megolvad. Az 1586-diki üstökös 
fénye egy első rangú álló csillagóval vetekszik. 
Az 1744-diki után több rendbeli fark húzódott; 
az 1811-dikinek a közhit az azon évi nagy és 
kitűnő bortermést tulajdonította; gyűrűje volt 
mint a Saturnusnak; ködüstöke 300 ezer mért
földnyire terjedt, farka padig harminczezer 
mértföldnyire. 

Az 1843-diki üstököst az 1317., 1494. és 
1668-dikivel azonosnak tartják; utóbbi megje
lenésekor Cassini vizsgálta. Napközeiében csak 
nyolczezer mérföldnyire jár a naptól, s tízezer 
mérföldnyi utat tesz egy másodpercében. Farka 
még fényes délben is látható volt, roppant hőfoka 
annyira emelte fényét. A Donáti üstököse, mely 
az éazaksarki ég csillagképei közt oly szépen 
tündöklött; az 1862-diki üstökös, mely egy 
ragyogó tengeri csigához hasonlított; végre az 
1864-ki, melyről azt állítják, hogy napkörüli 
útja kétezer nyolczszáz évszázadra van számítva 

— s még néhány zárja be azok sorát, melyeket 
a csillagvizsgálók, különböző időkben, többé-
kevésbbé megfigyeltek. 

De bármily végetlen is az üstökösök száma, 
a világűr végetlenségében annyira elvesznek, 
hogy a velők való összeütközés a földre nézve, 
ha nem is lehetetlen, de mindenesetre a leg-
valószinütlenebb. Mert megjegyzendő, hogy ha 
egy lapra lerajzoljuk a naprendszert, s abban a 
föld, a többi planéták és az üstökösök útjait, ez 
utóbbiak, ugy látszik mintha a föld útját mind át 
metszenék; de ez csalódás. A föld pályája egy 
bizonyos lapban fekszik, melyet nap utjának 
vagy ecclipticának neveznek; az üstökösök útja 
azonban mind más meg más lapokban fekszik, 
s igy a valóságban nem is metszi a föld útját 
ós ennélfogva nem is találkozhatik vele; de ha 
egyik másik metszi is: arra, hogy összeütközze
nek, az kellene, hogy pályájok közös pontjában 
épen egyszerre legyenek mindketten. Arago 
szerint az összeütközés valószínűsége ugy áll 
az össze nem ütközéshez, mint egy a 281 millió
hoz; vagy is, mintha 281 millió fekete golyó 

ÉJEKET TÖLTÖTT NAGY TÁVCSÖVE MELLETT. 

SERVADAC HECTOR VÁNDORLÁSA. 

közt egy fehér golyó volna a sorshúzásban: az 
a valószínűség, hogy épen a fehéret húzzuk ki! 
Nem lehetetlen, de a legnagyobb mértékben 
valószínűtlen. 

És ha összeütköznék a föld valamely üstö
kössel : mi lenne annak a következése ? 

Attól függ: szilárd magva lenne-e az üstö
kösnek? mily nagyságú és tömöttségü? Vagy 
ha csak párákból és gőzökből áll: egyszerű víz
gőzök vagy valamely ártalmas s az állati és 
növényi életre nézve veszélyes gőzök volná
nak-e azok? 

Az üstökösök legnagyobb része a földnél 
sokkal csekélyebb tömöttségü és sulyu testnek 
bizonyult s igy az összeütközés, egészben véve, 
a földnek aligha válhatnék hátrányára. Attól is 
függne az eredmény, mily irányban érné az 
üstökös a földet? Talán csak súrolhatná : mint 
a Gallia, s felületéből elsodorhatna egy da
rabot. 

Vagy központi irányban ütődnék bele s befú
ródnék a föld tömegébe, mint egy rá eső meteor; 
•sgy végre, egy lökést adna neki, s maga még 

nagyobb lökést kapva tőle, többé-kevésbbé kité
ríthetnék egymást addigi pályájukból. 

Rosette Palmyrin, hogy hozzá térjünk visz-
sza, különös előszeretettel foglalkozott ily kér
désekkel. 

Mint már emiitettük is, miután lelé
pett a tanári székből, magán csillagvizsgálót 
rendezett be maga számára, melyben egész 
éjeket töltött nagy távcsöve mellett a vizsgáló
dással, mig egy segéde, a kinek diktálni szeretett, 
följegyezte észleleteit, melyekből utólag megte
hette számításait a tudós. A többi csillagokra 
nem sok ügyet vetett. Az üstökösök voltak ked-
venczei. 

Mindig azon volt, hogy ő fedezhessen 
fel valamely üstököst, melyet aztán saját nevé
ről nevezhessen el. Legszebb álma az volt: ha 
a föld valamely üstökössel összeütköznék s ez 
őt magává] Ragadná, hogy azon utazhassa be a 
világűr tá iáit. 

Talá^ előérzete volt, hogy épen ez fog vele 
történni. Talán ez az előérzet vezette öt For-
mentera szigetére is . . . 

De el kell mondanunk: mit keresett 
tulajdonkép Formentera szigetén Rosette 
Palmyrin tanár ? 

(Folyt, követk.) 

Egyveleg. 
A jezsuiták száma. Római lapok a Jézus 

társulatára vonatkozólag következő adatokat 
teszikközzé: A rend a generális főnöksége 
alatt áll s öt testületre van oszolva, melyek 
egyikének székhelye Olaszország, a másikáé 
Németország (ide értik az osztrák-magyar 
monarchiát is), a harmadikáé Franczia-, a 
negyedikeé Spanyolország, s az ötödik szék
helye Nagy-Brittannia. 1875-ben a rend tag
jainak száma mintegy 10.000 volt és ezek 
papokra, scholastikusokra, coadjutorokra és 
ujonczokra oszlanak. Ezek el vannak he
lyezve : Olaszországban S73 pap, 263 scho-
lastikus, 415 testvér; Németországban 1131 
pap, 707 scbolastikus, 652 testvér; Franczia-
országban 1344 pap, 799 scholestikus, 704 
testvér, Spanyolországban 515 pap, 424 scbo
lastikus, 400 testvér; Angliában 451 pap, 391 
scbolastikus, 300 testvér, összesen 9299. 
Ezek egy negyede Európán kivül missió
ban jár. 

Csillagászati fölfedezés. A nápolyi csil
lagvizsgáló intézet igazgatója: De Casparis 
senator ezeket irja egy nápolyi lapnak : Egy 
Washingtonból érkezett sürgöny jelenti, hogy 
Gall csillagvizsgáló a Mars bolygónak két 
holdját fedezte föl. E fontos fölfedezést bizo
nyára a használt tubus rendkívüli nagysá

gának köszönthetni, melynek tárgyüvege 26 hüvelyk 
átmérőjű. Kevés európai csillagvizsgáló lesz képes 
az érdekes fölfedezést megerősíteni, mert nincs ilyen 
kitűnő fölszerelésük. 

Uj pezsgő. Angliában élénk kereslet mutatkozik 
jelenleg a rebarbara növény után, mely mezőkön 
nagyban miveltetik. Ennek magyarázata azon kö
rülményben lelhető, hogy Londonban és környékén 
több gyár keletkezett, melyek e növény szárainak 
savanyus nedvéből viz, czukor és kevés szőlőbor 
segélyével pezsgőt gyártanak. Ezen szép üvegbe 
palaczkozott ital nagyrésze Hamburgon át Német
ország különböző vidékeire jut és ott valószínűleg 
mint francziapezsgő kel el. A pezsgő gyártására a 
rebarbara nedve már régebben ajánltatott, és sike
rült kísérleteket is tettek vele, de nagyban gyártása 
még uj. Egy orosz lap közlése szerint e növény azon 
égalj alatt is tenyész, s egyes kertekben szép nagy 
levelei végett dísznövényként tartják. A szárak 
czukor-8Zörpben főzve nemcsak friss, egészéges és 
jóízű befőttet szolgáltatnak, de ép igy elkészítve, 
jól elzárt palaczkokban, mint minden más nedv, 
télre is eltehetök. Ize körülbelül a pöszméte és alma
befőtt köztinek felel meg. 
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Paradicsomkert a Boszporuszban. 
Konstantinápoly, július 26. 

Török barátaim mindent elkövetnek, hogy 
itt időzésemet kellemessé tegyék, s igy egyik 
kirándulás a másikat éri. Eddigi kirándulásaim 
között legérdekesebb, legélvezetesebb volt a 
tegnapi. Reggeltől naplementig tartott s szeret
tem volna hogy soha ki ne bontakozzam belőle. 

A Boszporuszban folyvást közlekednek a 
helyigőzösök, de azért a ki élvezetes kirándulást 
akar, a kaikhoz (csolnak) szokott fordulni s 
azon viteti magát a kivánt helyre. Mi is tehát 
egy két-evezös (iki csifte) csolnakot fogadtunk 
s először Kuru Csesmébe (száraz forrás) vitettük 
magunkat, hol Szervet Bejnél, néhai Musztafa 
pasa fiánál, már pompás reggelivel vártak. 
Innen két csolnakon indulfcr \ útra, s a Bosz
porusz európai partjának men- ben felfelé ha
ladtunk. Utunk szebbnél szebb nyaralók előtt 
vezetett el; majd minden államférfinak, előkelő 
töröknek van a Boszporuszban nyaralója, s 
ezeknek folytonos lánczolata, a zöld lugasokkal, 
kellemes látványt nyújt a vizén haladónak. Az 
ut leírását mellőzöm, hiszen ki tudná e sok szép
séget leirni, s csak egyenesen Emirgjanba, a 
Boszporusz közepén fekvő helységbe vezetem 
olvasóimat. 

Emirgjan magasan emelkedik ki a Bosz
poruszból, s annak közepén lévén, a Fekete
tenger és a Márvány-tenger felé egyaránt mesz-
szeterjedő kilátás nyilik innen. E helynek szép 
fekvése felköltötte Izmail pasának, az egyiptomi 
alkirálynak figyelmét, s már évekkel ezelőtt az 
egész községet egymásután megvásárolta a 
tulajdonosoktól, ugy hogy az ma egészen az ő 
tulajdonát képezi. E helység helyén ma a kis 
nyaralók és falusi házak helyett díszes palota-
sor vonul végig, impozáns kójlakok egész lán
czolata van a sűrű sötétzöld lombok közé 
építve. Az alkirály Emirgjánnal meg akarta 
mutatni a török főuraknak, mit képes a művé
szet létrehozni, mit képes az emberi lelemé
nyesség teremteni. 

A kikötőből széles és jól kikövezett ut visz 
fel a magaslatra. Valóban nagy ellentét már 
magában ez az ut a más helyeken vezető jár
hatatlan ösvényekkel és kavicstorlaszokkal 
szemben. Hol most ez ut vezet, régebben, mint 
mondják, végtelen árok ós kavicsbánya terült 
el, szemétgödrök és egészségtelen kipárolgásu 
viskók voltak. Most az ut számos kanyarulattal 
sürü vadgesztenye és platán sétányon vezet át, 
mely kellemes árnyat nyújt. Az úttól jobbra és 
balra két nagy kert terül el, balra van a nép
kert, jobbra az alkirály magán kertje. 

Lépjünk először a népkertbe. Élőfákból és 
bokrokból van a kerítés, és azon belül hívogatva 
csalogat a természet és mesteri kéz együttes 
remeke. A kert halmos és fákkal sürüen borí
tott. Az utak finomra rostált homokkal vannak 
behintve és fehér kavicsokkal szegélyezve. Itt 
egy mesterségesen készített tó (havnz) különféle 
vizi szárnyasokkal és halakkal benépesítve, ott 
egy gyönyörű lugas forró égövi virágokból, 
majd egy platán fasor köti le figyelmünket, 
tovább ismét a virágágyak és gyepszönyegek 
ragadnak bámulatra. Egyes fatörzsek virágtar
tókká vannak idomítva, sazaleák, alóék és nálunk 
ismeretlen virágok virítanak bennök. A nép
kertben van nyári színház, melyben néha színi
előadások tartatnak, van kaszinó és kávéházi 
helyiség és az alkirálynak köskje, vele összeköt
tetésben áll a pompás kórház és leányiskola. 
A kórház üresen áll, pedig 300 ágyra van telje
sen felszerelve; de berendezése oly kényelmes 
és fényes, hogy nem akad beteg, ki igénybe 
vegye az alkirály nagylelkű kegyét. Most hogy 

üresen ne álljon a pompás épület, menekülő 
családokat telepitettek bele. 

