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• g y hatgior hasábzott petit sor, íagy i n n i i helye egyszeri igtatáenál 
18 krmjczii; többszöri igt*tásnal 10 krajczár. BéJvt-gdij külön minden 

igtfctáa után 30 kr. HIRDETÉSEK. Kiadó-hi-rataftmk számira hirdetményeket elfogad Bietbtn: H I S J H 
stein é i Vogler WaDfleohgmose Ni. 10, Mosse R. Beüeratttte Kr. i i 

Oppelik A. Wollieile Ni. M. 

4096-S 

Ar-leszállitás! Q es njem 
__ . . . , , A. WISSNYEI GYULA, 
Női divatkelm.éks"<lc>p 

és kész öltönyök 
en leszállított áron 

Keller és Zsitvay 
inélyi 

n ő i d i v a t á m - r a k t á r n k b a n 

Budapesten, szervitatér, szerviták 
épületében. 

100 fitos 
50 frtos 17 

Sorsjeijel[ részletfizetésre. 
4122 

Magyar sorsjegy 
Salzburgi sorsjegy 
Be'csi sorsjegy 
Hitel-sorsjegy 

ti 

L e g k ö z e l e b b i h ú z á s 
20 részlet 5 frtjával \ *lecz. 

3 frtjával/ 15-én. 
V i»n. 

2 írtjával | 3-án. 11 

24 

20 

5 frtjával l jsn. 
í 3-án. 

10 frtjával. 
Magyar sorsjegyre 3 frt. Bécsi sorsjegyre 3 
frt. Hitelsorsjegyre 5 frt, együtt 10 frt 25 kr. 

T C , 1 Jí"\ AsTV A 1 ? " s o r s J e g y e k r e , állampapírokra, 
J L < X v y X " g ^ " x \ . részvényekre legjutányosabban 
^ T it ^T banküzletében, 

I jf% 1 » / I I _ h a t v a n i - n t e z a , a z n j v i l á g ' 
u t c z a á t e l l e n é b e n . 

Figyelmeztetés sérvbajokban 
Legújabb találmányú ruganyos sérv-

kötóinkAutztria-Magyarorazá^banutÁn-
észités ellen cs. k. legmagasabb szaba-
alommal biztosiitattak. 

Figyelmeztetjük ennekfolytán a t. 
ez. közönséget, hogy ruganyos sérv-
kötöínk egyedül nálunk kaphatók, hogy 
azokon érezrúgók nincsenek, a sérvnyi-
lásra egyenletesnyomást gyakorolnak,és 
éjjel nappal fájdalom nélkül viselhetők. 

Buiroth tanai cs udvari tanácsos urBécsben, több orvost tekin
tély s nagy azámu beteg sérvkötöinkröl a legnagyobb elismeréssel nyi
latkoztak. 

Ruganyos sérvkötöinket, köldök-sérvekben, anyaméh és vég
bélesésben szenvedők számára készítjük. 

A ruganyos sérvkötő megrendelésénél kérjük tudatni, hogy az 
jobb, bal, vagy kettős-e, ez utóbbinál a sérvnyilások egymástóli távol
ságát, mindenesetre pedig a medencze körzetének s a sérv nagyságának 
mértékét. 3699 

A r n g a n y o s s é r v k ö t ő k á r a : 
Egyes darabja 6 frt 
Egyes finomabban díszítve darabja . . . . 7 frt. 
Kettős darabja 10 16 forintig. 
Köldök-séiveknek 10 -15 forintig. 

Gyermekek részére 4<fl '0-kal olcsóbb. 

Schottola Ernő és Neoschil, 
Budapest, váczi-uteza és Gizela-tér sarkán, Mocsonyi-ház, 

a ruganyos sérílotök feltalálói és egyedüli készítői. 

Bécsi k a r á c s o n y i ajándék 
csak 4 frt 9 5 kr. o. é. 

A legújabb 90 darab,játékszer link és Irányoknak, bármely 
kor és bármely ál lásban, közöttük pompás, hatásos darabok, 

mekvk feltűnést keltenek. 
H Z Mindenki oly gyorsan vásároljon, mint csak lehetséges, 

miután Később érkező megrendelések nem lesznek oly p nt- s-m 
kivihetők. 3931 
1 na<y opera-szisház 1 dobozba 1 pompás bábu, valódi bécsi 

csomagolva, alakokkal és disz 
letekkel. 

1 zene-eszköz, jól hangolva, me
lyen minden gyermek játszha-
tik; hatásos darabok. 

1 teljes gyermek-teriték britan-
nia-ezüs bői. 

1 carton, az or-sT-török harcz-
tért tartalmazva. 

1 carton, teljes konyha-felszere
lést fémből, tartalmazva, 

l varázstrombita, igen eredeti. 
1 igen csinos kávéőrlő fiókkal. 
1 nápolyi duda, felereszthető lég

gömbbel. 
12 gyönyörű brilliánt karácson-

fa-diszitmény. 
30 karácsonfa - gyertyatartó uj 

készülékkel. 
30 színes villanyos brillant-gyer-

tyácska viaszból. 
1 villanyosüveggolyó,belsejében 

állattal, mely ha a golyót föl
akasztjuk, u.rál, és nem törik 
össze. 

felöltöztetve és egy gyermek
bábu öltöztetésre. 

1 mechanikailag zajongó állat, 
vatry az erdei manó, mely po
koli lármát csap. 

1 gyönyör a képeskönyv szöveg
gel, nagyok es kicsinyek szá
mára 

1 ködkürt, eredeti hangszer, me
lyen minden állathang utánoz
ható 

1 carton, mely valamennyi álla
tot tartalmazza. 

1 igen szép remontoir-gyermek 
óra, hozzávaló lánczczal. 

A litokteljes labda. 
1 csoda-skatulya, mely apró ék

szereket, u. m. gyűrűket stb. 
tartalmaz. 

1 pompás, aranynyal gazdagon 
ékített jegyzökönyvecske. 

1 kis társas-játék fiuk és leány k-
nak, nagyon tanulságos és élve
zetes, s czélszerüen mulattató 

1 Fröbel féle magánfoglalkoztató. 
Ezen összes 90, valóban kedves és minden gyermeket lebilin

cselő játékszer fiy c s a k 4 f r t 9 5 k r . , "^MB 
szállításnál a ládáért 50 kr.-ral több. 

Ezenkívül legnagyobb raktár Bécsben, mindennemű játék
szerből, ugymint: bábuk a legújabb divat szerint öltöztetve, dbiok 
kr. 90. frt 1.50, 2, 3, 4, 5, egísz 10 frtig; öltözék nélküli bábuk 
hajjal; énekelve, kiáltva, beszélve dbjok frt 1.50, 2, 3 ; úgyszintén 

™egész hadi felszerelések fiuknak, úgymint: 1 puska . 1 kard. 
1 c sákó , 1 dob. 1 töltény tá^kn. I trombitastb stb. készleten-
kint frt 1.50. 2 50, 3.50, 4 50. 
Kt eladás történik november 1-tól egésx deexenb. 28-ig a 
iáték-raktfirban, Bécs, Praterstrasse 16. 

» e s t , vö ,cz i -XTtcza , 1 1 . s z á m . 
ajánlja dús raktárá t a legújabb szirtes selyem- és csipke 
cravatteok-, csipke és áttört munkájú vászon kézelő- és gal
lérok-, ficb.uk-, Chemisettek-, fátyolok-, a legújabb formájú 
pongyola-fökötők- és minden más, nöi fehérnemű- és pipeie-

áruban. 

Menyasszonyi, báli és estélyi ruhák 
a legújabb 
4132 

párisi modellek után, 
árak mellett. 

Jlartiny F. H. és Fia 
B n d a p e s t , I V . , v á c z i - n t e z a 1 7 . 

ajánlják jó l fe lszerel t 
saját k é s z i t m é n y ü rak-

4102 tárukat . 

Árjegyzékek kívánatra 
ingyen — bérmentve 

szállíttatnak. 

Elegáns báli ruhák 25 írttól feljebb. 
j 4 . v a i £ a l e g r o l c s ó t > t > r a s z a b o t t a k . ^ 

Vidéki megrendelések a leggondosabban állíttatnak ki 

Kölcsönkönyvtár. 
E z e n in téze t 

magyar- , német-

Tlsztelt vevőimhez! 
A karácsonyi ünnepek s az újév közeledtével bátorko-

legoicsooo d o m a z e C Z g ] r a dúsan felszerelt 

arany- s ékszer-raktáromat 
a n. é. közönség becses figyelmébe ajánlani, különös gond
dal lévén arra, hogy az ajándékra szánt s nagy választék
ban levő tárgyak, Különösen pedig v a l ó d i sva jez i n a g y 
ó r a r a k t á r o m , melyért kezesség vállaltatik, ugy szépségük 
mint jutányosságuknál fogva a várakozásnak megfeleljenek. 

Vidéki megrendeléseknél kiválóan a megrendelő aka
ratát tartom szem előtt s csakis a megrendelt t á rgyakat 
küldöm el, s meg nem felelöket készséggel kicserélek. 

Árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik be! 
4124 Kitűnő tisztelettel B e n e d e k G á b o r . 
Budapesten, hatvani-uteza (az ujvilág-utczával szemben) 

^ 

a legdúsabb választékát nyújtja a 
fi anczia- és angol mulattató szép

irodalmi müveknek. 
Törekszik a nagyon tisztelt olvasó-közönséget 

az irodalom legújabb termékeivel folyvást megis
mertetni, a megbízások pontos eszközlését biztosítja. 

Az előfizetési feltételek ugy helyben mint 
v i d é k r e a legjutányosabbra szabattak. 

Könyvjegyzékek kívánatra szívesen küldetnek. 
LAUFFER TIVADAR, 

könyvárus . 
4105 F e h é r h a j ó - u t e z a 2 . szám 

I 

ICsak 4 frt 20 kr. o. é.l 
• egy egész iparcsarnok, a míg t. i. a készlet tart; állván a követ- ' 

kezö jól munkált árukból, úgymint: 

A legjobb és legolcsóbb szórakozást a közelgő I 
hosszú téli estékre F r a n k L., előbb L a m p e l R ó b e r t | 

kölcsönkönyvtára 
Harminczad-utcza nyújtja. 

CCr" L e g o l c s ó b b t á r s a s e l ő f i z e t é s . 31061 

1 pár igon szép china-ezüst asztali 
gyertyatartó üvegkim mákkal. 

6 db. finom fém kávé- vagy viz-
csésze. 

1 takarod kabinet-óra, mint jól 
járó ismeretes, 

g 1 napsug&r-zaeb-, utczai- vagy 
2 lépcső lámpás, mely a légszesz-
& hez hasonló világosságot ad. 
"í 1 finom czukorszelencze fából, 
§ zárral ellátva 
* 1 pompás petróleum-lámpa, min-
.» den háznál használható. 
~ 2 igen hatásos szobor vagy váza 
^, valódi angol majolieából. 
S3 3 igen finom tojás-pohárka c'ii-
^ na-ezüstböl. 
£ 12 db. nagyon használható kanál. 

Mind együtt YÉTG %£L I 

melyek mindig fehérek ma- =• 
radnak £ 

1 aranyezifrázatu fényképalbum, 'cs 
1 fali gyújtó-eszköz, vadász-jele- ~ 

netet ábrázolva «• 
1 igen szép csengetyünickel-fém- * 

bői. a 
1 bevásárló kosárka bastból, hím- 3 

zéssel. 
1 garnitúra urak és hölgyeknek: 2 

mell-és kézelő-gombok, és ~ 
2 illő gyürü, mind talmi-arany, g 
6 db. igen szép fénykép-keret. a 

4 db . olaj szín-nyomat u kép arany 3 
kerettel , szentképek v a g y v i - ** 
lági genreképek . 7 

6 db . valódi D r . Dupont- fé le n ö - £ 
vény-to i le t te -szappan. ro 

szállításnál 50 
kr.-ral több I 

Karácsonyi 
ajándékokul, 

igen diszes és divatos pongyolafejékek. gallér- és 
kézelők, fej; és nyakcsokrok, ficuug, csipke és se
lyem-nyakkötök és több ilynemű női pipere tárgya
kat, jntányOS árakon ajánl 4107 

S Z I L Á D Y B É L A , 
Budapest, IV. ker., kigyó-uteza 2-ik szál 

\Minden régi köhögés ellen,! 

csali frt 420, 
a nemzetközi iparcsarnokban Bées, Praterstrasse 16. I 

Alapulva 
tisztán tudományos mennyiségtani kutatásokon, Orlícé , 
Rudolf, mennyiségtani iró és tanár Berlin (Wilhelm- | 
strasse) most Stülerstrasse 8 - lotto-utasitásai, min
den lOttO-játtkOSnak valóban ajánltathatnak. Az elért I 
eredmények é p e n s é g g e l meglepők . I s ten tar t sa meg 
Ötét! mert e n y é m e g y 3971 

%%m® 4 8 T O fpttaf. 
C s a l á d o m m e g v a n m e n t v e . 
Laibach. Beissenberger Alajos. 

(Aláírás jegyzőüeg hitelesitve.) 

mellfájdalmak, sok évi rekedtség, torokbajok, s a tüdő nyálkásodása. 
ellen a több orvos által megpróbált 4064 

fehér mellszörp. 
oly gyógyszer, mely még soha sem használtatott a legkielégitöbb ered
mény előidézése nélkül. Ezen szörp már az első használatnál feltünöleg 
jótékonyan hat, sőt • görcsös ét bőg- hurutnál elősegíti a nyúlós ét 
megrekedő nyálka kikóhőgését, azonnal enyhíti a gége ingerlékenysé-

{;ét és rövid idő a att eltávolít minden, ha mé ; oly heves, sőt magát a 
egveszélyesb aznrazbetegHégi kShSgést, és a vérhányást is. 

i n 1 t)(in treratk 3.60, ery fél Oregiek 1.80, egy negyed ütegnek 90 kr. 
Ciomarolra Itegenkint 20 krral tübb. 

M a y e r O. A . W . , Bres lauban. 
Főraktár Budapesten: Tőrük József gyógyszerész árnál, király-ottza "t. sz.. 

Feltűnő olcsó árakon! 
Legújabb divatú férO- és nöi-nyakkendók. mindennemű uri 
f'eliérneiiiüek. alsó ingek é s nadrágok, harisnyák, zseh-

beliek. kesz tyűk , sz inházi kendők'. Enlrée», Cachenez, 
illatszerek, és kOlönlegességek aprólékosságokban — ajánlja 

LATZKOVITS A. «04 
Budapest, váczi-uteza 18. Nemzeti szálloda épületében. 

Temesvári Móricz 
(tipv-gyára Itallapé -t, 

k i r á l y - u t e z a 2 . sz 
Br. Ortij-ftle hit. 

H ö l g y e k n e k : 
Valódi törők szoftapapucsok 120 
Kberlasting v. bőr házi czipö, 

kis és nagy csokrokkal . .1.70 
Eberlasting va^y bőr húzó to

pánka, magas vágású, roc-
coco-sarkkal, a legfinomab-
ban kiállítva 3 . -

Topánka chagrin-börböl, jól 
munkálva 3.00 

Ugyanaz díszített lakk-orral 3.90 
Topánka sálon -lakk mainczi 

bőrből glacé- vagy chagrain-
bör-szárral, igen finom tűzés-
munkával 4 60 

Csizma fénymázos, chagrain-
^.:gy bagaria-bőrből, ráncz-
czal és csavart kettős talppal 8.80 

Megrendelések utánvét vagy »i 
óüszeg beküldése mellett a legjob
ban teljesíttetnek. — Nem tetsző 
árgyak készséggel kicseréltetnck-

Sístlet«ár;«zrietei bérmeutie köldctnek. 

.szegedi orsságos kiállításon érdeméremmel és a Illik orsságoi 
nzoltogyülésen Aradon a nagy arany és ezttst éremmel kitüntetve, 

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

ajánlja szabadalmazott uj szerkezetű fecskendőit , tűzoltó-egyletek 
legénységi felszerelései t , vállalkozik k u t a k , sz ivattyúk 

és harangok készítésére, 
jótállás mellett a legjutányosabb árakon. 

Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gazdaközönségnek, saját-
készitményü és transatlantia szivattyús kutait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütészeti osz
tályát. 3J20 

Mintaszereléset, l m árlapoí. Mna t r a rentleltezésre állanak. 
&rdély ií gominia részére: tgolozsvirtt, belsőmonostor - nteza. 

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 i z l é s éi 
e r s e n y k é p e s s é g e á r t , e l s ő d i j a k k a l j u t a l m a z v a 

50. szám. —1877. Budapest , decz ember 16. XXTV. évfolyam. 

OLTEANU JÁNOS. 
(1839—1877,) 

T T A Z Á N K nem magyar ajkú s nemzeti-
1—1 ségü lakosai közt minden időben 

J—1_ találkoztak, kik a faj szeretetet a haza
szeretettel párositva, ép oly hivei voltak 
szorosabb értelemben vett nemzetiségük
nek, mint a közös hazának. Mióta a nem
zetiségi mozgalmak felszinre kerültek, 
kétszeres érdem ez. A rajongók azt hiszik, 

tárnok, utóbbtitkár alkalmaztatott s püspö
kének Dobra Sándornak csakhamar ked-
venczévé levén, gyorsan emelkedett lépés
ről lépésre; többi közt pápai kamarássá is 
lett. 1870-ben jun. 25-én a király által 
lugosi püspökké neveztetett kis okt. 15-én 
a pápa által prekonizáltatván, deczember 
18-án Nagy-Váradon fel is szenteltetett; 
s igy még nem töltötte be egészen a 31 
évet, mikor már felszentelt püspök volt, 
a mi a legritkább esetek egyike. A ki ek
kor látta a deli, magas termetű, széles 

vállú, életteljes, komoly mosolyú, szénfe
kete hajú és szakállú, izzó szemű, szép 
férfiút, festői öltözetében : önkénytelen 
varázstól megkapva állott meg szemléle
tében. Ehhez járult hangjának ércze, be
szédének s egész modorának megnyerő s 
mindamellett tiszteletet parancsoló volta, 
mely soha sem tévesztette el hatását, akár 
a magán érintkezésben, akár a tömegek 
előtt. S ő e hatást fel is tudta használni; 
erélyének és eszélyének, parancsoló és 
megnyerő egyéniségének köszönhető, hogy 

a- kettőt egyesiteni sem lehet, s az erényt 
a hazaellenes túlzásban keresik, s a hű 
hazafit— ki szerintök nemzetéhez hütelen 
lett, renegátnak tekintik. Hála égnek van
nak, a kiket e balfelfogás nem tántorít 
meg, s kik meg vannak győződve, hogy 
fajuknak is azzal használhatnak legtöbbet, 
ha azt a haza és alkotmány közös-javára 
vezetik. 

Ezek közé tartozott a görög katholikus 
románság közelebb elhunyt kitűnő férfia, 
Olteanu János nagyváradi püspök, ki, bár 
élete delén vágatott ki az élők sorából, 
máris eleget tett arra, hogy neve a haza 
leghűbb fiai között emlegettessék s nem-
zetebelieinek példányul szolgáljon a haza
fiságban. 

