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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 
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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. 
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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 
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A NAGYANYA KARÁCSONYA. — ARANY HAJAK, EZÜST HAJAK. 
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Arany hajak, ezüst hajak. 
Mint fonja gömbölyű kis karjok 
Körül a nagymama nyakát! 
Válláról, boldog angyal-arczok 
Keblére mint hajolnak át! 
Homloka ránczait mosolyba 
Takarja a rózsás ajak. 
S egygyó vegyülnek, összefolyva, 
Arany hajak, ezüst hajak! 

Vén fára igy, ha hull a lomb már 
És törzse ága korhadoz, 
Zölden borul a vig folyondár 
És uj virulást rája hoz. 
Megcsalja vén fát, fris zöldjével 
A rá fonódó ihszalag: 
Hogy 6 v i r u l . . . Oh boldog tevely! 
— Arany hajak, ezüst hajak! 

Te sir felé hanyatló ó óv, 
A melyhez már az uj közéig : 
Lobbanjon benned a hunyó hév, 
Vidám reményre tárj kebelt! 
Múlt és jövő hű játszó társak, 
Mosolyt és csókot váltanak; 
S egy lánez gyűrűit alkotják csak: 
Arany hajak, ezüst hajak! 

Szász Károly. 

Mikor a Megváltó született.... 
Elbeszélés. 

Irta : E ö t v ö s Károly. 

Az öreg kapitány ott lakott a cserháti 
utczában. A cserháti utcza pedig ott nyúj
tózkodott végig valamelyik túladunai kis 
város keleti felében. 

Az öreg kapitányt ismerte minden 
ember a városban és a városnak környé
kén. Volt ugyan már valami hatvan éves, 
hanem azért termete olyan egyenes, melle 
olyan domború, bajusza olyan fekete, 
szeme oly tüzes és hangja olyan dörgő 
vala, mint az előtt harmincz évvel. 

Tagyosy András volt a neve. 
Csak szegény paraszt legény volt fia

tal korában. Ágról szakadt árva, ki ugy 
nő fel miként a vadfa. Futó barom meg
tapossa, vihar megczibálja, járó-kelő ágát 
metszi, soha senki meg nem őrzi s mégis 
felnő egyenesen, daczol a korral és a för-
geteggel s koronáját emeli az égnek. 

Valami nemes legényt, miért, miért se, 
fültövön legyintett. Utána esett ezért a 
komiszárus s utána küldte a vármegye 
pandúrjait. Bizony tömlöcz lett volna a 
gonosz tréfa vége. 

Szerencsére bekövetkezett a franczia 
futás. Kellett a legénység. Szüksége volt 
a királynak katonára, s az üldözött legény 
oda állt a verbunk elé. 

Oda is állt, fel is csapott, felölté azt a 
huszárdolmányt, a mely erősebb váltakon 
még soha meg nem feszült. 

Vésznek, viharnak oda sem nézett, s ko
moly arczán csak akkor villant meg az öröm
nek lángja, ha ellenséget látott maga előtt. 

Mire vége lett a harcznak, s mire bal
karját össze tudta törni egy kóválygó golyó, 
s mire mindenféle felcser a nagy sebet 
igy-amugy behegeszté: akkorra már igy 
szólt hozzá öreg legénye : 

— Hejh vitéz kapitány uram, ilyen 
kézzel nem tartjuk a kantárszárat, haza 
kell már mennünk! 

Az öreg legénynek igaza volt. A kapi
tány nyugdíjba jött s haza bocsájtatott. 

VASÁBNAPÍ ÚJSÁG. 

Haza! Hol volt neki otthon ? Apját, 
anyját soha se látta, rokonokat soha se 
ismert, neki mehetett a széles nagy vi
lágnak. 

De nem ment neki a széles nagy vi
lágnak. Valamikor, fiatal hadnagy korá
ban látott egy szép lánykát, jól megnézte 
két kemény szemével, nem is feledte el 
soha. Oda tartott egyenesen, hátha még a 
szép leányka emlékezni fog rá. 

Szive nem csalódott és néhány hét 
múlva ha ép karjával átölelé azt a szép 
leánykát, büszkén mondhatáel: édes fele
ségem ! 

Boldog volt és nyugalmas életük. A 
csöndes kis városba alig ért el a nagy vi
lág zaja. Egy félszemű zászlótartó, egy 
recsegő hanga alezredes, egy falábú főhad
nagy, egy visszavonult udvari tanácsos, 
egy köszvényes referendarius s a jó öreg 
lelkész volt minden társaságuk. No meg a 
kis Kálmán gyerek, a ki erős volt mint a 
vasék és nagyokat kurjantott, mint az 
erdei rigó. 

0 volt anyjának minden öröme és 
apjának minden reménysége. Sokszor 
mondta az apja, ha egy csatát kellene 
elveszteni vagy ezt a gyereket, bizony el 
nem tudná gondolni, melyiket válaszsza. 

Hát még mikor szegény anyja meg
halt, s kikisérték a temetőbe a kerek 
kápolna mellé! 

A vén katona akkor ejté az első könyet 
és az a marczona sziv akkor fájt először 
keserűen. 

De megvolt még a kis Kálmán, kinek 
; arczán felismeré a kapitány a jó anyának 

minden arczvonását. Oh ezt a gyereket 
többé sohase ereszti el maga mellől. 

Csakhogy az a gyerek tizennyolcz éves 
, suhanczczá nőtt már fel és az 1848-ik 
| évről szólt a kalendáriom és a fiatal szi

veken egy furcsa érzés rezgett végig, mint 
• végigrezeg a szellő az erdők lombjain. 

Egy nyári napnak reggelén mámoros 
arczczal állit be Kálmán az öreg kapitány
hoz. Nem bortól és szerelemtől, hanem 
álmatlanul átvirrasztott éjszakától volt 
mámoros arcza. 

— Apám, az Al-Tiszánál ráczok ölik, 
gyújtogatják a magyart, elmegyek hon
védnek. 

Az öreg kapitány botot faragott nagy 
gondosan egy vadkörtefa ágból. Kést és 
faágat csöndesen félretett a kis asztalra, a 
mint fiának halavány arczát meglátta és 

i rezgő hangját meghallotta. 
— Minek mégysz el fiam ? 
— Honvédnek. 
— Mi az? Pandúr, drabant, katona 

vagy privatdiener ? 
— Az a nemzet katonája. 
— Szamár vagy édes fiam. A király-

; nak van katonája, a vármegyének van 
katonája, a főispánnak és a püspöknek van 
katonája, a nemzetnek pedig nincs. A ki 

: valami, az valami, a ki pedig semmi sem, 
j az csavargó és betyár. Mi akarsz te lenni ? 

— Honvéd a ráczok ellen, kiált föl a 
; fiu nagy daczosan. 

A vén kapitány felállt, kezébe vette 
a vadkörtefát s igy szólt szép csöndesen 
gyermekének. 

— Anyád két hónapja hagyott el, azt 
megcsókoltam; te most akarsz elhagyni, 
téged e darab fával csaplak agyon. 

A fiu egy pillanatig meredt szemekkel 
nézett apjára s aztán az ajtóhoz tántoro
dott és két szemét befogta két kezével. 

51. 8ZÁM. 1877. XIIV. EVFOLTAM. 

A vén kapitány oda ment gyermeké
hez, megfogta a kezét s kilóditotta a pit
varba. 

— Eredj iskolába, ott a helyed, kü
lönben haza ne várjalak az ebédhez. 

Tovább faragta a botot és a gyermek 
elment az iskolába. 

Furcsa idők jártak. Valakinek eszébe 
jutott a nemzetőrség ott a kis városban. 
Mindenféle szabó, csizmadia, kéményseprő, 
patikárus tanulta a katonadolgot a piacz 
közepén. Ha a vén kapitány meglátta 
őket, akkorát kaczagott, hogy hangja el
hallatszott még a kálváriára is. 

A félszemű zászlótartó, a recsegő hangú 
alezredes, a falábú főhadnagy, avisszavonult 
udvari tanácsos s a köszvényes referen
darius gyakran összejöttek az öreg kapi
tánynyal és mondtak neki hajmeresztő 
dolgokat 

Az országgyűlés összeveszett a koro
nás királyijai. A paraszt nem lesz többé 
paraszt és a nemes ember nem lesz többé 
nemes ember. Kétféle katona lesz ezentúl 
az országban. Hétköznapi és vasárnapi. A 
hétköznapi katona lesz a császár katonája, 
a vasárnapi katona lesz a nemzetőr és a 
honvéd. Bácz és oláh öli a magyart a 
császár nevében s Jellasics átjött a Dráván, 
hogy elfoglalja ezt a mi országunkat. 

Csak hallgatta mind ezt az öreg kapi
tány. Csak csóválta a fejét e nagy dolgo
kon. Csak szeretett volna századja élére 
állani és azt a mindenféle kasza-kapake
rülő, népámitó, királyával ellenkező or
szággyűlést széllyel verni. 

Egyszer az a Kálmán gyerek egész 
nap nem szólt egy szót sem. Könyveit 
összerakta, összekötözgette, rajztábláját a 
sarokba állította, mindenféle pensumokat 
és irományokat elégetett, s aztán szépen 
bement apja szobájába. 

— Apám, el kell mennem honvédnek. 
Tanulótársaim már mind a csatatéren van
nak, ki Jellasics ellen, ki Szenttamásnál. 
Én sem maradhatok többé itthon. 

Az öreg kapitány megfogta fia kezét s 
leültette maga mellé a pamlagra. 

— Édes fiam, tudod, hogy én hü szol
gája voltam uram királyomnak teljes éle
tembem. Tudod, hogy mind én, mind te 
az ő kenyerét eszszük, s hogy ha te beál
lasz a lázadók közé: én kenyerem, ran
gom, becsületem vesztem. Mit akarsz ? 
Nem a mindennapi kenyér bánt engem. 
A gazdátlan eb is elél, a meddig elél. De 
nézd ezt. 

Az öreg kapitány levette kardját a 
szegről s hüvelyéből kivonva fia elé tette. 
És az almáriom belső fiókjából kivett há
rom érdemrendet és azt is fia elé tette. 
És aztán erős dörgő hangon folytatá: 

— Annak a kardnak az éle tizenhét 
helyen van kicsorbulva. Azt az érdemren
det fölséges császárom és királyom az 
ezred előtt akasztá mellemre, mikor Rosé 
generálist levágtam és hat ágy uját elfog
laltam. Ha azt akarod, hogy azt a kardot 
előttem törjék ketté s azt az érdemrendet 
a szemem közé vágják, eredj lázadónak. 

A gyermek sirt. Szólni nem tudott. 
— Ne sirj fiam. Szegény paraszt fiu 

voltam, apátlan és anyátlan árva. Az a 
kard lesz egykor minden örökséged tőlem 
és nevemnek becsülete. 

A fiu letörlé könyeit s kiment a szo
bából. 

Az öreg kapitány kardját visszaakasztá 
a szegre, s érdemrendjeit nagy gondosan 
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tiszta papirba burkolva visszatette az al
máriom belső fiókjába. 

És elgondolkodott. És elgondolta, ha 
most annak a fiúnak jó anyja még élne, 
mennyi szomorúságot okozna az a fiu 
annak. Vagy talán nem okozna, mert 
hiszen anyját el nem hagyhatná a vi
lágért sem. 

A fiu nem szólt többé háborúról. Szó
talan volt és szomorú. S szomorún követ
keztek egymásután a napok. 

Karácson előtti estén ott volt az öreg 
kapitánynál a félszemű zászlótartó, a fa
lábú főhadnagy és az öreg lelkész. 

A falábú főhadnagy diadalérzettel közié, 
hogy az ország fővárosából futnak a rebel
lisek ; hogy egy seregük fönt a Kárpátok
ban élveszett a hidegtől; hogy a zűrzavar
nak immár vége lesz nem sokára. 

A fiu hallgatott. 
A jó öreg lelkész, midőn késő este 

elbúcsúzott és haza ment, áldást mondott 
a házra, hol apa és fiu ugy szeretik és ugy 
becsülik egymást ezen szomorú zűrzavaros 
világban is. 

A fiu hallgatott. 
Az öreg kapitány, midőn a lefekvéshez 

készült, azt monda fiának: 
— Szegény jó anyádnak ez volt leg

nagyobb ünnepe. Mikor a megváltó szü
letett. Öröme ilyenkor oly tiszta volt. 
Holnap reggel édes fiam megleplek vala
mivel, a mi téged boldoggá tesz. 

A fiu hallgatott. Hallgatott és bement 
szobájába. 

Béggel korán fölkelt és diszruhájába 
felöltözött az öreg kapitány. Érdem
rendjeit nagy gonddal feltűzte mellére. 
Várta fiát. 