A népkerttel szemben, az útnak másik szélén 
van a bejárás az alkirály magán kertjébe, melybe 
csak ritkán szabad a közönségnek belépni. Ha 
a népkertből jövünk is, egészen elámulva állunk 
meg e kertszépsége előtt. Azelsö látvány egy hor-
tensia erdő; hosszú sétány vonul végig ezerekre 
menő különféle színű hortensia bokrokkal sze
gélyezve, aztán jönnek a czitrom-, a narancs
lugasok, a jázmin és rózsabokrok, thea- és száz
féle szebbnél szebb, illatosnál illatosabb rózsák
kal megrakva. A legmagasabb ponton egy fehér 
márványpalota díszeleg; alvó állapotban van, 
ablakszemei becsukódva, mintha a kert szépsége 
álomba ringatta volna. A sugár cziprusok, az 
ernyős fenyők, melyek nálunk ismeretlenek, a 
lombos platánok azt susogják a palotának: jó 
itt álmadozni. A másik dombon is van egy 
nyaraló, a harmadikon is, a negyediken i s ; a 
völgyben is látszik egy a zöld közül, s ez igy 
megy tovább. A kert gazdája azért építtetett 
ide annyi palotát, hogy a napnak különböző 
szakait folytonos és változatos élvezetben tölt
hesse. Egy pár lépés egy mesterileg alkotott 
tölgyerdőbe vezet, hol a csörtető patak, az illa
tozó szerény ibolya, a cyclamen és más erdei 
virágok oly otthonosan tanyáznak, mintha nem 
is emberi kéz ültette volna oda. Alig tudunk 
eltelni e helynek vadregényességével, midőn 
egy más fordulata a bájlatcsönek pompásabb lát
ványnyal kecsegtet: vad fenyvest látunk, víz
eséssel és fahéjból készült sátorral, s a fenyvesek 
illata tüdőnket életteljesen lükteti, visszakép
zeljük magunkat a mi székely fenyveseink közé; 
midőn egy pár lépés megint más képet tár fel. 
A tavak országában vagyunk: itt egy ovál 
alakú, ott egy gömbölyű, amott egy szabálytalan 
alakú vizmedencze nympheákkal, sárga virágú 
széles karimájú levelekkel, a vízililiom, a BÁBI 

a káka, a viz fenekéről felburjánzó egyéb nö
vényekkel megint azt mondják a közelgőnek: 
Állj és bámulj ! Tovább megyünk s már mesz-
sziröl valami suttogást hallunk, mint mikor e 
viz tör magának utat sziklák tömkelegében. Ez 
a mesterséges cseppkő barlang. A mint közele
dünk, érdes, durva sárga sziklát pillantunk 
meg, melynek szakadozott, rongyos és különféle 
alakú darabjai összevissza csüngenek egymás 
felett; itt egy odu, ott egy keskeny nyilas, to
vább egy sötét üreg; mindez oly művészileg, 
mintha egyenesen a természet munkája volna. 
A barlang alatt egy nagy tó terjed el, melynek 
közepén sziget van. A tó mélyen benyúlik 
a barlang alá, s a barlangba csak a tó egyik 
ágán átvezető hidon lehet bejutni. De a hid oly 
rozzant és oly egyszerű szerkezetű, hogy min
den lépésre összeroskadással fenyeget. A látszat 
azonban nem mindig való. Ráléptünk a nyirfa-
hasábokból összetákolt hidra, átmentünk rajta, 
át az egész társaság, s átmehetnek rajta száz
ezerén, a hid még sem roskad össze. Beértünk 
a barlangba s gyönyörű látvány állott előttünk. 
A csepkő nagy fehér csapokban függött fejünk 
felett s mindegyre féltünk, hogy egy-egy darab 
fejünkre szakad. A mig igy bámultuk, egy-egy 
csepp nagy csettenéssel esett le a földre vagy 
egy csapnak a végén fehér meszet rakott le 
külső kérgül a már is vastag rétegre. Tovább 
menve, egy kis patak csörtetett át a barlangban 
fejünk felett, s hideg zuhanyt öntött nya
kunkba. A barlangból kiérve, egy előtomácz 
még sokkal szebb látványt nyújtott. A csepkő-
sziklának üregei és repedései a legszebb virá
gokkal voltak benőve; volt itt hortensia, fuxia, 
tradescantia, selagivellft ós néhány kúszó nö
vény. Kiérve innen a tó tükre a zöld szigettel 
tűnt szemünk elé; az öntött vasból készült 
hidon áthaladva, az árnyas sziget kényelmes 

szókeire telepedtünk, s onnan legeltettük sze
münket a szép tavon és a vadregényes barlan
gon. Beláthattunk a barlang alá, melynek söté
téből a tó vize csillámlott ki a rácsozatként 
álló csepkő-csapadékok közül. Egy csolnak van 
a barlang alatt s arra ülve a sötét üregben 
hosszú utat lehet rajta bejárni. „Maradjunk itt 
s élvezzük e csodalátványt" szólék barátaimhoz, 
Dsevad, Semszeddin és Szervet bejekhez, kik 
engem e helyre vezettek. Itt bámulni lehet, 
mennyire képes az emberi leleményesség. E 
hely évekkel ezelőtt vizszegóny, kopár szikla 
volt s ma vízben gazdag és paradicsomkertté 
van varázsolva. 

Nem messze egy száraz barlang is van, 
mely a legforróbb nyárban is hűvös és kellemes 
pihenőt nyújt. A sétányokról, melyek egyik 
helyről a másikig vezetnek, a lugasokról, a 
befuttatott erkélyekről nem is szólottam: mert 
mindent leirni lehetetlen volna. Leérve a kert
ből, egy pompás nyaralón kell a kikötőbe menni. 
E nyaraló előtti tér színes kavicsokból kirakott 
mozaikból és arabeszkekből áll. A kapus kinyi
totta az ajtót s mi még egy pillantást vetve az 
édenkert felé, nehéz szívvel váltunk meg tőle. 
Az egyiptomi alkirálynak a népkert 200,000 
lírájába (körülbelől 2.500,000 forintjába) került; 
hogy magánkertjének költségei mily magasra 
rúgnak, azt senki sem tudja. Mindenesetre húsz
szor annyiba mint a népkerté, s a negyven 
millió forint, a mennyit rendesen mondani 
szoktak, nem látszik túlzásnak. Az alkirály már 
három óv óta nem élvezi az emirgjani nyara
lók. 0 megmutatta mit lehet tenni pénzzel és 
ízléssel, mintegy azt mondva a törököknek: 
Kövessétek példámat, ha tudjátok! 

Dr. Erödi Béla. 

Még két veterán. 
A „Vasárnapi Újság" ez évi 30-ik számá

ban Márki Sándor ur kilencz magyar veteránról 
emlékezik meg, kik e század elején a világren-
ditő franczia háborúban magyar nevüknek 
dicsőséget szereztek, 8 kikről a többi hősökkel 
egyetemben megemlékeznünk valóban hálás 
kötelesség, — legalább emlékük és nevök legyen 
a késő utókor számára feljegyezve. 

Én az érdekes sorozatot még két öreg hős 
j nevével egészítem ki, kiknek mindketteje tud-
| tómmal jelenleg is él. Mindkettő nemcsak a 

franczia háborúban szerepelt, de hosszas kato-
I nai pályájuk végén az 1848/9 évben vívott, 
I örökre emlékezetes szabadságharczban vitéz-
j kedvén, a hadjárat végén mindkettő mint ezre

des dugá kardját hüvelyébe azon magasztos 
I tudattal, hogy egész életük a haza és annak 
j érdekei megvédésében, s a közjó oltalmazásában 
! teltei. 

Az egyik Waldberg Károly, ki 1870. évi 
| szept. 30-án hozzám intézett levele szerint 

Török-Becsén lakott, s jelenleg is életben van 
Torontálban. Midőn 1813-ban a magyar fiatal
ság az I. Napóleon elleni úgynevezett szabad-

j ságharczban részvételre szólittatott fel, ő is 
fegyvert fogott, s számos deáktársával a 60-ik 

| számú sorezredbe mint hadapród belépett. 
Csakhamar, még az 1814-ki békekötés előtt 

í tisztté neveztetett ki. 1814. és 1815-ben a fran-
j cziák ellen több csatát végig küzdött. 

Az osztrák hadseregben tovább is folytatá 
; szolgálatát 8 1848-ban mint őrnagyot találjuk 

Olaszországban; a mely év május havában be
adván lemondását, kardját a magyar kormány
nak ajánlotta fel. 1848. szept. 29-én a 15. sz. 

| honvédzászlóalj őrnagyává neveztetett ki s 
I végig küzdötte a függetlenségi harczot. Május 

végén 1849-ben már ezredessé és a hadügymi-
| niszteriumhoz vezérkari osztályfőnökké nevez

tetett; ekkor Aulich tábornok volt főnöke. 
| Waldberg forradalmi működéséről máskor szó-
i landok. 

A másik derék hős Janik János. Született 
1797. évben Liptó-Szent-Miklóson, hol 1870-ben 

i még élt, s a liptómegyei honvédegylet elnöke 
J volt. Iskoláit Szepes-Szombatban, Rozsnyón 
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és Eperjesen végzé, majd 1813-ban febr. 18-án 
a Napóleoni háborúk kezdetén a 33. sz. magyar 
gyalogezredbe mint hadapród belépett. 

Az ezred tartalékából Beszterczebányáról 
Csehországba tétetett át ezredéhez, melylyel 
1813. augustus 26. és 27-én a drezdai, és 30 án 
kulmi és kolendorfi csatákban harczolt, mely 
utóbbiban egy erdő megtámadásánál összeüt
közés közben nyakán szuronysebet kapott. Ez 
azonban nem akadályozá, hogy helyén a csata 
végéig megmaradjon, s részt ne vegyen a győ
zelemben, valamint Vandamme franczia tábor
nok elfogatásában. Pfersmann kapitány, később 
tábornok, Janik hősies magaviseletének szem
tanuja irásilag bizonyítja: „hogy a legénység
nek serkentő példát adott, és több izben az 
ellenség előtti vitéz magatartását az ezred pa
rancsnokságának tudtára adta." 

Jelenvolt a lipcsei— 1813. okt. 16. 17. és 
18-iki — világhírű csatában is, holDőlitz hely
ség ostrommal bevétele után egy ellenséges 
puskagolyó jobb karját összezúzta, minek folytán 
ezen hadjáratban egyelőre harczképtelenné 
vált. Itt neveztetett ki zászlótartóvá. Sebét 
gyógyítandó Prágába ment; majd a cseh-töpli-
czi fürdő használata után alig behegedt sebbel 
Bécsben állomásozott ezredéhez ment. 

1815-ben az újra kiütött 100 napos hábo
rúban Janik ezrede april hóban Francziaor-
szágba vonult. Július 1 -én a báró Corbey Miksa 
őrnagy parancsnoksága alatti első zászlóalj 
Schlettstadt (Elzász) várának megtámadására 
rendeltetvén, a 3-ik századot mint zászlótartó 
ő vezényelte, mert századosa megsebesült, s a 
többi tisztek hiányoztak. Magaviseletét a ké
sőbbi altábornagy, báró Corbey kiadott bizo
nyítványával ekkép tanúsítja: „Janik János 
zászlótartó a Schlettstadt várából kiküldött 
ellenséges csapatokkal történt özszeütközésnél 
magát bátorság és eszélyessóg által jelesen 
kitüntette; az ellent nemcsak visszaszorította, 
de őket a kifogyott lőszer pótlásáig előnyomu-
lásukban visszatartotta; a századot a még 
fentartott csatában példás bátorsággal és 
eszes gondoskodással vezette, mi által az ellen
ség visszaveretését hathatósan előmozdította." 