OLTEANU (olv. Oltyán) János 1839. 
karácsony napján született, Szintestyen, 
Krassó vármegyében, hol apja akkoriban 
községi jegyző, később Lúgoson gör. kath. 
tanitó volt. Elemi iskoláit Oraviczán kezdte 
és Lúgoson végezte, hol már kitűnvén te
hetsége és szorgalma, apja őt Balázsfal
vára vitte, a görög katholikusok (vagy 
mint akkoriban inkább nevezték) a görög
egyesültek gymnasiumába. Akkoriban még 
nem levén meg a lugosi püspökség, Krassó-
megye is az erdélyi (úgynevezett fogarasi, 
de tulajdonkép balázsfalvi) gör. egy. püs
pökséghez tartozott, melynek Balázsfalván, 
a kűküllőmenti kis városkában volt gymna-
siuma.Itta fiu testi és lelki jelességei még 
jobban kitűnvén, nagy jövőt jósoltak neki, 
s a papi pályán Ígérvén előmenetelt ma
gának, theologiai tanfolyamra a bécsi szent 
Borbála-kollégiumba ment, hol 21 éves 
korában, 1860-ban már el is végezte a 
theologiát. Eközben felállíttatván a lugosi O L T E A N U J Á N O S . 
püspökség, Olteanu mint püspöki levél-
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az a vidék, mely előbb csaknem egészen 
a nemzetiségi izgatók kezeiben volt, a 
túlzók féken tartásával s a kedélyek lecsil
lapításával, megtartatott s úgyszólván meg-
nyeretett a hazának; s jelesen, hogy az 
1872-ki országyülési választások tulnyo-
mólag az alkotmány-párt javára ütöttek ki. 
Erdemeit a kormány is méltányolta, sPap 
Szilágyi József halálával megürülvén a 
nagyváradi sokkal jödelmesebb püspökség, 
arra 1873-ban Olteanut ajánlotta Ő Fel
ségének, ki öt még azon év szeptember 
23-án ki is nevezte, feldíszítve egyszers
mind a Lipótrend középkeresztjével is. A 
lugosi megye méltán sajnálta távozását, ki 
annak tulaj donképenistátora volt. Szegény 
jövedelmeiből a még szegényebb papokat 
és tanítókat segélyezte, a szegény egyhá
zakat és iskolákat építkezéseikben s egye
bekben is gyámolította; s a mellett püs
pöki lakot is épített, a mivel ez uj 
püspökség még nem birt. Nagy-Váradra 
helyeztetvén át, folytatta áldozatait s jóté
konyságát ; és pedig, gazdagabb javadal
mában bizva, sokkal nagyobb mérvben, 
mint a szigorúan számító eszély engedte 
volna. A nagy-váradi rezidenczia és belé
nyesi nyári kastély rég elhanyagolt álla
potán nemcsak újítással, de tetemes uj 
építkezéssel is segített, s ez adósságokba 
bonyolította. Különösen Nagy-Váradon 
terjedelmes kertet vásárolt, melyet a közön
ség számára is megnyitott, Belényesen 
pedig a részben leégett kastélyt egészen 
újra építette. Jótékonysága is, mely nem 
engedte, hogy egy kérelmezőnek is ellen
álljon s mindig nyitott erszényét napjában 
kiüríttette vele: szintén tulmentjövedelme 
határain. Halála után roppant halmaz ké
relmet találtak utána, a hozzá folyamo
dóktól, kik közül talán egyet sem bocsá
tott üreskézzel el. Egyházmegyéjében 
folyvást sokat tett az egyházakért és isko
lákért ; többi közt a belényesi gymnasiu-
mon működő tanárok fizetését is saját
jából javította meg. Mind ehhez gondatlan 
ós kevéssé gazdálkodó életmód járul
ván, püspöksége ügyeit anyagilag ziláltan 
hagyta hátra, tanulságul: hogy az erény 
is hiba, túlozva. Valószínű azonban, hogy 
pénzzavaraiból kibonyolódott volna, ha 
egészségének megrendülése s végre hosszas 
és kinos betegsége meg nem törik vala 
erélyét s kora halála félbe nem szakítja 
működését. 

A f. év tavaszán már a vízkor pusztító 
nyomai mutatkoztak rajta. A nyarat belé
nyesi kastélyában tölte; de az erdők bal
zsamos levegője sem hozott neki üdülést, 
gyógyulást. Még egyszer jelent meg szék
helyén, midőn f. é. jun. 3-án a nagyváradi 
püspökség fennállása száz éves fordulóját 
ünnepelte, mely alkalomból ő a Ferencz 
Józsefrend nagykeresztjével diszittetett föl. 
De már ekkor meg volt törve s napjai 
számlálva. Életének nov. 29-én szívszél
hűdés vetett végett, még nem egészen 38 
éves korában. —A r 

Eladó lánynak. 
Te vagy a ház rózsabokra, 
Édes anyád minden gondja; 
Nem is ház, nem is ház, 
Hol ily rózsa nem tanyáz. 

Ki ne tekints ablakodból, 
Valaki virágnak gondol; 
Még megáll, még megáll, 
Szépségedért megcsodál. 

Mégis nézz ki, hadd csodáljon ! 
Életében ő is lásson 
Virágot, igazit, 
Minót másutt nem szakit. 

Édes anyád tudom mondja, 
Hogy akkor még több a gondja: 
Gondot ad, gondot ad, 
Az is, a ki látogat. 

Nincs igaza az anyádnak: 
Ne tartson meg ó magának! 
A rózsa, ha virul, 
Azé, a ki érte nyúl. 

Egykor ó is volt virágszál, 
0 sem maradt az anyjánál, 
S a sorsa mi vala ? 
Szebben nyilt mint valaha. 

Dalmady GyÖzö. 

Dalok. 
i. 

Pihenek a jegenyefa tövében, 
Fejem nyugszik kis menyecske ölében, 
Három nap süt le rám : egyik az égről, 
Kettő meg a kis menyecske szeméből. 

Ez a kettő süt rám olyan melegen, 
E kettőtől gyuladt lángra kebelem, 
Kis menyecske rejtsd el e forró eget, 
Ajkad rózsájával födj be engemet. 

S hogy ha lelkem illatával megtelik, 
Lássam újra ragyogó szép szemeid, 
Mert mióta ez a két nap süt reám, 
Csak azóta nincs én nekem éjszakám. 

II. 
Szeged alsó városában ballagi tó mellett, 
Egy kis madár a bokorban vigan énekelget, 
Isten adta kis madara mindig csak azt hajtja : 
Jaj de piros, de édes a szegedi lány ajka. 

At akarta hágni a viz tavaszszal a partját, 
Azt a kis lányt az apjánál vissza minek tartják ? 
Tisza viznek áradáskor könnyebb gátat vetni, 
Mint a lánynak, hogy ha elkezd igazán szeretni. 

Töltést védtem a kapitány parancsolatjára, 
Beleestem a Tiszába, bőrig vagyok ázva, 
Barna kis lány szárítgatja ruhám a garádon, 
Hogy beestem a Tiszába egy cseppet se bánom. 

Hát te kis lány megbántad-e, haragszol-e érte, 
Haragszol-e, hogy beestél szivem közepébe ? 
Jaj istenem, ha hűtlenül itt hagynál magamra! — 
Ügy hozzád nőtt a szivem, hogy utánad szakadna ! 

Szabados János. 

Egy bűn története. 
— Hugo Viktor könyve. — 

IV. 
Június 24-ének visszahatása deczember másodikára. 

1848. június 26-kán, bár még mindig tar
tott a négy napi véres, és mindkét részről hősi-
leg folytatott harcz, de a fölkelés majdnem 
mindenütt le volt már győzve, és a Szent Antoine 
külváros körül volt kerítve. Négy munkás, kik 
a Szent Lajos-utczai torlaszok védelménél bá
torságuk által kitűntek, a torlaszok elfoglalása 
után elmenekültek, és egy Szent Anasztáz-utczai 
házban találtak búvó helyet. Magtárba rejtet
ték őket. A mozgó őrség és a nemzetőrség min
denütt kereste őket, hogy főbe lőjjék. Értesítve 
lettem erről. Egyike voltam azon hatvan kép
viselőnek, kiket a törvényhozó test azon meg
bízatással küldött a küzdelem színhelyére, hogy 
a rohamoszlopokat mindenütt megelőzzük, s 
hogy életünk koczkáztatásával a torlaszokon a 
béke szavait hangoztassuk, meggátoljuk a vér
ontást és a polgárháborút. Fölkerestem azon 

négy embert a Szent Anasztáz-utczában, és 
megmentettem őket. 

Főnökük fiatal, halvány, szőke, értelmes, 
komoly és elhatározott kifejezéssel bíró ifjú volt. 
Midőn kiszabadítottam, és megneveztem előtte 
magamat, ő is könyekre fakadt. — Ha meggon
dolom, úgymond, hogy egy órája tudtam, mi
szerint ön szemben áll velünk, és hogy óhajtot
tam, miszerint puskám csövének szeme legyen, 
mely önt megláthassa és megölhesse! . . . — 
Ki tudja, nem lesz-e önnek is reám, folytatá, 
hasonló körülmények közt szüksége; bármikor 
bátran fölkereshet. 

Ágoston volt a neve, a Eoquette-utczában 
lakott és borárus volt. 

0 jutott eszembe, mialatt a házam mögött 
fekvő elhagyott utczákon haladtam végig; de
czember másodikának eseményei juttatták öt 
eszembe. Eeméltem, hogy a Szent Antoine kül
város hangulatáról felvilágosítást fog adhatni, 
és hogy a felkelésben támogatni fog bennünket. 
Oly hatással volt rám ez ifjú, mintha katona 
és népvezér lenne. 

A Marais külváros felé haladtomban a 
boulevardok kinézése meglepett. A boltok, 
mintha semmi sem történt volna, nyitva voltak. 
Kevés katonaság volt látható. A gazdag negye
dekben mély izgatottság és csapatmozgalmak, 
de minél beljebb hatoltunk a munkásnegye
dekbe, annál csendesebb lett minden. A török 
kávéház előtt egy ezred volt felállítva. Előttök, 
a Marseillaiset énekelve, egy csoport zubbonyos 
ifjú haladt el. Eeájok kiáltottam: Fegyverre! 
Az ezred nem mozdult, a lámpa megvilágitá a 
falon levő szinlapokat; a színházak tehát 
nyitva voltak. — A júliusi oszlop körül szór
ványosan néhány munkás-csoport is volt lát
ható, kik egymással halkan társalogtak. Egy 
korcsma ablakán keresztül látható volt két em
ber, kik az államcsíny mellett ós ellene vitáz
tak ; az államcsíny védője zubbonyt, annnk 
rosszalója kabátot viselt. A Mazas-rakpart el
hagyatott magányában a homályban feltűnt 
néhány fölszerelt lovas-üteg. Néhány égő fáklya 
fényénél kivehető volt a tüzérek sötét kör
vonala. 

Alig akadtam rá a Eoquette-utczában 
Ágoston bormérésére. A boltok majd mind be 
voltak zárva, és ez elhagyatottá tette az utczát. 
Végre egy üvegkirakaton keresztül égőlámpát 
pillantottam meg, melynek világa egy fizető 
asztalra esett. Azontúl, fehér függönyökkel 
díszített üvegajtón keresztül más világítás mel
lett egy asztalnál néhány üldögélő vendég 
alakja volt kivehető. Itt voltunk. Beléptem. A 
kinyíló ajtó csöngetyüt hozott mozgásba. En
nek hallatára Ágoston a bolt hátteréből az 
üvegajtón a boltba lépett. 

Azonnal felismert, ós elém sietett. 
— Ön az uram ? kérdé. 
— Tudja, hogy mi történik ? kérdem én. 
— Igen, uram. 
E pár szó kiejtésének nyugodtsága és 

mindamellet is zavarodottsága mindent meg
magyarázott. Haragos kitörést reménylettem, és 
nyugodt választ kellett hallanom. Ugy tetszett 
nekem, mintha az egész Szent Antoine kül
várossal beszélnék. Felfogtam, hogy ez oldalról 
mit sem remélhetünk. E nép, e különben oly 
bámulatraméltó nép nem törődött a nap ese
ményeivel. Mindamellett is kísérletet tettem. 

— Bonaparte Lajos elárulja a köztársasá
got, kiáltám és nem vettem észre, hogy akarat
lanul a szokottnál hangosabban beszéltem. 

Ágoston megérintette karomat és az üveg
ajtón keresztül látható alakokra mutatva, igy 
szólt: —Vigyázzon, uram, halkabban beszéljen. 

— Hogyan ? kérdem, tehát annyira jutot
tak, hogy hangosan beszólni sem merészelnek? 
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Nem merészlik Bonaparte <evét hangosan ki
ejteni? Itt, a Szent Antoine ülvárosban, halkan 
suttognak, hol minden ajtó ak, ablaknak, az 
utcza kövezetének hangosan k Hene kiáltania : 
„Fegyverre!" 

Ágoston megmagyarázta a külváros morá
lis helyzetét, hogy a nép hangulata ámult, 
mindnyájan azt hiszik, hogy az általános sza
vazatjog helyreállítása forog szóban, és hogy a 
május 31-diki törvény megsemmisítése reájok 
nézve előnyös. Közbeszóltam: 

— Önök, ugy látszik, nem tudják, hogy a 
május 31-diki törvényt Bonaparte óhajtotta, 
Eouher készítette, Baroche indítványozta, és a 
bonapartisták szavazták meg. Önök istenitik a 
tolvajt, ki tárczájokat, miután előbb azt ellopta, 
visszaadja. 

— En nem, de a többiek! jegyzé meg 
Ágoston, és folytatólag felhozta, hogy az alkot
mánynyal nem sokat törődnek; a köztársaság 
hivei bár, de az nekik nagyon is konzervatív 
volt; hogy az egész dologban csak az ellenök 
szegezett ágyukat látják; hogy élénken emlé
keznek 1848 június havára; hogy a szegény 
emberek akkor sokat szenvedtek; hogy Cavaig-
nac sok roszat követett el; hogy ma, a nők a 
férfiak zubbonyaiba kapaszkodnak és vissza
tartják őket a torlaszoktól; hogy ha magunk-
féle emberek állnának az ügy élére, a nép föl
kelne ugyan, de akkor sem tudnák tulaj donkép, 
hogy miért verekesznek. 

A következő szavakkal végzé beszédét : 
— A külváros felső részére nem lehet szá

molni; az alsó rész azonban jól fogja magát 
viselni. Itt, ezen a vidéken harczolni fognak. 
A Boquette és a Charonne utczában a hangulat 
jó, míg ellenben a Pere Lachaise vidékén igy 
beszélnek az emberek: — Mi közünk hozzá ? — 
Ezek két franknyi napi keresetükön kivül semmi 
egyébbel nem törődnek. Ezek nem fognak fegy
vert ; a kőfaragókra ne számítsanak. Nálunk, — 
jegyzé meg mosolyogva, — nem mondják, hogy 
hideg, mint a márvány, hanem hideg, mint a 
kőfaragó. A mi engem illet, én önnek köszön
hetem életemet. Eendelkezzék velem, és én 
megöletem magam; mindent megteszek, a mit 
óhajt. 

— Ej, istenem, válaszolók, mindnyájuk 
támogatására, nem pedig egyetlen ember életére 
van szükségünk. Ágoston, hallgasson meg; ön, 
ki bátor és értelmes, s önnel együtt a külváro
sok, melyek még tévedéseikben is hősiesek, 
1848 június havában fegyvert fogtak, félreér
tésből, a napi kereset roszul értelmezett kér
dése miatt; fegyvert fogtak az önök választotta 
törvényhozás, az általános szavazatjog és saját 
szavazataik ellen. És ma 1851-ben nem akar
nának fegyvert fogni a jog, a törvény, a nép, a sza
badság, a köztársaság védelmére ? Azt mondja, 
hogy a helyzet zavaros, és hogy nem birják azt 
felfogni; pedig ellenkezőleg, júniusban volt a i 
helyzet zavaros, mig ma teljesen tisztázott. 

Beszédem folyamában a bolt hátterébe ve
zető ajtó csöndesen kinyílt, s rajta szőke fiatal 
ember lépett be, ki felöltőt ós sapkát viselt. 
Elhallgattam; Ágoston visszafordult és igy 
szólt: — Bátran beszélhet. A fiatal ember meg
emelintve sapkáját, háttal az üvegajtó felé for
dulva, hozzám közeledett ós igy szólt: — Jól 
ismerem; jelen voltam ma a Temple boulevar-
don. Azt kérdeztük öntől, hogy mit tegyünk, 
ós ön ezt válaszolta, fogjunk fegyvert. íme, 
lássa! 

Két kezével felöltője zsebeibe nyalt ós két 
pisztolyt húzott ki. 

— Hugó Viktor ur, monda, nyugodt lehet; 
fegyvert fogunk, ha nem' is mindnyájan, de 
elegen. Nem is itt kellene kezdeni tulajdonkóp, 
hanem a folyó túlpartján. Ön engem valószí

nűleg nem ismer. Ezzel kivette tárczáját, kité
pett belőle egy lapot, irónnal rá irta nevét, és 
átadta. Sajnálom, hogy azt elfeledtem. Gépész-
munkás volt. Midőn az elfogatás veszélyének 
voltam kitéve, sok más egyébbel ezen papi/t is 
megégettem, nehogy veszélynek tegyem ki öt. 

— Ez igaz, uram, monda Ágoston; külvá
rosunkat nem kell rosszul megítélni; nem lesz 
ugyan az elsők közt, de ha a többi negyedek 
fegyvert fognak, a mienk sem marad hátra. 

— Ki állna fel, válaszolám, ha a Szent 
Antoine külváros a földön hever ? Ki legyen élő, 
ha a nép meghalt? 

A gópészmunkás utána nézett, hogy az 
utczára nyiló ajtó jól be van-e téve, és miután 
erről meggyőződött, visszajött hozzánk és igy 
szólt: — Van sok jóakaratú emberünk, a veze
tők azonban hiányzanak. Hallgasson meg Hugó 
Viktor ur! önnek megmondhatom! Én remény
lem — folytatá halk hangon — hogy ma éjjel 
harczra kerül a dolog. 

— Hol? 
— A Szent Marceau külvárosban! 
— Hány órakor? 
— Egy órakor. 
— Honnan tudja ? 
— Mert én is ott leszek. Elvállalja-e, ha 

ez éjjel a Szent Marceau külváros fellázad, 
annak vezetését ? Beleegyezik-e ebbe, Hugó Vik
tor ur ? 

— Igen! 
— Képviselői jelvényével ? 
Félig kihúztam azt zsebemből. Szemében 

az öröm tüze czikázott. 
— Jól van, úgymond, a polgárnak fegyver, 

a képviselőnek pedig jelvénye van kezében; 
mindegyik fel van fegyverezve. 

A társalgás hosszasan tartott ós a hátulsó 
szoba vendégei előtt feltűnővé válhatott volna. 
— Távozom, mondám Ágostonnak. 

Midőn az ajtót kinyitottam, megszorította 
kezemet, és mély érzelemmel monda : 

— Nem tudhatjuk, hogy mi fog történni. 
Meglehet, hogy önt is, mint egykor engemet, 
keresni és üldözni fogják. Lehet, hogy most 
önre kerül a sor, és önt akarják főbe lőni; ez 
esetben rajtam lesz a sor, hogy megmentsem. 
Néha a kicsinyeknek is lehet hasznát venni. 
Hugó Viktor ur, ha menhelyre lenne szüksége, 
házamra számithat. Fog találni nálam házat, 
hol nyugodtan alhatik, ós egy embert, ki kész 
önért életét áldozni. 

Köszönet fejében megszorítottam kezét, és 
távoztam. 

V. 
Egy éj a házon kivül. 

. . . Az értekezlet, mely a harcz megkez
dését másnapra határozta, éjfélkor ért véget. 

Egy ismeretlen, de feltűnően finom kiné
zésű ur így szólt hozzám: Hugó Viktor ur, hol 
tölti ön az ójet ? 

Erre e perczig nem is gondoltam. Pedig 
haza mennem nem lett volna eszélyes. 

— Igazán nem tudom, — feleltem. 
— Tiszteljen meg azzal, jöjjön hozzám. 
Átadta névjegyét; de la R. volt a neve s a 

Caumartin-utczában lakott. 
Áthaladtunk majd egész Parison. Nagy 

csendet észleltünk mindenütt. Éjfél után egy 
óra volt, mire megérkeztünk R. úrhoz. A kocsi 
egy rácsos udvar előtt állt meg; ajtaját R. ur 
saját kulcsával nyitotta ki. 

Fényesen bútorozott szalonba léptünk, me
lyet egy éji mécs világított meg, s melyet a háló 
szobától egy kis, harmad részben nyitott ajtó 
választott el. E. ur bement a hálószobába s pár 
perez múlva kilépett onnét egy bájos fehér 
arczu, szőke hölgy társaságában, ki pongyolá

ban, lebontot hajjal, szépen, üdén, bámulón, 
de mégis szívesen tekintett reám, a fiatal sze
mek azon tévetegsógével, melyek csak kecse
sebbekké teszik azokat. A nőt most ébresztette 
föl férje. Egy perczig megállt szobája küszöbén, 
mosolygott, mintha álmában tenné, aztán meg
ütközve emelte szemeit hol rám, hol férjére ; 
szegényke tán soha sem gondolt még a polgár
háborúra, s most ime egészen durván jelent az 
meg előtte, egy idegen képében, ki késő éj ide
jén menhelyért esedez. 

Ezer bocsánatot esedeztem nála, mit töké
letes kegyességgel fogadott s felhasználta az 
alkalmat, hogy — megölelje s megcsókolja kis, 
két éves leánykáját, ki a szalon fala mellett 
bölcsőjében pihent; s azért, hogy gyermekét 
megcsókolhatta, bizonyára bőven megbocsátá 
nekem üldözöttnek is, hogy fölébresztettem őt. 

Mig beszélgettünk, R. ur tüzet gyújtott a 
kandallóban, neje meg — egy vánkossal s két 
takaróval — pompás ágyat rögtönzött a kan
dallóval szemközti pamlagon, mely kissé rövid 
volt ugyan, de megtoldtuk egy karszékkel. 