A fiu nem jött elő és szobája néma volt. 
Az öreg kapitány bement a fiu szobá

jába. Az ágy felbontva, de érintetlen. A fiu 
alsó és felső ruhái gondosan sorba rakva 
asztalon és széken. Az ágynak vánkosán 
egy nyitott levél. A levélben irva: 

,,Édes jó atyám! El kellett mennem. 
Szegény hazánkat védelmezni kell. Min
dent itthon hagytam, mit te vettél nekem. 
A császár pénzén vetted. Édes jó atyám 
bocsáss meg. Becsületed és neved megkí
mélem. Csak szived tudja, hogy én fiad 
vagyok, én nem mondom azt senkinek. 
Akkor nem bánt téged senki. Anyám sír
kövét megcsókolom, mielőtt eltávozom. 
Isten veled." 

Az öreg kapitány elolvasta ezt a leve
let. És körülnézett s nem látta a gyereket 
sehol. És szemeit elfutotta a vér és mellét 
a fájdalomnak hörgő hangja akarta ketté 
szakítani. Ugy állt egy pillanatig felbor
zadott hajjal. 

S aztán mint a villám: ugrott kard
jához, mezítelen karddal súlyos lépésekben 
ment ki a szabadra. 

Künn viharzott a hóförgeteg. Üvöltött 
a szélvész és a fák csikorogtak súlyos keze 
alatt. Az utczák néptelenek voltak. 

(Vége iövetk.) 

Egy bűn története. 
— Hugó Viktor könyve. — 

VI. 
A St.-Anioine utczai torlasz. 

A Eoysin-kávóház nyolcz óra fele megnyílt. 
Itt volt a szabadon maradt képviselők talál
kozó helye. Cournet, Aubry, Malardier jelentek 
meg elsőknek, majd De Flotté is hozzájok csat
lakozott. 
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Nyolcz óra után a képviselők gyülekezni 
kezdtek; előbb Bruckner, Maigne és Brillier, 
később Charamaule, Cassal, Dulac, Bourzat, 
Madier de Montjau, Schoelcher és Baudin. 

Baudin melegen szorított társaival kezet. 
Gondolkozó volt. 

— Mi baja, Baudin ? — kérdé Aubry, — 
talán szomorú'? 

— Soha se voltam életemben elégedettebb, 
— válaszolt emelt fővel Baudin. Vájjon meg
súgta-e neki előérzete, hogy ő lesz a kiválasz
tott ? Avagy volt-e már sejtelme a közvetlenül 
bekövetkezendő dicsőséges halálról ? 

A képviselőket több elszánt polgár kör
nyezte. Cournet volt főnökük. 

A jelenlevők kilencz után nem várták be 
a kiindulásra meghatározott órát. Schoelcher 
hősi természettel bírt, a veszély türelmetlenné 
tette. 

— Előre, monda, barátaink majd csatla
koznak hozzánk. 

Nem voltak fölfegyverezve. Rendben, ket
tesével, karonfogva indultak ki a teremből. 
Körülbelől 1 5 - 2 0 munkás kísérte őket, kik 
előttök haladva, a köztársaságot éltették és a 
külvárost fegyverre szólították. 

Midőn a Montreuil-utczai őrtanyához értek, 
a künn álló őr fegyver alá szólította az örséget. 

Schoelcher nyugodt, hideg arczczal, fehér 
kézelővel, szokás szerint feketébe öltözve, 
felöltője állig begombolva, inkább quakerhez 
hasonlított, a mint komolyan a katonák felé 
közeledett. 

— Bajtársak, monda nekik, mi népkép
viselők vagyunk és a nép nevében követeljük 

. tőletek az alkotmány és törvény védelmére 
fegyverteket. 

Az őrség le hagyta magát fegyverezni. 
A képviselők az őket követő férfiak közt osz
tották ki a fegyvereket ós töltényeket. Meg
számlálták. Tizenöt puskájuk volt. 

— Százötvenen vagyunk, monda Cournet, 
| nincs elég puskánk. 

Tovább mentek a Lenoir-piaczi örtanya 
! felé. Az ottani őrség még szivesebben hagyta 

magát lefegyvereztetni. 
— Miután már harmincz puskánk van, 

monda De Flotté, keressünk ki utczasarkot s 
emeljünk torlaszt. 

Ekkor már kétszázan lehettek. 
Midőn azon pontra érkeztek, hol a Szent 

Margit-utcza a Cotte-utczával találkozik, melyek 
| a külvárost kettészelik, megrakodott trágyás 

szekér jött velők szembe. 
— Erre, erre! kiáltott reá De Flotté. Meg

állították a trágyás szekeret, s az utcza közepén 
felborították. 

Ezután tejes kocsi haladt el mellettök; azt 
j is feldöntötték. 

Egy pék, ki kenyeres kocsijával erre akart 
áthaladni, látva, hogy mi van készülőben, mene
külni akart, ós lovai közé csapott. Két, három 

j utczai suhancz (gamin), Paris e derék fiai, kik 
bátrak, mint oroszlánok, ós ügyesek minta macs
kák, a pék után szaladtak, utolérték, a vágtató 
lovat megállították, ós a kocsit az épülőfélben 
levő torlaszhoz visszahozták. 

A kenyeres kocsit feldöntötték. 
Társas kocsira került a sor, mely a Bastille-

, térről jött erre. 
— Helyes, monda a vezető; látom, hogy 

I mi van itt készülőben! 
Jószántából leszállott és kiszállitá az utaso

kat ; a kocsis kifogta a lovakat, és köpenyét kar
jára fűzve, elballagott. A társaskocsit is feldön-

i tötték. 
A négy feldöntött keosi sem foglalta el szó-

; lessógében az utczát. 
— Ne távolítsuk el egymástól túlságosan a 

kocsikat, mondák a torlasz emberei. 
Az ily módon épített torlasz nagyon is kö

zépszerű, alacsony és kurta; a járda mindkét 
, oldalon szabadon maradt. 

E perczben táborkari tiszt jelent meg lóhá
ton ordonance kíséretében az utcza sarkán, ós 
mihelyt a torlaszt észrevette, vágtatva távozott. 

Schoelcher teljes lelki nyugalommal vette 
! műértő szemle alá a torlaszt. — Csupán csak ez 

felel meg a czélnak, monda, a feldöntött paraszt 
szekérre mutatva, mely a többinél magasabb véd-
pontot képezett. 

Meg néhány üres kosarat löktek a torlasz 
| tetejére, mely nem erősítette ugyan meg, de 
i legalább magasabbá tette. 
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Meg be sem végezték munkájukat, midőn 
szaladva jött hozzájok egy gyermek és jelenté, 

; hogy katonaság közeledik. 
Két század közeledett rohamléptekben a 

Bastille-tórről, ós csatárlánczot képezve, széles
ségében az egész utczát efoglalták. A kapukat 

; és az ablakokat sietve bezárták a lakosok. 
A fölfegyverzettek ezalatt a torlasz mögött 

I harczoló állásba tették magukat. A döntő perez 
közeledett. 

— Polgártársak, kiáltá Schoelcher, ne lője
tek. Midőn a hadsereg ós külvárosok harezra 
kelnek, mindkét részről a nép vére foly. Be
szélni fogunk előbb a katonákkal. 

* Schoelcher a torlasz tetején felhalmozott ko
sarak egyikére állott. A többi képviselő a társas
kocsi tetején körülötte sorakozott. 

E perczben néhány zubbonyos munkás 
jelent meg a Szent Margit-utcza sarkán; azok 
közül valók lehettek, kiket deczember másodika 
maga köré sorakoztatott; e munkások a torlasz 
közelében hangosan kezdtek kiáltozni: — Le a 
huszonöt frankosokkal! (A franczia képviselők 

i 25 frankot kaptak napi dij fejében.) Baudin, ki 
a torlasz tetején, kiszemelt küzdhelyén állott, 
élésen szemügyre vette őket, és válaszolta nekik : 

-— Mindjárt meglátják, miként kell huszonöt 
frankért meghalni.' 

Az utczában zaj hallatszott. A még eddig 
nyitva hagyott kapukat zárták be. A két támadó 

' oszlop a torlasz lőtávolába érkezett! Ezek mö
gött a háttérben szintén szuronyok fénye volt 
látható. 

Schoelcher parancsoló kézmozdulattal meg-
; állást intett az első támadó oszlop vezénylő ka-
I pitányának! 

A kapitány kardjával tagadólag intett. E 
két ellenkező jel hiven tükrözte vissza deczember 
másodikát. A törvény azt monda: — Megállj! 
A kard tagadólag válaszolt. 

A két század folytatta elönyomulását, de 
] lassan és hézagosan. Schoelcher a torlaszról az 

utczára lépett. De Flotté, Dulac, Malardier, Bril
lier, Maigne, Bruckner követték. 

És most gyönyörű látvány vette kezdetet. 
Hetén, mindannyian képviselők, fegyverte

lenül, csupán képviselői jelvényeikkel, vagyis a 
jog és törvény nevében, ünnepélyes léptekkel 
közeledtek a katonák felé, kik arezhoz emelt és 
lövésre kész puskáikat reájuk irányozták. A tor
lasz mögött maradt képviselők az ellenállás 
utolsó parancsszavait osztották ki. A felkelők 
daezos bátorságot tanúsítottak. Cournet tenge
rész-hadnagy kimagasló alakja uralta őket. Bau-

, din a társaskocsi tetején állott, ós fóltestével túl
haladta a torlaszok magasságát. 

A hét képviselő közeledtére a katonaság és 
tisztjeik magukon kivül voltak bámulatokban. 
A kapitány kardjával intett, hogy megálljanak. 
A képviselők megálltak, és Schoelcher komoly 
hangon a következő szavakat intézte a kato
nákhoz : 

— Katonák, mi a souverain nép képviselői, 
az általános szavatjog választottai vagyunk. Az 
alkotmány, az általános szavazatjog, a köztár
saság, a nemzetgyűlés és a törvény nevében 
parancsoljuk nektek, hogy hozzánk csatlakoz-

i zatok, ós nekünk engedelmeskedjetek. Mi főnö-
i keitek vagyunk. A hadsereg a népé, és a nép 

képviselői a hadsereg főnökei. Bonaparte Lajos 
eröszakot követett el az alkotmányon és mi öt 
törvényen kivül helyeztük. Engedelmeskedjetek! 

A vezénylő tiszt Petit kapitány közbeszólt: 
— Uraim, monda, nekem parancsom van. 

Köztársasági érzelmű vagyok bár, de e percz
ben gép! 

— Ön ismeri az alkotmányt! 
— Én csak parancsomat ismerem. 
— A parancs fölött is létezik valami, monda 

: Schoelcher, mely polgárt és katonát egyaránt kö-
' telez, és ez a törvény. 

Ezzel újra a katonákhoz fordult, de a kapi
tány szavába vágott: 

— Egy szót se többet. Ne folytássa. Ha 
még egy szót szól, tüzet vezénylek! 

— Nem törődünk vele! monda Schoelcher. 
| E perczben lovas tiszt, a zászlóaljparancsnok 

érkezett a helyszínére. Halk hangon pár szót 
váltott a kapitánynyal. 

— Képviselő urak, monda, kardjával intve 
! a kapitány, távozzanak, vagy közéjük lövetek. 

— Lövessen, válaszolt De Flotté. 
A képviselők leemelték fövegöket, es 

szembe álltak a reájok irányzott puskákkal. 
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Egyedül Schoelcher tartá 
fenn kalapját és összefűzött ka
rokkal várakozott. 

— Szuronyt szegezz, előre ! 
vezényelj a kapitány. 

— Éljen a köztársaság! 
válaszolak a képviselők. 

A csapatok előre szegzett 
szuronyokkal, rohamléptekkel 
közeledtek a mozdulatlanul álló 
képviselők felé. Rettenetesen 
nagyszerű pillanat: A képvise
lők szótlanul, mozdulatlanul, a 
nélkül, hogy egyetlen lépést tet
tek volna hátrafelé, bevárták a 
szuronyokat. Nem ők, hanem a 
katonák ingadoztak. Ösztönsze
rűleg érezték ez utóbbiak, hogy 
kettős szégyen érné egyenruhá-
jokat, ha képviselőket és fegy
verteleneket támadnának meg; 
az előbbi esetben árulók, az 
utóbbiban gyávák leendettek. 
Megtörténik néha, hogy a tábor
nok az árulásnak és gyávaság
nak köszönheti vállrojtjait, de a 
katona soha. 

Midőn a szuronyok már a 
képviselők mellét érintették, a 
katonák oldalmozdulatot tettek 
és a képviselők sorai közt balad
tak tovább. Csupán Schoelcher 
felöltőjét lyukgatták át két he
lyen és véleménye szerint ez 
is inkább ügyetlenségnek, mint 
roszakaratnak volt tulaj donit
ható. 