1815. július 20-án a Fontvannes melletti 
táborban alhadnagynak léptettetett elő. 

1838-ban első osztályú százados volt; részt
vett még az 1848-ki olasz zavarok elnyomatá
sában, midőn Magyarhonba jővén, az alkot
mányra esküt tőn, s 1848. szept. 27-én a 18. sz. 
honvédzászlóalj parancsnokává őrnagyi ranggal 
kineveztetett. 

Janik tehát a császári hadseregben 35. év, 
7. hó, és 16. napig szolgált, midőn nemzeti 
hadseregünkbe átlépvén 1849. februárban már 
alezredes ós dandárparancsnok, később ezredes, 
a Ill-ad, és II. osztályú magyar érdemjel tulaj
donosa lett, s Komárom hősies védelménél 
Klapka alatt végezte be fényes katonai pályá
ját. Janik ezredes egyszersmind az 1813—14-
iki ágyukereszt érdemjel birtokosa. 

Örömömre szolgál, hogy e két derék hő
sünk életéből némely adalékot most is közzéte
hettem, s megérni reménylem, hogy mindket
tőjükről „A. függetlenségi harcz hadférfiai" 
czimü, s nemsokára megjelenendő müvemben, 
bővebben megemlékezhetem. 

Pacsér, 1877. aug. 17. Dudái Ödön. 

A kutyafejű tatárok. 
— Karczolat a vasúton. — 

K. alatt egy derék, tagbaszakadt, mintegy 
40—45 éves uri ember szállt be a vasúti kocsiba, 
melynek egyik szögletében csak magam voltam 
elbújva egy triplaáron vásárolt „Pesti Napló" 
alatt. Nyakig voltam belemerülve a plevnai 
győzelembe. 

— Ütik-e a muszkát? — ez volt az „isten-
jó nap". 

— Ütik, hál istennek, — ez volt a „fogadj-
isten" s ezzel meg lön kötve az ismeretség. 

Hja, Magyarországon most ez a köszöntési 
mód széltiben s a „dicsértessék — Ámen !" — 
vagy az, hogy kezet fogva, egymás tenyerét a 
középujjunkkal megvakarjuk: nincs oly jó bizo
nyíték az igazhivő keresztyén katholikus vagy 
az istentelen szabadkőmives fölismerésére, 

VASÁBNAPI ÜJSÁG.  

mint ez az üdvözlési mód annak a beigazolá-
sára, hogy íme : mind egy párton vagyunk mi 
magyarok. 

Ez se történt még meg velünk Európában, 
hogy igy egyetértünk. Hála legyen érte a — 
muszkának. 

Egyszerre bizalmasak lettünk egymással. 
Politizáltunk persze, hogy csak ugy porzott bele 
a muszka háta, és sóhajtottunk nagyokat, hogy 
hej! ha most visszaadhatnók a szegény török
nek azt a sok ezer derék hősét, a kiket az elva
kult harczban mi magyarok vertünk agyon vesz
tökre és a magunk vesztére! íme itt e sikon is, 
melyet most ez a vasút hasit ketté, tízezer vitéz 
török harczos találta halálát. A kövér buzaszem 
itt a vasút mentén, keresztekre rakott aranyszín 
kévékben, talán még az ő verőktől oly pirosba 
játszó . . . . 

Egy kisebb állomásnál a vasút megállt, s 
az én magyarom elkomorult arcza egyszerre 
földerült. Egész örömmel sietett az ablakhoz. 

— Ah, itt vannak, — kiáltá s ugyanakkor 
behallatszott az ablakon egy kedves gyer
mekhang : 

— Nini! apám, édes apám! 
A kocsiajtó kinyílott, s az apa beemelte 

magához gyermekét, egy három-négy évesnek 
látszó angyali kis teremtést, kit egy öreg, nagyon 
öreg parasztasszony nyújtott be neki, nagy 
kinnal maga is fölkapaszkodván utána. 

A gyermek atyja nyaka köré kulcsolá kis 
karjait, s édes gyermeki bizalommal, szerelmes 
örömmel tekintett a férfi arczába, a kinek azt 
hiszem, kissé könybe is lábadt a szeme, mert 
nagyon ugy igyekezett intézni a dolgát, hogy 
ne láthassam. 

A kis ember aztán el kezdett csevegni min
denfélét a Tercsa mamáról, a ki beteg lett, ugy 
hogy Bódi bácsinak doktorért kellett menni-
Azért nem kisérhették el őket, s ők csak ketten 
ültek a kocsin idáig, Boris nenővel. 

— Ugy bizony, lelkem tensur — motyogá 
az öreg asszony, — kevésbe múlt, hogy magunk 
is ott nem maradtunk. De én nem tágitottam, 
tudtam, hogy a lelkem tensur megharagszik, 
ha elmulasztjuk a vasutat. Hát most itt vagyunk 
la. Tiszteltetik, csókoltatják. 

— Árva szegényke, — magyarázá később 
útitársam, kis gyermekére tekintve, — anyja 
életébe került nekem e piczi teremtés. Szakasz
tott olyan. K—ra menet bevittem a Boris nenő
vel itt lakó nővéremhez, meghagyva, hogy ma 
az indóháznál várjanak. — Szegény Tercsa 
húgom, — várjon mi baja lehet ? — kórdó az 
öreg asszonyhoz fordulva. 

A vén dada felhúzta mind a két vállát, és 
felhúzta a szemöldöke helyét (mert régen volt 
az, a mikor Boris nenöt Boriskámnak, lelkem
nek, nevezték,) föl egész a homlokára, ugy hogy 
az ember nem tudta elképzelni, hová fér el 
azon a kis helyen annyi ráncz s monda : 

— Azt beszélik, hogy izé, — hogy talán 
aligha nem korela, vagy minek hívják; — de 
én csak azt gondolom, hogy a muszka.... 

— Mi a csodát ? — kérdem egyszerre bele
vegyülve a beszélgetésbe. 

— A hát, kérem alásan. Hát nem is tetszik 
j még tudni ? Jaj, lelkem ténsuram, mióta haj

tom én már a z t ! . . . 
— De mit, anyó? — kérdó útitársam — 

hisz ugy összevissza zagyválja a beszédet, hogy 
az ördög se igazodik ki belőle. 

— Hát a mit a debreczeni legátus letett, 
— folytatá az anyóka. 

Útitársam el kezdett kaczagni. Én meg még 
inkább bámultam; kolerát meg a muszkát még 
csak össze tudtam fűzni valahogy „per associa-
tionem idearum", — de mit keres itt a debre-

| czeni legátus ? 
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— Hát csak nevessen ki a tensur, — foly
tatá a nenő kissé sértődve, — csak nevessen, 
adja a jó isten, még esztendő ilyenkorra is 
nevessünk ! — Adja a jó isten ! De félek, esz
tendő ilyenkorra egyikünk se nevet. Megírta 
azt a debreczeni diák és a mit az leirt, ez ideig 
mind beteljesedett. Ugy-e hogy megírta a szá
razságot, és csakugyan minden lovunk, mar
hánk, birkánk eldöglött, mert hát fű nem ter
mett, hát földestül legelte fel a fű gyökerét. 
Aztán nem volt-e pestis, a mikorra megírta ? 
Huszonkét faluban megfeketült minden asszony 
s egy óra alatt vége lett. Asszony nélkül ma
radtak az emberek. Akkurát a hogy megírta. A 
férfiak aztán kiálltak a kapuba s mikor ment 
Polyákországból a sok tót az alföldre aratni, a 
tót polykákból fogtak maguknak feleséget. Most 
mind a huszonkét falu tótul beszél, magyarul 
már csak az örege tud. — Nem kinevetni való 
dolog az, édes ténsuram, higyje el, a mit az a 
diák letett. Ma se hiszem, hogy nem ő volt a 
garabonczás. 

— Hát azután hová tette le az a garabon
czás azt a sok szörnyűséges dolgot ? — kordém 
ébredni kezdő kíváncsisággal. 

— Hát abba a könyvbe, a mi az édes 
anyámnál van. 

Szent isten! Boris nenő maga is lehetett 
vagy nyolczvanhat éves. Hát még az édes
anyja! . . . 

— Ott őrzi az almáriomban, — magya
rázá tovább a jó öreg, — de őrizheti is, mert 
hej, nagy dolog az! Meg van abban irva, a mi 
történni fog száz eszendővel előre. Mert mi jó 
módban voltunk valaha, aztán mikor a levita 
meghalt, hát ránk hagyta azt a könyvet, mert 
hogy im sok jót tett szegénynyel az apám. A 
halálos ágyán odahivatta az apámat s ugy 
húzta ki a feje alól azt a könyvet és átadta 
neki, hogy vigyázzon rá, mint a szemefényére. 
A debreczeni legátus testamentuma az, s véges
végig vérrel vagyon irva. Most az édesanyám 
viseli gondját, de nagy ünnepen előveszi és 
épül belőle. Oda jön az egész falu az udvarra, 
jobban hallgatják, mint a prédikácziót. 

— Hát erre az esztendőre is van benne 
jövendölés ? 

— Van ám, istenem, de minő ! Vér-forrás fog 
kibugygyanni a Bürökhegy oldalán, aztán el fogja 
önteni az egész vidéket. Mind bele f ulad a vérbe, 
a ki el nem menekül idején. Az égen nagy 
vörös kereszt támad, s meg fognak látszani rajta 
az idvezitő vércseppjei. És betódul az országba 
a muszka, mint a sáskaraj, ós elpusztít mindent, 
a mit talál. De az még csak-csak ! Hanem vele 
jön a kutyafejű tatár is, tizenkét kutyafejű 
király vezeti. 

— Ez is benne van abban a könyvben? 
— Benne hát! Minden benne van abban. 
—Aztán miféle szerzet az a kutyafejű tatár ? 
— Ember volna, ha nem volna kutyafeje 

neki. Mert hát beszél az mindenféle emberi 
nyelvet, csakúgy, mint más emberfia. Hiszen 
épen ez a nagy veszedelem! Mert járt már itt 
egyszer ez a kutyafejű. De akkor az emberek
nek volt esze. Ott volt a Bükkben háromszáz 
lyuk, hosszú, tágas lyukak a hegyek oldalában. 
Hát a mikor a nép meghallotta messziről a 
nagy kutyaugatást, — mind elmenekült a há
zából azokba a lyukakba. Ott nem találta meg a 
tatár. De a vármegye betemettette azokat a 
lyukakat, most már bokor meg fa terem rajta, 
csak kevés ember tudja, merre vannak. De mit 
használna, ha minden ember tudná is ? Tiz falu 
ereje se elég egy olyan beomlasztott lyukat 
kivájni. Most jó volna ha megvolna. De a sze
gény embert csak kinevetik s azt mondják, hogy 
bolond, ha előáll vele, hogy jön a tatár! Pedig 
a debreczeni legátus még egyszer sem hazudott. 
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— Ejnye, ejnye! 
— Biz az ugy van ténsuram, hiába tetszik 

csóválni a fejét. Mikor a múltkor (!) itt járt a 
kutyafejű tatár, akkor is voltak olyan kételkedő 
emberek. Nem hitték, hogy csakugyan jön s a 
házaikban maradtak. De bezzeg, mikor aztán 
ott voltak, bujt ám el ki a kürtőbe, ki a pin-
czébe, ki a búzás verembe. Meg is esett, hogy 
egyik-másikra rá nem akadt a tatár. De bezzeg 
sokra meg ráakadt. Mert hát mondtam már, 
hogy a kutyafejű minden nyelven tud beszólni, 
— tótul, taljánul meg magyarul is. Az igaz, 
hogy mikor egymással beszél, hát csak ugat. — 
Hát mikor senkit se találtak a faluban, egyik
másik bemászott a házba s ott elkezdte: „Panna 
te, Örzsi te,hallod-e? jere ki!" Azok szegények 
azt hitték, az apjok hivja, ugy tudta utánozni 
még a hangot is az istentelen s aztán előjöttek 
a boldogtalanok. 