Rátekintek a bölcsőre s e két boldog ifjú 
lényre, aztán magamra gondolok, borzas fejemre, 
rendetlen öltözetemre, sáros csizmáimra s komor 
bensőmre, és az egész ugy tűnt fel előttem, 
mintha a csalogányok fészkébe egy bagoly 
lopózott volna be. 

Néhány perez múlva E. ur s neje eltűntek 
szobájukban, a közbeeső ajtót becsukták, én 
még teljesen felöltözve elterültem a pamlagon 
s a nyugodt fészek csakhamar visszanyerte álta
lam megzavart édes csöndjót. 

A hadseregek közti háború előestéjén lehet 
aludni, a polgárok közti csata hajnalán nem 
lehet. Egymás után hallgattam, a mint a közeli 
templom órája a negyedórákat ütötte; az abla
kaink alatti utczán egész éjen át zörögtek a 
Parisból menekülő kocsik; folytonosan, gyor
san, mint mikor valami bál végén távozik a 
közönség. Nem tudván aludni, fölkeltem. Félre
húztam az ablak függönyeit; teljes volt a sötét
ség; nem ragyogott egy csillag sem; zord szél 
kergette egymásra az ég legvastagabb föllegeit. 

Az alvó gyermek arczát néztem. 
Igy vártam be a hajnalt. Megjött az is. 

E. ur kérésemre megmagyarázta, hogyan távoz
hatom el a nélkül, hogy bárkit felkeltsek. Meg
csókoltam a gyermek homlokát s kimentem a 
szalonból. Betettem az ajtót, — nehogy fölób-
reszszem a háziakat — s oly csöndesen, a mint 
csak tudtam, lementem a lépcsőn. Az ajtót ki
nyitva, az utczán voltam. Elhagyott volt az, 
még a legkisebb boltok is zárva voltak. 

A Caumartin-utcza a Saint-Lázár-utczára 
nyílik; arra mentem. E közben nappalodni kez
dett. Minden lépten nyomon málhás bérkocsik 
értek utói; a havrei vasút felé tartottak. Járó
kelők is kezdtek mutatkozni. Itt láttam meg a 
falon az első falragaszt, mely az uj minisztérium 
megalakulását jelenté. Letéptem, ós a sárba ti-

\ portám. Mikor a Bréda-térre értem, már álltak 
\ ott bérkocsik. Felfogadtam egyet. 

Nagyon közel voltam lakásomhoz, a kísér
tés igen erős volt; haza mentem. Mikor vógigj 
mentem az udvaron, a portás bámuló arczczal 
tekintett rám. Csöngettem. Inasom nyitott 
ajtót s meglátva nagyot kiáltott: — Ön az 
uram! Az éjjel el akarták fogni. — Bementem 
nőm szobájába, ki még feküdt, de nem aludt; ő 
beszélte el, hogy mi történt. 

A rendőrök minden perezben visszajöhet-
: tek; — valóban vissza is jöttek eltávozásom 
i után pár perez múlva; — megöleltem hát nő-
í met; lányomat, ki még aludt, nem keltettem 
i föl, s eltávoztam. Az udvarban néhány rémült 
\ szomszéd várt rám: nevetve kiáltottam feléjük: 

— Még nem fogtak el! . . . 
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Muszka ajándék. 
„Timeo Danaos et dona ferentes", — 

félek az ajándékot hozó görögöktől, — 
mondj a egy régi klasszikus mondás. „Graeca 
fides nulla fides" a görög hit: hitszegés, 
— mondja egy másik. S ez ezer ^éves 
mondások most annyi idő után is rá ille
nek a göröghitü oroszokra. Sok leírást 
olvastunk felölök ellenségeiktől, jó bará
taiktól és tőlök önmagoktól: de e leírások
ban sehol nem találjuk meg ama magasz
tos jellemvonásokat, melyek egy nemzetet 
a többiek szemében tiszteletre méltóvá 
szoktak tenni. Herzen, az orosz politikai 
iró, azt irja rólok, thogy korrumpált, meg
romlott nép az orosz, a ki, ha teheti, az 
Istent is megcsalja. Alattomos , hunyász
kodó, brutális és kegyetlen. „Ha az orosz 
csak feltátja száját, már biztos lehetsz, 
hogy hazudik — irja Turgenyev az orosz 
regényíró „Nov" czimü regényében, — 
nincs a világon hazugabb az orosznál." 

Gyönyörűen illik e saját íróik által 
adott jellemzéshez az a vonás, melyet ez 
alkalommal képpel illusztrálva is bemuta
tunk.. 

Plevna, az annyi dicsőségtől körülsu
gárzott földvár elbukott. Ozmán pasa meg
sebesült karjaiból kiesett a villámló kard, 
s a muszkaság és barátai ülhetik orgiáikat. 
Ugy tüntetik fel a dolgot, mintha vitézsé
güknek köszönhetnék e diadalt, holott ma
gok is bevallják, mikor a bevétel el nem 
tagadható körülményeit előadni kénytele
nek, hogy kérkedésök hazugság. Plevnát 
nem a négyszer akkora ostromló sereg vette 
be, mert azt mindannyiszor véres fejjel 
verte vissza Ozmán pasa karja, mihelyt 
közelébe értek. Bevette a hideg és az éhség. 
Az első jelentés, melylyel az orosz diadal 

A L E Á N Y K A - K Ő AZ A R A N Y O S P A R T J Á N . 
Jókai Mór rajza. 

világgá kürtöltetett, elmondja, hogy csa-
patonkint hullottak el, tömegesen haltak 
meg a fagytól elgémberedett, az éhségtől 
kimerült ruhátlan törökök. Ez győzte le az 
Ozmán seregét, nem az orosz-román egye
sült vitézség, mely az éhinség és fagy szö
vetsége nélkül most is tétlen állna Plevna 
védművei alatt ásitó ágyúival. 

És a muszkák, jól fizetett kémeiktől 
jól tudták azt, hogy Plevnában nagy az 
inség, s a hősi sereg éhezik. És akkor tették 
meg azt az embertelenséget, melyet most 
elmondani akarunk. 

A szomorú jelenet Dolni-Dubniknál 
történt. 

Az oroszok Vracsa elfoglalásakor szá
mos családot — aggokat, nőket és gyerme
keket — fogdostak össze s maguk előtt 
hajtván, bekergették Plevnába Ozmán pa
sának — mint gúnyosan mondották — 
„ajándékul". Valóban emberies ajándék 
volt egy csapat éhezőt egy éhező hadse
reghez küldeni. A „Daily News" egyik le
velezője szivrehatólag irja le ama szeren
csétlen foglyok kétségbeesett állapotát. 
Vagy tizenkét nőt s kétannyi gyermeket 
hurczoltak tova rozzant ökör-szekereken , 
félmeztelenül s reszketve a csípős, hideg 
szélben, mely a völgyön végig süvöltött. 
Az utolsó szekérben egy czigány család 
volt, hitvány rongyokba takarva s az éhség
től teljesen kimerülve. „Mikor a nyomor
nak e szomorú karavánja" — irja az em
iitett levelező — ,>egy helyen pihenőt tar
tott, az éhhalállal küzködő gyermekeknek 
és nőknek pár darabka kenyeret adtak, kik 
azt szívesen megosztották a férfiakkal. 
Csonttá aszott kezek nyúltak a kenyérsze
letek után s egy perez alatt morzsákká tör
delték azokat; vadul villogó [szemek néz
tek sóvárgó kifejezéssel még több után, 

AZ OSZTRÁK ÁLLAMVASÚT BUDAPESTI INDÓHÁZÁNAK HOMLOKZATA. 
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Huge Viktor az Ágoston bormérésében. — Félig kihúztam zsebemből képviselői 
jelvényemet. Szemében az öröm tüze ezikkázott, „A polgárnak fegyver, a képviselő

nek pedig jelvénye van kezében; mindegyik fel van fegyverezve", monda. 

Hugó Viktor a Gaumartin-utczában. — Az alvó gyermek arczát néztem. így 
vártam be a hajnalt. 

E G Y B Ű N T Ö R T É N E T E . 

A J Á N D É K P L E V N Á N A K : AZ OROSZOK VRACSÁBÓL NŐKET ÉS GYERMEKEKET KÜLDENEK AZ OSTROMLOTT VÁROSBA. 
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mert napok óta most láttak ennivalót először. A 
katonák saját részletök egy részét dobták a sze
rencsétlen éhezők közé, a szekereket gabonával rak
ták meg s tovább indultak. Az egyik nő félre ült a 
pihenés alatt és nem vett részt a „lakomában". 
Mozdulatlanul ült ott s mikor a többiek ettek, a 
földre vetette magát és zokogott. Mikor az oroszok 
Vracsát bevették, e nő revolvert ragadott és egy 
orosz katonát lelőtt, s most azért vonult félre a 
többi nőktől, mert azok gyilkosnak nevezték őt." 

Látogatás Bukarestben. 
(Eredeti levél.) 

Bukarest, 1877. nov. 25. 
Jó előre gondoskodva — mi alatt most azt 

kell érteni, hogy az indulás előtt 48 órával 
jegyet váltva, mi szintén csak okkal-móddal 
eshetik meg — sikerült helyet kapnom a brassó-
plojesti gyorskocsik egyikén. Gyorsnak és kocsi
nak ugyan nem tudom mért hívják, az omni
busz nevet mindenesetre nem ezen u tazó 
műszer tulajdonai miat t fordították gyorsko
csivá magyarra, hisz a tűrhető u t és lovak da
czára sem mehet gyorsan, mer t már pár év óta 
ki lévén rájuk mondva a plojest-brassói vasut-
engedóly által a halálitólet, a bölcs vállalkozók 
jónak látták csak annyit tatarozgatni rajta, 
hogy épen ki ne guruljanak alóla rozzant kere
kei ; külsején a mulandóság bágyadt fakósága 
mutatja agg korát, belől csak foszlányai lóg
nak egykor virított posztó bélésének. Ugyan 
ki kívánhatná ez öregségtől, hogy futásra kere
kedjék ? — Aztán meg ahoz, hogy futni lehes
sen, mindenek előtt tér kell, szabad ut, de mi
óta a Duna fenekén Ízletes tokok és vizák helyett 
dynamit-krokodilok leskelődnek , s a száz meg 
száz török, görög, angol ha jók, s a pompás 
Lloyd-gőzösök helyett lapos szinetlen torpedó
naszádok ólálkodnak orgyilkos módra marta
lékra : azóta megszűnt a Duna életere lenni 
kelet kereskedelmének, s a nélkülözhetlen czik-
kek Brassón és részben Galiczián át szivárog
nak át Románia fővárosába. Máskor deszkával, 
burgonyával rakodva jáft le a székely és hétfa
lusi szekeres csekély fuvarbérért, csak hogy 
visszamenet télire való gabonát vihessen haza, 
most nagyobb fuvarbért kivan ós kap, mint más
kor egész rakodmánya értéke vala, t izenöt— 
húsz frank egy mázsa teher Bukaresttől Zimni-
csig, s egy szakadatlan szekér-láncz húzódik az 
ut egyik felén Brassótól Plojestre, a másik félén 
meg Plojestről Brassóba vissza. 

A predgyáli vámnál halommal áll a temér
dek kereskedelmi láda és csomag. Isten kegyel
méből lóvén szokatlanul gyönyörű szép idő, 
nem éri nagy veszedelem a szabad ég alat t i 
várakoztatás miatt . Plojesten töprenkedik a 
kereskedő: az-e előnyösebb, ha méreg drága 
szekeresét Bukarestig újra fogadja, vagy a vas
útra feladva kiteszi magát azon eshetőségnek, 
hogy áruczikkeit majd az 1878-ik év valamelyik 
hónapján kapja meg egykor. Sőt ha meg is jött 
már, napokig kell küzdeni, mig az indóház és 
vám raktárai tömkelegéből sok szidalom, pere-
lé3 s fizetéssel végre kikapja. 

Kár, hogy az Alföldön sárga paszuly és 
árvalányhaj helyett nem terem meg a kávé és 
pamuk, a muszkák ugyan e czikkeknek nem 
fogyasztói, — ők hozatnak maguknak finom 
theát, s a román egyedáru és konvenczió daczára 
dohányt eleget, — de azért nagy lehet azon 
mennyiség, melyet az oláhországi közönség éven
ként fogyaszt, mert daczára a jó időnek s jó 
útnak, daczára a nagy készletnek, mely a há
ború előttről, Konstantinápolyon át jőve, föl
halmozva hever t : ára napról-napra felébb szö
kik, m a már a csak valamennyire megihatónak 
kilogrammja 5 frank. A czukorgyárak is — már 

t. i. Csehországban — gondolom, kitűnő üzle
teket csinálnak; Bukarest mellett Kitilán volna 
ugyan egy gyár , minthogy azonban a ru
munnak se apja, se nagyapja nem termelt 
répát, hát most ott ülhet az a gyár, mig vala
mely Izrael fia meg nem szánja s átváltoztatja 
pityóka-, vagy mivel ezt sem termesztik — 
gabnaszesz-gyárrá. A czukor árát ugyan e gyár 
nem nyomja le egyhamar. 

Buhabel i , ágybél i , az asszonyi fényűzési 
czikkek leirhatlan hosszú sora, gyertya, szap
pan, füstölt hus és sonkafélék, sőt alma, körte, 
burgonya, lencse mind Brassóból jön most — 
ez utolsó néhány czikket, remélem, nem hoz
zák oda is osztrák külföldről; s a temérdek 
deszka bódé , melyek mint élelmi raktárak, 
kórházak, főbb tiszti lakok, vendéglők s laczi 
konyhák Bukares tné l , sőt Plojestnél kez
dődve, hol szórványosan, hol egész telepeket 
képezve, a Balkánig húzódnak: roppant fa ós 
vas, különösen szegtömeget fogyasztanak, mely
nek nagy része szintén ez utón száll alá Erdély
ből, s a két-háromszoros árak daczára a keres
let még folyton nagy, mert a faraktárak i t t 
jóformán rég kiürültek. 

Tűzifa maholnap nem lesz Bukarestben, 
köb-öle, mely eddig hat arany volt, kezd lenni 
kilencz-tiz, pedig az itteni uri kemenczék — 
bár szebbek minden más európaiaknál — nem 
igen gazdaságosak, s a nép, a fővárosi elpu
hult uri nép, 20 foknál kevesebb melegben nem 
érzi magát jól. Mondják, hogy Zimnicsen, mely 
4000 lelket is alig számláló ronda faluból 20—30 
ezer lakosú Babiloniává nőtte ki magát, hol a 
temérdek vendéglön, laczi konyhán kivül leg
alább 150 nagy kemencze termeli a tul a dunai 
vitézek számára a kenyeret, még 200 frankért 
sem igen kapni már egy öl fá t ; az egész Duna 
mente hajdan is erdő-szegény volt — hacsak 
a Duna-lapály füzeseit nem nevezzük annak. 

No de messze ragadtak gondolatim, pe
dig én csak egy-két köznapi dolgot akar tam 
megjegyezni, melyek az itt rég ismerős embert 
most furcsán meglepik. Öreg jármüvünk elérte 
czólját a hotel deMoldova kapui előtt Plojesten 
és mivel már ugy is féltem, hogy a lassúság 
miat t rég elszalasztani a román-bukaresti vo
natot, haladéktalanul beültem egy bérkocsiba 
s az indóházhoz hajtattam. Bérkocsisom jónak 
lát ta fele utján megállani vélem, és háta mögé 
fölszegezett hivatalos árszabályzata daczára ki
alkudni tőlem 2 frank helyett egy rublát. 
B u b l a ? ! No persze, hogy rubla! Hajdan it t 
1859 előtt húszasra és Napóleon d'orra — most 
meg hát természetesen rublára vagy rubelre, 
melylyel — kivált .mivel 3 frank 75 centim 
helyett nem tudni mi okból, t í n udvariasságból 
4 frankra emeltók.forgalmi árát, — ugy el van 
halmozva az ország, hogy más pénzt látni nagy 
újság. Fizettem tehát egy rublát — aztán mivel 
a vonat jövetele felől senki bizonyost mondani 
nem tudott, várakozás közben egy leves és sül
tért, fólmeszely bor és kávéval fizettem ismét 
egy rube l t ! S egyet sétálva bámulva láttam, 
hogy az indóházat egy csapat lapos sapkás, 
hosszú köpenyeges, bagariás csapat őrzi. Már 
hogy miért kell ezt őrizni, és ha csakugyan 
kell, mért muszka és nem rumun katonaság 
őrzi? azt ugyan én kitalálni nem birtam, de 
hiszen az nem is az én dolgom, nem jöttem én 
ide politizálni. 

És mégis politizáltam annyiban, hogy meg
vettem 10 centimórt egy november 11-ki 
(ó stíl) „Timpul" nevű lapot, -a mi nagy poli-
kátlanság volt, mert e lap nem az uralkodó 
radikál párt, hanem a se hideg, semeleg.bojár 
pár tnak lap ja ; szidja is a kormányst derűre -

: borura, hogy mórt háborúzik, de mégis örül és 
| ujjong a győzedelmi híreknek. E szám előadja, 

hogy a bender-galaczi uj vasútvonal — a mi 
köztudomás szerint moldvai területen van — 
megnyittatván tegnap, a polgárisodás fejedel
mének, az első gőzmozdonynak tiszteletére dia
dal-ivet készítettek, melynek homlokzatán bo
rostyán koszorúkba foglalva az orosz kétfejű sas 
és a czár képe diszlett, s isteni tisztelet tar ta to t t 
orosz nyelven ; de voltak ám román zászlók is ! 
Mein Liebchen was willst du noch mehr ? 

Végig az ut mentén Bukarestig hihetetlen 
tömeg kétszersült, lisztes, árpás zsák, hidnak, 
naszádnak, bódéknak való fakészlet és ládákra 
pakolt lőszer várja a tovább szállittatás sorát ; 
az állomásokon negyed órákig kell várni, mig a 
betegekkel s hadiszerekkel terhelt kocsikat el
tologatva, u ta t nyi tnak a pénzért utazó népség 
számára. Isten csudája, hogy összeütközés nél
kül, 3—4 órával később a rendes időnél, be-
dübörgünk a bukaresti indóházba. Nem lóvén 
málhám, az előre tolakodó sok muszka zsidó 
daczára sikerült egy bérkocsihoz ju tnom s végig 
a most már jó kövezetü tirgovesti utczán haj
ta t tam Podu mogosojra (a fő utczája Buka
restnek). Azt gondoltam előbb, hogy köd van, 
mert a sokl ampa daczára nagyobb volt a sötét
ség, mint hajdan, mig kőolajjal világítottak, 
azután vettem észre, hogy a lámpák alig pis
lognak. Nem tudom, a gázra pénz nincs-e, 
vagy az illedelem kivánja, hogy ne vakítsák 
jobban vendégeiket ragyogóbb fónynyel, mint 
az ezektől kedvelt északi fény szende világa. 

Hát hova hajtsak ? _kérdezi székely bérko
csisom. 

Valamely olcsóbb szállodába. — Már az 
uram most nincs ! — Sorra vettünk aztán vala
mennyit . Orient: nincs szoba, — Lázár : be van 
zárva, Brofffc, Unirea, Boulevard, uj és ó Con-
cordia, Selari, Gabroveni, Transilvania, Bul
gária, Pat r ia nincs szállás! Végül a Dacia 
4-ik rendű zugai közül kaptam egyet 6 frankért, 
akarám mondani másfél rubelért. Kocsisomnak 
is adtam egy rubelt, s aztán fólrubelért elmen
tem a Konstantin-piaczi Café chantantba, s 
lát tam, hogy verik a törököt. Psz t ! hisz 
nem szabad it t politizálni idegennek !! Máskor 
az ilyen hely, a színház, dalszínház tele volt 
román katonat isz t te l ; most — egy nem sok, 
annyi se volt itt. Másnap az utczán sem lát tam 
egész nap hármat se, pedig ha olyan nagy szük
ség van katonára Plevna alatt, mit keres akkor 
i t t elő hátra annyi orosz tiszt, hogy az ember 
azt hiszi, Pétervárra tévedt Bukarest helyett ? 
Sőt egy egész fegyveres csapat is ment végig 
az utczán, már pedig azt mondják, hogy az 
egyezmény tiltja, hogy a főváros kövét érintse 
talpa muszka bakának ! Ámde hiszen tudjuk 
mi szegény magyarok, mit teszen az, mikor a 
gyöngébb szerződik erősbbel! 

Lá t tam sok szürke kabátos, febér kendő
vel bekötött fejű muszka keresztes hölgyeket 
is, betegápolónők; többnyire mind szőkék, s 
nem igen szépek biz ezek de hisz nem is 
adja magát egy könnyen szép nő az ilyen kényes 
életmódra, hol az emberi részvét és szeretet 
mellett sokat el kell tűrni , mit rendes viszonyok 
közt legalább is visszataszítónak tar tana min
den nő. 