A katonák egyike ugyanis 
a kapitánynak akart utat csi
nálni, és e közben szuronyával 
megérintette. A szurony hegye 
a képviselők név- és czimtárába 
ütközött, melyet Schoelcher ma
gánál hordott, és ennek folytán 
csak felöltőjét szúrta keresztül. 
A katonák egyike azt monda 

A KÉT JÓ BARÁT. 
Ebner Lajcs rajza saját festménye után. 

De Flottí nak: — Polgártárs, mi 
nem bántjuk önöket. Másik ka
tona Brucknert puskájával czél-
ba vette. — Tüzeljen! monda 
neki Bruckner. A katona lebo
csátott a fegyverét, és megindul
tan szorította meg kezét. 

Meglepő dolog, hogy a két 
század, főnökeik parancsai da
czára sem használta fegyverét a 
képviselők ellen. A parancscsal 
szemben a nemes ösztön az irány -
ndó; a parancs lehet bűn, de az 
ösztön becsületes. 

A zászlóaljparancsnok ké
sőbb ugy nyilatkozott: 

— Azt mondták, hogy rab
lókkal lesz dolgunk, és hősökkel 
állítottak szembe. 

A torlaszon ezalatt társaik 
miatt, kiket a katonaság körül
fogott, nyugtalankodni kezdtek; 
segítségökre akarván lenni, egy 
lövés történt; e szerencsétlen 
lövés Schoelcher és De Flotté 
között egy katonát halva teri
tett le. 

Midőn a katona felbukott, 
a második támadó oszlop tisztje 
Schoelcher mellett haladt el. Ez 
rámutatott a vérében fekvő ka
tonára, és igy szólt a tiszthez: 
— Hadnagy ur, nézze ! A had
nagy kétségbeesett mozdulattal 
válaszolt: — Nem tehetünk róla! 

A lövésre a katonaság sor
tűzzel válaszolt, és rohammal 
vette be a torlaszt; a hét kép
viselőt, kik csodálkoztak, hogy 
életben vannak, bántatlanul ma
guk mögött hagyták. A torlasz 
szintén sortüzet adott, de nem 
tarthatták magukat; a torlasz a 
katonaság kezébe került. 

Baudint lelőtték. 
Állva maradt a társaskocsi 

SZERETETADOMÁNYOK KIOSZTÁSA TÖRÖK MENEKÜLTEK KÖZT SUMLÁBAN. 

51 szilt. 1877. xxrv. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 8'»9 



810 VASÁÉN API ÚJSÁG. 5 1 . SZÁM. 1877. xxrv . trrohiAM. 

tetején. Három golyó érte. Az egyik jobb szemén 
át az agyvelőt fúrta keresztül. Elbukott. Esz
méletlenül maradt a helyszínén. Félóra múlva 
halva volt. Holttestét a Szent Margit kórházba 
szállították. 

Az elesett katona a kövezeten maradt; 
Schoelcher emelte föl. A szomszéd házból né
hány siránkozó, de bátor nő jött segítségére, 
több katona is hozzájuk csatlakozott. Schoel
cher fejét tartotta, és ily módon szállították 
egyelőre egy gyümölcsárusnöhöz, később pedig 
a Szent Margit kórházba, hová Baudint akkor 
már elszállították. Ujoncz volt. A golyó oldalát 
fúrta át. Állig begombolt egyenruháján véres 
lyuk volt látható. Feje vállára hajolt, arcza, 
melyet katonasüvegének szíja környezett, hal
vány, kifejezésnélküli volt; szájából vér ömlött. 
Alig volt 18 éves. Még gyermek, és máris katona. 
Meg volt halva. 

0 volt az államcsíny első áldozata. 
A második volt Baudin. 
Baudin, mielőtt képviselővé választották, 

orvos volt. Még iiem volt 33 éves. Azon értel
mes, bátor iskolatanitók családjából származott, 
kik folytonos üldöztetés közben Guizot törvé
nye alá, ós innen Dupanloup törvényeinek járma 
alá kerültek. Francziaország tanítói, kik az 
igazságért és a tudományért éhen halnak, meg
érdemelték, hogy fiaiknak egyike meghaljon a 
szabadságért. 

Baudin lepedőbe takart véres hulláját 
később elszállították a kórházból fivére, két nő 
rokona, Gindrier képviselő ós Dutéche s elvit
ték lakására a negyedik emeletre. 

.,A két jó barát." 
Ebner Lajos festménye. 

A sugárúti műcsarnok kóptárlatán azon 
fiatal festőink között, kiknek jövőjéhez szép 
reményt köthetünk, ott találjuk az Ebner Lajos 
nevét is, ki a fiatal festő nemzedéknek egyik 
legszorgalmasabb tagja. 

Tanulmányait, mint több tehetséges társa, 
ő is külföldön kezdé meg. 1868-ban ment ki a 
müncheni festészeti akadémiára, s szorgalmasan 
tanult ós dolgozott egész 1873-ig, midőn Parisba 
ment tanulmányait folytatandó. 

Első nagyobb kópét „A korcsmai veszeke-
dőket" 1873-ban állitá ki a bécsi „Künstler-
haus" tárlatán, hol az tetszéssel találkozott s 
1875-ben Londonba vitetett. Ugyanez utóbbi 
évben a párisi „Salon"-ban is kiállitá egy csi
nos képét. 187»i-ban elhagyta a világvárost, 
visszatért hazájába s Szolnokon telepedett le 
b. Mednyánszky társaságában, s ott töltötte a 
lefolyt évet, lelkiismeretes tanulmányozással 
festve igen sokat és mindig a természet után. 
Két itt készült kepe az idei mütárlaton is ki 
volt állítva B magára vonta a figyelmet, habár 
ugy a „Czigány asszony", mint az ez alkalom
mal közölt „Két jó barát", (egy padon ülő két 
iskolás fiu) inkább stúdiumnak mondható, mint 
befejezett képnek, de szép rajza s erőteljes 
ecsetkezelóse által művészeti körökben elisme
rést nyer. 

Ujabban Yelenczébe utazott, honnan na
gyobb tanulmányútra készül, melyben meg 
akarja látogatni Olaszország nagyobb váró 
sait, hogy az ottani műremekek stúdiuma által 
tókólesitse szép tehetségét. 

Szeretetadományok kiosztása török 
menekültek közt. 

Plevna bevételénél több mint száz szembe
jövő ökrös szekérrel találkoztak a benyomuló 
orosz hadak. Eszekerek tele voltak zsúfolva elcse-
nevószett, kiéhezett, vézna, félmeztelen gyerme -
kekkel. Ökör nem volt ugyan fogva a szekerek 
elé, mert hisz azt fölemészté a negyven nap 
óta mindenünnen elzárt város lakossága ós 
helyőrsége, s a vontató állatok tisztét rongyokba 
burkolt asszonyok teljesítették. Az anyák fog
ták magokat a szekerekbe, hogy megmentsók 
gyermekeiket. S tájékozatlanságában egyenesen 
neki ment a megindító szállítmány az orosz 
ütegek legnagyobb tüzének. Ha még egy negyed
óráig tart a tüzelés, egy se menekül el élve e 
szerencsétlen csapatból — irja égv angol lap

nak csatatéri tudósítója, a ki a szívfacsaró lát
ványnak szemtanuja volt. 

Pedig ez csak egy jelenet a sok közül. Ha
sonló, söt még talán iszonyúbb jelenetekben 
oly gazdag a humanitás és keresztyéni irgalom 
nevében megindított orosz hadjárat, hogy pár
ját e tekintetben hiába keressük az utolsó szá
zadok háborúiban 

Ha az emberi könyörületet képes valamely 
szózat megindítani, akkor az a jajkiáltás az, 
mely Törökország vérrel áztatott tereiről a ke
gyelmes ég kapuját és az irgalmas emberek érző 
szivét verdesi. 

Es az emberi könyörület e szózatra nem 
is marad süket. Megérti a társadalom, mely 
ellenséget nem, csak embertársat ós felebarátot 
ismer, hogy itt meg kell tennie mindent, a mi 
módjában áll, hogy balzsamot csepegtessen a 
tátongó sebekre, melyeket a diplomaták önző 
lelketlensége, a császárok hódítási vágya az em-

! berisógen ütött. 
És meg is tesz mindent. Nem egy háború

nak voltunk már tanúi; de hogy az összes em-
| berisóg ama részének, a melynek szive van, oly 
| egy szivvel lélekkel érezze fájdalmát, arra még 
i alig volt eset. Idegen, a csatatértől bármily 

távol álló országok polgárai egyesülnek az álhu-
manismus, a hazug keresztyénség által okozót; 

| iszonyok enyhítésére az igazi humanismus, a 
j valódi, hamisítatlan keresztyénség áldáöos mtí-
| veire. 

Nem egyszer volt már alkalmunk e lapok 
hasábjain teljes mértékében méltányolni az irga
lom és könyörület ama szellemét, mely Magyar
ország kunyhóit és palotáit izgatja, hogy kegy
adományaikkal járuljanak a szerencsétlen ínsé
ges törökök nyomorának enyhitésére s emiitettük 
ama társulatok jótékony működését, melyek más 
országokban is, de leginkább Angliában alakul
tak a végből, hogy a nyomorékokká sebzett 
férfiak, a mindenekből kifosztott gyámoltalan 
földönfutók, istáp nélkül maradt anyák és öz
vegyek, apátlanokká tett gyermekek fölött a földi 
gondviselés szerepét átvegyék. 

A hová még az orosz-oláh-bolgár „szent 
szövetség" hadai be nem tették lábukat, a törö
kök megerősített helyein mindenütt jólelkű 

: emberbarátokat látunk működni Európa min
den vidékeiről, kik részint mint orvosok, gyógy
szerészek, betegápolók, — s ez utóbbiak között 
még nők is, — részint mint a jótékonyságnak 
mindenféle alakban gyakorlói, hálára érdeme
sitik magokat az emberiség szent ügye körül s 
önzetlen emberszeretetükkel homályba ejtik a 
czárok vérrel kicsikart s fényeseknek gúnyolt 

', diadalait, itt lenn a földön, ós ott fónn az égben. 
Konstantinápoly, Drinápoly, Philippopol, 

Kazanlik, Szófia, Sumla és a többi erődített 
helyek tele vannak sebesültekkel, kiket oda 
szállítottak s kiket ott többnyire európai orvo
sok, betegápolók, apáczák gondoznak és mene
külőkkel, kik itt biztos segélyre számithatnak, 

| mert a jótékony társulatoknak itt mindenütt 
vannak ügynökeik, kik a kö työrület munkájá
ban fáradoznak. 

Képünk is egy ily jelenetet mut it fel Sum-
lából. Az angol i.Turkish CompassionateFund" 
ügynökei osztanak itt ki a háború által hajlék
talanokká lett nők és gyermekek között meleg 
ruha-darabokat. 

E jelenet egyszerűségében és megható vol
tában Isten előtt mindenesetre tetszőbb a leg
fényesebb fegyverdiadalnál, s jobban együvé 
forrasztja az embereket a közös szeretetben, 
mint a vas marku hódítás kényszerítő kapcsai. 
Megindító egyetértésben ül itt egymás mellett 
keresztyén és mohamedán, s egyesül Allah és 
Jehova egységének tudatában, fölérezvén e ma
gasztos pillanatban egyaránt, hogy egy Isten 
van: a szeretet Istene. 

Képünk az élet után van föl véve. A „kádi", 
Sumla községi elöljárója, fején turbánnal, bő 
kaftánban ölbe tett kezekkel ül; jobbra tőle a 
„medzslisz" vagyis a községi tanács elnöke 
látható, kezében a tollal és könyvvel, melybe 
a történteket följegyezi. Az európai bizottság 
ket tagja, Inglis ezredes és Synge kapitánv az 
ablak közelében foglal helyet, mig az asztal 
szögleténél, födetlen fővel, jobb szemén üveg
gel, vállán szijjon lógó futártáskával a nagy hirü 
londoni világlap, a „Daily Telegraph" külön 
megbízottja Jurdan, ki azért jött, hogy a nagy 
részben lapja által gyűjtött segélyalapnak jó 
helyre fordításáról személyes meggyőződést 
szerezzen s azt ellenőrizze. 