— Aztán mi lett velők ? 
— Mi lett ? Az lett, hogy a kutyafejű neki

kapott a fejének s ugy leszakította, mint én a 
mákfejet. Mert a kutyafejű nem eszi meg az 
embernekfegyebét, csak a fejét. Azok hát ugyan
csak megjárták szegények, hogy nem hallgattak 
az okos szóra s nem menekültek idejekorán a 
hegyodúba a többivel. 

—£Ez igazán furcsa ! Aztán csakugyan ide 
készülnének ezek a kutyafejű emberek? 

— Ide hát! Meg vagyon az irva, hogy az | 
urnák ezer meg nyolczszáz hetvenhetedik esz
tendejében. Nyolczszáz nyolczvannyolczban pe
dig lesz a világ vége. 

— Túléli még azt maga, anyó, — mon
dám kötődve. 

— Isten ne adja! — viszonzá a jámbor 
öreg, szemeit törülve, — bárcsak meghalnék 
addig tisztességes halállal. Borzad bele a hátam, 
hogy még le is haraphatják a fejemet. Istenem, 
Istenem! És ez mind azért van, mert az urak 
nem hiszik. Ha hinnék: tennének is ellene 
valamit. Bezzeg hiszi a nép! Minálunk minden 
egyszerű ember tudja már, hogy a határon van 
a muszka, a kutyafejüvel, s már sokan el is 
adták a telküket a zsidónak. Azt nem bántja a 
tatár. 

— Mese-beszéd ez, nenő! — monda útitár
sam, — édes anyja is jobban tenné, ha nem 
rémítené hiába a népet. Nincs kutyafejű ember 
:i világon, tudja meg, s olyan, a ki a más ember 
fejét leharapná meg épen nincs. Nem tesz jót a 
néppel, a ki vele ilyeneket elhitet. 

— Hát az urak nem mindig a muszkákról 
beszélnek, mi ? — veté ellen az öreg. 

— Beszélünk bizony mi, — de ha ide tolná 
azt a pisze orrát, majd állnánk elébe. 

— Hát nem a muszkával tart a tatár ? A 
mester uram is azt mondja, hogy azzal tart. 

— Azzal hát, mert muszáj neki. 
— No hát akkor mit akarnak az urak ? ! 

Mégis csak jó lett volna azokat a lyukakat 
meghagyni. 

— Majd mutatunk mi neki lyukat, ha be
jön : ágyulyukat, ne féljen nenőkóm. Attól majd 
meghőköl a koma: mert nem a feje kutya annak, 
hanem a szive. 

— így hát még se hazudott a legátus, 
mert hát im mégis csak van benne valami a 
kutyából. 

Ebben a békés transactióban aztán meg is 
nyugodott a jó öreg. Nem látta teljesen lerontva 
a debreczeni legátus testamentumának a tekin
télyét, s ez neki elég diadal volt — az urakkal 
szemben. El kezdett bóbiskolni s csendesen el
szenderült. 

Mi meg politizáltunk tovább. 
A kis gyermek egész áhítattal hallgatott 

az atyja beszédére, mintha minden szavát 
értené. 

Egyszer aztán felhasználva egy kis szüne
tet, rövid gondolkozás után ö is beleszólt a 
sztrategiába: 

— Hát aztán vannak azok közt a muszkák 
közt olyan kis muszkák is ? 

— De mennyi, kis lelkem ! — viszonzá az 
apja. — Minek kérdezed? 

— Hát ugy-e, édes apa, azokból én is le
vághatok majd magamnak vagy egyet ? 

— Ejnye, de jól nevelt kis fiúcska ez ! — 
kiáltám ölembe ragadva a kis vitézt. 

Az atyja elmosolyodott. 
— Nem fiu az, — monda — de leány. 
Majd hanyatt estem meglepetésemben. 
— Ugyan, — kérdem végre, — hová 

valók? 
— Egerbe. 
Megszűntem csodálkozni. 
Eszembe jutottak azok a hősök, a kiket 

„egri nők"-nek jegyzett történetünk lapjaira 
Klió. Azok az „egri nők" valóságos férfiak 
valának s ime késő ivadékuk is kivívni készül az 
„egri" nevet. 

Június Brutus. 

Irodalom és művészet. 
„Budapest halandósága 1874—75-ben". Ez a czime 

a XlV-ik füzetnek, mely a főváros statisztikai hiva
talának közleményeiből most jelent meg. A nagy-
érdekű munka irója a fáradhatatlan szorgalmú 
Körösi József, a fővárosi etatistikai hivatal buzgó 
igazgatója. A sok munkát és fáradságot igénylő mű 
számos táblázattal van ellátva, melyek elkészítése 
körül kiváló érdeme van a stat. hivatal egyik tagjá
nak, Buczurka Jánosnak, ki Bulla János név alatt 
feltűnést keltett ,,Tündér-öv" czimü költői elbeszé
lésével. A mű Ráth Mór bizománya s ízléses kiál
lításban ára 2 ft. 

A népesedési mozgalom kimutatásai szerint a 
fővárosban 1874-ben meghaltak 12,860-an, 1875-ben 
12,02G-an. A tavaszi évszakban (márczius, április, 
május), történik a legtöbb halálozás; a halottak 
háromötöde egy éven alóli gyermek és tüdóbajban 
elhunyt, stb. A kitűnő munka végeredményekép, a 
szerző a főváros nagy halandóságát leszállító eszkö-
zökül a következőket jelöli ki: az egészségtelen pin-
czelakások lassankint kiürítése, a túlnépes lakások 
ellenőrzése, a tisztaság és tisztességes szállás iránt 
való érzéknek fokozása az alsó osztályokban (talán 
egyletek által), az ápolásra kiadott gyermekek gon
dozásának ellenőrzése, a Eákos befásitása, a kórhá
zak javítása és szaporítása és a szegény-gyógyítás-
ügy alapos átalakítása. 

„Egészségtani lapok" czim alatt oly szakközlöny 
fog megindulni okt. 1 -én, mely, tekintve szerkesz
tője nevét s a fcomoly irányú irodalomban szerzett 
érdemeit, valóban hézagot igér pótolni. A közlöny az 
emberi testnek egészséges és beteg állapotában való 
természetszerű gondozására s ápolására vonatkozó 
ismeretek terjesztését tűzte ki feladatul. Szerkesz
tője és kiadótulajdonosa Kodolányi Antal. Az előfi
zetési dij, mely Kocsi Sándor könyvnyomdájába 
(Budapest országút 39. sz.) küldendő, félévre 2 frt, 
egész évre 4 frt. —Ajánljuk kivált a tanitó és jegyző 
urak figyelmébe. 

A magyarhoni földtani társulat közlönyének 7. és 
8. füzete, (szerkesztik Inkei Béla és Schmidt Sán
dor) következő tartalommal jelent meg : A Wehrlit 
Szarvaskőről Szabó Józseftől (Phototypiával.) — 
A Biharhegység egy sajátságos völgyalakjáról, Lóczy 
Lajostól (egy kőnyomatu táblával. — Irodalom. — 
Vegyes. — Társulati ügyek stb. — Megjelenik Bu
dapesten a Légrády testvéreknél. 

A naptár-irodalom 1878-ra már jelentkezni kezd a 
könyvpiaczon. Most jelent meg az „Athenaeum nagy 
képes naptára", Concha Károly szerkesztése alatt 
a következő tartalommal: 

Naptári rész. — Kossuth Lajos, (arczképpel.) 
— Visszaemlékezések hazánk 1848—49-ki esemé
nyeire. Hőké Lajostól. — „A Balaton tündére", 
költői beszély Endrődi Sándortól. — „A fátyol". 
Elbeszélés Jókai Mórtól. — „Világ asszonya". Köl
temény Tóth Endrétől. — „Az álom". Beszély 
Turgenyevtől, ford. Caukássi József. — „A várnagy 
leánya", ballada, ifj. Ábrányi Kornéltól. Bús Vitéz 
adomái, történetkéi a szülészéletből. Népdalok, 

1 (közű Kálmány Lajos.) Liptay Páltól gyakorlati 
czikk amerikai találmányokról, dr. Balogh Tihamér 

értekezése ,,A roncsoló toroklobról és annak gyógy
kezeléséről". „A török nemzet küldöttei Budapes
ten" (cziraképpel,) a magyar ifjak Konstantinápoly
ban, a Korvinák, (a szultán és Tahir bej arezképei 
s a könyvesláda rajza,) aldunai képek, Szukhum-
Kálé, Mukthár pasa sat. és Kaas Ivor arczképe, 
életrajz kíséretében. „Képek a művészvilágból", a 
Kassainé-Jászai Mari, Gardini-Gerster Etelka, Nils-
son Krisztina, Wieniawszky, Salvini és Feleki por-
traitjával. A Frivalszky János, Gambetta életrajzai 
(képpel,) apróbb közlemények a torpedókról, a Bal
kán rózsavölgyeiről stb. Tiszti czimtár, városok, 
hirdetések. — Ára 1 ft. 

„á világ minden államának postaügye, a legré
gibb kortól a legújabb időkig." Ily czimü mun
kára hirdet előfizetést Böszörményi Károly m. kir. 
postatiszt. Előfizetési ára az egész műnek 1 frt 60 kr., 
egy-egy füzeté 40 kr. — Ugyan e szerző előfizetést 
hirdet a „postai portomentességi táblázatra", 25 
krjával, — a „bel-és külföldi általános posta-dijsza-
bási táblázatra" 25 krjával s végre egy „irodai é« 
üzleti posta- és távirdai fali naptárra 1878-rn", 
30 krjával. — Az előfizetések a szerző nevére Debre-
czenbe intézendók. 

A „Hagyar prot. egyh. és isk. Figyelmező" 
VHI-ik füzete megjelent, szerkeszti Révész Imre. 
Megjelenik Debreczenben. Egész évfolyam ára 4 frt. 

Az ünnepi beszéd, melyet aug. 26-án Bénag 
litván képviselő és jeles egyházi szónok tartott a 
bécsi kapuczinusok templomában, szent István 
király ünnepe alkalmából, nyomtatásban is megje
lent Kalocsán „A nemzetek nagy egysége Krisztus
ban" czim alatt. 

Zenemüvek. Pirnitzer Frigyes zeneműárus kiadá
sában megjelent a „Népszínházi miísorozat"-ból hut 
szám: „A falu rossza", ,,A toloncz", „A kintornás 
család", „Tündérlak Magyarhonban", „A csikós", 
„A betyár kendője". Rabonbán Gyula irta át zon
gorára valamennyit. A dalok a színházi szöveg 
szerint vannak közölve. 

Dj korvinák. A történelmi társulat pozsonyi 
nagygyűlése alatt Csontossy János, ki a ferencziek 
könyvtárában középkori codexek leírásával foglal
kozott, egy kétségtelen s egy valószínű Corvinát 
s egy incunabulumot fedezett fel Mátyás czimerével. 

A nemzeti színházban Ernszt Henrik ur, Singer 
Terézia k. a befejezte vendégszereplését s most 
Perotti Gyula ur fölléptei vonzák az operába a 
közönséget, mely teljes elismeréssel adóz a művész 
szép, erős, kifejezésteli hangjának. De tulajdon 
primadonnáinkat, Nagyné Benza Ida és Balázsné 
asszonyt is azzal a régi szivélyességgel fogadta kö
zönségünk, melyet e két jeles művésznőnk valóban 
megérdemel, s melyet a vendégművészek se birtak 
irántok csökkenteni. Amaz a „Lohengrin"-ben mint 
Elza, ez „Mártha" czimszerepében lépett fel elő
ször a színház újra megnyitása óta. — E héten — 
szerdán — egy uj vígjáték került szinre „Az igen 
szép asszony", Labiche és Duru-tól, Huszár Imre 
fordításában. Az elmés vígjáték mulatságos mesébe 
és ügyes jelenetekbe fűzi össze ama sok boszantó 
kellemetlenséget, melynek ki van téve az a férj, a 
kinek a neje igen szép asszony. E darab mentes a 
sikamlóságoktól, s a léha udvarlók siralmasan pórul 
járnak és'a fiatal párnak sikerül eloszlatni a felle
geket, melyek boldogságuk egét borúval fenyegetik. 
Kitűnően kidomborított néhány alak s igen szelle
mes jelenetek fordulnak elő a darabban, melynek 
azonban mélysége alig van s kiváló érdeme inkább 
az élet jelenségeinek ügyes színpadra hozatalában 
áll. Szigeti József a fiába szerelmes öreg bankárt 
Montgiscart, Újházi a leányába szerelmes gazdag 
kardmarkolatgyártót, Chambrelant, Kocsisovszky 
Borcsa asszony „az igen szép asszonyt" Jeannet, 
Nádayaférjét, Clereyt igen ügyesen adták, s néhány 
mellékszerepnek is jó személy esi tője akadt, habár a 
darab sima menetébe sokszor zavarólag hatott a 
szerep nem tudás és a sok ízetlen rögtönzés. A kö
zönség igen jól mulatott, s egész estén keresztül 
tapsolt és nevetett. A darab összevágóbb előadás 
mellett állandó repertoir-darabbá válhatik. 