Másnap a város főbb utczáin te t tem egy 
sétát. Rettentő sár van, mivel annyli eső nem 
esett, hogy patakot képezve lemossja a j á r d á t : 
pénz meg vagy nincsen az utczaitisztogatók 
számára, vagy tán felcsapták ezek iá a frankról 
rublira a napidijt, mint a favágók, kik az eddigi 
4—5 frank helyett 4—5 rubelt is eikérnek egy 
öl fa vágásért. Tán a viztológóp olaját meg 
puskakenőcsnek használták el , mert az utczai 
kutak csapjai igen vékonyan eresztéhek valami 
sárgás habarékot viz helyett, melyet meginni 
csak timsóvftl összekeverés és mesterséges le-
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szűrés u tán lehet, s akkor is eszünkbe jut Mil-
lónak, a románok kitűnő komikusának a hires 
nemzeti dalra a színpadon rögtönzött paródiája ; 

Dimbovitza ápa dulce 
Ciné bea nu se mai duee 

(Ca se bea: Millo). 
Magyarul : 

Dimbovitza édes vize, 
El nem megy ki megízlelte 

(hogy még egyszer igyék). 
H a n e m a ki ihatnék, menjen és kap bort, 

pálinkát, sört, kávét, theát uton-utfélen, minden 
sark, zíg-zúg tele van korcsmával a nép-, fagy-
lalda, étterem és kávéházzal az urak számára; 
de jó lesz betekinteni, mielőtt bemennénk, mert 
még csak tavaly is elegáns kávéházak, mint pél
dául a boulevardi, lettek orosz, lengyel és mold-
vai ronda zsidók s mindenféle üzérek fészkévé, 
hol az ember rút meztelenségében szemlélheti, 
milyen az a nép, melynek bálványa csak a pénz. 
— Két három nagy terem tömve van itt, az 
alig átlátszó füst és bűzben állanak, ülnek, 
hemzsegnek, hadonáznak és veszekednek; száz 
közül is alig költ egy-kettő 30 centimot egy 
fekete kávéra, s e számlálhatlan szép látogatók 
mellett a kávés meg kell hogy bukjék, vala
mennyi rendes vendége volt, mind elment. 

Mily gyönyörű szép nap ! Olaszország déli 
vidékén sem lehet ennél szebb, 15—20 foknyi 
meleg van, bezzeg a járda tömve is ám harcz-
kerülö fiatal dandyk csapatával — és természe
tesen bájos hölgyekkel, — az ember alig szem
lélheti meg a szép kirakatokat, hol az eddigi 
czikkek közt feltűnő sokaságban díszlenek a 
sárga, veres, fehér szegetü, lapos tetejű kék 
sapkák, keztyük, kardok és sarkantyúk, kulacsok, 
köpenyek, sátrak, tábori ágyak, s az ékszeráru
soknál romániai és orosz rendjelek, csillagok és 
Sz.-Anna keresztek, s tiz lépéssel odább tépés, 
sebkötöző, mankók és choleracsöppek, miket 
azonban senki se lát meg ama fényes kirakat 
rendjelei csillogása miatt i szemkáprázástól! 

És mivel ennyi minden, ezelőtt idegen 
kelme jött divatba, mindezeket nem elég kira
kosgatni, ki is irták ákombák régi Cyrill betűk
kel orosz nyelven az ajtók fölibe s az ablak
táblákra az ócska latin betűs czimtáblák mellé 
vagy alá, s igyekeznek legalább annyit beta
nulni oroszul, hogy e sok orosz holmit nékik 
eladhassák szép rubelekért. 

Nekem egy kis fölvenni való pénzem vala 
it t egy bankárnál, kit hajdan Györgyének hív
ták, aztán a román nemzeti ébredezés arany
korában, a hatvanas években lett divatosab
ban Gyorgyiu, — most pedig irja magát musz-
kásan Georgieffnek . . . nemde haladunk? 

De most már nagyon is sokat összehadar
tam, tessék bele dobni a fidibusz-tárba, ha nem 
érdekel ott nálunk senkit az ilyen potpourri — 
máskor azután elmondom, hogy ez állapot, ille
tőleg a nagy muszka barátság némely józan 
oláh hazafit aggodalommal tölt el ugyan, de a 
nagy többség még több muszkát vár, hogy egy 
csapással üssenek immár két legyet és egyúttal 
Erdélyt meg a Bánátot és Bukovinát kapcsolják 
Romániához — s ha haragszanak érette a ma
gyarok, hát dobják oda nekik azt a nagy zugot, 
a mely Montenegrótól Szerbia sarkáig beszö-
gellik . . . Pros i t ! 

SERVADAC HECTOR 
KALANDOS VÁNDORSLÁSA A NAPRENDSZEREN ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 

MÁSODIK RÉSZ. TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

Tervezések. 
Rövid idő múlva a Ceutából fönmaradt 

szikla-tömb alá érkeztek, melyet valódi kis 
erőddel találtak koronázva. Már előbb észrevet

ték, hogy a Ceutából adott távjelre Gibraltárból 
is hasonlóval feleltek, s azért nem is lepte meg, 
hogy a mint az erőd alá értek, egy őr ugrott 
eléj ök, s a szokott „ki az 7" kiáltással fogadta. 

— Jó b a r á t ! felelték. Francziaország. 
A további kérdésre, mit akarnak ? — azt 

feleié Servadac, hogy a parancsnokkal akarnak 
szólani. Az őr bement, s nem sokára Olifant 
őrnagy jött elejökbe. 

— Kihez van szerencsém? — kérdé ki
mérten. 

— Servadac kapitány vagyok — felelt ez. 
— Hő-föld kormányzója. Azt hiszem, Olifant 
őrnagy — 

— Szolgálatára ; Ceuta parancsnoka. 
— S szabad-e kérdeznem, parancsnok ur, 

hogyan történik, hogy angol helyőrséget találok 
Ceután, mely tudtomra spanyol birtok volt csak 
nem régen is ? 

— Igen egyszerűen. Megvettük azt a spa
nyoloktól. 

— Hogyan? 
— Angol pénzen uram, készpénzzel kifi

zetve, s formaszerü adás-vevési szerződés szerint. 
Valóban ugy történt . Emlékezhetünk, hogy 

a két angol főtiszt, Gibraltárból egy ízben átrán
dult volt Ceutába, s nagy megelégedéssel tért 
onnan vissza. Ekkor történt, hogy Negretétől 
és társaitól, kik magok maradtak a földön 
Ceutának nevezett pont birtokában, megvásá
rolták e kis pontot. Servadac és Ben-Zouf visz-
szaemlékeztek — s csak most értették meg, 
hogyan történt, — hogy Negrete ós társainál 
meglehetős mennyiségű aranyat láttak. 

— S szabad-e kérdeznem, Servadac kapi
tány, minek köszönjük látogatását ? 

— Olifant őrnagy, szolgálatot kívánnék 
tenni önöknek. 

— Valóban ? kordé Olifant, oly hangon, 
m i n t a kinek nincs szüksége senki szolgálatára. 

— Önök, őrnagy, talán nincsenek tájékozva 
a felől, a mi mindnyájunkkal történt, s nem is 
tudják, hogy egy üstökösön utazunk a világ
űrben. 

— Hogy monda uram, üstökösen ? 
— I g e n ; s két hó múlva ismét visszaér

kezünk a földre, a mi nem fog komoly veszély 
nélkül járni . E veszély ellenében jöt tem önök
nek saját menhelyünket, s a közös működés köl
csönös segélyét felajánlani. 

Látszott, hogy Olifant őrnagy egy szót sem 
hiszen az egész meséből. Kimért, hideg udva
riassággal válaszolt. 

— Köszönöm uram, de mi nem hagyhat
juk el Gibraltárt és Ceutát egy perezre sem. 

— S miért nem ? 
— Mert nincs parancsunk az angol admi-

ralitástól. 
— De ismétlem uram, hogy nem a földön 

vagyunk, s nem is fognak önök onnan parancsot 
kaphatni . 

— H a Angliának tetszeni fog, parancsol 
velünk. Mi a Földközi tenger bejáratát őrizzük. 

— De uram, i t t nincs Földközi-tenger. 
Egy szóval, Olifant őrnagygyal nem lehe

tet t beszélni. Még egyszer hidegen megköszönte 
Servadac ajánlatát, s okul adván, hogy Murphy 
ezredestől épen fontos sürgönyt kapott, vissza
vonult az erődbe, melynek kapuja bezárult 
utána. 

Servadac és Ben-Zouf nem tehettek egye
bet, mint sarkon fordulni, s visszatérni a jég
pályán, melyen ide jöttek. Vissza-utjok is épen 
oly esemény nélkül ment végbe, mint jövetelök. 
November 9-kén értek haza. 

Hanem bezzeg haragban találták Palmyrin 
t aná r t ; s meg kell vallani, hogy nem is ok nél
kül. A Nerina, a kis bolygó, melynek pályaele
mei kiszámítását épen befejezte, s ez estére 

újra várta megjelenését: nem jelent meg a 
Gallia láthatárán . . . Hová lehetett ? . . . Mivel 
a távcsővi planéták égövén haladtak á t , le
het, hogy azok közül egy valamelyik nagyob
bacska ragadta magához a hűtlen N e r i n á t ! . . . 

Servadac közölte Timaseff gróffal gibral
tári útja eredményét. Az angolok megtagadván 
a közös működést, őket magokra kellé hagyni, 
s nekik, a Hő-föld lakóinak csak magokról gon
doskodni a földre visszajutásuk módjáról. Hogy 
a földről a Galliára jutásuk veszély nélkül tör
tént , igazi isten csudájának tekinthették; mikép 
lesz oda visszajutásuk ? még a jövő titka, de 
nem lett volna eszólyes azt egészen a véletlenre 
bizni. 

Másnap november 10 dikén, Servadac, Ti
maseff és Procop hadnagy komoly tárgyalás 
alá vették a fontos kérdést, a Nina-kaptár egyik 
lakályos melléküregében. Ben-Zoufot is bebo
csátották az ülésbe. Meghitták természetesen 
Palmyrin Rosettet i s , de ő nem jelent meg, 
mint átalában soha, az ily tanácskozásban vagy 
egyéb gyülekezetben. 

Procop hadnagy vitte a szót a tanácskozás
ban, neki levén négyök közt a legtöbb tudo
mányos ismerete, a mire i t t oly szükség volt. 
Számba kellé venni mindenek előtt a Galliá
nak a földdel való találkozása minden lehető 
esélyeit; föltéve mindig, hogy e találkozás, a 
Palmyrin számításai szerin*-, egyátalában létre 

jő valaha. 
A Gallia vagy ismét csak érinti a földet, 

mint első izben, mikor egy kis darabját annak 
magával is horzsolta, vagy egyenesen bele ütő
dik. Ha csak érinti s könnyedén elcsap mel
lette, nem szenved kétséget, hogy a föld vonzása 
ismét tetemesen meg fogja változtatni a Gallia 
útja irányát, kilöki azt a végetlenségbe, s h a 
nem sikerül a földre lemenekülniök, azt soha 
többé viszont nem látandják. Palmyrin szerint 
ugyan, ez a legóhajtandóbb esély lett volna, de 

a többiek nem kértek belőle. 
Ha a Gallia egyenesen bele fog ütődni a föld

be, és pedig ez esetben, a föld vonzásánál fogva, 
kétségkívül egyenesen központi irányban esnék 
reá, három eset lehetséges. Procop ezeket így 
terjesztette elő: 

H a a Gallia azon oldalával ütődik a föld
nek, a melyen mi vagyunk, irtózatosan agyon
nyom és összezúz. 

H a ellenkező oldalával, és mi a földre esett 
Gallia által képezett magas (száz lieunyi) hegy
nek a tetején maradunk, menthetetlenül meg-
fúladunk, mert a Gallia légköre a föld légköré
vel egybe folyván s abba — mint kis tó vize 
a tengerben — elveszvén, a Gallia teteje mesz-
sze kimagaslik a föld légköréből, s nekünk, oly 
magasságban, egy parányi levegősem jut . 

Ha végre forgási sarkai valamelyikével 
ütődik a Gallia a földnek, mi oldalt maradna, 
menthetetlenül lebukfenczezünk, s lezuhanunk 
a földre. 

Mind a három esetben pedig, az előadott 
közvetlen veszélyen kivül, még egy más is vár, 
szintoly bizonyosan. A Gallia mostani sebes
sége, melylyel a földhöz közeledik (s mely, a 
mint annak vonzási körébe ér, még fokozódni 
fog)— az összeütközés pillanatában megáll,\»gy 
is a mozgás, a természettan törvényei szerint, 
melleggé változik, s ez által oly izzó, néhány ezer 

foknyi hőség fog abban a perezbenkifejlődni — 
— Tehát összezúzódunk, megfuladunk, s 

végre meg is sülünk és összeégünk! vágott közbe 
Timaseff gróf. — Te ugyan gyönyörű kilátáso
kat nyitsz előttünk. 

— Mind a természet törvényei szerint be
következendőket és kikerülhetleneket. 

— H a ez igy van, vágott közbe Ben-Zouf, 
akkor legjobb lesz csak megszökni mielőbb 
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erről az átkozott üstökösről, hogy veszett volna 
a tulajdonosával — 

Ben-Zouf Palmyrin tanárra gondolt, a ki
vel, mint tudjuk, teljeséggel nem rokonszen
veztek. Természetes eszével azonban tökélete
sen fején találta a szöget. 

Megszökni a Galliáról, nem ugyan mielőbb, 
hanem épen a kellő pillanatban: csakugyan 
ez volt az egyetlen mód ama háromfélekép bi
zonyos haláltól menekülhetni. Megszökni a 
Galliáról — de mikép? Procop hadnagy egy 
szóval kimondotta: lájhujnn. Abban a perczben, 
mikor a Gallia légköre összefoly a földével, egy 
léghajóban ülve, a föld légkörébe sodortatni: ez 
a kalandos, épen nem veszélytelen, de egyedül 
lehetséges menekvési mód maradt fen számukra. 

Nem veszélytelen: mert a Galliának föld
hez ütődése, s annálfogva egyszerre megállása 
pillanatában légkörének mozgási sebessége is 
hővé fog oldódni, s a léghajó (ha csuda nem 
történik) fellobban és elég mint egy szeletke 
papiros. Száz esélyből kilenczvenkilencz itt is 
vesztökre szól. De ha csak százezerből szólana 

kor mind ki voltak szabva a szeletek, neki kez
dettek a varrásnak, erős vékony spárgával, 
melyet az árboczkötelekből fejtettek ki, mik 
abból voltak összesodorba. 

A munka egy egész hónapot vett igénybe. 
Ezalatt a Gallia ismét tetemesen közeledett a 
naphoz, s azzal együtt a földhöz is. Már a Mars 
pályáját szegte át útjában. A föld tányéra hatal
masan emelkedett a láthatáron, egyre nagyob
bodva. A légmérséklet is fokozatosan emelke
dett s nappalonta egészen tűrhetővé vált. A jég 
bomladozni, a hó olvadni kezdett. A levegő 
vízgőzökkel telt meg s felhők képződtek. Most 
már szelekre, viharokra, légköri lecsapódásokra 
is lehetett számítani. 

A mi előre látható volt, bekövetkezett. A 
jég olvadásával a két hajó, melyeket a jég oly 
magasra emelt volt fel, óriási robajjal omlott 
le a mélységbe, összezúzodva. Hakabut Izsák 
óbégatott a Hanza összeomlásával őt ért rop
pant kár fölött, s fenyegetőzött, hogy majd a 
földön kárpótlási pert indít Servadac ellen, 
mert ha nem kényszeritették volna, hogy e szűk 

maradt darabjának tengely körüli forgása az 
előbbinél kétszerte kisebb időre apadt le. Most 
már hat órából állt az egész nap, egyik nap 
felköltétől a másikig: három nappali ós három 
éji órából. A belőle kiszakadt másik darab pedig 
nem maradt a Gallia holdja, hanem a belső 
lökés erejénél fogva szemlátomást távolodott 
tőle. Mi lesz sorsa? Elére a földre valaha? Ezt 
talán később megtudandják . . . 

(Folyt, követk.) 

Egyveleg. 
Tánca verseny. A gyalogversenyt (távgyaloglást) 

Észak-Amerikában már igen közönségesnek talál
ják s most a tánczversenyt kezdik divatba hozni. 
Uj-Yorkban közelebbről egy ügyes tanár, hihetőleg 
táncztanár, hét álló óráig keringőzött egyfolytában, 
a nélkül, hogy csak egyszer is megállott volna, 
tömérdek tánczosnó't fárasztva ki, kik közül egy 
sem birta tovább a dicsőséget egy folytában 45 
percznél. A tánczoló egyszer-másszor frisitőket vett 
magához, de azalatt is folytonosan járta, mig ivott, 
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egy esély javukra, azt is meg kellene kisér-
leniök. 

Miből s mikép készítsék a léggömböt ? e 
kérdés nem sok gondolkodásra, annál kevesebb 
vitára adhatott alkalmat. A Dobrynáról lesze
dett és raktárra tett vitorlák vászna e czélra 
igen alkalmas volt: könnyű ós erős spárga vá 
szón. Köneny-léget (hydrogént) nem birván oly 
mennyiségben előállitani, meg kellé elógedniök 
a legkezdetlegesebb, mongolfier-féle léggömb 
szerkezettel, melyet egyszerűen, alágyujtott tűz 
által hígított levegő emel a magasba. De mivel 
az egész léghajózásnak mindössze egy-pár órai 
időt kellend Igénybe vennie ; ennek a legegy
szerűbb szerkezetű mongolfier is megfelelhetett. 

Másnap az egész társaság neki ült a mun
kának. Szabdalták a vásznat hosszában, mérték 
ki az összeállítandó szeleteket a Procop had
nagy felügyelete alatt, mig Ben-Zouf mindig 
hordotta az uj meg uj végeket a műhelybe. Az 
orosz matrózok, gyakoroltak az ilyen munká
ban, csakhamar betanították a spanyolokat is; 
a kis Nina is fáradhatatlanul ügyeskedett. Mi-

SERVADAC HECTOR VÁNDORLÁSA. 
öbölbe hozza hajóját, a Kunyhó-sziget tágas 
kikötőjében nem érte volna semmi veszedelem. 
Servadac végre megsokalta s rákiáltott, hogy 
hallgasson el, különben vasra vereti; a mire 
aztán Izsák gazda el is hallgatott s morogva 
vonult barlangjába vissza. 

Egy más esemény is következett be, mely 
azonban nem volt előre látható. Deczember 
15-kón éjjel borzasztó rázkódásra ébredtek, 
mely egy földrengésnél keményebb volt. Azt 
hitték végórájok jött el. A Gallia gyomrában a 
tűzokádó ugy sustorgott, mintha minden pon
ton ki akarna törni. 

Csak reggelre jöttek rá, mi történt. A Gal
liát a belső tűz, valamely magában rejlő s előt
tük ismeretlen okból, két, csaknem egyenlő 
darabra repesztette. Egyik darabon, a nagyob
bikon, ők maradtak; a kisebbik Gibraltárt és 
Ceutát vitte magával, az angolokkal együtt. 
Palmyrin Rosette kétségbe volt esve, mert táv
csöve a rázkódásban a sziklafalhoz ütődött s 
összetört. 

E katasztrófa következtében Gallia a meg-

s az első öt óra alatt két pohár hideg theát, két 
pohár pezsgőt, négy pohár ászoksört és igen sok 
jeges vizet ivott meg. 

Főzés napsugarakkal. Bombayban teljesen sike
rült kísérletet tettek a nap sugarainak főzésre vagy 
sütésre használásával, s oly készüléket találtak föl, 
melynek segélyével a hússzeleteket szabad leve gőn 
épen oly gyorsan és jól meg lehet sütni,mint a tűz
nél. A készülék rézedényből áll, mely kivül feketére 
van festve és belől czinnel befuttatva. Az edény 
üvegburokkal van bevonva s ez és az edény közt 
egy hüvelyknyi tér maradt mely forró léggel telik 
meg, minthogy az egész egy közönséges foncsoro-
zott (ezüstözött) üveg táblából álló kúpalakú refle-
ctor (fényvisszaverő) fenekéhez van erősítve. Ha e 
készülék jól be van fedve, a meleget 372 óráig is 
megtartja. 

Al „élei" szó eredete. A győri Kovács-jubileum 
alkalmával fölmerült, hogy Czuczor Gergely a „vitz" 
helyett az „éleze" szót ajánlotta, mit Kovács Pál a 
„Hazánk" 1847. jul. lo-iki számában szívesen üdvö
zölt, de egy betűvel való megrövidítését (élez) aján
lotta, így is jött aztán forgalomba. 
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Uti táskámból. 
Jókai Mórtól. 