Természetes, hogy az ily magántermé
szetű, vagy társulati működés nem rendelkez
hetik azokkal az eszközökkel, hogy minden 
Ínséget enyhíthetnének, minden sebre irt adhas-

: sanak, s minden szükségen segitsenek. Arra 
j kell szorítkozniuk, hogy eltalálják a legégetőb-
i bet, s azon segitsenek első sorban. És az a tél 

beálltával mindenesetre a ruha. A szegény any.ik 
1 tulajdon testeikről tépték le a leplet, hogy annak 

darabjaiba meztelenül didergő porontyaikat bur
kolják, s most mind a ketten csak hiányosan 
vannak megóva a hidegtől. Ezen kellett tehát 

1 legelőbb segíteni. S a hivatalos jelentések kimu
tatják, hogy a bizottságok nagy számú kelmét 

| ós kész öltönyt szereztek be, melyek nagy ró-
' szere a konstantinápolyi angol nagykövet, La-

yard a magáéból előlegezte a szükséges költ
séget. 

Mihelyst bizonyos mennyiségű ruha együtt 
volt, szótosztás végett elküldték oly helyekre, 
a hol legnagyobb volt a szükség, az emiitett 
helyeken kivül Orkhaniébe, Tatárbazardzsikba 
stb. Magába a bolgárok által elpusztított Eszki-
Zágrába mintegy 10,000 frt értékű meleg ruhá
nak szövetet szállítottak, tűkkel és czérnával 
együtt, hogy a kazanliki kerület menekültjeit 
minél előbb öltözettel láthassák el. 

Mi az az egy könycsep, melyet egy jó em
ber letörül, a vér ama tengeréhez képest, a mit 
a vadak kiontanak? De mégis fölmarad ez 
e z jegyezve, s ha minden ember, a kit jobb sorsa 
oly helyzetbe juttatott, hogy megteheti, egy-
egy égő könyet száritana fel : nem nyomná oly 
nagy teher a lesujtottakat, s hamarabb talál
nának mások részvéte által megnyugvást sor
sukban. 

Jelenetek a török tábori életböl 
(Eredeti tudósítások.) 

I. 
Kirándulás Radomircse felé. 

Orkhánióban nyolcz napig tótlenül táboro-
I zott ezredem, midőn Mehemed firka-pasa (dan

dár-tábornok) a 4-ik ós 5-ik századot a radomir-
csei utón tartandó kómszemlére rendelte. 

Csakhamar felkészültünk, s nyeregbe vetve 
magunkat, megindultunk a Lovcsa környékén 

I mindig nagyobb számban mutatkozó oroszok 
szemmel tartására. Nagy örömömre szolgált e 
kis kirándulás, mert a tábori élet vajmi unal
mas akkor, ha azt a megszokott életmód teljes 

| felbontásával, s minden kényelmet nélkülözve 
i kell végig élni. 

Vig kedvvel, vidám nótákat dúdolva hagy
tuk oda az orkhániei tábort, s a Balkán mere
dek hegyi utain megkezdtük a kémszemlét 
Badomircse felé. 

Sokáig nem láttunk semmi figyelemre mél
tót, oroszoknak semmi hirét sem hallottuk, 

: mert a velünk szembejövő bulgárok égre-földre 
esküvőnek, hogy e vidéken nemcsak hogy musz-

; kák nincsenek, de nem is voltak, s ők egyetlen 
egy eleven oroszt se láttak teljes életünkben. 

Vállalatunk már a mi kevésbbé gyakorolt 
szemeink előtt kezdte elveszteni a kalandsze-
rüség és rejtélyessóg varázsát, a mit az ilyen
féle expedicziónak csakis a közeli veszély tudata 

I képes kölcsönözni, midőn a minket vezénylő 
kolaszi (őrnagy-helyettes) Abdulah Efendi oda 
szólit magához engem és fontoskodó arczczal 

| kijelenti, hogy itt a közelben oroszok táboroznak. 
j — Lehetetlen — mondám, — hisz az itteni 
: lakosok egyetlen muszkát se láttak ós semmi 

jel se igazolja aggodalmait. 
A hatvan éves ősz kolászi, ki számos háború 

viszontagságait átélte már, szánakozólag mo-
solygott megjegyzésemen, s tudtomra adta, 
hogy épen a bulgárok nyilatkozatai ébresztek 
föl gyanúját, mert a bulgár soha sem mond 

| igazat a töröknek, s a hol csak teheti, tévútra 
, vezeti. En az öreg Abdullah aggodalmait eleinte 

hajlandó voltam alaptalan aggódásnak tartani, 
ő azonban a mint a hegyi ut egyik szorosához ér
tünk, a lőfegyvereket felhúzni és a revolvereket 
készen tartani parancsolá. 

A katonák azután felvont karabinnal kezük
ben bementek a szorosba, s minden baj nélkül 
keresztül jutottunk azon; most már a fiatalabb 
tisztek kivétel nélkül nevették magukban a 
mindenütt rémeket látó Abdullaht. A keskeny 
hegyi ut ismét kiszélesedett, s mi egy hatal-
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mas ős erdőben vonultunk tovább, mely nem 
volt ugyan valami nagy terjedelmű, de száza
dos bükkfái olyan forma hatást gyakoroltak 
reám, mintha valami amerikai őserdőben ba
rangolnék. 

A gondos parancsnok még az erdőben is 
folytonosan a legnagyobb vigyázattal haladt 
előre, s a katonák felvont lőfegyverekkel min
den pillanatban készek voltak az ellenállásra 

Két angol hadnagy Bred és Springsfield' 
Haszanovics lengyel, Nafi Efendi török hadnagy 
és csekélységem hátra maradva néhány lépésre 
a csapattól, nevettük szakadatlanul Abdullaht 
kinek nem volt egy perczig se nyugta, s szemei 
folyvást az oroszokat keresték, midőn a csapat 
élén lovagló Clary angol születésű hadnagy 
stentori vezényszava hangzik: 

— „Hász dur"! „Ates dur"! (Tüzet) s ka
tonáink sortüze renditette meg a lé»et. 

Pillanat műve volt, hogy elfoglaltuk állá
sainkat, s feltárult előttünk véres látványa e*y 
kis előőrsi csetepaténak, milyenek a jelenleg 
folyó háborúban napirenden vannak. 

Az erdő fái között, közel az úthoz, körülbe-
lől ötven főnyi kozák csapat táborozott, kik 
lovaikat nyergelték épen, midőn a derék suárik 
sortüze megtizedelte őket. Ök is csakhamar 
fegyvert ragadtak és megkisérlették az ellent
állást, azonban csakhamar lefegyvereztük őket s 
mint foglyokat vittük az orkhaniai táborba. Ez 
összeütközésnél az oroszok közül 8 meghalt és 
5 megsebesült, mi csak három halottat vesz
tettünk. 

Siettünk gratulálni az öreg Abdullah Efen-
dinek, kinek bölcs elövigyázata mentette meg a 
török kozák - dragonyos ezered két századát 
nevezetesebb veszteségtől. Parancsnokunknak 
ugy látszott, hogy hízelgett elismerésünk nyil
vánítása , mindamellett megfenyegetett min
ket hosszú száraz ujjaival, s komolyan monda: 

„Girmezden evvel csikad sag hindan dü-
sün!" (A bemenést megelőzőleg gondolj a kijö
vetelre !) 

II. 
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Egy orosz kém a török táborban. . 
A szófiai török táborban huzamosabb idő 

óta tartózkodott egy fiatal német hirlapiró 
kinek látogatójegyén ez egyszerű név: „Reuter 
bandor" díszelgett, állítólag a „Züricher- Zei
tungénak volt harcztéri tudósítója. 

Midőn Szófiára érkeztem, ő már ismerős 
volt az egész városban, sőt a magasabb rangú 
tisztekkel is bizalmas viszonyban állott, az al
sóbb tisztek pedig kivétel nélkül barátai voltak 
Konnyu, gondnélküli életet élt; ott lakott ve
lünk a táborban, mert erre nézve engedélvt 
kapott Achmed commandar pasától, kinek ke
gyét szintén meg tudta nyerni igazán megnyerő 
magaviselete által. 

Megérkezésem után azonnal ismeretséget 
kötöttem én is vele, s nagyon örültem, hogy e 
derek joviális fiu, ki ezek mellett még kitűnő 
képzettséggel is birt, barátaim közé tartozik. 

így folyt ez hosszú ideig; a német újságíró 
az egész tábor kedvencze volt, s eszeágába se 
jutott senkinek csak rá gondolni is ama lehe
tőségre, mintha ez az ember ellensége lehetne 
a törökök ügyének. Ez lehetetlenségnek tetszett 
volna mindenki előtt. Számtalanszor fölolvasta 
nekünk a lapokat, melyeknek tudósítója volt, 
s czikkeiben rajongó török barátnak mutatta 
magát. Nem gyanított tehát ő benne senki orosz 
kémet, az bizonyos. 

Es mégis ugy volt,- ö a legveszélyesebb és 
legravaszabb orosz kémek egyike volt. 

Egy reggel három török és egy angol tiszt 
lepett be sátoromba, hol gróf Konyarszky Sza-
niszló kapitánv laktársammal épen reggeli 
készítéssel voltunk elfoglalva, s Nafi Efendi 
hadnagy a többiek nevében felszólít minket, 
hogy kössük fel kardjainkat és kövessük őket. 
Mi azon meggyőződésben, hogy, mint számta
lanszor törtónt, a dandár tábornokhoz megyünk 
parancsok átvételére, szó nélkül engedelmesked
tünk, s felkötve kardjainkat, valamennyien el
fagytuk a sátrat. 

^ Útközben még két tiszt csatlakozott hoz
zánk s igy összesen nyolczan a tábor északi 
része felé haladtunk. "Beuter sátra épen ez 
irányban volt. Végre határtalan meglepetéremre 
«pen az ő lakása elé érkeztünk s Nafi Efendi 
kissé talányszerü arczkifejezóssel hitt fel ben
nünket, hogy látogassuk meg, mint ő monda: 
a .,derék tudóst". 

Beléptünk a sátorba. Reuter épen postára 
szóló leveleit hozta rendbe s szolgája készen ál
lott, leveleit a városban levő osztrák-magyar ügy
nökségi postán feladandó. A mint derék bará
tunk minket igy in corpore megpillantott, ósz-
revehetöleg elhalványodott, de azután csakha
mar lekuzdte zavarát ós nyájas mosolygás közt 
szorított kezet mindnyájunkkal. 

Megkínált illatos havannah szivarokkal s 
ehbénk tett egy palaczk valódi franczia cog-
nac-ot, ő — úgymond — nem tarthat ezúttal 
velünk, mert sürgősen küldendő levelei vannak 
s nem szeretné, ha azok a mai postáról elkés
nének. 

Nafi Efendi e párbeszéd folyama alatt vizs
gálódó tekintetét végig futtatá a gyalulatlan 
deszkából összetákolt primitív íróasztalon s 
véletlenül egy vastag, s pecséttel ellátott levelet 
vett kezébe, melynek czimót fennhangon olvasá : 
„Holzer et Frank in Berlin". 

Reuter mintha vipera marta volna meg, 
ugy pattant fel üléséről s elhalványulva, dühö
sen rivalt Nafira: 

— Tegye le azt a levelet! Ki engedte 
meg önnek, hogy leveleim között kutasson? 
Azonnal hagyja el sátramat, a hova ily tiszthez 
nem illő viselet után reményiem, hogy többé 
belépni nem fog. 

Valamennyien meg voltunk lépetve. Azt 
nem vártuk Reutertói, ki eddigelé maga volt a 
megtestesült szelídség, hogy ily csekély, jelen
téktelen dologért oly hatalmas haragra for
tyanjon. 

Valamennyien egymásra néztünk meglepe
tésünkben, csak Nafi ós Murád Efendik moso
lyogtak szép barátságosan a dühöngő Reuterra, 
s végre Nafi (átalános csudálkozásunk közepette, 
mert nem tudtuk, hogy e nyelven is tud), szép 
folyékony németséggel azt kérdezte Reutertől : 

— Ugyan uram, nem szíveskednék felvilá
gosítást adni e levél iránt ? Hisz ön is tudja, 
hogy a Holzer és Frank czég az orosz kormány 

: egyik Jelentékeny szállítója ? 
Észrevettük, hogy szegény barátunk tota-

liter tönkre volt téve e kérdés által, mindamel-
i lett büszke, parancsoló hangon arra utalta 

Nafit, hogy dolgaiba ne elegyedjék, s rögtön 
távozzék, mert különben legnagyobb sajnála
tára kénytelen lesz szolgájával a sátorból ki
vettetni. 

E szavakra fölemelkedett helyéről Nafi 
: Efendi s kezében a levéllel haragosan rival rá 

a most már remegő Reuterra: 
„Javas, javas efendim szén bir moszkov 

ispion!" (Lassan, lassan uram, te orosz kém 
vagy!) 

„Bu efendi mapuz!" (Ez az ur fogoly!) — 
monda ki határozatát Murád Ef.-ndi a jelen 
volt legöregebb kapitány, s mindnyájan kardot 
rántva, elfogtuk. Ekkor tudtuk meg, hogy Mu
rád ós Nafi miért hívtak meg minket barátságos 
látogatásra Reuterhez. 