A népszínházban a múlt héten ismét eredeti uj 
népszínművet mutattak be ,,A zsandár11 czim 
alatt, de ez is csak néhányszori alkalomra tarkí
totta a játékrendet, a nélkül, hogy gazdagította 
volna. írták Ballá Kálmán és Lukácsy. A népszín
művek sokszor használt alakjai: betyárok, czigá-
nyok, zsidó, szerepelnek benne, ujabb csak két 
zsandár, kik közül az egyik cseh atyafi, tótosan 
beszél, s buzgalmában mindent visszájáról tesz, 
ugy hogy az igazi bicskások helyett a lelkészt és 
rectort fogja el. Néhány jelenetében mulatságos a 
darab, de ez nagyon kevés kárpótlás az egész gyar
lóságaért. A darabban jól játszottak: Nikó Lina, 
Tamási, Horváth, ki a cseh zsandárt jókedvvel 
személyesítette. A jövő héten Soldosné már meg
kezdi szereplését, s legelőször a „Tündérlak Ma
gyarországon" népszínműben lép föl. 

*» 
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Közintézetek, egyletek. 
A történelmi társulat pozsonyi nagygyűlése 

aug. 30-án végződött. A zárgyülésen Thaly Kálmán 
elnökölt, s Szilágyi Köpcsényről, Ortvay a pozsonyvá-
roBi és káptalani okmánytárról, Heltnár az Eszter-
házy ésPálffy-féle levéltárról, Thallóczy a nagyszom
bati, Qéreá* somorjai levéltárról tett jelentést, végül 
Könyöky olvasta a régészeti bizottság jelentését. 
A hatóságoknak és személyiségeknek, kik a társula
tot czélja elérésében támogatták, köszönetet szavaz
tak, végül uj alapitó s rendes tagok vétettek föl. — 
A történelmi társulat szent-györgy-bazin-modor-
nagyszombati bizottsága (Chernél Kálmán, Csontosi 
János, Szalay József, Thallóczy Lajos, utóbb Thaly 
Kálmán) igen szép eredményt ért el a városi levéltá
rakban. A XVI. század elejéről 1550-ig — mi nagy 
ritkaság—mintegy 4000 magyar levelet talált, érde-
kesbnél érdekesbeket Bornemiszától, ötvösöktói; ku-
rucz dolgokat, érdekes számadásokat stb. Thallóczy, 
mint az „Arch. Ér." segédszerkesztője Nahácsra is 
kirándult Somogyi derék mérnökkel, s ott az urasági 
réten 90 méternyire a nádasi s 30 méternyire a 
dombói úttól ásatott s legottaruérdekes kagyló-kövü
leteket, halakat talált. A pozsonyi 'prépostsági 
könyvtárban egy XVII századbeli magyar könyvet 
is találtak, melyet Szabó Károly^ eddig eltűntnek 
állitott, Deák Farkas azonban szerencsésen ráakadt 
egy példányra. A könyvecske czime: ,,Ereié es 
Haszna Szent Benedek Pátriárka keresztinek, az 
előttem iárók engedelméből (mondja a szerző) Bécs
ben, Anno 1668. Ajánlva van e munkácska Csáky 
László ur. Szent Gotthardi Apáturnak, Fráter Ro
mánná Czencz, Sz. MártonyiProfessustól." Hanem 
is unicum, bizonyosan ritka e könyvecske, melyhez 
sz. Benedek keresztjének rézmetszetü rajza van 
kapcsolva, és csodaereje tárgyalva. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók jövő évi 
nagygyűlése Budapesten lesz, s erről a központi 
bizottság Pestmegyét is értesitette, melynek e héten 
tartott közgyűlése örömmel fogadta az értesítést, és 
Szivák Imre megyebizottsági tag indítványára a fő
ispán elnöklete alatt működő 21 tagú bizottságot 
választott, mely a nagygyűlésre megteszi a kellő 
intézkedéseket, s összeköttetésbe lép a főváros ha
sonló czélu bizottságával. 

A magyarországi községi s körjegyzők központi 
egyletének alakuló közgyűlését szept. 12-én délelőtt 
9 órakor tartják Budapesten Pestmegye tanácstermé
ben. A közgyűlést megelőzőleg szeptember 11 -én 
délután 4 órakor az előleges értekezlet és ismerke
dési estély a Hungária vendéglőben lesz. A vasúti 
s gőzhajózási társaságok igazgatóságai még nem 
válaszoltak mind a vitelbér leszállítása iránti folya
modványokra, mindazáltal igazolványaikat a tagok 
az illető vasúti- vagy gőzhajózási pénztárnál mu
tassák fel, mert lehet hogy a vitelbér leengedése 
iránti utasítás az ideig mindegyik pénztárhoz meg
érkezik. A tagsági, 3 frt dij, Szabadházy Andor 
budaőrsi jegyzőhöz, mint pénztárnokhoz küldendő. 

Egyház és iskola. 
A budapesti egyetem most kezdődő tanévi rec-

torának és tanácsának beigtatása szept. 1-só nap
jára volt kitűzve, a tud. akadémia kisebb dísz
termében. Tárgyak : dr. Laubhaimer Feroncz lelépő 
rector zárbeszéde és dr. Hoffmann Pál rectori szék
foglaló beszéde. 

Ai orsz. nöiparegylet tanintézete ismét czélszerü 
intézkedések által érdemli meg a közfigyelmet. 
Tanodáját a most kezdődő tanévtől ipdrostanito-képző 
iskolává alakítja át, melyben a nők a kézi ipar 
oktatását megtanulhassák. Ahároméves tanfolyamra 
fölvétetnek oly 14 évet meghaladt nők, kik elemi 
iskolát végeztek, vagy ennek megfelelő vizsgát 
tettek. A beiratások szeptember elején kezdődnek, 
s 40 tanuló vétetik föl; a tandíj havonkint 1 frt, 
beiratási dij 2 frt. Ezenkívül ttém munkák folyama 
is lesz, melyen a varrás, szabás, himzés minden 
neméből, virágcsinálásból stb. adnak oktatást. Tandíj 
havonkint 5 frt, beiratási dij 2 frt. Továbbá a 
fehérnemű varrásból vagy ruhavarrásból külön is 
adnak oktatást. 

Az orsz. zeneakadémiában szeptember nyolcz első 
napján lesznek az uj tanfolyamra való beirakozások; 

VASÁRNAPI ÚJSÁG.  

10-dikétől fogva pedig a felvételi vizsgálatok. Csak 
már bizonyos fokú zenei jártassággal bíró növendé
keket vesznek föl; ifjakat, ha tizenöt évesek, leányo
kat, ha tizenhat évesek már elmultak. Tandíj félévre 
10 frt, külföldieknek 50 frt, beiratási dij 5 frt. — 
A nemzeti zenédében pedig, mely szept. 2-án délelőtt 
tartja meg közgyűlését, a növendékek felvétele az 
ének, zongora, orgona, hegedű, gordonka, gordon, 
fuvola, klarinét, összhangzat és zeneszerzés tansza
kokba, ugy szintén az általános zeneelméleti osz
tályba f. é. sept. 3-tól bezárólag 7-ikéig naponként 
délután 3—6 óráig az intézeti helyiségben (egyetem
tér 2. sz. I. emelet) fog eszközöltetni. 

Mi újság? 
Eötvös lézsefnek az ercsi-i temetőben pihenő 

hamvai fölé állítandó síremlékre gyűjtést rendez az 
a helyi bizottság, mely e kegyeletes czélt feladatul 
tűzte ki. Még 1874-ben az ottani takarékpénztár 
száz forintot ajánlott föl, s azon kívül 118 forint 
gyűlt be. De ez kevés, tehát a bizottság nyilvános 
felhívást intéz Eötvös tisztelőihez (s melyik magyar 
ember ne volna az), hogy vagy saját adományaik-

, kai, vagy pedig e czélra rendezett színi előadások, 
zene, táuczestélyek és majálisok tartása által a 

í nemes cjél megvalósítására közreműködni szives-
| kedjenek. A nagy költő, bölcsész, államférfi s a 

magyar közoktatásügy regenerátora, az a férfi, kit 
e nemzet legnagyobb fiai közé számit, s kit a kül
föld is a nagy emberek közé sorol, bizonynyal szebb, 
élénkebb emléket hagyott hátra nálunk is, sem
hogy e síremlék csak az ercsi-i buzgó bizottság 
által állíttassák fel, s a nagy közönség abban részt 
ne vegyen. Aláírásokat s összegeket Barnafy Balázs 
székesfehérmegyei főmérnökhöz Ercsibe kell kül
deni. 

A trónörökös jelenleg Dalmácziában időz, és 
szept. 5-kére Fiúméba is várják, hol két napot tölt, 
s onnan, a fiumei-károlyvárosi vasúton Budapestre 

í jön és a királylyal együtt a hadgyakorlatok meg-
! szemlélésére indul. 

Az aradi vértanuk emlékszobrának pályázatára 
már kiadták a felhívást. A költségvetés nyolczvan — 

j százezer forintra terjedhet; a szobor anyaga öntött 
I bronz, a talapzat márvány vagy gránit lehet. A ti-
| zenhárom tábornok plasztikai arczképe okvetlen föl-
; tüntetendő a művön. A pályaművek (egy méterhez 

nyolcz centiméter arányú) szobrászi minták, 1878. 
áug. 15-ig az aradi polgármesterhez küldendők be, 

I a jeligés levelekkel együtt. A pályamüvek mind 
j Aradon, mind a fővárosban két hétig lesznek ki-
; állítva. A legjelesebb munkák jutalmául kétszáz

ötven, százötven és száz körmöczi aranyos dijak 
i vannak kitűzve. 

Török győzelmi emlékek az aggteleki barlangban. 
B. Nyáry Jenő rendszeres ásatásokat indítván meg 

| az aggteleki barlangban, e hó elején több tudós tár-
I sával, kutatási czélhd ismételve bejárta a nevezetes 

föld alatti üreget. E közben egy eddig ismeretlen 
üregre is akadtak, s annak cseppköves szép képződ
ményeit mindjárt el is keresztelték. A barlang leg
szebb oszlopát elnevezték a „Pleenai diadal oszlopa'1 -
nak. Egy turbánszerü alakzat is korszerű nevet 
kapott: „Ozmán pasa turbánja." így akutszerű ve
szélyes lejárás pedig „Gurko-verefn" nevet kapott a 
keresztségben. 

Érdekes vendég tesz most látogatást az ország 
több részén. Júlia Alfréd ez, a franczia igazságügyi 

i minisztérium osztálytanácsosa, ki tavaly a nemzet
közi statisztikai kongresszuson is itt volt. Jelenleg 
a végből utazik, hogy adatokat gyűjtsön az európai 
igazságügyi állapotokról Írandó nagy munkájához, 
s igazságügyi viszonyainkat alaposan tanulmányoz
hassa. Trefort Ágost miniszter ajánlására dr. Grosz 
Lajos ur, közegészségügyi tanácsos kiséri kőrútjában 
s magyarázza neki az itteni viszonyokat. Juha 
Alfréd ur a múlt héten Nagy-Váradon töltött pár 
napot, hol megszemlélte a börtönöket, végig hall
gatott egy törvényszéki tárgyalást, s aztán Kolozs
várra utazott. 