II.* 
A Le á n y k a-k 6. 

A Tordáról Toroczkóra vivő útban az 
Aranyos folyam partján emelkedik egy 
természet-alkotta obeliszk; mint egy óri
ási kapu bálványa, keskeny utszorost en
gedve a meredek sziklafallal szemközt. 
Alakja olyan, mint egy délamerikai meré
szen felrakott teokallié. A sziklák repedé
seiben gindár bozótok örökítették meg 
magukat; a növények között is megvan 
a nagyravágyás. Lenn a völgyben sokkal 
jobban megélhetnének. 

Ezekről a bozótokrul az a monda van 
feljegyezve, hogy a szomszéd Várfalva 
úrasszonya, a szép Ibla (a kiről a Vár
hegy keleti oldalát ma is Ibla kertjének 
nevezik,) közöttük rejtőzött el a tatárok 
üldözése elől, a sziklatorony tetején ? 

Igazi néphagyomány-e ez, vagy csak 
költött monda ? azt nehéz megitélni. — 
Olaszországban megteszik azt, hogy szob
rokat , korsókat elásnak a földbe romok 
közé, s aztán sok idő múlva, az idegen 
szeme láttára megint felássák azokat s az 
azt hiszi, hogy igazi antikot kapott. Er
délyben a népmondákkal vagyunk igy. 
Valami litteratus ember megir egy szép 
regét, azt kinyomtatják egy naptárban, a 
naptár elkallódik, de a vers megmarad a 
falusi olvasó emlékében s időjártával az 
idegen (magyarországi) regegyüjtő s nem 
néha maga az eredeti szerzője ugy találja 
azt meg, mint igazi antikot. 

A Leányka-kő regéje fölött is sok vita 
volt már: a kételkedők lehetetlennek álliták, 
hogy oda, arra a csompóra valami emberi 
lény, maga erejével felmászhasson. Egy 
főúr nagy előkészületekkel, állványok és 
lábtó segélyével messzire elragyogó nem
zeti szinü zászlót tüzetett fel a csompó 
tetejébe. A zászló bádogbul volt; örök 
időkre szánva. A készittető, mikor fennállt 
az emlék, bele karczolta tollkéssel e sza
vakat : „ide nem jöhetett fel Ibla." Azzal 
elszedette a sziklaszálról az állványokat, 
a mik ugy vették azt körül, mint a tor
nyot, mikor felteszik rá a keresztet. 

De bizony nem sokára eltűnt a csompó 
tetejéről a szép lobogó, le tudta azt onnan 
venni egy magányos ember minden áll
vány nélkül, s a kétkedő főúrnak vissza
küldték belőle azt a darabot, a mire a 
tagadása' volt felkarczolva, ezt karczolva a 
túlsó oldalára: ,,de bizony feljöhetett!" 

Egyébiránt arról sem állok jót, hogy 
ehhez az adomához is nem járult-e egy 
kis régészeti licentia poetica ? 

Az osztrák államvasút budapesti 
indóháza. 

ígéretünket, melyet lapunk 43-ik számá
ban tettünk, midőn Budapest egyik legdíszesebb 
ós legnagyobb épületét, annak ünnepélyes meg
nyitása alkalmából ismertettük, — ma részben 
beváltjuk, közölvén az osztrák államvasut-tár-
saság uj indóháza körúti homlokzatának rajzát. 
Egy nagyobb képet, az indóháznak Podma-
niczky-uteza felé eső hosszoldala rajzát, a mely 
felől az indulás történik, s a hol a pénztárcsar
nok, váró- ós éttermek, posta-helyiségek stb. 
vannak elhelyezve, — egyik legközelebbi szá
munkban fogjuk közölni. 

* Az I-sö a „V. U." 1877-ki 13-ik számálian jelent 
meg. 

Az összes épületeket emiitett számunkban 
már ismertettük, s igy ez alkalommal csak az 
ott mondottak kiegészítésére szorítkozunk. 

Mint már emiitettük, a jelen kép az indóház 
körúti homlokzatát tünteti fel. A baloldali pa-
villon képezi a váczi ós a nagy körút sarkát, 
melyben az állomás főnökségének, valamint a 
társulat magyarországi képviselőségének irodái 
vannak elhelyezve. A jobboldali pavillon föld
szintje várótermek, emelete a pályafentartási 
és a vonatmozgósitási felügyelőségek számára 
van berendezve. 

E 3-emeletes pavillonok mögött vannak, a 
nagy személycsarnok hosszában, jobbra ós balra 
a többi helyiségek, s csak a vendéglő és a posta
épület állnak külön. A vendéglő épülete, mely 
szintén a nagykörútra esik, födött folyosóval van 
a jobboldali pavillonnal összekötve, melynek 
üvegzett kapuja vagy is bejárása képünk jobb
oldali szögletében szintén látható. 

A tornyokkal ellátott két pavillon közti 
nagy csarnok gerincz-magassága 24 és egy fél 
méter, s az ormán levő korona, állványával 
együtt 4 és fél méter. A falazat háromszínű (fehér, 
vörös és fekete), úsztatott és sajtolt téglából van 
felrakva, melyek a Drasche-féle téglagyárban a 
a Rákoson kitűnő minőségben és szépségben 
állíttattak elő. 

Általában az egész kivitelre azt lehet mon
dani, hogy arra fővárosunk büszke lehet, mert 
ily modor ós ily kiállításban az egész kontinen
sen alig létezik pályaudvar, a mint azt a kül
földi szakkörök is elismerik. A csarnok födél-
szókének fesztávja (42 méter) a világ összes 
pályaudvarai közül csak négy által van felül
múlva ; tehát azt is elmondhatjuk, hogy a vas
szerkezet, mely itt alkalmaztatott, ritkítja pár
ját; — de sajnálatos, hogy ennek előállítására 
egyetlen egy magyar, de még osztrák gyár sem 
vállalkozott, magának az osztrák államvasut-
társulatnak nagyszerű vasgyárai sem Aninán ós 
Resiczán;mi abban találja magyarázatát, hogy 
Bem a magyar, sem az osztrák gyárak nincsenek 
ilyesekre ugy berendezve, hogy a külföldiekkel 
a versenyt kiállhassák. 

Az összes munkák kivitelére következő 
ez égek pályáztak: a Schneider és társa rész
vénytársalat Croesautban, Francziaország leg
nagyobb vas- és gépgyára, — a Fives-Lille 
részvénytársulat Lilieben, mely az osztrák állam
vasút bécsi indóházát épité; — Eiffel és társa, 
társas czég Levallois-Perretben (Paris külhelye) 
ós a vvittkowitzi vasgyári rószvónytársulat, mely 
a bécsi „Ferdinands-Nordbahn" pályaudvar 
csarnokának volt a vállalkozója. 

Ez utóbbi versenyező azonban ajánlatát 
visszavoná, mert belátta jóeleve, hogy az előbbi 
három külföldi czéggel versenyezni nem bír. 
Mind a három franczia czég, De Serres, az 
osztrák államvasut-társulat kitűnő ópitószeti 
igazgatójának tervei alapján és azoknak hasz
nálata mellett uj terveket készített, ós ezek 
közül az Eiffel és társa czégéi lőnek elfogadva 
ós igy a kivitel is ezekre bízatott. 

E czég, melyet az osztrák-magyar monar
chiában Gyengö László jeles mérnök hazánkfia 
képvisel, különös elismerést érdemel azért is, 
hogy nem ugy jár el, mint más külföldi vállal
kozók, kik mindent hazájukból hozatnak és 
szereznek be, hanem minden munkát ideva
lókra biz és mindent idevalóktól szállíttat, — 
kivéve a vasszerkezetek azon részét, melyre 
itteni gyárak nem vállalkozhatnak. 

Nem lesz érdektelen felemlíteni, hogy e 
czég főnöke, Eiffel Gusztáv Francziaország egyik 
legkitűnőbb mérnöke, kire a párisi világkiállí
tási épület főrészének kivitele is rá bízatott. 
A budapesti indóház vasszerkezetei Seyrig Theo-
phil franczia mérnök, az Eiffel czég tagja, szá
mításai és részlettervei után készültek. 

A telephon. 
Uton-utfólen halljuk most e nevet; vitat

koznak fölötte, fejtegetik s bonczolgatják; elíté
lik, majd ismét taglalgatják a gyakorlati hasz
not, mely alkalmaztatásából várható, s sokan, a 
nélkül hogy látták volna, pálezát törnek fölötte, 
nem nagy fontosságot tulajdonítanak neki s 
azt hiszik, hogyha majd szűnt az újság ingere, 

! nem foglalkozik vele többé senki. S lehet, hogy 
igazuk lesz. Hisz hány fontos találmány, ha 
nem bizonyult azonnal gyakorlatinak, ejtetett 

el igy, hogy később phoenix gyanánt uj életre 
ébredjen ; de a tudós, ki valamely eszmét fel
karolt s azon csügg, feláldozva nappalát, éjjelét, 
dolgozó asztala előtt ülve fárad, találmányát 
folyton tökéletesbiteni igyekszik, mig végre 
sikert is arat. Részünkről hiszszük is, hogy 
amaz aránylag csekély nehézségek, melyek a 
telephon gyakorlati alkalmazásának még eddig 
útját állották, eloszlattatván, még a távírón is 
tul fog tenni egykor. 

Bell A. Graham az első, ki a telephonnal 
gyakorlatilag kezdett foglalkozni. Amerika Mas-
sachusetts államának Salem nevű helységéből 
Bostonba költözve, az ottani egyetemen tanár-
kodik, a „hang szervezetéről" tart felolvasáso
kat s csak 5 év óta foglalkozik a telephon tanul
mányozásával. Alig három éve, hogy Boston 
és Cambridge között 3 kilométer hosszú veze
téken tette az első kísérletet, s körülbelül két 
év előtt nyerte találmányára az első szabadal
mat. Szerkezete segélyével több kísérlet után 
annyira vitte, hogy 230 kilométernyi távolság
ban, Boston és NewHampshire-nekNorth-Con-
way nevű helysége között a telephonon át, 
nemcsak az illető beszélő hangját, sőt hangja 
minden árnyalatát meg lehetett hallani s érteni, 
hanem éneket, zenehangszerek által játszott 
dalokat, sőt mi több, még a tetszésnyilatkoza
tokat s a nevetést is meg lehet különböztetni. 
A mellett, hogy telephonjának hatálya minden 
ujabb kísérletnél fokozottan mutatkozott, egy
szersmind szerkezete is tökéletesebbé lett, a 
mennyiben az addig használt villany-telepek 
eltávolíttattak s maga az emberi hang idézi elő 
a továbbításra szükséges villany-folyamot. Mi
kép történik ez, alább fogjuk bővebben meg
magyarázni. Az első hírlapi távirat, mely a 
telephon segélyével továbbittatott, a Bostonban 
megjelenő „Globe"-nak küldetett be, s Bell 
tanárnak Salemben f. é. február 12-én a te
lephonról tartott egyik felolvasását tárgyazá. 

Mielőtt áttérnék már a telephon ismerte
tésére, annak könnyebb megórthetése végett 
nem tartom fölöslegesnek elmondani némelye
ket a hangnak, melyet a telephon továbbit, 
mozgásáról, ugy szintén a rHiányosságról s a 
delejről, melyek e továbbítást eszközlik, s rajta 
leszek, hogy e rövid ismertetés lehető egyszerű 
és könnyen érthető legyen olyanokra nézve is, 
kik a természettudományokban nem birnak is 
sz akképzettséggel. 

Mint az ember erkölcsi vagy lelki világá
ban a rokon- és ellenszenv, melynek sokszor 
okát sem lehet adni, mint a szeretet és gyűlölet 
sokszor önkénytelen s mégis legyőzhetetlen 

j érzései: a természeti tünemények sorában is 
vannak ily bűvös erők, melyek a legkülönbö
zőbb módon nyilvánulnak. 

Ilyenek a többi között a delejesség és vil
lanyosság, melyről a dán nagy természettudós, 
Oersted Keresztély mutatá ki, hogy a delej 
tulajdonkóp a villanyosságnak más nyilvá
nulása. 

Kiki tudja, hogy ha egy darab pecsétviaszt 
vagy gyantát pamut vagy selyemszövettel dör 
zsölünk, azon tulajdonságot veszi fel, hogy 
kisebb könnyű testeket, péld. papirszeletkéket, 
fürészport stb. magához vonz; ha pedig ujjunk
kal közeledünk feléje, észrevehetjük, hogy főleg 
sötétben, egy kis szikra ugrik át ujjúnkba s 
egyúttal, mintha tüszurást is érzenénk ; ugyan -
ily tulajdonságokkal bir még sok más tárgy is ; 
péld. üveg, kén, borostyánkő, átalában a gyanta-
nemüek mind. E tünemény okát villanyosság-
nak s jelesen dörzsvillanyosságnak nevezzük. 
Vannak testek, melyek a felvett villanyosságot 
igen gyorsan közlik tovább, ezeket jó vezetők
nek mondjuk; ilyenek a fémek első sorban, úgy
szintén a szén, viz és vízgőz, átalában sok 
folyadék, az állati test s a nedves föld. Rósz 
vezetők ellenben az üveg, selyem stb. Önként 
érthető, hogy bármely test, ha jó vezetővel jő 
érintkezésbe, villanyosságát könnyen elveszíti, 
mig a rósz vezetőktől környezett test azt meg
tartja; e rósz vezetők ehzigeteUiknek (izolátor), 
az általuk körülzárt test elszigeteltnek mon
datik. 

Hogy a villanyosság nemesak dörzsölés, 
hanem érintés által is támad, az a múlt század 
végének, az 1789-ik évnek találmánya, de ilyen
kor a villanyosság oly C3ekély, hogy csak a 
legérzékenyebb készülékek által mutatható ki; 
ha azonban nedves vezetőt alkalmazunk, tete-. 
mesén fokozhatjuk azt; legegyszerűbb példa, 
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h a egy darab ónt nyelvünk alá, egy darát) vö
rösrezet pedig nyelvünk fölé helyezünk, s a 
fémek két szabadon levő részét nyelvünk előtt 
érintkezésbe hozzuk; ugyanazon pillanatban, 
mikor a két fém érintkezik, savanykás lugizt 
érzünk s szurásféle érzé s t ámad nyelvünkön. 
A fémek érintkező pontjától ugyanis, a hol vil
lanyosság fejlődött, az óntól a nyelven át a 
vörösrézbe csap át s igy folytonos körben 
tovább, mivel az érintkezés folytán mindig uj 
meg uj villany támad, szakadatlanul átcsap s 
úgynevezett villanyfolyamot képez. (Ellenkező 
irányban ugyanolyan második folyam is köröz, 
de a könnyebb áttekintés végett rendesen csak 
az egyik említtetik.) 

A delejt és delejpatkót mindenki ismervén, 
csak azt kell megemlítenem, hogy ha valamely 
darab puha vasat selyem által bevont, azaz 
elszigetelt sodronynyal tekerünk körül s ezen 
sodrony végeit villanyteleppel hozzuk érintke
zésbe, a vas azonnal delejjé válik; mihelyt 
azonban a folyam megszűnik, a vas is elveszti 
delejességét. Ily delej annál hatásosabb, minél 
többször van körüle tekerve a villanysodrony. 
I lyen delejnek neve villanydelej. Viszont ha 
vasdelejben a delejesség erejét é3 elterjedési 
viszonyát s mértókét változtatjuk, ez vele érint
kező vagy körüle tekert izolált sodronyban vil
lanyfolyamot támaszt . Ez a villanyfolyam jő 
alkalmazásba a telephonnál, mint mindjárt lá-
tandjuk. 

A hang hullámzó mozgás által terjed tova, 
illetőleg hullámzó mozgásban halad, s azzal a 
tulajdonsággal bir, hogy e hullámokat a körü
lötte levő valamennyi testtel közli, igy a többi 
között a fémekkel, főleg pedig a levegővel is, 
ós legtöbbnyire épen a levegő az a közeg, mely 
a hanghullámokat hozzánk juttatja. A hang e 
hullámzó mozgása vagyis haladása oly roppant 
gyorsan történik, hogy a levegő hanghullámai 
egy másodpercz alat t 1020—1040 lábat futnak 
be.A vastag hang egy másodpercz alatt kevesebb, 
a vékony ellenben több hullámzó mozgást tesz, 
de mindakettő egy és ugyanazon időben ugyan
azon távolságot futja be. H a a hang haladási 
irányát egyenes vonallal jelöljük, a hang hullám
zás abból á l l , hogy a hang által rezgésbe ho
zott levegő ez egyenes vonaltól egyik ós viszont 
másik irányban többó-kevésbbó eltérő hullámo
kat vet, melyeknek az egyenestől eltávozása a 
hang mélységétől és erejétől függ. Minél maga
sabb valamely hang, annál messzebb vetnek ki 
a hanghullámok, hosszúságok (vagy tartamok) 
arányában; minél mélyebb a hang, annál ke-
vósbbó vetnek ki vagy annál laposabbak. 

De ugyanaz a hang is különböző jellem
mel, vagy hangszinezettel bir, pl. a hegedűn 
vagy fuvolán, vagy különböző emberek hang-
szervén. A hegedű 03 a fuvola C-je m á s ; egyik 
ember C-je is más jellegű, min t a másik em
beré. A hangjellem, vagy hangszínezet e kü
lönbség* ugyanazon mérvű hanghullámnak 
különböző rezgésében nyilvánul. 

Ez okozza az emberek beszédében a hang 
végetlen különbségét ós egyéniséget, mely sze
rint valakit, a nélkül hogy látnók, a hangjáról 
is megismerhetünk. 

E kissé hosszura nyúlt, de okvetlenül szük
séges, mert a tárgy könnyebb megórthetésére 
szolgáló előzmények után tulajdonképeni tár
gyunkra, a telephonra térhetünk. 

Bell telephonja lényegében egy erős Jamin-
fóle delejből (A.) áll, melynek sarka selyem fonal 
által elszigetelt Iközönséges villanydelejes sod
ronytekercscsel (B. B.) van körültekerve. E 
sodronytekercs két továbbító sodronyba (CG.) 
megy ki, melyek vége két csavar (D. D.) segé
lyével bármely távirdahuzallal vagy vezetékkel 
összeköttetésbe hozható, mi nagy távolságra a 
huzal kifeszitést vagy lefektetést tökéletesen 
fölöslegessé teszi. A delej sarkával szemben, 
épen a hol körül van tekerve, s tőle csak egy 
milliméter távolságban egy vas vagy aczél 
lemez (E. E.) van alkalmazva, s ugy erősítve 
meg a szélein, hogy lapja szabadon rezeghes
sen, s e rezgés által a delejhez érjen és attól 
ismét eltávolodjék felváltva. A hangfogó (F.), 
mely a hangok könnyebb felfogására és össze
gyűjtésére van szánva, szükséges kiegészítője 
a készüléknek. A beszéd továbbítására két 
telephon (2-ik ábra P. ós P.) szükséges, melye
ket közönséges sodronyvezeték (0.) köt össze. 

A készülék működése módját ugy véljük 
legczólszerübben és legkönnyebben érthetővé 
s szemlélhetővé tenni, ha magunk helyett Bell 
tanár t magát szólaltatjuk meg készüléke meg
magyarázásánál. 

„Valamely delej (A.) sarkainak közelében 
alkalmazott vas vagy aczél lemez (E.) mozgása 
a delej sarkait körülfutó sodronytekercsben (B.) 
villanyfolyamot támaszt, mely a szerint működik, 
s szűnik meg, a mint a vas-, vagy aczél-lap, a 
mozgás által érinti a delejt vagy tőle eltávolo
dik ; vagy is a villanyfolyam addig tart , s annyi 
időre szűnik meg, fölváltva, a mint az aczél-, 
vagy vas-lemez egyes mozgásai tar tanak. (A fen
tebb említett természeti törvény által ugyanis, 
a deleje33égnek a delejvas éi a vaslemez közti 
magosztása, s ezen megosztásnak a lemez eltá
volodása álfcalisméfc nngszünésa idézi elő a vil
lanyfolyamot). Ha már most az emberi hang az 
emiitett aczél- vagy vas-lemezt (E.) hullámzó 
mozgásba hozza, ez által a delej sarkait körülfutó 
sodronytakercsben (B.) villanyo3 hullámfolya
mokat támaszt, melyek az emberi beszéd által 
előidézett hanghullámoknak, s azok minden leg
kisebb rezgésének tökéletesen megfelelnek. A 
sodronytekercs (B.) két végpontja (C.) a fent-
említett csavarok (D.) segélyével a vezetékkel 
(0.) összeköttetésben állván, a bennök támadó 
hullámzó mozgások, vagyis a villanyfolyamnak 
egymást gyorsan követő, s felváltó működései 
ós megszűnései az egyik (P.) telephonról a 
másikig (P.) terjednek tovább, hol hasonló szer
kezetű készülék so l ronytekercse in körülvezet
tetvén, a vas vagy aczélrekeszt (E.) egészen 
hasonló rezgésbe hozzák, s általa ismét hang-
hwllámok\á vá l toz ta t ta tnak , s innen a levegő 
utján ismét halló érzékeinkhez jutnak. Ez utón 
a susogás is hallhatóvá válik, sőt á ta lában az 
emberi beszéd gyengébb hangjai alkalmasabbak 
az átültetésre ós továbbításra, mint a durváb
b a k ; minélfogva a női hangok is ér thetőbben 
hangzanak át a férfi beszédnél. 