A foglyot, ki e közben erőteljes kifejezé
sekkel kelt ki a török zsarnokság ellen, s köve
telte, hogy ő az osztrák-magyar konzulátusnak 
adassék át , lóra ültettük s körbe fogva bekí
sértük a commandar pasához, ki szemünk előtt 
bontotta fel ama levelet. A Sipka-szoros kimerítő 
hadi térképei voltak abba becsomagolva 15 
külön rajzban, a török hadállások ós haderők 
pontos és tüzetes megjelölésével. 

Reuter a hozzá intézett kérdésekre mit sem 
válaszolt, hanem szakadatlanul követelte, hogy 
az osztrák-magyar ügynöknek adják át egyelőre 
s azután ügyét döntse el a sztambuli német 
nagykövetség. 

Achmed pasa nyugodtan meghallgatta nagy 
ékesszólással előadott nézeteit a nemzetközi 
jogról és az idegen alattvalók egyéni jogairól, 
azután hasonló nyugalommal kiadta az ordrót, 
hogy . szegény barátunkat stante pede fel
kössék. 

Ő meglehetős bátran hallgatta meg halálos 
ítéletét; de folytonosan hivatkozott arra, hogy 
ő német alattvaló, s felelőssé teszi a pasát 
azért, ha neki csak egyetlen hajaszála is meg- ; 
görbül. 

Ezalatt az előkészületek a kivégzéshez 
megtörténtek, s Reuternak tudtára adták, hogy 
itt a pillanat, melyben meg kell halnia. Az 
előszobában volt egy görög lelkész, ki meg 
akarta gyóntatni, de ő elutasította magától s 
nyugodt, szilárd lépésekkel ment a közelben 
felállított bitófa alá. Kikísértük öt oda, s Clary 

barátunk angolos phlegmával szorított kezet a 
kémmel, s szerencsés utat kívánt neki „érdekes 
utazásához". Még egy pillanat, s előttünk hulla 
függött, az orosz kém hullája. 

Ali Efendi, 
miiliiiin .-v,l i főhadnagy) kazakve dragon alaj bmlndti Imlyuk. 
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VERNE GYULÁTÓL. 
MÁSODIK RÉ8Z. — TIZENHATODIK FEJEZET. 

I 11((- kés :<•» .' 

Magokra nézve is egy borzasztó gondolat 
aggálya kezdette gyötörni. A Gallia tömegének 
kisebbedése nem fog-e annak pályájára siettető 
— s a rázkódás nem fog-e arra módosító hatást 
gyakorolni ? Mind a két esetben eltévesztik a 
földet s a vele való találkozást, melyhez pedig 
oly közel látszottak lenni már. 

E kérdésre, miután Procop hadnagy sem 
volt a csillagászi tudományban ennyire elbo
csátva, egyedül Rosette Palmyrin adhatott 
volna megnyugtató feleletet. Ö azonban telje
sen hozzájárulhatatlan volt. Ritkán jött közé-
jök, magához a laboratóriumába soha sem 
bocsátott be senkit, ha kérdezték, nem felelt, s 
ha vele tudományos értekeződésbe akartak bo
csátkozni, megvetőleg utasította vissza. Az jó 
reményt látszott nyújtani, hogy harapósabb 
kedélyben volt mint valaha, a miből azt követ
keztették, hogy a földre való visszatérés esélyei 
nem változtak meg s ma, a katasztrófa után 
sincs több reménye, hogy a világűr végtelenébe 
keringjenek a Galliával, mint volt az előtt. 

Servadac, nem érhetvén egyenesen czélt a 
tanárral, kerülő utón igyekezett hozzá jutni, 
hogy belőle valamit kivehessen. Nem sokára 
meg is jött rá az alkalom. 

Egy nap, deczember 18-kán, Palmyrin t 
valami kihozta az odújából, s esetleg Ben-
Zouffal találkozott. A becsületes katona ki nem 
állhatta a tudóst, s bosszantani kezdette. Ösz-
szeszólalkoztak. A vita hevében oda érkezett 
Servadac is. Kapott az alkalmon, hogy ő is bele 
köthessen a tanárba, s haragjában oly nyilat
kozatot csikarhasson ki belőle, melyet nyugodt 
kedélyhangulatában soha ki nem mondott. 

— Tanár ur, monda Servadac tettetett 
haraggal, ön itt oly kifejezéseket használ, me
lyeket el nem tűrhetek. Ne felejtse el, hogy ön 
a Gallia kormányzójával beszél. 

— Ön pedig uram, ne felejtse, hogy a Gal
lia tulajdonosával felesel. 

— Az mindegy, viszonza Servadac; mintán 
most már bizonyos, hogy a földre ugy sem érke
zünk vissza, önnek magát a Gallián uralkodó 
rendhez kell szabnia. 

— Mit beszól, mit mond ön bizonyosnak ? 
— Hogy a Gallia nem találkozik a földdel, 

s örökre rajta kell maradunk. 
— S honnan meri ön ezt mondani ? 
— Mert a Gallia súlya felére apadván, gyor

sasága megkétszereződött, s igy jóval előbb fogja 
metszeni a föld pályáját, mint a föld maga annak 
azon pontjára érkeznék. 

— Meglátszik, hogy ön mit sem tanult 
tőlem! Ön a Charle-Magne kollégiumnak gya 
lázatára válik. Tudatlan, szamár! 

— Tanár ur! 
— Ugy van uram, egy szót se vonok visz-

sza. Hát tesz valamit a súly, a világtestek járá
sának gyorsaságára? Semmit. Ez egyedül az 
eredeti mozgató erőtől, s a központi vonzn* 
mértékétől függ. Oh ne féljen uram ! A Gallia 
és a föld találkozni fognak és pedig a deczem
ber 31-kéről január 1-jóre menő éjjel, éjféli 2 
óra 47 perez 35 ós 8/ l9 másodpercekor. Ugy, 
ugy uram, ebben bizonyos lehet. 
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— Köszönöm tanár ur, csak ezt akartam 
tudni. Monda Servadac, gúnyosan meghajolva, 
s azzal sarkon fordult, tátott szájjal hagyva 
ott a megütődött tudóst. 

Tehát még tizenöt földi, vagy is harmincz 
régi galliai, s hatvan mostani galliai nap — és 
a földdel való találkozás várva várt, rettegve 
félt percze megérkezik! . . . 

Az indulás előkészületei lázas gyorsasággal 
folytak. A mongolfier készen volt már; most még 
csónak-kosarat kellett készíteni hozzá. Erre a 
Dobryna összezuzódott teknőjének deszkada
rabjait használták föl, készítve belőle oly tágas 
kosarat, melyben a telepen levő huszonhárom 
egyén, ha nem is épen kényelmesen, de egy 
pár órára mégis türhetöleg elhelyezkedhessék. 

Ez idő tájt a tenger már egészen megtisz
tult a jégtől, s a Dobryna kis gőznaszádjával 
szabadon meg lehetett járni a Nina-kaptár és a 
Kunyhó-sziget közötti utat; a mit ismételve 
meg is tettek, mivel onnan kellé ide hordaniok 
a száraz füvet és szalmát, a mivel a léggömb 
alatt, a levegő melegítése végett fűteni akartak. 

Deczember 25-ke megérkezett. Az 
előkészületek be voltak fejezve. A kará
csonyt, habár izgatottan is a várakozás
ban, de örömmel s boldog remények között 
ünnepelték. 

A Servadac Heetor és Timaseff gróf 
közötti viszonyban ez utolsó időben neve
zetes változás ment végbe. Bizonyos hi
degség és tartózkodás kapott lábra közöt
tük. A földön vetélytársak, sőt ellenségek 
voltak, kik épen halálos párbajra készültek 
egymás ellen, mikor a katasztrófa őket a 
földtől elszakította s egy üstökösen egye
sitette. E nagy esemény feledtette velők 
földi viszályaikat. De ez csak olyan volt, 
mint egy fegyvernyugvás a hadviselő fe
lek közt. Most, hogy ismét a földre vol
tak visszatérendők: az együtt töltött két 
év mint álom mosódott el emiékökben a 
mint a felébredés pillanata közeledett. 

Servadacnak ismét eszébe jutottak 
ama kis dal töredékei, melyet a földön nem 
tudott befejezni, B megint az akkor meg 
nem talált rímeken kezdte törni a fejét. 
Timaseff tartózkodóbb és kimértebb volt 
magaviseletében, mint valaha. 

A telep többi lakói különböző érzel
mek közt várták a nagy perez bekövetke
zését; öröm, remény, kétely, félelem vál
takoztak sziveikben, Palmyrin Rosette 
szótlanabb és gyilkosabb kedvű volt mint 
valaha . . . Procop kapitány az indulás
hoz való készület körül tette meg az 
utolsó rendelkezéseket. 

így telt el deczember 26., 27., 28., 29. és 
30-adika, már csak negyvennyolez földi óra 
választotta el őket a válságos pillanattól. Fel
derült a földi év utolsó napja, deczember 31-ke ! 
is. A Gallia a naptól már csak 40 millió, a föld- j 
tői csak harmadfél millió lieunyi távolságra i 
volt. A föld egész nagyságában hömpölygött 
előttök a világűrben, elfogva az ég egy ne
gyedét. Felséges, de egyszersmind megdöb
bentő látvány . . . S ez aránylag csekély távol
ság is gyorsan 8 csaknem szemlátomást fogyott: 
óránként nyolezvanhét ezer lieuvel, a miből a 
föld huszonkilencz-, a Gallia pedig ötvennyolez 
ezer lieut tett meg óránként. 

Végre, éjfélutáni két órakor (de a Gallián 
fényes dél volt, valamint a föld azon oldalán 
is, a melyet érintendők voltak), a hajóba szállás 
percze is megérkezett. A mongolfier már egy 
óra óta teljesen felfújva lebegett előttök, a Gal
lia talajába vert árboezgerendákhoz megerősí
tett köteleken; a kosár készen várta, hogy bele 
szálljanak. A Gallia e perezben csak hetvenöt

ezer lieu (negyvenezer mérföld) távolságra volt 
a földtől és így egy ötödrésznyivel közelebb 
mint a hold. 

A csónakba belépni Hakabut Izsák tolako
dott legelőször. Vagyonát, tudniillik pénzét is, 
egy jókora nagyságú és sulyu tüszőben derekára 
kötve, magával akarta vinni. Servadac azonban 
visszatartotta. Ilyen sulylyal a léghajó csónak
jába lépni ő meg nem engedheti. Veszélyeztet
hetné az egész vállalatot. A léghajó nagy bajjal 
csak megbír 23 embert, de semmi túlsúlyt. 
Hakabut óbégatott; földhöz verte magát, hogy 
inkább maga se megy, mintsem kincsétől meg
váljék ; akkor inkább a Gallián marad. Hát 
tessék, nem erőlteti senki. Végre is megadta 
magát, jajveszékelve leoldotta, vagy is inkább 
leoldatni engedte tüszőjét s a csónakba lépett. 

Ellenkező baj volt Palmyrin Rosette tanár
ral. 0 nem akart megválni a Galliától, kedves 
üstökösétől; osztozni akart annak sorsában, 
birtokában akarta azt tartani, hiszen sajátja! 
Végre is erővel kellett bevinni a csónakba; 
ketten hónaljon ragadták s ugy szállították be. 

KETTEN HÓNALJON RAGADTÁK. 

SERVADAC HECTOR VÁNDORLÁSA. 

Fájdalom a két lovat, Servadac kedvencz 
paripáit s a kis Nina kecskéjét is ott kellett 
hagyni; sem hely, sem a léghajó ereje nem volt 
elég arra, hogy elvihessék. Állatnak csak a kis 
Nina postagalambjának kegyelmeztek meg, mely 
majd mi súlyt sem vetett a csónakba, s melynek, 
eshetöleg, még hasznát is lehetett venni. 

Servadac felhívására Timaseff gróf és Pro
cop hadnagy is előtte foglaltak helyet a légha
jóra függesztett naszádban. A kapitány és Ben-
Zouf maradtak legvégül a Gallia földén. Ser
vadac még szolgáját is maga előtt bocsátotta; 
neki, a hely ós a léghajó kormányzójának kel
lett legutól maradnia. Végre ő is belépett. Gyor
san, egymásután elvágták a köteleket, melyek 
a léghajót a Gallia talajához kötötték s — fel
lebbentek . . . . 

A mongolfier csakhamar kétezerötszáz mé
ternyi magasságot ért el. Procop hadnagy jónak 
látta azt e magasságban megállítani, s meggá
tolni a további emelkedést. Egy vas-sodronyból 
készült katlan, a gömb szájához alkalmazva, s 
száraz szénával fűthető, elégséges volt arra, 

hogy a gömbben levő levegőt egyenlő melegen 
tartsa éí sem emalkedést, sem visszaesést ne 
engedjen. 