A török sebesültek javára érkezett adományok
ról a konstantinápolyi „Turquie" aug. 16-ika 
száma közöl hivatalos kimutatást. A budapesti 
török főkonzulátus által beküldött összeg 2356 frt 
32 kr. Ebben a „ Vasárnap üjtág" utján begyült 

j összeg 38 frt 12 kr. 

Karhbadi emlék. Karlsbadban 1801-ben volt 
! egy FiMlater nevű előkelő angol, ki ott sok jót tett, 
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utakat készittetett, sőt templomféle emléképületet 
is emelt. Ennek oldalán sok felírás olvasható. Az 
idéii —mint bennünket tudósítanak —a többek közt 
a következő magyar verset írták föl oldalára : 
Csehországba jövénk, oivos külde ide, 
Vagy talán honunkban a forrás nem üde ? 
Forrásunk nem éltet, forrásunk nem ifjit ? 
Forrásunk nem tisztit, forrásunk nem segít'.' 
Vagy talán nincs tájék, mely ápolás alatt 
Édenkertté lenne, vagyonos és szabad ? 
Orvosod ma itten, holnap honunk földén 
Találná üdvödet, pénzedet ott költvén '? 
Findlater temploma, Findlater oszlopa 
A háladatosság temploma, oszlopa. 
De a mi oszlopunk, de a mi templomunk 
Hazánk szentelt tere; ez bölcsőnk, ez sírunk. 
Bár kevesen vagyunk, szorgalom, egyezség 
Hazánk jövőjére remény és dicsőség. 
Vidd oda vagyonod, vidd oda eszedet, 
Vidd oda szorgalmad, vidd oda szivedet, 
Vidd oda szerelmed, s légy boldog vagy szenvedj : 
A külföld csábjának te soha, se engedj ! 

KoritniCZán, mint nekünk e hó 28-ról irják, nz 
idei tömeges látogatás után most már csak kevés 
vendég található, s azok is menőfélben vannak, 
ugy hogy a fürdő csaknem üres, ámbár egy-két 
napra jövő látogatók még folyvást érkezuek. Pedig 
az idő tulajdonképen még csak most változott állandó 
szépre és melegre, mintha utólag akarná kipótolni 
a tulaj donképi fürdőidény alatti mostohaságát, 
a mikor bizony sok esővel és fogvaczogtató hideggel 
járt. E 27-én egy kis tűzi lárma is volt; a Huszár-
ház (Hunnia) melletti kis szin tetőzete kigyuladt, 
de rögtön eloltották. Oltás közben petróleumba ázta
tott papirt találtak a hájazat alá dugva, a mi arra 
enged következtetni, hogy a tűz nem a véletlen 
műve volt. Azonnal megkezdték a vizsgálatot. A 
legkitartóbb vendégek még itt Zsivora György, kir. 
kúriai nyugalmazott alelnök, ki most érkezett Karls-
badból, Kátay Gábor, dr. Plichta Samu, Nógrád
megye főorvosa, Kaszay, Körtvélyessy és Székely 
József királyi táblai birák, Schweiger Márton, Ghi-
czey Samu s még néhányan. Ezek egyrésze közelebb 
Tátrafüredre megy, hol most gyönyörű idő mellett 
a természetbúvárok, természetkedvelők, vadászok 
és professzionátus turisták idénye kezdődik. A köz
ponti Kárpátvidék ilyenkor a legszebb, s ilyenkor 
vannak ott a nagyszerű vadászatok. 

lidhat pasa a magyarokról. A párisi positivista-
társulat egy küldöttsége múlt vasárnapon tisz
telgett Midhat pasánál. Ez alkalommal Midhatot a 
párisi magyarok nevében is üdvözölték. Midhat erra 
így felelt: „A magyarok úgyszólván földieik az 
ozmánoknak. A két nemzet már korán tanulta meg 
egymást csodálni, s most szeretik egymást." 

miről nevezetes mégPIevna? Dr. Kohn Sámuel, 
budapesti rabbi, ki most a magyar zsidók történe
tének megírásával foglalkozik, azt írja, hogy 1550 
körül Plevnában „magyar zsidó hitközség" volt. A 
fenmaradt adatok Plibhna várost emiitik, s hozzá 
teszik, hogy a magyar zsidó hitközség tagjai buduni 
zsidók voltak. Sokan Plibhnát Magyarországon 
keresték, mások a jelenlegi Plevnát értették alatta, 
Budunt pedig Viddinnek sejtették. Egy XVI-ik szá
zadbeli török-zsidó forrás azonban tisztán Plevnát 
említ, hol két zsidó hitközség volt, egyike magyar. 
Verancsicsnak 1555 körül készült krónikáj ában pedig 
olvasható : ,,Az Terek Császár a Zydokatt Budáról 
haiora rakatta, Terek Országban wytette, es minden 
warossonkentt elosztotta." így jutottak Budáról 
(melyet héberül vagy törökösen Budun- vagy Budái
nak neveztek) a zsidók Plevnába, hol azonban az 
ott levőkkel egyesülni nem akarván, külön magyar 
hitközséget képeztek. Vájjon e magyar hitközségnek 
lehet-e még nyomait találni Plevnában ? 

Adakozások. A török sebesültek javára Nagy 
István ref. lelkész Bisséből 12 frt 70 krt küldött be 
hozzánk, mely egy aug. 20-ikán összegyűlt társaság 
adománya. — Kis-Ujfaluból Kovács Klára egy cso
mag tépést és 1 frtot küldött, azon óhaj kíséretében, 
hogy „bár elég volna már a vérontás, leszállna a 
béke angyala és meghozná az enyhítő balzsamot és 
győzelmi koszorút." — Makóról pedig „egy va
lakidtől 1 frtot kaptunk ugyané czélra. Átadtuk 
a budapesti török főkonzulságnak. 

A bábom. Aug. 21 -ike óta minden hirlapolvasó 
izgatottan veszi kezébe az újságot, hogy megtudja: 
mi történt a Sipka-szorosban '? Szinte mellékes lett 
e mellett a harcz más szintere és egyéb háborús ese
mény. Kis-Azsiából megjött a hir, hogy aug. 25-én 
Mukhtár pasa nagy győzelemmel koszorúzta meg 
aug. 18-iki, szintén diadalmas csatáját. Kurukdará-

j nál 200 ágyú bömbölt, s a Karsz vize völgyében 12 
| angol mértföldnyi területen folyt az ütközet, ós 
i elesett 4000 orosz ; mindez másodrendű. Az pedig a 
l legcsöndesebb „tudomásul vétel" mellett olvasta-
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tik, hogy Batum körül is megverte Dervis pasa 
OkloBsio tábornokot, ki 400 embert vesztett. Kis-
Ázsiában már ez így szokás, de mi történik a Sip
kában ? Pedig minden nap jön hir, orosz, török 
forrásból, magán értesülésből, de az izgatottság 
nem csillapul. Valóban rendkívüli erőfeszítés is az, 
melylyel Szulejmán pasa emberei aug. 21-ike óta 
vívják a Sipka-szorost, hogy a Balkán utolsó szik
lájáról is elűzzék az ellenséget. De e sziklák szövet
ségesei lettek az oroszoknak. A „rongyos hősök" 
(mint Szulejmán pasának épen nem díszes, de edzett 
és lelkesült hadát nevezik) az orosz ágyuk és puskák 
öldöklő tüze közt tehetnek előre mindent lépést, és 
ostromolják a szikla-erődöket. A nap égető, ut nincs, 
s eleséget, vizet a csatasorokban kell vinni maguk
kal ; de harczolnak rendületlenül, s golyók zápora 
közt emelnek védelmező sánczot, mely mögött 
összeszedhessék magukat, s folytathassák a viadalt, 
nappal és éjjel. Minden nap az idegekre ható uj és uj 
részlet hirét hozza meg, s az olvasó azt hiszi: most 
már csak betelt a mérték, elég vér csorgott. De 
nem, már a kilenczedik napja is elmúlt a hősiesség 
és a kétségbeesés e párviadalának, s a törökök még 
nem urai a szoros minden erődjének. Az oroszok 
részéről a védelem negyedik napján elesett Doro-
sinszky tábornok, Dragomiroff megsebesült, de a 
válság pillanatában uj segítséget hozott Radeczky 
tábornok. Borzasztó nap volt az aug. 27-iki, mikor 
a törökök a szoros hágója felé kerülve, a magasból 
is tüzeltek, s mindenfelől rohamot intéztek. El is 
foglaltak több erődöt, de az oroszoknak még ma
radt erős védelmi helyök, s a harcz tovább folyt. 
A küzdelem kilenczedik napjáról ellentmondó 
hírek izgatják még jobban a nagy érdeklődést. 
Az orosz hivatalos jelentések azt mondják: „a 
törökök rohama gyöngül, mi erősen tartjuk ma
gunkat". Konstantinápolyi magántáviratok sze
rint: az oroszok három oldalról körül vannak véve, 
s többé nem kaphatnak segélyt Gabrovából. Bécs
ből pedig azon hir elterjedését táviratozták, hogy 
oda érkezett tudósítások szerint Szulejmán utasí
tást kapott Konstantinápolyból a sipkái harczok 
abba hagyására; míg a ,,N. fr. Presse" az orosz 
főhadi szállásról kapott távsürgönyben hirdeti, hogy 
a törökök e pokolbeli hegyszorosban minden ural
kodó magaslatot elfoglaltak, elálltak a Balkán 
minden ösvényét, sőt Szulejmán pasa hadseregének 
egy része a harcz alatt szerencsésen átjött a Balká
non, összeköttetésbe jutott Ozmán hadseregével, s 
a sipkái barczokat most Szulejmán hadtestének 
centruma folytatja ; az oroszokra nézve a kataszt
rófa ideje most már elérkezett. Orosz hivatalos 
vallomás szerint aug. 28-ika estéjéig az oroszok 
vesztesége 98 tiszt, 2633 katona, de csak sebesültek
be u ; a halottak számát nem említik. Legpusztí
tóbb volt az öldöklés aug. 27-én, mikor az oroszok 
az Aikiridsi-bel magaslatot akarták visszafoglalni. 
A törökök, kik oly halálmegvetéssel támadnak, 
bizonyosan többet vesztettek, mint a sánczok és 
erődök közt levő oroszok. 

—x— Ajánljak t. olvasóink figyelmébe Krausz 
Mór helybeli derék posztó kereskedőnk (uj bécsi-
utcza 6-ik szám) az őszi és téli idényre kitűnően 
felszerelt posztó üzletének lapunk mai számában 
foglalt üzleti hirdetését. 

Halálozások. 
DÖMÖTÖM NÉMETH JÁNOS 1848—49-iki honvéd

ezredes, elhunyt e hó 25-kén Budapesten, 91 éves 
korában. Benne Németh Albert képviselő édes atyját 
gyászolja. A mindenki által becsült veteránok min
dig fogyó kis csoportjának egyik tiszteletreméltó 
alakja volt, ki már 1809-ben a napóleoni háborúk 
alatt, mint huszárkapitány szolgált. Nyugdíjban 
sokáig volt, mígnem 1848-ban V-ik Ferdinánd 
király őrnagynak nevezte ki, s a fölkelő ráczok ellen 
harczolt Szenttamásnál. Mészáros Lázár hadügy
miniszternek benső barátja volt. A szabadsághnrcz 
végefelé a mezőhegyesi ménesek igazgatójának ne
vezték ki, de ez állasát már nem foglalhatta el. Az 
osztrák hadi törvényszék tizenötévi várfogságra 
Ítélte, de nemsokára bátyja, Németh György püspök 
közbenjárására kegyelmet kapott, s később pedig 
nyugdijat is. 