Mint fentebb már emiitők, a Bell tanár 
telephonja által elért legnagyobb távolság 230 
ki lométer ; de e távolságot fölülmulta Gray, ki 
szintén egész joggal telephonnak nevezett ké
szüléket talált fel, mely azonban egészen más 
alakú, más szerkezetű, s más alapelveken is 
nyugszik. Mig t. i. Bell bizonyos hangokat, mint 
például az emberi beszédet, az éneket, füttyöt 
továbbítja a legnagyobb siker mellett, addig 

Gray készüléke a zongorához hasonlóan 
maga idézi elő billentyűk segélyével a 
hangot , melyet immár 457 kilométernyi 
hosszaságu vonalon, Chicago és Michigan 
ál lamának Detroit nevű helysége között 
sikeresón közvetített. 

A Gray-féle telephon alapeszméje 
ugyanaz, mint a közönséges távirdave-
zetékeké, t. i. a vasnak, fölváltva, dele-
jesitése s a delejtől ismét megfosztása. 
Miután azonban e készülék nálunk kísér
let tárgyát még nem képezte, a mellett 
gyakorlati haszna sem valami különös, 
ismertetését, s leírását más alkalomra vél

jük halaszthatónak, most is 
csak azért emiitvén fel, hogy 
kitüntessük, mely roppant 
távolságot győzött már le 
sikeresen a telephon, mely 
körülményből viszont bizton 
meríthetjük a reményt, hogy 
korántsem értük még el a 
telephon virágzása s gyü-

mölcsöztetése idejét , s hogy azokat az aka
dályokat, melyek most még útját állják a táviró 
túlszárnyalásában, ta lán már aránylag rövid 
idő alat t szintén legyőzheti. 

W. K. 

Plevna elesett! 
Mint a villáinütós csapott le a gyászhír. 

Nem tisza égből ütöt t le, hiszen már hónapok 
óta láttuk tornyosulni és összébb-összébb vo
nulni a sürü fellegeket s hallottuk a haragos 
mennydörgést, mely semmi jót se jósolt . El 
lehettünk hát készülve rá, hogy leüt. De hát 
enyhébb-e a villám, ha be van jelentve, mint 
ha várat lan talál ? 

Nem! Sőt még iszonytatóbb. Heteken át 
csak remegni a katasztrófától ós — nem gon
doskodni villámhárítóról, veszélyben hagyni a 
féltett házat és a benne levők fejét: ez igazán 
csak még szomorúbbá teszi a tragédiát s a szo
morúságba keserűséget vegyit. 

Mikor az utolsó falat kenyér is elfogyott s 
a katonák testén ugy megkopott a ruha, hogy 
már sebköteléknek is alig volt {elegendő, nem 
hogy védelmezőnek a fagy ellen \ Ozmán pasa, 
a hősök hőse kitört seregével. É s az éhségtől 
ájuldozó, a hidegtől dermedő katonák szemében 
felvillant még egyszer a halált megvető elszánt
ság lángja, izmaik megfeszültek s elfeledve 
minden nyomort rohantak, mint a fergeteg. 

Ah, hiába volt! 
A muszka rubel ki tudta a z t , mikor és 

merre fog megtörténni a kirohanás. Ott tömő-
ritók össze hadaik javát s lövésre készen állva 
várták a törököt. És azok a golyózáporban, vas
tekék meteor-hullása közepett törtek előre, mind 
előre, összetörtek az ostromgyűrű belső falát, 
elfoglalták az erődöket s — akkor egyszerre ott 
találták magokat száz felállított ágyú tüzet 
és vasat okádó torka előtt. Véres utczákat tör
tek testeiken át az ágyúgolyók. S ugyanakkor 
megjelentek hátukban a többi orosz hadak, me
lyek könnyű szerrelmegszállhatták az elhagyott 
védműveket. 

Nem volt menekvés többé. Egy gránát 
összezúzta a hős vezér lábát. 

S akkor a szegény, elkinozott véres hősök 
az ágyuk kemény érczéhez paskolták puskáikat 
és kardjaikat. A megroncsolt sereg feladta ma
gát, miután hónapok óta ott tár ták megállí tva 
Plevnánál a magoknál négyszerte nagyobb 
sereget. 

„Plevna felséged lábainál felszik", —jelen
ték a győzelmi hir t a czárnak. 

— De azért a háborúnak még vége nincs ! 
— ez volt a fejér czár első szava. Az ju to t t 
eszébe, hogy most még kevesebb akadály áll 
vérengző útjában. Az ellenség ott fetreng előtte 
vérében, s a helyett, hogy békére, engesztelésre 
gondolna, — első gondolata az : „még most jön 
csak a vértobzódás; mert kevesebb a veszély." 

Ozmán pasa elbukott. 
Ki győzte le ? 
Az orosz-oláh egyesült vitézség ? 
Oh nem ! Azt véres fejjel verte vissza min

dig, valahányszor karja közelébe merészkedett . 
Az éhség, a fagy ? 
Oh nem ! A török katona éhen is tud halni, 

meg is tud fagyni hitéért, hónáért , s a czár el 
lehetett volna rá készülve, hogy negyenezer 
kész halot tat talál Plevna sánczai között. 

Az árulás? 
Lehet, hogy ennek is volt része benne. 

Több, mint valószínű. 
De Ozmán pasa seregének a kormány volt 

a megölő betűje. 
Tízezer kocsi élelmet és meleg ruhá t nem 

sokkal több fáradsággal vitt volna be Sefket 
pasa, ha rendelkezésére bocsátják, mint a hogy 
bevit t állítólag három ezerét. 

Mehemed Ali Szófiában rövidebb idő a la t t 
öszpontosithatott volna Plevna fölmentésére 
nagyobb és képzettebb hadsereget, ha Mahmud 
Damad nem tartja vissza a harczkész ezredeket 
Konstantinápolyban saját drága teteme őri
zetére. 

Egy leveléről beszélnek Ozmán pasának, 
melyet akkor intézett a por tához , mikor látta, 
hogy az oroszok szoros ostromzár alá akarják 
fogni. 

„Meg tudjátok-e tar tani legalább az Orha-
nie felé Szófiába vezető utat , melyen szükség 
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esetében visszavonulhatok ? H a meg : itt ma
radok. De ha nem, még most visszavonulhatok 
s jó szolgálatot tehetek derék katonáimmal a 
Balkán szorosok védelmében s uj Plevnát állit
hatok az oroszok útjába." 

Azt felelték neki vissza Konstantinápoly
ból : „Maradj veszteg!" 

És Ozmán pasa veszteg maradt . Levele 
sohase jutot t el a szultán színe elé. Az intéző 
buták és gazok megsokalták a dicsőségét, mely
ből a ret tenthetet len hős az ő pamlagon fetrengő 
léhaságoknak is jut tatot t , s Ozmán pasának 
veszni kellett. 

Ez volt az ok, a mi a félhold legvitézebb 
seregének és legjelesebb vezérének elbukását 
okozta ; magok verték meg önmagokat a törö
kök, s ez az, a mi a tragikus véget egyúttal oly 
keserű emlékűvé teszi. 

Irodalom és művészet. 
Az Athenaenm kiadásából néhány uj munkát 

kaptunk ismét. Első sorban említjük: 
Greguss Ágost Meséit, összesen épen száz mesét 

egy csinos s termetéhez képest elég vaskos kis kö
tetben. Különös, hogy az elbeszélő költészet két 
szélső fajának, a legnagyobbnak: az eposznak és a 
legkisebbnek : az aesopi mesének korszerűségét, és 
igy közvetve jogosultságát is, az ujabb időben any-
nyian kétségbe vonták ; sőt az utóbbit már-már oly 
kicsinylőleg emlegették, mintha egészen ki akarnák 
zárni a költészet birodalmából. Eészünkről a mon
dók vagyunk, hogy valamely irodalmi ág s műfaj 
korszerűtlenné válásának csak az irók lehetnek okai, 
ha nem művelik vagy roszul művelik ; Írjanak csak 
jó eposzt és jó mesét, mindjárt korszerű lesz s 
művészetre jogosult, mert a műfajokat nem önkény 
teremtette, sem divat, hanem a művészet termé
szetéből nőttek ki. Greguss meséi alkalmasok arra, 
hogy e nálunk Szentmiklós3y, Czuczor s Páy An
drás óta nem igen mivelt műfajt ismét korszerűvé 
tegyék, mindenesetre sokkal alkalmasabbat, mint a 
Kisfaludy-társaság egy pár év előtti pályázata által 
provokált mesék. Greguss meséi a műfaj egész 
hanglétráján játszanak. A szoros értelemben vett 
aesopi mesétől kezdve, melynek jellege az egysze
rűség s egyetlen gondolatnak egy kisded cselekvény
ben, minden mellék-árnyalás nélküli érzékitése, a 
terjengőbb s majdnem költői beszólykévé szélesülő 
lafontaine-i meséig, a meseirás minden fokozatára 
számos példát ad. — Tárgyai választásában Gre
guss La Cliambaudie-ra emlékeztet leginkább, a ki 
(több költészettel mint ő, de kevesebb realismussal) 
a mese korszerűvé tételét a kor eszméihez való 
alkalmazkodással s a kor ferdeségeinek ostromlásá
val kisértette meg és pedig sikerrel. Ezért a sok 
vonatkozás Gregussnál is a társadalmi, politikai s 
irodalmi viszonyokra. Álljon itt ez utóbbi irányúak 
közül egy rövid példa. 

A kontár. 
Kontárnak szidta egy kontár a mestert, 
Mit az utóbbi (kár volt) megneheztelt. 
„Mit szórsz reám, úgymond, rágalmakat ? 
Ki téged egy ujjal se bántalak. 
— „Nem bántasz engem ? bődül rá a kontár; 
Te vagy ki engem meglopál, megrontál! 
Hisz a te átkos műveid nekül 
Engem tekintenének mesterül!" 

A csinos kiállítású könyv ára 1 frt. Külön kiadás 
jelent meg az ifjúság számára, melynek ára 50 kr. 

„Ida és OarmeUta." Malot Henrik regénycyk-
lusának („A világ .szállodája", már t. i. Paris) ez a 
harmadik része. A két első : „Chamberlainé ezre
des" és „Luciliére marquisnő" már előbb jelent 
meg, s a negyedik : „Teréz" még ez évben meg fog 
jelenni és azzal a párisi életet érdekesen festő 
regénycyklus be lesz fejezve. A most megjelent 
400 lapnyi kötet ára 1 frt 60 kr. 

„Beszélyek és tárezák" irták Wohl Janka és Ste
fánia. A szépirodalmunkban mint irók és szer
kesztők ismert két testvér egy kötetben összegyűjtve 
adja itt, részben már szétszórva megjelent beszé-
lyeit és rajzait. Jankában több az eszmélkedő elem, 
Stefanieban az érzelmesség ; Janka inkább törek
szik művészi alakításra, Stefanie közvetlenebb. 
Egymás tehetségét egészítik ki. Útirajzaik (Salz-

kammergut I—VI) és Utitárczák (I—IV) talán a 
legsikerültebbek a kötetben, ámbár a beszélynemüek 
közt is van sikerült nem egy. A 308 lapra terjedő 
kötet ára 2 frt. 

A Franklin • társulat kiadásában a múlt szá
munkban emiitetteken kivül a következő könyvek 
jelentek meg: 

„Magyar birodalom statisztikai kézikönyve foly
tonos tekintettel Ausztriára." Irta dr. Kőnek Sán
dor. Második teljesen áldolgozott kiadás. A munka 
első kiadása harmadfél évvel ezelőtt jelent meg, s e 
rövid idő alatt hazánk közviszonyaiban uj törvények 
életbeléptetése által oly lényeges átalakulások tör
téntek, melyek a tudós szerzőt munkájának minden 
részében való átdolgozására kényszeritették. Az uj 
kiadásban szerző mindenütt számba veszi a válto
zásokat, adatai a legújabb időig terjednek, sőt szá
mos oly adatot is fölhasznál, melyeket az egyes 
szakminisztériumok még eddig közre sem bocsátot
tak. A munka három főrészre oszlik. Az első a ma
gyar birodalom alaperőit, a második közművelődé
sét, a harmadik pedig szervezetét ismerteti épen 
oly terjedelmesen mint szakavatottan. A 743 oldalra 
terjedő nagy munka ára 6 frt. 

„A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 
1472—1877." Irta dr. Ballagi Aladár. A díszesen 
kiállított s [248 lapra terjedő érdekes munkát már 
egyik előbbi számunkban külön czikkben ismer
tettük. Ára 1 frt 40 kr. 

„Gyógyászati eény-zsebkönyc" a bel- és külső 
betegségekre, valamint a szem-, fül- és börbajokra 
nézve a bécsi iskola szerint; irta dr. Diliinger Emil, 
fordította id. Purjesz Zsigmond. Második, a gramm-
sulyrendszer szerint átdolgozott kiadás. Csinos 
zsebkiadás, a 152 lapra terjedő kötet ára 1 frt 60 kr. 
És végül: 

„Garaboncziás diák"' iskolás adomák, diákos 
ötletek, stb. gyűjteménye; összeállította Győrffy 
Iván, ára 1 frt 50 kr. 

HoSmann és Molnár (Eggenberger-féle) könyvke
reskedésének kiadásából vettük a következő tör
vénykiadásokat : 

1. A közoktatásügyi törvények és rendeletek tára, 
1868—1877. Czélszerü, s a tanügygyei, jelesen a 
népoktatási ügygyei bármely minőségben foglalko
zóknak ajánlható kézikönyv, mert a népoktatási két 
törvényt s az annak foganatosítására tartozó ren
deleteket, utasításokat, tanterveket mind magában 
foglalja, jól rendezett kiadásban. Tanítók, tanfel
ügyelők s az"ujabban tömegesen kinevezett iskola
látogatók, sőt községi és megyei tisztviselők, iskola
széki tagok stb. a legszükségesebb és nélkülözhetet
len kézikönyvet találják benne. Ara 2 frt. 

2. A népiskolák uj tanterééi, egy része az előb
binek. Ára 50 kr. 

3. Polgári peresügyek. Ára 30 kr. Mindezek a 
kiadó czég eddig megjelent csinos alakú s szabatos 
szövegű törvénykiadásainak folytatását képezik. 

Ugyanon jelent meg a következő két ifjúsági 
irat is, kiválóan alkalmasok kis emberek számára 
karácsonyi ajándékul: 

1. Gyermekjáttkok a szabad órákban, népies 
versecskékkel, melyekkel a gyermekek kisérik játé
kaikat, elkezdve a tapsikolástól, fel az ügyesebb 
társasjátékokig. Hat szép színezett képpel. A maga 
nemében a legsikerültebb gyermekkönyvek egyike, 
ugy a gonddal összeállított szöveget, mint a képeket 
illetőleg. Ára 1 frt. 

2. Az állatuk az emberek szolgálatában, a házi 
állatok ismertetése számos színezett képpel. Ara 
1 frt 20 kr. 

Ezek is folytatásai a kiadóknál már előbb meg
jelent hasonló nemű iratoknak, természetesen min
denik önálló magában is. Hoffmann és Molnár 
minden karácsonra kedveskednek egy pár ilyennel 
a kedélyes gyér jaekvilágnak. 

Tóth Ede, a korán elhunyt szép tehetségű szín
műíró müveinek első kötete, mely a »Falu rosz-
szá»-t s a »Toloncz»-ottartalmazza,megjelent Aig-
ner Lajosnál, csinos 10 ives füzetben. A második 
és harmadik kötet tartalmát képezik : »A kintornás 
család». Drámai töredékek. Önéletírás. Költemények 
s végül a költő rövid életrajza és arczképe. Ára mind 
a három kötetnek fűzve 4 frt, angol kötésben 6 frt. 

Jókai l ó r történelmi regénytárából megjelent 
a 6 ik és 7-ik füzet, mely "Névtelen vár» czimü 
regényének folytatásátképezi, két képpel. A kettős fü

zet ára 1 frt. Előfizetési dij az egész évfolyamra, azaz 
26 füzetre 10 frt, félévfolyamra azaz 13 füzetre 
öt forint. A bolti ár magasabb leend. 

„A világ minden államának postafigye a legrégibb 
kortól kezdve a legújabb időkig" czimü mű első 
füzete jelent meg Debreczenben. Szerzője Böször
ményi Kálmán, debreczeni postatiszt. Az egész 
mű előfizetési ára 1 frt 40 kr, mely a szerzőhöz kül
dendő. 

Kovácsházi Istvántól „Pantographia" (egyetemes 
iráe) czimü füzet jelent meg. A mű czélja az, hogy 
hyerogbf-szerü jelekkel egy minden nyelven egyfor
mán olvasható irmodort állapítson meg. E nehéz 
föladat már sok azzal foglalkozónak nem sikerült, 
szerző kísérlete nagyon kezdetleges dolog. 

Petőfi németfii. Legnépszerűbb költőnk a kül
földön is legnépszerűbb. Angol, franczia, német 
irodalom, sőt a svéd és dán is, nemcsak tudomást 
vettek róla, hanem nagy elismeréssel is fogadták ; s 
neve immár föl van véve az első rangú lyrai nagy
ságok közé. Hát még ha ugy ismernék s érthetnék 
mint mi. De ha költőt, jelesen nemzeti költőt fordítni 
átalában nehéz, s tökéletesen fordítni lehetetlen: 
talán egyet sem nehezebb, egyet sem lehetetlenebb 
mint Petőfit. Ezért a Petőfi-fordítások iránt soha 
sem voltunk tulszigoruak követeléseinkben, bár 
óhajtottunk volna jobbat, mindig jobbat. MostNeu-
gebauer László fiatal hazánkfia egy uj kötettel áll 
elő, mely összesen mintegy 120 darabot tartalmaz 
Petőfi lyrai költeményeiből. A csinos kötetet a 
német közönségnek Bodenetedt, a kitűnő műfordító 
vezeti be, elismerő nyilatkozatával; részünkről pedig 
Jókai Mór a fordítási hűség bizonyításával. Jó aján
lások, s a mi legjobb: teljesen megérdemelt ajánlások, 
mert Neugebauer fordításai, átlag, csakugyan a leg
jobbak az eddigi Petőfi-fordítások közt. Az eredeti 
szine, hangja megvan rajtok, tartalom és alak a 
lehető hűséggel van visszaadva. Egyes darabok, és 
pedig a legkiválóbbak, péld. az „Egy gondolat" a 
„Szeptember végén" (keresztrimein kivül, melyek 
fájdalom elestek), „A virágnak megtiltani", „Falu 
végén kurta kocsma" s sok más, rendkívül sikerül
tek. Nagy köszönettel tartozunk a derék fordítónak, 
hogy Petőfit ismét közelebb vitte a világirodalmi kö
zösséghez. — A mű Lipcsében, Wigand Ottónál 
jelent meg. Ara nincs feltéve. 

Vajda lános jeles költőnk „Találkozások" czimü 
legújabb költői művére folyton érkeznek a megren
delések ; kívánatosnak is tartjuk, hogy a szépirodal
munk kiválóbb termékei iránt érdeklődő közönség 
a mű olvasásából igyekeznék meggyőződést szerezni 
ama — föltehetőleg elsietett — nézet valótlansága 
iránt, melyet e költeménynek szépészeti világnéz -
léte felől némely lap hirtelenében, tán csak igen 
futólagos átnézés után, nyilvánított. A kidolgozás 
művészetét, a leírásokban és azok élénk színezé
sében (a mi e mSntmbm kiválón helyén van,) nyilat
kozó képzelem gazdagságát a bírálók egyaránt 
elismerik, de szerintünk hibásan róják meg benne 
az érzékiség dicsőítését, mert ellenkezőleg, e mű 
igazságszolgáltatása épen az érzékiséget bünteti 
meg az e tévedésbe esett hős katasztrófájában. 
A költő a valódi eszményi szerelemnek magasztosb 
és boldogitóbb voltát nemcsak magában a mesében, 
de számos szakaszban is föltünteti; és a megté
vedt hős bűnbánata, töredelme oly világosan nyer 
kifejezést, hogy ez iránt kétség nem foroghat fönn. 
A sok közül legyen elég csupán azon egy verssza
kaszt idéznünk, melyben a költemény erkölcsi 
alapeszméje legpraegnansabbul nyilatkozik, midőn 
az érzékiség mámorából kiábrándult és hibája ön
tudatára ébredt Andor igy kiált föl: 

„Nem lehet, sóhajt magába, 
Megcsalni a természetet. 
Becsületes szívnek, hiába 
Hálátlan a hazug szerep. 
A kinnal, mint egy köny ébreszt föl 
Egy csalódott leány szeméből, 
Afroditei mosolya 
Kegye nem ér föl, nem soha !" 