A csónakban ülők kiváncsian, de egyszers
mind nyugodtan tekintettek körül, s alá és föl
felé. Alattok a Gallia tengere terült el, mely e 
magasból öblös teknő alakját mutatta. Északi 
szólén egy kis barna pont: a Kunyhó-sziget. 
Nyugatra ettől hiába keresték a gibraltári és 
ceutai szikla-fokokat. A Gallia azon része, me
lyen állottak, eltűnt velők együtt. A láthatár 
déli részén magaslott a Vulkán, uralkodva a 
meredek partok ós a Hő-föld lapos területe 
fölött. E félsziget összefüggésben állt a galliai 
tengert bekerítő szárazzal. Mindenütt ugyan
azon érczes színezet, mely most a nap sugarai
ban szivárványszíneket játszva, a Gallia szikla
tömegének túlnyomó arany-tartalmára vallott. 

A csónak körül a láthatár fölött, páratlan 
tisztaságú ég. De északnyugot felé, szemben a 
nappal egy uj csillag tűnt föl, — kevesebb csil
lagnál, kevesebb egy asteroidnál is, talán egy 
lebkő, mely azonban nem látszók esőben lenni: 

a Gallia elszakadt darabja, Gibraltárral, 
Ceutával s rajtok kétségkívül az angolok
kal. S mire az éj beállt, a csillagdarab — 
mely nappal csak homályosan és szürkén 
látszott — ragyogni kezde mint egy futó 
csillag. 

És végre, a csónak s a léghajó felett, 
nem messze a zenittől, egész fényében, s 
meglepő méltóságában tűnt föl — a 
Föld! 

(Vége következik.) 

Egyveleg. 
Üveg betűk. Egy párisi gyár, mely „a tör-

hetlen üveg" készítésére szabadalmat is szer
zettmagának, egy idő óta keményített üveg
ből próbál betűket előállítani. A gyáros állí
tása szerint az üvegből készült betűk ép oly 
tiszták, mint azok, melyeket ólomból készí
tenek, ugyanazon formákba öntetnek, mint 
ezek, e mellett még azon előnynyel bírnak, 
hogy nem zúzatnak szét a henger alatt, hogy 
egyátalában nem kopnak el, hogy határtalan 
tartósságuk mellett kevesebbe kerülnek, mint 
az ólombetűk, hogy a rögtöni kihűlés alka 1 
mával,a minek a stereotyp eljárásnál ki vannak 
téve, nem romlanak el és hogy a szedőre nin
csenek semminemű egészségrontó hatással. 
Tudvalevő ugyanis, hogy a nyomdászat igen 
egészségtelen foglalkozás az ólom miatt, mely-
lyel a szedőnek folytonosan érintkezni kell. 
Nyomdákban a levegő ólom-parányokkal van 
telve és a szedők közül igen sok szenved 
ólommérgezésben. 

A délafrikai gyémántmezőkről szóló jelentés egy 
gyönyörű, fehér, hibátlan kőről tesz említést, mely 
527a karatot nyom. A szerencsés találónak már 
3000 font sterlinget ígértek érte, de siker nélkül. 
Egy másik 100 karátos gyémántot a Kimberley-
mineben találtak, de ennek súlya nem felel meg 
szépségének. 

Bölények mint háziállatok. Amerikában Nebraska 
környékén a lakosok tej szűkében vaunak, kevés a 
tehén, de bölény annál nagyobb számban található. 
Egy élelmes majoros arra a gondolatra jött, hogy 
hátha a sok kósza bölényből lehetne hasznoj házi 
állatokat idomitni, s keresztezés utján szeliditni meg 
e szilaj állatok ivadékait ugy, hogy rendes tejelők
ként használhatók legyenek. A kísérlet sikerűit. Az 
első ivadék még felbökte a gazdát és felrúgta a 
sajtárt; de az ettől származó keresztezett unoka 
már olyan türelmes volt, mint a kecske, s akkora 
tej elő-képességgel bir, hogy naponkint 14 iteze tejet 
ad. A majoros nagyra van ez uj nyájjal és vállalko
zik rá, hogy öt év alatt minden bölény tehén-
ivadékaiból jó, szelíd és hasznos háziállatokat 
idomít. 
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A budapesti egyetem sebészeti 
korodája. 

A magyar tudomány-egyetem néhány rövid 
év alatt ime már a harmadik, sőt a könyvtárt 
is ide számítva, már a negyedik hatalmas és a 
kor igényeinek megfelelő oly épülettel gazda
gítja a fővárost, melyekben a tudomány leg
újabb vívmányai a czólnak megfelelő alkalma
zást nyerve, valódi világitó tornyaivá vannak 
hivatva válni a tudományosságnak, előhaladá-
snnk, szellemi fejlődésünk ós jövendő nagysá
gunk előbástyáinak azon a téren, melyen ma a 
nemzetek valódi nagysága keresendő: a kul
túra terén. 

Első volt a vegytani laboratórium, melynek 
eszméje és végrehajtása dr. Thán Károlynak 
köszönhető; pár évre rá követte az élettani 
intézet az Eszterházi-utczában, mely dr. Jen-
drassik Jenő vezetése mellett jött életre; most 
az egyetemi alaphoz tartozó ama telek-komple
xumon, mely az ősz- ^s Mária utczáks az üllői-ut 
között terül, már egy harmadik hasonló intézet 
is működik: a sebész-műtői, sőt már a ne
gyediknek , a boneztaninak épülete is kész 
ugyané telken, csak belső berendezésén dol
goznak, s tervben van még a belgyógyászati és 
szülészeti kórod a is, ugy hogy a városnak e 
része itt az orvostani legnevezetesebb intéze
teknek impozáns telepe lesz. 

A sebész-műtői intézet, mely csak e napok
ban adatott át hivatásának, első sorban az orvos
tani egyetem jeles tudósa és hírneves műtő 
tanára: dr. Kovács Józsefnek köszönheti létre-
jövetelót, ki beutazta egész Európát, tanulmá
nyozni a legjelesebb ilynemű intézeteket, s 
gyűjtött tapasztalatai alapján, — melyekben 
kiterjedt figyelme minden legkisebbre, 8 ügy
szeretete összegyűjtötte mindenünnen a leg
jobbat és a legczólszerübbet, — készített tervet, 
felügyelt a munkálatokra, megvizsgált és ellen
őrizett minden részletet, míg végre sikerült lét
rehoznia azt az intézetet, melyet nemcsak a mi 
viszonyainkhoz képest mondhatunk mintasze
rűnek, de melyet indokolt büszkeséggel mutat
hatunk a külföldnek is. 

A palotát, — mert joggal nevezhetjük an
nak, — Kolbenheyer Ferencz miniszteriális épí
tész emelte, kit a kormány szintén kiküldött, 
hogy a külföldi hasonló intézetekben tanulmá
nyokat tegyen, a mi meg is látszik ugy az épü
let Ízléses külalakján, mint szilárd, tartós épí
tésén, valamint a kivitelnek a tervekhez való 
ezélszerü alkalmazkodásán. 

Az épület, mely mint. gy 400,000 forintba 
került, 250 • ölet foglal el, s e'.oszlik magas 
souterrainre, földszintre, első és második eme
letre. Az üllői-ut s aMária-utcza sarkát foglalja 
el hosszas derékszögű egyenközényben, mely
nek mind a négy sarkán egy-egy pavillonszerü 
kiszögellés, déli oldalán pedig félköralaku hoz
záépítés van, ugy hogy alaprajza e tekintetben 
nem kevéssé hasonlít a templomok alaprajzá
hoz. Az épület tetején hatalmas kőkemény 
látszik, már messziről jelentve mintegy, hogy ! 
ő az épület egyik legfőbb alkatrésze. 

De lépjünk az épületbe, melynek két bejá
rata van, egyik az északi oldalon, másik az 
udvar felől. 

Az előbbi előtt az üllői-ut felől fedett bejá
rat van a kertes udvarra s ott az épület délkeleti 
oldalán, mindjárt a körópület mellett néhány 
lépcső a főcsarnokba vezet, mely egyszerű, ko
moly, de épen egyszerűségével ható. Ez elő
csarnok közvetlen összeköttetésben áll a főlóp-
esőzettel. A csarnokból balkézfeló a körépületbe 
jutunk. Itt van elhelyezve a tanári szoba egy
szerű, de ízléses tölgyfa bútorzattal, sötét bőrrel 
bevonva, — s e szobában látható az elhunyt 
dr. Balassa János életnagyságú arczképe, mely-
lyel 25 éves tanári jubileuma alkalmával, 
1868-ban lepték meg hálás növendékei. E mel
lett egy segmentum alakú szobában többnyire 
üveg-szekrényekben vannak elhelyezve s a por 
ellen megőrizve a legkényesebb kötszerek, s a 
legjelesebb külföldi gyárakból szerzett sebápo
lási tárgyak. Ugyan e szoba ablakánál van a 
tanár górcsövi dolgozó asztala. A következő te
rem a szak-könyvtár és a gazdagon fölszerelt 
eszköztár, melynek kitűnő műszereit dr. Kovács 
József a nyáron vásárolta össze külföldi útjá
ban, — a három nagy ablakban, melyek vilá
gitó erejét szabályozni lehet, górcsői munká

latok számára beállított asztalok vannak, hol az 
intézet orvosi személyzete foglalkozik a kórter
mények szövettani vizsgálatával. Ehhez csatla
kozik a tanársegéd (jelenleg dr. Dollinger 
Gyula) hálószobája, s mellette van a csinos 
nappali szoba. 

E helyiségek foglalják el a fólkörépitmény 
földszintjét. 

A csarnokból balra nyilik a nagy kórte
rem, melynek hossza 9° 2', szélessége 8°, ma
gassága pedig 17'. A terem boltozatát két sor 
oszlop emeli, minden oszlop alól vasrostélyzat 
tal van ellátva, melyen keresztül a szoba-levegő 
felszivatik, s asouterraín alatti alagokon át a 
kéménybe vezettetik, hol a^szabadba illan. 

S itt eljutottunk arra a pontra, mely ez 
intézetet a maga nemében páratlanná teszi: a 
szellőztetéshez. A kórházak legnagyobb vesze
delme köztudomás szerint a megromlott levegő. 
Ez intézetben a levegőnek nincs ideje megrom
lani, mert folytonos keringésben tartatik, mint 
a vér az organikus testben. A souterrainban 
elhelyezett nagyszerű és komplikált fűtőkészü
lékekből csövek hálózzák be az egész épületet, 
s ezek által történik a lég melegítése. A csövek 
a közteremben az ablakok alatt vezetnek el a 
terem hosszában, megmelegítve a kívülről ka
pott szabad levegőt, s melegen eresztve be azt 
a szobába. A hevített lég könnyebb levén, föl
megy a padozatig, s onnan lefelé áradva, az 
oszlopok tövénél levő szelelő lyukakba nyomja 
a már kilégzésekkel és kipárolgással telitett 
levegőt, melyet másfelől a fűtött kémény is 
huz. A kémény ugyanis kettős : áll az elő
ször egy vashengerből, melyben a füst illan el; a 
füst megmelegíti a hengert, ez ismét átadja 
melegét a kürtő második részében levő levegő
nek, mely a vashenger és az azt nagyobb távol
ban köritő külső kürtöfal között létezik, ós mely 
ürcsatornák által összefüggésben áll a kórter
meknek rostos oszlopaljával. Az ezen űrben 
megmelegített levegő, mint könnyebbé vált test, 
abból felfelé elillan és szivó erőt gyakorol a 
kórterem légmennyiségére. — E hevitett le
vegő mennyisége mathematikai pontossággal 
van arányítva az épület összes helyiségeiben 
szükségelt levegő mennyiségéhez, s e proporczió 
az, mely az uj klinika fűtő és szelelő szerkeze
tének előnyt nyújt a vegytani laboratórium ha
sonló elveken alapuló szerkezete ellenében. Az 
eszközölt légáramlatot folyvást nyilván tartják 
a minden szükséges helyen alkalmazott anemo-
meterek, melyek óraszerkezettel levén össze
köttetésben, minden negyedórában megjelö
lik, 10, 20, 30, 40 köbméter sebességgel áram
lott-e a levegő a vezető csatornákon keresz
tül egy perez alatt. A légáramlat ópugy, mint 
a meleg tetszés szerint szabályozható, s hogy 
mennyire megfelel a czélnak, mutatja az, hogy 
pl. az ételszagot, melylyel a kórterem ebéd ide
jén megtelik, nem is egészen egy negyedóra 
alatt teljesen el lehet távolítani. 