Elhunytak még: UNGER HENRIK (kit átalánosan 
Smiedungernek neveztek) a főváros egyik leggaz
dagabb polgára, a városi bizottság tagja 68 éves 
korában. — MILLER ADOLF, a szabadságharcz egyik 
bajnoka, Szolnokmégyének egykori alispánja, s Deés 
volt polgármestere, utóbbi időkben pedig igazság
ügyminiszteri számtiszt. — ÓNOPY SÁNDOR, Szentes 
város egyik legkeresettebb ügyvéde és széles körben 
ismert s becsült férfiú. — BAGOSSY KÁROLY, Bihar
megye bizottságának tagja, N.-Váradon. — Rrs-
WORM ALAJOS, a Domonkos-rend soproni házának 
aranymisés tagja, ki sok évet töltött a tanári pályán 
is, s 1848-ban általa összegyűjtött összegből ren
dezte be a bánfalvi katonai kórházat; 77 éves ko
rában. — CZIRIÁK LAJOS, pócs-megyeri közbirtokos. 
— vjzv. ÁGAI JÖZSEFNE, szül. Schlesinger Jozefa 
asszony, dr. Ágai Adolfnak a „Magyarország és 
Nagyvilág" s a „Borsszem Jankó" szerkesztőjének 
édes anyja. 

SAKKJÁTÉK 
926-dik számú feladvány Kondelik Károlytól. 

(A legújabb lipcsei feludrány-tornából.) 
Sötét. 

921 -dik számú feladvány megfej tése, 
Loyd Samutól. 

Megfejtés. 
Világos. SStít. 

1. Hc3—d5: c6—i5: (a) 
2. Vg7—c7 Kd4—e3 (b) 
3. Vc7—h2 t. sz. 
4. Vh2—d2—f4 mat. 

(a) 
1. Kd4—c4 
2. Yg7—a7 Kc4—b5: (c) 
3. Hd5—c3f K tsz. 
4. Va7—a4 inat. 

(b) 
2. c5—c4 
3. Kc2—d2 t. sz. 
4. Vc7—c3—b6 mat. 

(e) 
2. Kc4—d4 
3. Va7—alf stb. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp 
József. Gelsén : Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly. Miskolczon: Hartniann testvérek. Bog
láron : Mayer Károly% Budapesten: K. J. és F . H . Maros
vásárhelytt: Csipkés Árpád. Kolozsmonostoron : Brauucr 
Gyula. A pesti sakk-kör. 

Előfizetési föltételek 
a 

VASÁENAPI ÚJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
j ú l i u s — d e c z e m b e r i f o l y a m á r a . 

N e g y e d é v r e : 
i Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 3 frt — kr 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

a „Hát>oru-Króniká"-val együtt . 3 frt 50 kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság z frt — kr. 
Csupán a Vasárnapi Újság a „Háború-

Krónika' -val együtt 2 frt 50 kr. 

F é l é v r e : 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 6 frt — kr. 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

a ,,H4bora-Kronika -val együtt. . 7 frt — kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság 4 frt — kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság a „Habom. 

Krónika' -val együtt 5 frt — kr. 
C y Azon előfizetők, kik a „Hábom-Krénika" 

ez. képes heti közlönyt elejétől kezdve kívánják megsze
rezni, előfizetésök alkalmával a május és június-havi 
számokat 10 krajosárért rendelhetik meg. 

A „Vasárnapi Újság" számai a folyó év elejétől 
kezdve havi füzetekben is kaphatók. Egy-egy havi főzet 
ára csinos borítékban 70 krajezár. 

C3°" T. előfizetőinket fölkérjük, hogy szívesked
jenek az előfizetés megújításánál, vagy a „Háboru-
Krónika" megrendelésénél c z i m s z a l a g j u k b ó l 
egy példányt a posta-utalványra ragasztva bekül
deni, s minden reklamácziót és egyéb a szétkül
désre vonatkozó közleményeket a k i adó-h iva 
t a l h o z küldeni. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-uteza 4. szám) 

Szerkesztői mondanivaló. 
A kinek nincs párja. Jó utón jár ; mert hangja 

őszinte, keresetlen, csinos. Ha tömöttebben tudna dol
gozni a a terjedelmet szorosb arányba hozni a tarta
lommal : közölhető is volna. Legalább egy — tán két 
strófával is rövidebbre lehetett voliia vonni. — A más 
kettőben ínég kevesebb az uj eszme, de azok is elég csi
nosak s hangjok is lyrai. 

Ideálomhoz. Hozzá. iTáuczos.) Kezdetlegességek. 
Kritikán alul: A csikós buja Irinának. Tán azért 

legyünk tétlenek. Bánk báu. Távozó barátomhoz. — 
A török konzulhoz B—ben. A költő halála. Hazám 
Búcsú. — Szőke angyal Bégi dalok uj kiadásban. 

Átalános kritika. Másodszor is azt mondjuk róla, 
hogy semmitsem ér. Őszintén tanácsoljuk : ne folytassa 
ezt a mesterséget, melyhez a legparányibb tehetséggel s 
hivatással sem látszik bírni. 

A vén koldns. Nincs benne semmi, a mi közlését 
igazolhatná Köznapi felfogás, költői erő nélküli tárgyalás, 
s mindeu tekintetben a legnagyobb középszerűség. 

Vendéglői élet Amerikában. Száraz leírás; el
avult adatok; semmi szellem, semmi érdekesség. Ily 
tárgyak, uj oldalról feltüntetve, vagy szellemesebb tár
gyalással órdekesitve, jól bevágnának lapunk körébe, de 
igy nem használhatjuk. 

* A király vessieje{ A tárgy számtalanszor fel van 
már dolgozva: ^ jobtían is (pl. Garay az Árpádokban.) 
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Rozália 
Erős 
Vida 

21 B 14 Tádé 
22 Agathon 
,23 Lapas 
.24 Eutich 
25 Titus 
Í26 Adorjác 

24 
25 
26 
27 
28 
29 B. az év 
IT. 5(381! jé S kisasszony napjJKisaszony napj.27 Poemen 

Hold változásai. # Újhold 7-én 2 éra 17 pereztor délut 

T a r t a l o m : Midhat pasa (arczkép). — A törők 
katonák. — Déryné naplójából (folyt.) — Képek a harcztérröl 
(hét képpel). — Servadac Hector kalandos vándorlása a naprend
szeren át (képpel). — Egyveleg. — Kelléklet: Paradicsom
kert a Boszporuszban. — Még két veterán. — A kutyafejű 
tatárok. — Irodalom és művészet. — Kőziiitézetek, egyletek. 
— Egyház és iskola. — Mi újság? — Halálozások. — Szer
kesztői mondanivaló. — Hetinaptár. 

Felelős szerkesztő : l ágy Miklós. 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 

x Assicnrazioni Generáli. Az ezen intézet folyó 
hó 16-kán megtartott közgyűlésén megválasztatott 
a társulat képviselősége a kezdődő három évi idő
szakra. Eredmény az alapszabályszerűen kisor-
soltaknak újbóli megválasztása lett. Az elhunyt 
Hagenauer János igazgató és Caroli Dániel választ 
mányi tag helyébe megválasztattak Levi Masino ur 
az első, b. Wodianer M. ur az utóbbi helyébe, mig 
az eddigi vezértitkár Levi Massino ur helyébe Besso 
M. vezérügyelő ur neveztetett ki. Ezután az 1876-ik 
üzleti év zárszámadásai lőnek jóváhagyva, melyek 
286,092 frt 80 kr. tiszta hasznot mutatnak fel. — A 
közgyűlés elhatározd abból 61 frt 50 krt aranyban, a 
20 frankos darabot 8 frt 20 krral száiflitva = 150 
frtot, az intézet alaptőkéjét képező 4000 részvény 
mindenik után, osztalékul kifizetni. — Érdemesnek 
tartjuk azt kiemelni, hogy ily nyeremény elérhető 
lön, noha az intézet az 1876-ik évben biztosító felei 
nek 5.848,942 frt 5 krt fizetett ki kártérítés gyanánt 
s készpénz-tartalék alapját 700,175 frt 3 krral nö
velte. A nevezett intézet azon eljárása, miszerint 
évenként a káreseteket részletezve a kárvallottak ne
veinek s az általok felvett összegek megnevezésével 
közzéteszi, mindenesetre dicséretet érdemlő, mert 
ezáltal világossá válik a biztosítás jótéteménye, H 
bárki is könnyen meggyőződhetik felőle, miszerint 
az Assicurazioni Generáli által alapítása óta kifize
tett kárösszegek 116.499,981 frt 59 krra rúgnak. — 
Nem kevésbbé fontos ama legújabban behozott 
rendszer a részvényesek és a közönség elé a zár
számadásokat minden ágból elkülönítve terjeszteni, 
minek folytán azután a részvényeseknek kiosztott 
kimutatások nyolc elkülönített számlából állanak és 
pedig egy-egy a tüz-, jég és szállítási biztosítás há
rom ágából, egy-egy az életbiztosítási ág három 
különböző osztályából, a tőkék elhelyezéséből befő 
lyó jövedelmeknek kimutatásából, és a nyeremény 
és veszteség számláiból, s ezen felül még egy táblá
zatból az életbiztosítási ágazatok különböző osztá
lyai díjtartalékának összeállításával, vala nint a kö
vetkező évben esedékessé válandó dijakéból. Ezen 
könnyen áttekinthető összeállítás még egy igen pon
tos 23,095.749 frt 59 kr. összes értéknyi vagyon- és 
teherkimutatással egészíttetik ki, anélkül, hogy ab
ban a jövő évben behajtandó 11,216.541 frt 36 krnyi 
dijak már be lennének tudva, továbbá még egy az 
intézet tulajdonát képező 2,852.969 frt 62 kr értékű 
értékpapírok részletes kimutatásával, melyek a dec. 
31-iki árfolyam szerint lőnek számítva, mely átalán 
véve. alább áll a jelenlegieknél. 



•>;>; VASÁRNAPI UJSAG. Jő. SZÁM. 1877. UUV. ÍVKOLYA 

Xgv hatszor hasábzott petit sor, *h^? innak beire egyszeri î -tatusuál 
U knjezár; tSbbazSri igtatásnAl 10 knjezár. Bélregdi] külöu minden 

igtatis után So kr. 
HIRDETÉSEK. Kiadó-hiTBUInnli számára hirdetményeket elfogad Béctbnt; Hasit* 

slein és Vogler Wallfischgasse Nr. 10, Motse R. Seilerstute Kr. 1 *, 
Oppelik *. WollzeUe Nr. 22. 

BAYER KAROLINA 
t an - és nevelőintézete, műveltebb osztályú leányok számára 

6-tól egész 16 éves korákig; alapíttatott 1858-ban, 
B u d a p e s t e n , b e l v á r o s , k o r o n a h e r c z e g ( u r i ) - u t c z a , 8 . sz. I . e m e l e t . 
Eaen intézet, mely nagy terjedelmessége és czélszerü siervezeténél fogva, a mait iskolaévben 

is 110 b e j á r ó és 12 b e n l a k ó növendéket számlált, a legkitűnőbb tanerők, tanárok és nevelonrtk, 
valamint minden megkívántató taneszközökkel rendelkezik. Az uj iskolaév szept 1-én, az oktatás 
6-ikán kezdődik. A benlakó és bejáró növendékek beiratása szept. 1-töl kezdve szept. 6 ig délelőtti 

| 1 0 - 1 2 óra közt történik. Később érkezendő növendékek, csak e öleges levélbeni jelentkezés után. a 
mennyiben a szervezési terv megenged , vétethetnek figyelembe. Programmal az intézet egész kész
séggel szolgál. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
m a g y a r i roda lmi i n t é z e t k i a d á s á b a n B u d a p e s t e n ( I V . e g y e t e m - n t c z a 4 ) 

m e g j e l e n t é s k a p h a t ó : 

ETHNOGRAPHIE VON UNGARN. 
PAUL HUNFALVY 

itt. klit<fli«»d ámr mormr. Akadémia* Amr Winci#chnft«;a. 

M i t Z a i t l m u i u D á ] Ue> V*« r t *•-•*•>? r»» i n a D e u t s c h e u h e r t r a g e n 

P r o f . J . H . S C H W I C K E R . 

JB9 Boae.n.gr. Or./cw. — I^reis 4 Jt. 50 Icr. 