Megjegyezzük egyszersmind ezúttal, hogy múlt 
számunk ide vonatkozó jelentésében a tollhibából 
említett „forma" kifejezés helyett „mtínem" olva
sandó. Ismételten ajánljuk ez érdekes irodalmi uj-
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donságot karácsonyi és újévi ajándékul a költészet 
kedvelőinek. 

A Kisf aludy • társasagikiadvanyai és a Typographia. 
Lapunk egyik közelebbi számában dicsérettel emlé
keztünk a Kisfaludy-társaság legújabb kiadványai
nak nyomdai kiállításáról. Most a „Typographia" 
czimü nyomdász-szaklap éles birálat alá vesz min
ket is dicséretünkért s az Athenaeum nyomdáját is 
a kiállítás hibáiért s tökélytelenségeiért. Csak a 
papirt dicséri feltétlenül, de megrója a nyomást, mely 
szerintenem tiszta, az ékítményeket, melyek ízlés
telenül vannak alkalmazva, s a ,.Férj ós nő" betűit 
és egész berendezését. Ily szak-birálatra valóban nem 
voltunk elkészülve, mikor, laikus olvasó létünkre, 
csak saját közvetlen benyomásaink szerint, dicséret
tel szóltunk a nyomásról s az egész kiállításról, 
mely ránk kellemes hatást tett. Elismerjük, hogy a 
szakközlöny egészen máskép Ítélhet ily dologban, 
mint a csak irodalmi közlöny. S örülünk is, hogy 
van a többi közt nyomdászt szakközlönyüuk is, mely 
e részben a legmagasb igényekkel lép fel, s a leg-
magasb czélt és annak megközelitését tűzi ki hazai 
nyomdászatunk elé. Nem is vitatjuk miben van, 
vagy nincs igaza ; mit lehet s mit móltányos köve
telni ma, csak óhajtjuk, hogy nyomdáink, a Frank
lin ugy, mint az Athenaeum s a többiek megfelel
hessenek a legmagasb nyomdai igényeknek i s ; a 
mire, a közönség pártolásán kiviil, első sorban oly | 
szakértő nyomdászokra vau szükség, a minőket a ; 
„Typographia" munkatársai között is üdvözöl
hetünk. 

Közintézetek, egyletek. 
A tudományos akadémia decz. 10-iki ülésén Gyu

lai Pál titkár legelőször is Fábián Gábor halálát 
jelentette be, s e gyászhír hatása alatt folytak a 
rendes értekezések. Barna Ferdinánd néhány ős
kori műveltségi tárgy elnevezéséről értekezett, 
melyekből érdekes következtetéseket von őskori szo
kásokra ; nevezetesen őstörténelmi adat a fémnevek 
rokonsága, hogy péld. az arany vogulban „szárny", 
az ezüst szürjenben „ezis", „vatki" finnben rezet, 
perzsában kést jelent, a kard perzsa nyelven „kar-
ta", permi nyelven a „kord" vasat jelent; ezen és 
más hasonló példák magyarázata az, hogy egyes 
népek fémnevei a szerint alakultak, a mint e népek 
a réz-, vas- vagy bronzkorezakban váltak el egy
mástól. Fejtegeté azután a „lófő" elnevezést, mi 
l?vagot jelent a finneknél is. A finn nyelvcsalád 
több nyelvében vannak meg e kifejezések „se hire, 
se hamva", „ujjat húzni", éjszaki testvéreink is 
„megélnek a jég hátán", ők is „húzzák a bőrt a 
fagyon". Az agár szó vogulban ebet jelent; sőt 
Barna szerint már az ősmagyarok is „szász"-nak 
meg „kalmár" -nak mondták a németet és a kalmár 
szó a finnben is meg van, lévén ott egy Kalmár nevű 
város, mely már a 7-ik században fennállott.— S-.i-
lady Áron bemutatja a „Régi magyar költők tára"- j 
nak első kötetét: 24 ivre terjed, tartalmaz 71 közép
kori magyar verset, a legújabbak 1526-ból valók: a 
versekhez számos jegyzet van csatolva. Végül az uj 
helyesírási szabályokat tárgyalta az osztály, melyek
ből már csak a nagy kezdőbetűkről szóló fejezet 
volt hátra. Az egész javaslat még egyszer az aka-
demia elé fog kerülni. 

Az írói segélyegylet, melyet gr. Károlyi István 
és b. Eötvös József alapítottak meg, jelenleg j 
169,845 frt 43 krnyi vagyonnal bír. Közgyűlését ' 
decz. 30-án délelőtt fogja megtartani az akadémiá
ban. Az alapszabályok szerint minden harmadik 
évben kell közgyűlést tartania, de már hat év óta 
nem volt, mert három év előtt a mostoha viszonyok 
kívánatossá tették az elhalasztást. Most annál hat
hatósabb adatokat terjeszthet elő gyarapításáról és 
jótékony működéséről. H a t év alatt csaknem 
50,000 frttal gyarapodott, s az utolsó évben (1876) \ 
0854 frtot fordított munkaképtelen írók s elhaltak 
özvegyei és árvái segélyezésére ; összesen 42 személy 
részesült évi segélyben. Voltak évek, mikor tízezer 
írtnál is nagyobb összeget fordított az egylet segé- •• 
lyezésekre. A gyarapodásban jelentékeny része van 
a földhitel-intézetnek, mely az egylet pénzügyeit 
minden dij nélkül vezeti, s az egyleti költségek is 
alig mennek 900 frtra, pedig ebben benne van a tit
kár, az írnok, a szolga fizetése, s a levelezési költ
ségek. Megérdemli tehát ez egyesület, mely egész 
csendben annyi jót tesz, hogy az irodalombarátok 
minél gyakrabban megemlékezzenek róla, s anyagi 
segélyben részesítsék) A magyar író ngy sem tud 
kincseket hagyni hátra övéinek. 

A fi l irajli társaság decz. 13-iki ülésén Déesillór 
ismertette a Mont-Blancot személyes tapasztalatai | 
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után, melyeket mint hegymászó tett. Európa e leg
nagyobb hegyével voltaképen csak a múlt század
ban kezdtek foglalkozni. Saussure tudós 1760-ban 
jelentékeny jutalmat igórt a hegy megmászójának, 
de mindez csak kísérlet maradt, mígnem 1787-ban 
Saussure egy expeditióval feljutott a csúcsára. A 
hegymászók sok ideigaz éjszaki oldalt választották, 
de 1827-től a déli oldalon is megbirkóztak. E 
hegyi kirándulások sok veszélylyel jártak, s csak 
tStii-tól 70-ig 19 ember vesztette életét. Décsi maga 
két ízben ismerkedett meg közelebbről aMontBlanc-
kal. Először 1871. augusztus havában, de ekkor 
nem jutott föl a csúcsra, másodszor pedig ez év jú
lius havában, midőn teljes siker jutalmazta fárado
zását. Décsi mindkétszer a déli oldalról Courrnaye-
urból indult ki s útját részletezve írja le. E figyel
mesen hallgatott előadás után Krődi Béla olvasta föl 
Iwaiwiir franczia tudósnak Palóczi múltkori (a föld
körüli társas utazásról szóló) felolvasása következ
tében irt levelét, mint annak tanúságát, hogy a 
franczialtudós figyelemmel kíséri a nálunk történ
teket. 

A síinesi-kongressius csaknem egy heti tanácsko
zás után ért véget. Utolsó fontos ügy az egyesület 
nyugdíj kérdése volt. Többen a kényszer-nyugdij 
rendszer mellett szólaltak föl; azonban azt határoz
ták el, hogy erről az idei kongresszus nem intézkedik, 
hanem a központi kormánytanács fog a jövő évi elé 
terjeszteni javaslatot. Addig az önkénytes rendszer 
marad fenn s a befizetés a régibb alapszabályok sze
rint történik. A szinlap-bélyeg eltörlése végett a 
kormányhoz kérvényt intézni határoztak. 

A londoni magyar egylet évi jelentését nyomta
tásban is kiadta. Az egylet vagyona június végén 
1071 font sterlingből állott, az évi forgalom 861 font 
sterlingből. Egy év alatt 337 magyar honpolgár se-
gélyeztetett s 43 számára eszközöltetett ki, hogy 
haza mehessen. Az egyesület 1807-ben alakult. 
Jelenlegi elnöke Duka Tivadar, titkára Kimer Fe-
rencz József, pénztárnoka Diosy Márton. 

Egyház és iskola. 
Iskolai alapitviiy. Gr. Pálffy János, mint em

lítve volt, 16,000 frtot ajándékozott a magyarországi 
ág. hitv. egyetemes egyház által Pozsonyban felállí
tandó theologiai intézet számára. Az egyház kül
döttsége Geduly szuperintendens s b. Radvánszky 
főgondnok vezetése alatt e napokban tisztelgett az 
alapitónál, ki válaszában azt monda, hogy adomá
nyában „a szabadság s felvilágosodás szeretete 
vezette, melynek menhelyéül tanúsították magukat 
mindenkor a magyar evangélikus egyházak." 

A herczegprimás legújabb adományai. Simor bi-
bornok prímás adott: a komáromi újonnan beveze
tett apáczák szükségleteire 180 frtot, a csiliz-rad-
ványi iskolára 200 frtot, a mária-pócsi iskolára 150 
frtot, a fővárosi Mária-egylet számára 100 frtot, a 
sz. Vincze-egyletnek 200 frtot, a topán-falviaknak 
harangra 50 frtot, a pozsonyi oltár-egyletnek 100 
frtot, a pozsonyi sz. keresztről nevezett betegláto
gató apáczáknak 300 frtot, a budapesti athletika-
klubnak 200 frtot, a komáromi r-rzsébet-egyletnek 
200 frtot, a budapesti oltáregyletnek 200 frtot, a 
pozsonyi oltáregyletnek 100 frtot, a pozsonyi nőegy-
letnek 100 frtot, a budapesti krisztinavárosi apá
czáknak karácsonyfára 150 frtot, a középafrikai 
missióra 200 frtot. 

Ibtékony végrendelet. Néhai Soós István volt 
turkevei ügyvéd összes vagyona negyedrészét, — 
tehát 8—10,000 frtot, — végrendeletileg a Turkevén 
felállítandó kisdedóvoda alapjára hagyta. 

Mi újság? 
Lapunk t olvasói figyelmét fölhívjuk a „Vasár

napi Újság" és „Politikai Újdonságok" 1878 évi elő
fizetési fölhívására, a mely mai számunk hirdetési 
rovatában olvasható. Fölemiitjük egyúttal, hogy 
a háború eseményeinek összefüggésben figyelemmé 1 
kisérhetése czéljából lapunk előfizetőinek január hó 
elején külön mellékletül egy 3 ivre terjedő önálló füze
tet küldünk szét, mely a keleti háború 1877-ki tör
ténetének rövid foglalatja lesz, s czélszerü tájékozta
tóul szolgálhat a hirlapolvasó közönségnek. 

Plevna eleste alkalmából Budapesten f. hó 16-ára 
nagy népgyűlést terveznek, mely határozatilag 
mondja ki, hogy a háború szerencsétlen fordulata 
következtében elérkezettnek látja az időt, hogy mo
narchiánk cselekvőleg lépjen föl a béke helyreállítá
sára. — Horvát és szerb testvéreink közt nagy az ör
vendezés Plevna eleste fölött. Zágráb és több horvát 
város azonnal lobogókat tűztek ki és világítást ren
deztek. Zágrábban fáklyás menetben járták be az 
utczákat, a Jellasics-szobornál görög tüzet gynjtot-

50. MAM. 1877. xxn. íTrouri*. 

I tak, s dinom-dánom volt a korcsmákban. Számosan 
távirati üdvözléseket is küldtek Nikoláj nagyher-

I csegnek, sőt az egyetemi ifjúság egyenesen a czárt 
j gratulálta meg. P—sinorfii is megjött a szerbek 
! jó kedve, de egyelőre megelégedtek vele, hogy éjjel 
• gunyiratokat ragasztottak a hazafias polgárok há-
I zaira és hivatalos helyiségekre. Paulában kevésbbé 

sikerült a világítás ós demonstráczió, mint Zágráb
ban. Az utczán gyülekező csoportokat a rendőrség 
szótoszlatta. Csak a zizkovi külvárosban világítot
tak. A sziuházakban szintén demonstrálni akartak, 

j de a közönség lepisszegte. Több ágenst, kik a vilá
gítás miatt házról házra jártak, befogtak. 

Kovács Pál jubileuma decz. 8-án fényes irodalmi 
j ünnepély volt Győrben, hová a fővárosból s a közel 

vidékről is érkeztek üdvözlő küldöttségek. A tud. 
akadémiát Xántus János, Győry Vilmos ós Beöthy 
Zsolt képviselték, a Kisfaludy-társaságot szintén 
Beöthy, Győry és Vgay Adolf; a Petőfi-társaságot 
Szana Tamás ós Komócsy. Az ünnepély a Lloyd-
épület dísztermében kezdődött, mely díszes közön-

j seggel telt meg. Az emelvényen foglaltak helyet a 
küldöttségek, a győri nőegyesület tagjai, a város 

] legtekintélyesebb polgárai. A veterán írót nyolcz 
tagú küldöttség hozta el az ünnepélyre, s az éljen
zés csilapultával Wi/yi/as Endre tanfelügyelő üdvö
zölte, s meleg beszéd kíséretében szópmivü arany 
tollat nyújtott át. Következett ezután a küldöttségek 
üdvözlete. Xántus az akadémia, Beöthy a Kisfaludy-

'•• társaság, Szana a Petőfi-társaság, Komóety az írók 
| és művészek társasága nevében üdvözölték. Majd a 

pápai kollégium, a pápai ismeretterjesztő egyesület, 
s OjfSrmtgjfé küldöttségei következtek, ez utóbbi 
nevében gróf Lmtttrj Rezső szólt, OySr város kül
döttségét -Vn.'/y Pál polgármester vezette, a törvény
székét pedig Kriszt János elnök. A nőegyletek üd
vözlése megható jelenet volt. Az Erzsébet nőegylet 
részéről Szilájiyi Gáspárné nyújtotta át a babérko
szorút, aztán a jótékony nőegyesület nevében .V# -
tnethi Ernőné s az izraelita nőegyesület részéről két 
kis leányka. Voltak üdvözletek nevelőintézetek részé
ről ; a tanítóképző intézet ezüst koszorút is hozott. 
Megjelentek az őszinte üdvözlet kifejezéseivel a jog
akadémia s az olvasó egylet, melyet Kovács Pál 
alapított s háromezer kötetnyi könyvtárral ajándé
kozott meg , a benczerendüek főgymnáziumának 
tanárkara, a gyórvidéki tanító egyesület, a győri 

; orvosi kar, a jogakadémiai ifjúság, az iparos kör és 
I a tűzoltó egyesület. Dr. Kováé* Pál megindultan 

mondott köszönetet. Ez a sok figyelem és megtisz
teltetés — monda többi közt — nem az ő csekély 
személyét érte. Abban Győr városa csak a magyar 

, irodalmat és a multat tisztelte meg. A nemzet nevé
ben mondott aztán köszönetet Győr városának s 
éltette a hazát, a királyt s Győr városa közönségét. 
Végül Pereszlényi János ref. lelkész alkalmi költe
ményt olvasott föl. — Este díszelőadás volt a szin-

'• házban, hol Kovácstól két kis vígjátékot adtak elő. 
1 a „Magának akart, másnak kért" és „Propter cer-

tum quoniam" czimüeket. Előadás után következett 
I a lakoma a Lloydtermében, melyen az első köszön

tőt az ünnepeltre Kautz Gyula mondta, Győry Vilmos 
pedig az akadémia és Kisfaludy-társaság nevében 
emelt poharat. Lakoma folyamában több táviratot 
olvastak föl, ezek közt volt gr. Batthyány Lajosné-
tfl Sárvárról, Rónay Jáczinttól Gödöllőről. Az egész 
ünnepély tiszteletteljes és meleg kifejezése volt egy 

I régi derék író érdemei iránt. 

flyulai Pált, ki az egyetemen nagy érdekű elő
adásokat tart Petőfi költészetéről, midőn e hó 12 én 

! a tanterembe lépett, a nagy számmal egybegyűlt 
ifjúság zajos éljenzéssel fogadta, e díszes babér
koszorút nyújtottak át neki, melynek szalagján e 
fölirat van : „Gyulai Pál urnák, hálául a Petőfiről 
tartott feledhetetlen előadásokért: hallgatói." A 
koszorút rövid üdvözlő kíséretében Hajós Iíidor 
nyújtotta át. Kevésbbé volt kellemes Gyulai Pálra 
egy másik meglepetés, mely otthon érte. Szobájá
ban ugyanis tüz támadt, s mire észrevették több 
könyv s iromány égett el. 

Br. Síéehenyi Béla már elindult közép-ázsiai 
útjára. Az elutazást megelőző napon a gróf számos 
barátja és ismerőse jelent meg Kis-Czenken. Az ura
dalmi tisztviselők szintén nagy számmal voltak 
jelen a búcsúnál. Mindannyian a vasúti állomáshoz 
kisérték a távozót, hol a tisztviselők egyike meleg 
búcsúszókat intézett hozzá. A gróf szívélyesen vála
szolt, s azon reményét fejezte ki, hogy a bo 
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útról, melynek czélja a magyarok őshazáját felku
tatni, szerencsésen fog visszatérni. 

Házasság. Dr. Mudrony Soma országgyűlési 
képviselő e hó 10-kén tartotta esküvőjét Szigligeti 
Ferike kisasszonynyal, Szigligeti Ede nemz. szín
házi igazgató leányával. Az esketés a belvárosi plé
bánia-templomban ment végbe. 

„Porta orientális." A karansebes-orsovai vasút
vonal legnagyobb, ritka szerkezetű alagutja a 
rendkívüli kedvezőtlen körülmények daczára nem
sokára egészen elkészül. Az osztrák vasúttársaság 
e nagyszerű alagutat, melyet egész hosszában több 
lábnyi széles falazat tart, „Porta orientális"-nak 
< keleti kapu) nevezte el. 

A „Kincsem" versenye. Blaskovích Ernő eddig 
lagyózhetetlen „Kincsem" paripájának dicsősége 
fogadásra bírta Pultency urat, kinek „Piacida" pari
pája szintén nevezetes előkelőség az angol gyepen. 
Versenyt ajánlott Kincsemnek 1600 méter távol
ságra. Blaskovích csakugyan elfogadta a kihívást 
50,000—50,000 forintra fél bánatpénzzel, kikötötte 
azonban, hogy a távolság 2400—2800 méter legyen 
s azonkívül, hogy a két ló feleúton pl. Baden-Baden
ben vagy majnai Frankfurtban találkozzék. Kin
csemnek épen a nagy távolság folytán sok kilátása 
van a győzelemre. 

A legrégibb tajtékpipa. A párisi „Illustration" 
nemrégiben a tajtékpipákról szólva, azt irta, hogy 
Magyarországon készítették tajtékból az első pipá
kat és pedig Kovács Károly csizmadiamester, ki 
tajtékhoz jutva, sok pipát faragott, melyek közül 
egy véletlenül bezsirosodváu, észrevette, hogy azon 
a helyen a pipa szép szint nyer. Később aztán 
viiiszszal eresztette be a pipákat. Egy ilyet 1724-
ben egyik Károlyi grófnak ajándékozott, s körül-
belől ez a legrégibb tájt pipa. E közleményre vonat
kozólag a „Szolnok-Doboká"-ban Katona Elek ur 
nyilatkozatot közöl, hogy neki még régibb tajték -
pipája van, melyen rajta az évszám : 1721. Családi 
örökségben kapta, mely nemzedékről - nemzedékre 
szállt, így hitelességét sem lehet kétségbe vonni. 

Siarvas a főváros költi Dunában. Az egyik köze
lebbi udvari vadászatnál az űzőbe vett szarvas Pest 
alá menekült, s a Viktória-gátnál beugrott a Dunába, 
hová a vadásztársaság már nem üldözhette. Néhány 
hajós a budai partról, a Margit-híd fölött csolnak-
kal ment a szarvas üldözésére, elfogták és szeren
csésen partra szálliták, hol nagy néptömeg sajnálat
tal nézte a reszketőt, mig egy kocsin elszállították 
a rendőrséghez; gr. Eszterházy Miklós még aznap 
délután tudakozódott a szarvas után, Mandák lovas 
pandúr istállójában feltalálta és Megyerre szállít
tatta. 