A tágas, szellős és világos terem padozata 
fejér ós vörös stucco tégla, a falak pedig olajos 
festékkel vannak bevonva, s mindez azért, hogy 
a termet koronként a szó szoros értelmében 
meg lehessen „mosdatni" tetejétől le a padoza
táig, a mire a falba illesztett vízvezetéki csövek 
szolgálnak, melyek segítségével az egész eljárás 
néhány perez alatt végrehajtható. 

Képzelhetni, hogy itt a tisztaság mi kí
vánni valót sem hagy hátra. De megvan e kellók 
más helyiségekben is. így pl. az árnyókszékek-
nek még külön szellőztető készülékük is van, 
ugy hogy ott egyáltalában semmi kellemetlen 
bűz nem áradhat. Hasonló a thea, leves és az 
orvosszerek melegítésére berendezett gázfűtésű 
konyha. Egy falbarakott vas szekrényhez hason
lít az, melynek sok apró ajtaja van. Minden ily 
ajtó mögött van egy külön kis fülke, melyből 
kis kürtőnyilás megy ki a szag és pára elveze
tésére. Minden szer egy-egy ily külön elrekesz
tett fülkében melegszik, s lehetetlen, hogy 
egyiknek még csak a szaga is a másikkal össze
keveredhessék. 

A kórtermek mellett vannak még a mosdó
szekrények, meleg ós hideg vizet eresztő csa
pokkal, s ugy állított mosdó tálakkal, hogy azok, 
a mint megtelnek, önmaguktól kifordulnak. 
Szintén itt van a lepedők, takarók stb. melegí
tésére szánt fűtő szerkezet is. 

Az ágyak vasból vannak, ruganyos beté
tekkel, melyek fölött, hogy a test meg ne érezze 
az egyes rugók nyomását, a közönségesen hasz

nált szalmazsákok helyett vastag szalmafonatu 
gyékények vannak két lepedő közé borítva. 
Ezekre jő a lószörmatrácz, szintén lepedővel 
födve le. A takarók vastag gyapjúszövetből 
készitvók. Minden egyes ágy mellett van egy-
egy éjjeli szekrény és két-két oszlop között 
egy lefüggő kétkarú gázlámpa. 

Az ágyak lábai ugy vannak készítve, hogy 
azokba ruggyantás rézkarikák illeszthetők, me
lyeken a beteget minden legkisebb rázkódás 
nélkül és csaknem nesztelenül lehet tova gördí
teni a sima padlón ágyastól. 

A kórterem mellett van még a fürdő szoba, 
egy szilárdan álló és egy hordozható káddal. 
Ugy szintén fölemlítendő még az emelő szerke
zet, melynek segítségével a betegavestibulum-
ból az emeletre szállítható. 

A betegápolást apáczák végezik, s valóban, 
a ki e csendes, nesztelen termekbe belép, a tágas 
magas helyiség és az oszlopsorok láttára, haj
landó templomba képzelni magát. 

Minden emeleten van még két külön ápoló-
j szoba oly beteg számára, kinek állapota — 
' vagy a saját, vagy a többi beteg érdekében — 
| a külön választást megköveteli, ugy szintén 
I lakásszoba a második assistens és felügyelő 
I kórházi szolga számára. 

Az első és a második emelet kórterme, 
melyekben már betegek is vannak, berendezésre 
hasonlít a földszintihez, csak annyiban külön
bözik, hogy középütt félszoba magasságra fa-

' fallal van elkülönözve egymástól, az előtér a 
I férfiak, a háttér a nők számára. A második 
: emeleti kórteremben fölemlítendő még a nyári 
| szellőztető szerkezet, mely a terem gerinczén 
I végigvonuló zsalusorból áll. Ez szükség esetén 

kinyittatik s ott árad ki a szobalevegő. E szer
kezetet az első emeleti és földszinti teremben 
az ablakok szerkezete pótolja, ugy hogy azok 
egy része a nappal ellenkező oldalon nyitva áll. 

Az első emeleten a kórterem végében van 
a váró-terem fölvétetni akaró betegek számára, 
mely azonban az üdülők vagy fennjárók által 
társalgó teremnek is használható- E terem egyik 
falát üveges szekrény foglalja el, mely a kórházi 
betegek számára begyülendő olvasmányok, hír
lapok , könyvek elfogadására vár. Reméljük, 
hogy az emberbarátok nem is váratják sokáig. 
Hasonló terem van a második emeleten a nők 
számára is. 

A kórterem mellékhelyiségei, melyeket a 
földszinten fölemiitettünk az emeleteken is 
megvannak, ugy szintén egy külön vezeték a 
szennyes ruhák leeresztése számára, s egy má
sik, melyen át a szemét bocsáttatik a földalatti 
helyiségbe. 

Az első emeleti kórteremmel szemben, a 
csarnoktól jobbra három ajtó vezet a tante
rembe, mely az emiitett körépitmónynek mind 
a két emeletét elfoglalja. A két szélső ajtó a 
hallgatóknak szolgál, s az amphitheatrum-
szerűleg félkörbe futó padokhoz vezet. A középső 
a tanár bejárata, s egyúttal arra is szolgál, hogy 
a beteget ott levezessék. 

A padsorok ugy emelkednek egymás mö
gött, hogy minden hallgató akadálytalanul ellát
hat az előtte ülő feje fölött, s a hátulsó sorból 
épugy láthatni, mint az elsőből. 

A padok simított tölgyfából valók s táni-
lájok homorulása boneztani utasítás nyomán 
készült, s megfelel a test természetes görbü
letének. 

A padok alatt gömbölyű lyukakon keresz
tül vezettetik el a szobai levegő, mig az abla
kok közti faloszlopok, valamint a szemközti 
simafal rácsozatain a melegített, — nyáron a 
hüvösitett friss lég árad be. A padok alatti tér 
az egyik oldalon a tanulók ruhatárának van 
felhasználva, a másikon a tanulók végzik a kór
termények szöveti és vegyi vizsgálatait erre 
alkalmas és az ablakfülkékbe helyezett aszta-
talokon. A padok aljának alacsonyabb része 
requisitoriumnak van fentartva. 

A félkörben futó padok középpontja körüli 
téren vasrácscsal elkülönített emelvény van. 
Ez az előadó tér a tanár számára. Az emelvény 
közepén áll a művészien készített műtétágy, 
mely mint egy élőlény engedelmeskedik a kéz 
minden nyomásának, s alakul gyorsan vízszin
tes fekhelyből félfekvő ágygyá, karszékké, vagy 
más szeszélyesen ferde bútorrá, a minőt a hely
zet épen megkíván. Kerekeken jár s a középső 
ajtón begördithető a betegterembe, hol fájda
lomokozás nélkül lehet ágyából rá tenni a be
teget. 
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Az emelvény mellet t van még a mosdó
asztal hideg és meleg vizvezetéssel, kézi mü és 
gyógyszertár, medenczék, edények, villanyos 
távíró és szócsövek, valamint egy szerkezet az 
előadási táblák fölmutatására. 

Az előadó emelvény fölött nagyszerű gáz-
csillár lóg, mely a második emelet csarnokából 
feljebb és lejebb emelhető. Sok ága, csöve, tej
üveg harangjai nappal i fényt árasztanak este, 
— mig nappal az ablakokon áradó világosság 
mérsékelhető vagy fokozható tetszés szerint. 

E tanteremre el lehet mondani , hogy minta
szerű. Nincs az orvostani auditóriumban alkal
mazott legújabb javításoknak oly neme, mely 
itt mintaszerűen alkalmazva ne lenne s minden 
körülmény, minden legkisebb hely fel van hasz
nálva a legczélszerübben arra, a mire való. I t t 
valóban lehetetlen, hogy meg ne szállja a fiatal 
embert komoly törekvésének tudata s vonzóvá 
ne tegye előtte azt is, a mi kötelessége teljesí
tésében — kedvezőtlenebben találva, mint i t t 
találja, — talán terhesnek vagy legalább kelle
metlenebbnek tűnnék föl előtte. 

A souterrainben van a fűtő és szellőztető 
készülékek szövevényes telepe. Rengeteg nagy 
takarók-tűzhely alakú kemenczék, egyik vizfor-
ralásra, másik levegő melegítésre szolgáló, s 
mindegyikéből a csövek egész hálózata terjed el, 
egyik ebbe, másik amabba a helyiségbe. Egész 
ördögkonyhának tűnik föl, s az ember, ha elő
ször jár itt , könnyen elveszti a tájékozást. A sze
nes ós fás kamra, a vízvezeték, a gázcsövek 
elágaztatása, — kórtermékek múzeuma, a föl
vételi fürdőszoba, a fűtők ós szolgák szobái, 
— és az apáczák fülkéi refektoriunimal és ebéd
lővel, — az mind itt van elhelyezve. 

A szellőztetési készülék, mint unikum, 
megérdemelné, hogy a szaklapok tüzetesen fog
lalkoznának ve le ; — e helyen ez nem lehet fel
adatunk. Csak fölemiitjük, hogy a központi 
fűtés és szellőztetés tekintetében fel van itt 
használva minden, a mit a mai tudomány aján
la tosnak, czélszerünek bizonyít. A földalatti 
helyiségekből kiágazó csövek és légcsatornák 
egész titkos organizmust képeznek a falakban, 
melynek csak üdvös eredményét, az egészséges 
tiszta levegőt és a kellemes hömérséket észleli 
a laikus. Külön fűtő és szellőztető szerkezete 
van a tanteremnek és az épület többi részei
nek s mikor az ember már azt hiszi, hogy a 
souterrain t i tkainak a fenekére látott, még ak
kor tudja meg, hogy azok alatt több lábnyira 
egész alagutak vezetnek szerte szét, s találkoz
nak közös központjukban : a nagy kéményben. 

Nem dicsekvéskép, nem is mi mondjuk, 
ahhoz értő idegen orvosi tekintélyek mondják, 
hogy a sebész műtő intézet Budapesten egész 
világrészünkön mintaintézetnek válik be. Elis
merés illeti tehát annak tervezőit és létreho
zóit, s ezek közt első sorban természetesen 
dr. Kovács Józsefet, valamint a kormányt és 
törvényhozást is, mely a tudomány érdekében 
nem talál ta nagynak az áldozatot, melyet egy 
ily intézet felállítására meghoznia kellett. 

Karácsonyi szokások. 
Összes nagy ünnepeink közt a karácsont leg

több joggal nevezhetjük a keresztyén világ ünnepé
nek. Ünnep az minden vallásos felekezetre, vala
mennyi keresztyén nemzetre és valamennyi néposz
tályra nézve. Ámde a karácsony ünnepéhez fűződő 
szokások a különböző nemzetiségek, vallásfelekeze
tek és műveltségi fokok szerint változnak. 

A katholikus egyházban, mely hajdan minden 
vallásos szertartását és szokásaitolaszországtól vette 
át, a karácsony főjelvényét a jászol képezte ; az első 
jelképi jászolt szent Ferencz készítette 1223-ban és 
a karácsonyi jászoljátékok vagy jobban mondva 
játékjászlak Tirolban, Bajor- és Csehországban egé
szen mostanáig fennmaradtak. E játékok, melyek 
az ujonszületett üdvözítő első tartózkodási helyére 
emlékeztetnek, néha igen művésziesen vannak össze
állítva, s egész csoportozatot képeznek ma is, s nem 
csupán a családi tűzhely körül, hanem a templo
mokban is több helyen láthatók. 

Ellenben a protestáns világ a XVI. század óta 
ismét szokásba vette a régi pogány eredetű kará
csonyfát, melynek zöld ágait épen ugy lehet az 
isteni hatalom örökös uralmára, mint a bűnből való 

megváltás örökkévalóságára és amaz átalános örömre 
vonatkoztatni, melyet az üdvözítő születése világ
szerte előidézni szokott. 

Ott, a hol az előhaladó műveltség minden más 
szokást elenyésztett, a fenyűág földiszitése képezi 
a karácsonyi ünnepek előfutárát. De a legtöbb 
vidéken más előünnepek is fenmaradtak. Ezek 
közt legátalánosabb s nálunk is elégé ismeretes 
a„Mikulás" megérkezése Miklós napján, deczem-
ber 6-án. A „Mikulásnak" Németország különböző 
táiain különböző neve van, mint például „Hele- ^ 
Christ", „Rauche Clas", „Ruprecht szolga", „Bu- > 
tzegraal", „Hans Trapp" stb. Alsó-Ausztriában egy 
szokás divatkozik, mely a gyermekek bátorságát 
kemény próbára teszi. Ott a „Ripprich" vagy „Halige 
Niglo" megjelenik a gyermekeknek, pogányul kikér
dezi őket tudományuk felől, s azután eltűnik. Ekkor 
a gyermekeknek le kell huzniok csizmáikat, ki kell 
azokat szépen takarítani s a kertben valamelyik 
bokor alá elrejteni. Este pontban 10 órakor ismét j 
oda kell menniök, hogy a csizmákat elhozzák, me- : 
lyek most almával, dióval és czukorsüteménynyel 
vannak tele rakva. 