Magyarország népessége nye lvének é s vw.lásának különf'élesége, er
kölcse inek és szokásainak különbözősége, ú g y történelmének vál tozatossága 
é s műve l t sége által már r é g magára vonta ú g y a tudósok, mint á ta lában a 
művelt v i lág figyelmét. Eddig azonban a műve l t közönség nem birta e 
tarka, sokszorosan összekuszált á l lapotok és v i szonyok m e g b í z h a t ó r a j z á t . 
Hunfalvy Pá l m ü v e : »Magyarország ethnographiája* e h iányt pótolja. A 
nye lvésze t i é s történelmi dolgozatai nyomán külföldön i s j ó hírnévnek ör
vendő szerző e müvében M a g y a r o r s z á g n é p t ö r z s e i n e k t ö r t é n e l m é t é s 
j e l e n é t t u d o m á n y o s alapon behatón és alaposan ismerteti . Különös tekin
tettel van e mü a magyar népre, me lynek származása, rokonsága, műve l t s ége 
és fej lődése e b b e n e l ő s z ö r tárgyaltat ik k ie lég i tö módon és töké le tesen . Az 
egy évszázad óta annyiszor fö lvetet t kérdés i t t vég l eges mego ldás t nyer . 
E mü igen értékes köz leményeket tartalmaz még Magyarország e g y é b nép
törzscinek történelme é s je lenéről is . A német átdolgozás nem szoros szósze
rinti fordítása az eredetinek, és az erre i l le tékes átdolgozó (Schwicker tanár) 
által, a ki teljesen bir az ehhez szükséges tudományos képzet t ségge l , számos 
oly pót lékkal bővíttetett , mely a mü becsé t emel i . Különös figyelembe ajánl
juk e müvet , mely n e v e z e t e s e n g a z d a g í t j a az i r o d a l m a t . 

/Vjífc'frV ^ ' < . The Singer Manúfactiiring C 
New-York: (Amerika). Budapest, csak váczi-utcza „a YasMólioz." 

4 világ legnagyobb varrógép-gyara 
ajánlja a fe lü lmulhat lannak ismert eredeti Singer-féle új családi varrógépekéi rt5M5,71. 

Minden készlette l tüzdelés , fodoritás , vattázás , behajtás , sujtás- fe lvarrás , k e s 
k e n y é s szé l e s szeges , zs inór-bevarrás szél- é s ajour-varrás é s zs inór-szegé lyezésre 
s t b . ; m e l y e g y s z e r ű szerkezete miatt minden e g y é b rendszerű fölött e l ö n y n y e l b i r ; 
t o v á b b á k ü l ö n l e g e s s é g e k e t szabók, cz ipészek, n y e r g e s e k stb. eff. számára. 

E l a d á s k i s ö s s z e g l e t é t e l e m e l l e t t r é s z l e t f i z e t é s r e , v i d é k r e i s , 
Fióküzlet: Buda, viziváros, íő-utcza 52.szám, gróf Andrássy palota. 

3680 

Budapest, csak váczi-utcza. 
A Fnmklin-TáTglÜSÍ magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-

uiczu 4-ik ozuni) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 
^t*if*t"r*i"* ̂ ^~r*w^<* * i * * *«** f*i%* * I* I * iwifw\nn<v iv ĵti .-wom 

T I P R A Y J Á N O S 

Magyar-német, Német-magyar 

két kötetben. 
Á r a f i i s t w e e g y - e * y y k ö t e t n é l * 5 0 I n * . 
A. l t é / t k ö t e t e g - y v í l s z o n k ö t é s b e n 1 f i - t -4LO k r . 

••IJUUVWI1JU V r f i T i ' r i ' • i - - • i ' • ' • •• ' • ' • " — • • " • • — . v w ^ ^ r o ^ w - w . ^ . v 

WALSER FERENCZ 
első magyar gép- és tűzoltószer-gyár, harang- és érczönlíídóje, 

n janija szabadalmazott uj szerkezeti! f e c s k e n d ő i t , tűzoltó-egyletek 
l e g é n y s é g i f e l s z e r e l é s e i t , vállalkozik k n t a k . s z i v a t t y ú k 

és h a r a n g o k készítésére, 
jótállás mellett a legjutányosabb árakon. 

Különös figyelmébe ajánlja a n a g y é r d e m ű gaxdaközönségnek, saját-
készitményü és transatlantia szivattyús kntait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerel hetesére nagy figyelemmel külön fe lá l l í tot t v izmütészet i osz
tá lyát . , 3220 

Mintaszereléselr, Képes áriájuk, tiyanatra rendelkezésre állanak. 
Ziokteltp .Erdély és fíominia részére: golozsrártt, belsomonostor- titcza. 

i n d e n e d d i g i v i l á g t á r l a t o n , h a l a d á s , j ó í z l é s é: 
e r s e n j k é p e s s é g e é r t , e l s ő d i j a k k a l j n t a l m a z v a 

877. Őszi és té l i 
L e g o l c s ó b b é s l e g n a g y o b b 

VidM meffrenfleléseK 
pontosan és gyorsan 

te l jes í t te tnek. 
POSZTÓ-GYÁR 

B u d a p e s t u j b é c s i - u t c z a 6 . sz. 

M.mt&k 
ingyen sjiérmentve, 
Csomagolásért dij nem 

számíttatik. 

Angol-, FranrziMor.sziin. Belgiumban és a bi-lCöldön eszközölt elo 
nyös bevásárlásuk képesitnek, hogy mindaz áruk minősége, min,} a 
legolraóbbra szabott ár tekintetében bárkivel versenyképes 
lepjek. — Ugy mint eddig, ezután is minden igyekeze
tem oda leend irányozva, hogy üzletem iránt az. 
eddig nyilvánult nagymérvű bizalmat pon
tos és figyelmes szolgálatom által 
mindinkább kiérdemeljem 
3760 

Braun Móricz 
l á b b e l i - g y á r á b a n 

Budapesten, 
király-utcia 61 sz. 

nem csak olcsó, de jó czipök kaphatók, 
u. i. 

Női papucsok nemezből . 40 kr. 
Nöi bázi czipök ripsböl. . 70 kr. 
Nöi ffizö-topánka lakk-orral, 

szépen fűzve, magas vágás
sal ft2.40 

Eberlasting- vagy bör - húzó 
topánka, magasvágásu roc 
coco-sarkkal, a legfínom ab
ban kiállítva kettős talppal ft 2.80 

Uri topácka,chagrin-b8rböl, jól 
munkálva, kettős talppal fit 3.50 

Ugyanazok díszített lakkorral 3.90 
Topánka, fénymázos bőrből, 

chagrain szárbetéttel, erősen 
csavart, kettős talppal frt 3.80 

Csizma fénymázos bőrből, 
chagrain- vagy bagaria-bőr
ből, ránczczal és csavart ket
tős talppal 8.50 

levélbeli m.zrendslések posta-ntiarét, s a 
legelemibb és logjobb kisiolgálatérii ké

mkedés mellett eszközöltetnek. 372,1/9 

I I m mos! 
8 0 centim, hosszú valódi 
liajfoiiatok igen tömötten 
betét nélkül, egyedül ter
mészetes tisztán mosott 
bosszú emberi bajból 
csak 2'/j frt — szebbek: 
3 frt, 31/, frt, 4 frt, égisz b 
ftig legpompásabbak nagy 
színválasztékban ajánlja 

L ö w e n b e i n J . , 
elsösleghirnevesebb hajfo-
naté a chignon-gyára Bu Na
pesten, k is inezö-utczn 
30. sz . l - s ö em. (a teréz
városi templom közelében). 

Levélbeli megrendelések ponto
san, lelkiismeretesen s tökéletesen 
a beküldött hajminta szerint, posta-
utánvéttel teljesíttetnek 9 a meg 
nem felelök kéazséggel kicseréltet-

| nek. — HajfUrtözetek a legdúsabb 
választékban s minden nagyságban 
2VJ írttól egész 5 írtig. 3675 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
mm Irodalmi intézel Másaira (Bniapest, egyetem-utcza 4-Lt számj 

megjelent és mMen könyvárusnál tolató: 

I 
Beszély- és rajzgyűjtemény. 

Irta 

Tartalom l E g y igaz történet . — A nagymama. — 
Marg i t levelei . — Rászedve. — H i v a n a sírig. — Egy 
este a hegyek k ö l t . — A k i az ideálját keresi. — A ki 
sohasem szeretett . — K é t csattanás. — A m í g a férj • 
klubban van. — Virág Pis ta csókja. 

Ln fftml frt 50 kr. 

F 
vagy 

A NEVELÉSRŐL 
Irta 

L\ 

ROUSSEAU J. J. 
'rancziából fordította és magyarázó jegyzetek 

ellátta 

FÜHRER IGNÁCZ. 
A r a f i k z v e 3 f r t 4 0 l c r . o . é. 

= / W í ' 

- H 

Előfizetési föltételek: T i 8 ^ * 1 ™ J ° POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt / egész évre .. 12 frt 
\ télévre 6 » 

Csupán a VA8ABNAl>I ÚJSÁG : I egész érre- < 
\ félévre . .. 

8 frt 
4 • 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : / egész évre.. .. 6 frt 
\ félévre 3 • 

36. szám.-1877. Budapest, szeptember 9. XXIY. évfolyam. 

T H I E R S ADOLF. 
1797—1877. 

EGY hosszú és nagy életpálya zárult 
be, szeptember 3-kán esti 6 órakor, 
egészen váratlanul. A távíró Par is

ból azzal a hírrel döbbentette meg a világot, 
hogy Thiers Adolf, minden megelőző 
betegség nélkül, szélhűdés következtében 
meghal t . 

A nagy alkotmányküzdelemben, mely
nek Francziaország, ugy látszik , i smét 
küszöbén ál l : Thiers neve magasra emelt 
zászló volt, mely felé a köztársasági pár t 
összes árnyalatai tisztelettel és bizalommal 
tekintettek. Elesvén ő , a köztársasági 
nagy párt közös zászló nélkül maradt . A 
„konzervatív respublika", melynek jelsza
vát ő tűzte ki először, az épen nem kon
zervatív hajlamú Francziaországban, vezér 
és képviselő nélkül marad t ; s félő, hogy 
a szélső elemekre marad a vezénylet. 

Bár 80 évet élt, s igy — testi és lelki 
elevensége daczára — tőle hosszabb időre 
nagy tevékenységet várni alig lehetet t 
volna: halála épen e perczben, az uj kép
viselőválasztások s a köztársasági p á r t 
elleni kormány-nyomás közepette, kétség
kívül oly csapás, nemcsak pártjára, h a n e m 
egész Francziaországra nézve, melynek 
nagyságát még ellenfelei s pályájának becs
mérlői sem tagadhatják. 

Mert tagadhatat lan, hogy Thiersnek i s 
voltak becsmérlői. Minél hosszabbra terjed 
valakinek élete s különösen közpályája, & 
minél nagyobb, vagy épen döntő szerep 
ju tot t részébe, annál inkább ki van téve 
annak, hogy pályája egyes részeit szárazon 
egymás mellé áll í tva, következetlennek, 
vagy épen elveihez hűtlennek látszassék. 
Egy hosszú életpálya vezérfonalát nehéz 
néha az első tekintetre fölismerni, s az 
állam vagy társadalom élén álló egyének 
sokszor jőnek abba a helyzetbe, hogy a mi 
irányt tegnap magukénak vallottak s egész 
szívóssággal látszottak követni, attól m a , 
vagy holnap tetemesen eltérni kénysze
rülnek. Hogy közönséges, vagy épen ön-
érdek-szülte következetlenség vagy elv
tagadás-e a mibe estek, vagy ellenkezőleg 
épen a végezel rendületlen sarkpontja az, 

a mi őket a látszólagos következetlenségre 
bir ta: ezt csak az egész életpálya s annak 
minden mozzanata higgadt egybevetése 
u tán lehet igazságosan megítélni. 

Thiers életpályáján, mely az imént 
zárula be, végig pillantva, ha őt pályája 
első felében a monarchia s az orleansi ház 

legerősebb oszlopául, annak végszakában 
pedig a köztársaság megmentőjeül s a 
köztársasági forma apostolául látjuk szel
leme összes erejével s a meggyőződés 
csaknem példátlan szívósságával működn i : 
önként támad a kérdés, vájjon következet
lenség bélyegét lehet-e sü tn ianagy állam-

T H I E R S A D O L F . 