A háború. Plevna megszűnt az orosz invázió 
gátja lenni; a czár hadserege uralkodik Bulgária 
nagy részében, s a Plevna alól fölszabadult ssázezer-
nyi haderő nyomul előre, a Balkán felé, s a várak 
irányába. Ozmán pasa megtett mindent, a mit egy 
vitéz katona tehet, de nem segítette senki, serege elég
telen volt az ostromöv áttörésére. Kétségbeesetten 
vívta az utolsó harezot, s maga is megsebesülve, 
decz. 10 én végre jelenthették a czárnak: „Plevna 
felséged lábai előtt hever." A czár kegyes volt, kitün-
tetöleg fogadta a török vezért, 8 vitézsége elismeré
séül visszaadta neki kardját. Saját vezéreit pedig 
sorba csókolta és rendjelekkel dekorálta ; Totleben 
tábornoknak azt is monda: „Ez főképen a te érde
med. Eduárd Ivánovics," Most már a czár visszatér 
Pétervárra „megmondani Oroszországnak, mit vit
tek véghez fiai". A mit nagyon jól tudhat Orosz
ország magától is, mert Plevna körűi 50,000 orosz 
esett el a 144 napig tartó táborozásban és harezok-
bau. Ozmán serege épen nem volt oly nagy ,mintáz 
oroszok híresztelik. Ozmán összes ereje 35,000 em
ber volt, s nem számítva azon orosz csapatokat, 
melyek a Szófiába vivő útou álltak az érkezhető 
segély feltartására, 115,000 orosz és oláh vette 
körül Plevna földsánczait 500-nál több ágyúval. Az 
utolsó liarez, mely Ível Ozmán pasa át akarta ma
gát vágni, hősies és gyilkoló volt. Az Ozmán ki' 
sét fedező csapatok (mintegy 12,000) el nem hagy
ták a sánezokat, hanem védték, mig elhulltak. Ke
gyelmet nem kért senki. Tízezer török esett el. Az 
oroszok veszteségéről hallgatnak a győzelmi jelen
tések, a foglyul esett törökök számát pedig majd 
*0 ,000re , majd 30,000-re teszik, bele számítva a 

korábbi harczokból sebesülten fekvőket is . Élelmi 
szert már semmit sem lehetett találni Plevnában ; 
a katonaság, a lakosság mind éhezett. A török főve-
zénylet nagy hibát követett e l , mikor Plevnát 
annyira elhagyta, s nem gondoskodott kellő ellátásá
ról, mikor még lehetett. — Plevna eleste után korán 
sem jönnek elő azok a béke-hirek, melyeket előlege
sen emlegettek. Ellenkezőleg : Oroszország most 
már ki akarja zsákmányolni fegyverei előnyeit, s 
kész harezba vinni Szerbiát is, hogy tönkre tegye a 
török birdalmat. Vájjon mennyi igaz azokból a leg
újabban érkezett hírekből, melyek szerint a porta a 
hatalmakhoz fordult volna békés közbenjárásért, ez 
később fog csak kiderülni. 

Belgrádból decz. 14-éről távirják: Ma ágyulö-
vések hirdették, hogy Szerbia megüzente a háborút 
Törökországnak. A szerb hadseregnek kiadatott a 
rendelet, hogy lépje át a török határt. 

Adakozás. A török sebesültek számára szerkesztő
ségünkhöz ujabban adományokat küldtek: 

OstfiAszongfáról Vidos Gizella 2 frt. 
Ctenyer-Bagos községéből Borbély György által 

41 frt. (Az egyes adakozók névsorát a „P. Ujdons."-
ban közöljük.) 

Magyaróról Gruzda Ferencz 5 frt. 
líánji-HunyadríA Nóvák Mariska egy frt. tallért. 
Sayy - Székely tolnamegyei német községből 

Zsilli Dániel reform, tanító gyűjtése 23 frt 60 kr. — 
E z összeghez járultak: Keck Endre lelkész 1 frt, > 
Kerti István 50 kr, Schleinig Bodó jegyző 1 frt, 
Zsilli Péter tanító 1 frt, Stroh János 50 kr, ifj. 
Lohman Imre 50 kr, Préscher Márton 20 kr, Paul 

j Péter tanító 1 frt, Schilling Kristóf 50 kr, Schleining 
i Gusztáv 60 kr, Hábn József 30 kr, Gróf József 40 
| kr, Böhm Adolf 50 kr, Pollák Ignácz 20 kr, öreg 

Senndder Imre 50 kr, Gráf Ignácz 50 kr, Dermer 
Fülöp 20 kr, Pollák József 20 kr, ör. Lohman Imre 
50 kr, Schneider Bernát 50 kr, ifj. Strók Imre 50 
kr, Pollák Mór 10 frt 50 kr, Zsilli Dániel 2 frt. 

! Összesen 23 frt 60 kr. 
Tépésadomdnyokat küldtek : Ostfi-Aszonyfáról 

Vidos Gizella (1 kilo 50 gram), Turkevéről Pap Imre 
(1 kilo 450 gr.), Maros-Vásárhelyről Kozma Gyu-
láné (1 kilo.) 

A 'Hölgyek Lapja* czimü szépirodalmi és divat
hetilap, s az ezzel összeköttetésben levő »Uj szép
irodalmi csarnok* czimü regény-folyóirat előfizetési 
fölhívása mai számunkhoz mellékelve küldetik szét. 
A szerkesztő és kiadó-tulajdonos Milassin Vilmos 
Párizsban készült divatképeket és szabásmintákat 

í ígér, s ezekből mutatványt küld szét mind azoknak, 
a kik ez iránt hozzá fordulnak (Budapest, rózsa
tér 4 sz.) 

— x — A karácsonyi n ünepek alkalmából olva-
L sóink figyelmébe ajánljuk Kertész Tódor mai szá

mukban levő hirdetését. 

Halálozások. 
FÁBIÁN GÁBOR, a tudományos akadémia és Kis

faludy-társaság veterán tagja, meghalt 82 éves korá
ban Aradon. A boldogult a régi klasszikus irodalom 
egyik legalaposabb ismerője és terjesztője volt, s 

i még agg korában is lankadatlan munkásságot fej-
; tett ki. A köztiszteletben élt derék férfiú tevékeny-
i eégét és működését, tüzetesen ismertette lapunk, 

múlt évi 9-ik számában, mikor arczképét is bemu- ; 

tattuk. 
R U T H A SÁMUEL, a pestmegyei közélet közbe-

csülésü nesztora, ki a szabadelvűek sorában küzdött 
a megye termében 8 a közéletben, és előmozdítója 
volt minden szépnek és jónak, meghalt Márton-
Katán, 86 éves korában. 

Elhunytak még: HERTELKNPY MIKLÓS 1848— 
18l!t-iki honvédezredes M.-Geucsén. — VKKEY 
FKHKNCZ, 76 éves korában Budapesten. — BABTS 

, szül. Heuffel Amália, Sárosmegye néhai 
főorvosának özvegye, 56 éves korában Eperjesen. 

DoiUHIOZKl [sTVitntft, (honvédelmi miniszteri 
titkár neje) szül. Winter Mária 26 éves korában. 

Szerkesztői mondanivaló. 
A vi iágrendsser élete. Elmefuttatás, még pedig 

Ugyancsak sltptalfiTl Szerinte nem négy elem van (fold, 
tíu iveken rég tul van I tudomány, 

:vike som elemit, hanem kettő : u. m. nideg ós 
Úgyde a hideg és meleg sem •űrnek, 

tok. nem is erők. hanem R testeknek 
uvai. Ily alapon nem lehet uj < 

fői, vagy épen reformálni i awmju i i i a l ' 
dobtuk. 

I1J. G. J . Ily név imint a nemességről mondja :i 
franczia példaszó) kötelez ; s a közönségesnél n 
várakozások vannak hozzákötve; minden haszontalan
sággal nem lehet előlépni. Ön még nincs ott, hogy kö
zönség elé léphessen műveivel; de a tehetség nyomai itt 
ott feltűnnek már dolgozataiban. A beküldőitek közt 
kétségkívül legjobb a zeíeméri csonka torony, melyben van 
lendület, őszinte érzés s néhány igazán sikerült sor. 
Kitartással még elérheti derék név-elödjét. Ennyit biz
tatásul a jövőre. Addig is igyekezzék nemes egyszerű, 
őszinte hangra, kerülje a frázisokat • csak akkor írjon, 
ha szivében meleget érez. 

T . . . D . . . Nem jobb mint Tihamér. Sajnáljuk, di
nem mondhatunk semmi biztatót. 

Ajka. K. J A felvilágosítással nem vagyunk előbbre, 
mint az első közleménynyel. Egyébiránt az állati mag-
neíizmus oly vitás jelenség, melyet egyes felület 
pasztalokkal megoldásra vinni nem lehet. Orvosi szak
lapokban, tüzetesen, tessék tárgyalni az ilyen dolgot. 

A bál. Kisvárosi tárcza. Nincs benne sem 6zellem. 
sem költői érdem, sem eszmei tartalom. Félretettük 

Kri t ikán alul . Csak hazádért rajongj. D; M.:hez. 
Népdal (Édes anyám . . .1 Zúgj. zu^j. — Esti kép. Éjfél
kor. — Mondják, hogy . . . Csárdás. Egy deák volt. iS -
lány szójáték, melynek értelme siuesi. — E . . . hez 
(Leány, bűnös érted lettem). — Kitépve hát . . . Ma 1 
szived... Hej ezek a.. . . . Hajdan és jelenleg. — Mily 
boldog voltam. Lágy, selyem szárnyán. Búcsú. (És tár
saik.) 

SAKKJÁTÉK 
941-dik sz. f. Gérecz Károlytól (Sárospatakon). 

ML 

Világos indul s az ötödik lépésre mattot mond. 

A 936. számú feladvány megfejtése. 
(PilnaezekJ. W.-töl.) 

Megfejtés. 
VilágM. H U t 

1. Ba6—cti B14—d*. (a) 
2. Vg6—főt e6 - fő : 
3. Hhi—gö mat. 

(a) 
1. Fb5-c6: 
•>. HRi-d74 ffifcS V 

( U B - M 
3. VL'Í—-7—L13 mat. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp 
József. Oelsén: Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Géreez Károly és Németh Péter. Debrcczenben: Zagyva 
Imre. Miskolczon: Hartmann testvérek. Kolozsvárit: 
Csipkés Árpád. Sarkadon: Márki és Nuszbek. Buda
pesten : K J. és F. H. A pesti sakkko r. 

Rövid értesítések : Kolozsvár : C"s. Á. A. D 
1. Bd6—dS\ által mellékfejtésel bir. 

HETI-NAP TÁR. JJecz. hó. 
Kap j Katholikut ét protwtint Izraelits 
16 V « 3 Etelka « 3 Ananias 4 I 2* Borbál 10 11. E. sz. 
17 H halár l.azar ; 5 Szabbasz 11 
1SK Gracnáa Kesr I Miklós II 
19 S Nemes. kánt. | Netiitó 7 ánbrua 13 
20 C Theofil. Ammon Ámon >aÍH 11 
31 P Tamás apóst I Tamás I B. Isu. fsy. lö 

no +Flávián 10 McRM HS Sat. Sf. 
Itli Ttltmsai. © Holdtölte *i-an 1 éra 7 perexk. délután. 

X a r t n l o m : 01t.\inu János (anakíp). — 
lánynak. — Dalok. — Egy biin története (két képpel), 
gátit Bukarestben.— Semdac Hector kalandos vaná 
naprendszeren it (képpel). — Egyreleg. - Melléklet: 1 'ti-
taskambol (képpel). — Al osztrák államvasút budapesti indoháia 
(képpel). — A telephon (két képpel). — l'levi 
Irodalom éa művészet. — KSzintéietek, egyle'ek. — Mi 
— Haláloiiwk. -— Adakoaisok. — Sxerkeaxtoi mondanivaló. — 
Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő : l a g f Mikiéi. 
(L. Egyetem-tér 3. sí.) 



ELŐFIZETÉSI FÖLHÍVÁS 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 

XXV. É V F O L Y A M . 1878. évi folyamára. XXV. É V F O L Y A M . 

A VASÁRNAPI ÚJSÁG az 1878-ik évvel xxv-ik évfolyamába 
lép. Egyes iró, ki negyedszázad óta forgatja a tollat, önérzettel 
tekinthet vissza működése ily nagy időszakára; tanár, ki ennyi 
idő alatt egész nemzedékeket lát felnőni keze alatt s kilépni a 
világ küzdőterére, hálás tanítványai körében ünnepet ü l ; férj és 
nő, kik körül huszonötéves házasság után már felnőtt gyermekeik, 
talán unokáik csoportosulnak, ezüst lakodalmukat ünneplik ily napon. 
Szabad lesz talán nekünk is önérzettel tekinteni vissza arra a 
becsülettel megfutott pályára, mely a Vasárnapi Újságot már xxv., 
egy évvel fiatalabb társlapját a Politikai Újdonságokat a xxiv. uj év 
küszöbére vezette; s örömmel hordozni körül tekintetünket azon 
a nagy közönségen, melyet e társlapok szellemi kötelékkel magok
hoz és egymáshoz fűzvén, negyedszázados életük alatt úgyszólva 
egy családdá gyűjtöttek, s mintegy magoknak neveltek. 

Hiszszük, hogy azon ezerek közül, kik a most enyészetbe 
merülő évben e lapok körül csoportosultak, jövőre sem fog hiányozni 
egy sem, sőt e szellemi kapocs által összetartott család még gyara
podni fog, mint gyarapodott eddig is, évről évre, az idő-viszonyok 
többé-kevésbbé kedvező voltához képest, fokozatosan. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok hosszú pályájokon 
hiven s következetesen megmaradtak kitűzött irányuk mellett; de a 
következetességet nem a csökönösségben s merev mozdulatlanság
ban keresték, hanem az egy irányban, s a magasra tett czél felé való 
folytonos haladásban. 

E hűséget magunkhoz, e következetességet irányunkban és 
eljárásunkban ma is ugy értjük, hogy lapjaink czélban és szellemben 
továbbra is a régiek maradnak; czéljok a fölvilágosodás és józan 
haladás terjesztése ugy az ismeretekben és az ízlésben, mint a 
politikában és közéletben ; szellemök szabadelvű, független, nem
zeties. 

A Vasárnapi Újság átalános ismeretterjesztő, valamint szép
irodalmi tartalma mellett jövőre is lépést fog tartani a világ esemé
nyeivel, s mindig a legérdekesebb tárgyakra, eseményekre és szemé
lyekre irányozza a közfigyelmet. E szempontból hazai és külföldi 
nevezetes emberek arczképeit élet- és jellemrajzokkal kiséri ; a háború 
eseményeiről és szereplőiről folyvást érdekes rajzokat s leírásokat 
közöl; költeményeiben és elbeszéléseiben a szépirodalmi becs mellett az 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok f*™*1 

Csupán a Vasárnapi Ú j s á g . . . 
Csupán a Politikai Újdonságok 

. (jan.-
évnegyedre (jan.-
egész évre . (jan.-
félévre . . . (jan.-
évnegyedre (jan. • 
egész évre . (jan.—decz.) 
félévre . . . (jan.—jun.) 
évnegyedre (jan.—márcz.) 

erkölcsi tartalmat is keresi; s átalában képeiben, képmagj'arázalaiban, 
történelmi, népismei, természettudományi és társadalmi czikkeiben állan
dóan igyekszik megtartani az egyszerű természetesség és józanság, 
valóhüség és erkölcsi megbízhatóság azon fokát, mely e lapot 1854 
óta állandó családi lappá tette oly sok magyar ház körében. A vidám 
hang, tréfa és elevenség nincs területéről kizárva, de a sikamlós 
kétértelműségekkel való kedveskedést másoknak engedjük, fővárosi 
tárczáink s apróbb tárczaszerii közleményeink, valamint a heti események 
közlésére szánt rovataink is ugyanezen szempont szerint vannak össze
állítva, s az érdekesség mellett főként arra törekszünk, hogy ha 
röviden is, minden fontosabb mozzanatról biztos és más magyará
zatra nem szoruló értesülést vegyenek olvasóink. 

A Politikai Újdonságok a jelen mozgalmas, sőt folyvást válságos 
időben, mikor legfőbb életkérdéseink kétfelé is eldöntésre várnak, 
lajtántuli szomszédainkkal legfontosabb anyagi érdekeink fölött 
alkudozások folynak, mig az al-Dunánál hazánk, sőt a világrész 
koczkája vettetik el, kétségkívül elég anyagot lel a legérdekesebb 
közleményekre s nélkülözhetlen hírmondója és tájékoztatója marad
hat széles körű olvasó közönségének. A heti ;hirek és események 
rovatán kívül fő súlyt fektet arra, hogy a hazai és külföldi közélet 
kérdéseit minél alaposabban, egyszerűbben és világosabban ismer
tesse s minden irányban független állásában bíráló szemmel és elfo
gulatlan ítélettel nyújtson tájékozást a hazai és külföldi politika 
minden lényegesebb mozzanata körül. Heti szemléink és vezérczik-
keink, országgyűlési és egyéb tanácskozásokról szóló tudósításaink, 
a hazai belügyekről adott hirfüzérünk, külföldi heti krónikánk, tár-
czaközleményeink, bel- és külföldi levelezéseink oly arányosan és 
gazdaságosan vannak berendezve, hogy ezek mellett a Magyar Gazda 
czimü rovatunkban a gazdaság köréből is tanulságos közleményeket 
adhatunk s a kereskedelmi és üzleti élet hullámzása körül is minden 
nevezetesebb mozzanatról értesíthetjük olvasóinkat. 

Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgál a múlt év óta önál
lóan megjelenő Háború-Krónika , mely képekben és leírásokban 
elevenen s hiven ismerteti a harcz szinterét, eseményeit és szereplőit. 
E közlöny rövid időn példátlan elterjedést nyert, bár csak ^Vasárnapi 
Ujsdg és Politikai Újdonságok s a Képes Néplap előfizetői rendelhetik 
meg aránytalan olcsó áron. 

1-4 frt — kr. 
7 « — « 
3 "SÓ

I G frt - kr. 
5 « - « 
2 «50« 
8 frt — kr. 
4 . - . 
2 « - « 

-márcz.) 
-decz.) 
-jun.) 
-márcz.) 

: f A Háború-Krónikával együtt 
A Háború-Krónikával együtt 

6 
3 
8 frt — kr. 
4 « — « 
2 « — 

f TgöT A Háború-Krónikával együtt; 
Egyes előfizetések legczélszerűbben posta-utalvány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy darab 5 krajczáros bélyeg szük

séges. Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. Az előfizetések a «Vasárnapi Ujság» és "Politikai Újdonságok* 
kiadó-hivatalába, Budapest, egyetem-utcza 4. sz., küldendők. — Uj előfizetőink szíveskedjenek megrendelésüknél nevüket, lakhelyüket és az utolsó 
postát világosan olvashatólag kiirni. Régi előfizetőink legczélszerűbben járnak el, ha a czimszalagokból, melyek alatt lapjaikat kapják, egyet a 
postautalvány szélére fölragasztva beküldenek a kiadó-hivatalnak. 

Budapest, 1877. deczember hóban. 
F R A N K L I N - T Á R S U L A T 

m a g y a r i rodalmi in tézet és könyvnyomda. 
NAGY M I K L Ó S , szerkesztő. 

A "Vasárnapi Újság" és a ''Politikai Újdonságok" előfizetőinek külön mellékletül önálló füzetben adni fogjuk 
a keleti háború folyamának rövidre vont történetét, mely alkalmas lesz tájékoztatóul szolgálni a háború 
ese?nényeinek figyelemmel kisérésében, összefüggő egészbe sorozván azokat. A füzet czime lesz: «A keleti háború 
története 1877 végéig», í 3 ivre terjed, oly alakban, mint a "Háború-Krónika", -r- E füzet január elején 

lapjaink összes előfizetőinek díjtalanul fog szétküldetni. 

Előfizetési föltételek: I ^ ^ ^ f i f c l L . W«t: { ^ é ™ - * , r t | Cupin . VASAKHAPI UJSAG: ' S Í I * ™ " " ! f * j C p i u . POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: ' * * " * " • " POLITIKAI UJDOKSÁGOE egy"it: \ félé™ 6 I félévre 4 • \ félévre 3 

51. szám. —1877. Budapest, deczember 23 XXIV. évfolyam. 

A NAGYANYA KARÁCSONYA. — ARANY HAJAK, EZÜST HAJAK. 