Északon mindenütt, de főleg Holsteinban és 
Angolországban tömérdek enni- ée innivalót fo
gyasztanak el karácsony körül, hanem annyit sehol, 
mint a skandináv félszigeten, azaz Svédországban 
és Norvégiában, hol az asztalok az összetörésig ! 
rakva vannak étellel és itallal. Sonka, tojás, vaj, • 
sajt, sör és pálinka bámulatos mennyiségben fogy 
el. Angolországban főleg a Christmas pyes (kará
csonyi torták vagy pástétomok), a Christmas bat-
ches (kar. kalácsok), Plump porridges (husieves), 
különösen pedig a nemzeti Plumpuddingok vannak 

! napirenden. A szokásos fenyőágak helyett a háza-
| kat téli magyal-ágak és fagyöngyök díszítik. 

A jámbor hit Európa sok vidékén, főleg kisebb 
városokban és falukon még ma is bizonyos csoda
hatást tulajdonit a karácsonynak. A ,,Julstroh"-nak ; 
(Jul-szalma, vonatkozás ama jászolbeli szalmára, ! 
melyen a gyermek Jézus feküdött), Skandináviában ] 
különös jelentősége van. A marhaistállóban meg
védi a marhát a betegségektől s termékenységgel 
áldja meg azt; az úgynevezett testvéri ágyban, me
lyet karácsony estéjén közösen a gyermekek és 
cselédek számára készitnek, az egész év tartamára 
egyetértést hoz. A „Jullicht"-nek (Jul-gyertya) égni 
kell az egész éjszakán s akkor maradványai gyó-
gyerejü balzsamul szolgálnak a kéz- és lábsebekre; 
igaz is, hogy az öröm fénye ritka gyógyerővel bír. 

A karácsonyt nemcsak északon, hanem délen 
is nagy ünnepélyességek közt ülik meg. Példa erre 
az oláhok karácsonja, mely az ó hitűek rítusa és 
időszámítása szerint a miénknél 12 nappal később 
vagyis január 6-ára esik. Oláhország némileg össze
kötő kapcsot képez a keleti és nyugoti szokások és 
intézmények közt, s a keleten divatozó baksis- (bor
ravaló) adás és a nyugoton szokásos karácsonyi és 
újévi ajándékok egyképen igyekeznek kiüríteni a 
különben sem igen gazdag oláhok zsebeit. A juhá
szok s más foglalkozású oláh parasztok a „Passió
játék" egy faját szokták előadni, mely szerintök a 
keleti bölcsek hódolatát akarná jelképezni a 'gyer
mek Krisztus előtt. E játék tánczokkal ós dalokkal 
van összekötve, s mint egy angol utazó irja, meg
lehetősen hasonlít a skótoknál divatozó kardtáncz -
hoz. Az ünnepi bütykös természetesen kiváló sze
repet játszik a mulatságban, mert az oláh a szeszes 
italok, főleg a pálinka kedvelésében „orosz test
véreinél" nem igen marad hátrább. Az ünnep több
nyire átalános elázással szokott végződni. 

Az orosz karácsony, szintén mulatságok és ün
nepélyek közepette foly le. Esznek, isznak, lakmároz
nak, tánczolnak, énekelnek. Itt-ott nagyobb társaság 
gyűlvén össze, a szertartás vezetésére, kinálgatásra 
stb. egy fiatal nőt választanak ki, a legszebbet az 
egész gyülekezetben. Ekkor aztán megkezdődik 
hegyen-völgyön a lakodalom ; álarczosok lépnek elő 
nemzeti tánczokat lejteni, s rögtönzött élczeikkel a 
jelenlévőket mulattatni. A mulatság a hires táljá
tékban éri el tetőpontját. A szoba közepén álló 
asztalra vizzel telt nagy tálat helyeznek, melybe 
a nők lerakják ékszereiket. A szertartásokat és 
ünnepélyt vezető nő ekkor kezébe veszi a tálat és 
tartalmát, s asztalkendővel beteríti. A társaság az 
asztal köré ül, kenyeret, sót és szenet hoznak be, s 

ekkor mindnyájan rákezdenek a „Só és kenyér" 
ismeretes dallamára. Eközben az ékszereket össze
zavarják a tálban, s rövid dalokat énekelnek, a me
lyek jó vagy rósz szerencsét jósolnak. Mig e dalo
kat énekelgetik, egy-egy ékszert vesznek ki a tálból 
s tulajdonosának jó vagy balszerencséje ama dal 
jelentőségétől függ, melyet épen akkor énekelnek. 
Vannak ezeken kivül az oroszoknak utozai mulat
ságaik is, — főleg álarczos mulatságok. Férfiak és 
nők álruhába öltöznek, s igy látogatják meg bará
taikat és igen jól mulatnak, mikor a háziak az álar
czos vendégek kilétét találgatni kezdik. 

Az orosz birodalom görög szertartású templo
maiban igen különös szokás tartotta fenn magát 
egészen korunkig. E szokás az illető templom véd-
szentjeinek megkeresztelése karácsonykor. Minden 
falunak és városnak külön patrónusa van. A na
gyobb városokban a püspök hajtja végre a szertar
tást. Jégből keresztet faragnak és a védszentet, kit 
fából kifaragott képszobor ábrázol, ünnepélyesen 
megkeresztelik. 

Irodalom és művészet. 
A Franklin-társulat kiadásában megjelent köny

vek sorozatát veszik ma olvasóink lapunk hirdetési 
rovatában, négy oldalon. Nagy választéka van ott 
felsorolva a legjobb és olcsó áron megszerezhető 
könyveknek, melyek ugy vannak összeállítva, hogy 
abban az olvasó közönség minden irányú igé
nyei kielégítést nyerjenek. Vannak ünnepi ós alkalmi 
ajándékul szánt könyvek, ifjúsági iratok, szépiro
dalmi müvek, regények és beszélyek, közérdekű né
pies iratok, ezek között a Családi, a Falusi könyv
tár, a Kis nemzeti múzeum és az Olcsó könyvtár, 
továbbá történeti és földrajzi munkák, imakönyvek 
és a naptárak nagy választéka stb. E helyen külön 
is felhívjuk e sorozatra az olvasók figyelmét. 

Arany lános oly régen pihenteti már tollát, hogy 
irodalmi eseménynek tekinthetjük, ha megszólal. A 
„Budapesti Szemle" legközelebbi számában „Töl
gyek alatt szeretek pihenni" czimmel egy uj költe
ménye fog megjelenni. 

Az akadémia könyvkiadó vállalatában megjelent 
Todd nagyhírű müvéből a „Parlamentikormányrend
szer Angliában'1 a 3-dik kötet. Az akadémia ezen 
vállalatának kiadványai a „komolyabb" köröknek 

í méltán ajánlhatók a „karácsonyi könyvpiacz" jeles-
| Bégéiül, s halljuk is, hogy a megrendelések nagy 
| számmal érkeznek. 

A „Csók" DóczyLajos (jelenleg külügyminisztéri 
| tanácsos) vígjátéka második kiadásban jelent meg 

Ráth Mórnál. Ez uj kiadást Ráth pazar fénynyel 
állitotta ki, piros keretű lapokra nyomva, kötése 
pedig gazdagon aranyozott. E díszkiadás ára 3 írt. 

Smiles harmadik könyve. A kitűnő angol népiró 
Smilestől, a „Jellem" és „Önsegély" hírneves szer
zőjétől, a két előbbinél nem kisebb becsű munkát, a 
„Takarékosság"-ot is lefordította s a hazai viszonyok
hoz alkalmazta/ftmi/evx Tóth Kálmán s kiadták aLég-
rády-testvérek. Az előbb említett két munka, közön
ség és kritika részéről, nem csak hazájukban, hanem 
az egész világon méltó elismerésben részesült. A „Ta
karékosság" nem áll hátrább a két előbbinél, sem 
eredeti tartalmát, sem az átdolgozást és hazai viszo
nyainkhoz alkalmazást illetőleg. A derék átdolgozó 
itt is temérdek példát vett föl, előttünk ismeretes 
emberekről, s ezzel a munkát egészen sajátunkká 
tennie sikerült. Könyve homlokára Csengery szavait 
tűzte jeligéül: „Ideje kiáltó betűkkel írnunk föl 
mind magánlakaink, mind a törvényhozás ajtajára 
e szót: Takarékosság!" Valóban úgy van. Nálunk e 
könyv valódi életszükség, nem csak tanulságos olvas
mány. Megérdemlené, hogy a kormány, mint a Ba
bonák könyvének, ugy ennek is a nép közt minél 
szélesb körben terjesztésére mindent elkövessen, 
mert ha a babona népünk szellemi életén rágódó 
féreg: a bő költés, pazarlás és fényűzés viszont anya
gi s erkölcsi létünk oly kórságai, melyek ellen társa
dalmi, irodalmi s intézményi úton kell mindent 
elkövetnünk, ha egyéni és nemzeti létünket alá
ásatni nem akarjuk. Ára a közel 400 lapra terjedő 
kötetnek 3 forint. 

Csak többen volnánk! Ez czime P. Szathmáry 
Károly egy kis füzetének, melyet szerző a kisdedóvás 

i népszerűsítése végett, az országos kisdedóvó egye-

5 1 . SZÁM. 1 8 7 7 . XXIV. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 815 
sülét megbízásából irt. Egészséges, népies nyelven 
irt beszélgetésben fejti ki a kisdedóvóda intézményé
nek szükségességét. P. Szathmáry e dolgozatát, 
mely először a „KépesNéplap"-ban jelent meg.ajkis-
dedóvó egyesület most színes borítékban két ívre 
terjedő füzetben tizezer példányban nyomatta ki, 8 

<ország szerte ki fogja osztatni a községekben. 
Egy jó franczia regény, a gyorsan hírnévre jutott 

Daudet Alfons legújabb műve „A nábob" jelent 
meg Légrady-testvérek kiadásában, két kötetben. A 
szellemes és érdekes regényt Fáy J. Béla gonddal, 
választékos nyelven és jó magyarsággal fordította. 
Ára a két vastag kötetnek 2 frt. Daudet e regényében 
a franczia közönség egy pár oly alakra ismert, kikre 
az utolsó császárság korából emlékezik; igy a nemes 
Móra herczegben Morny herczegre, kinek Daudet 
titkára volt. 

Poe Edgár jirózai dolgozatai közül két kötetet 
adott ki magyarul Hang Ferencz, ki már előbb is 
fordított tőle egyetmást. Az egyik kötet czime 
„Roget Mari titokteljes kimúlása", a másiké „Cso
dálatos történetek" Poenak azon müvei, melyek a 
nagy költő tagadhatlan bizarr jellemvonásainak 
kifejezői. Az első kötet egy nagyobb beszély, mig 
az utóbbi apró rémnovellák gyűjteménye. Egy-egy 
kötet ára 1 frt. Kapható Zilahy Sámuel könyv
kereskedésében. 

Dr. Erődi Béla „Gyakorlati török nyelt tana" má
sodik, lényegesen javított és tetemesen bővített 
kiadásban jelent meg, Grim és Horovicz budapesti 
könyvárusoknál; ára lfrt 50 kr. 

Európai Oroszországról igen kitűnő s teljesen 
kimerítő speczialis térképet adott ki és küldött be 
szerkesztőségünkhöz a weimari földrajzi intézet. 
A térkép, mely európai és ázsiai Törökországnak 
szomszédos tartományait is magában foglalja s rész
letességénél fogva hadi térképül is használható (ha 
t. i. majd valamikor Oroszország lesz csatatér), 
négy színezett aczélmetszetü imperiál lapból áll, 
melyek összeállítva s vászonra felvonva 146 centi
méter széles és 120 centiméter magas egyetlen ab
roszt képeznek. A térképet Arnd hires térképíró ké
szítette a természetes nagyságnak 1.3,000,000-ód 
mértékében, orosz hivatalos adatok alapján. A nyo
más és színezés meglepően szép és tiszta, s a dom
borzati és egyéb területi és felületi viszonyok a 
lehető legpontosabban vannak előtüntetve. A csi
nos borítékba össszefüzött négy lap ára 12 mark ; 
vászonra vonva tokban 5 márkával több. A gondo
san kidolgozott térkép már második, javított és bőví
tett kiadást ért. 

A zsidí hitoktatás vezérfonala, I. rész: „Nép
iskolai tanfolyam." Kiadja a pesti izr. hitközség 
elöljárósága. 8-adrét, 148 lap. Kemény kötésben. 
Ára 40 kr. Ez I. rész, a népiskolai összes tananya
got tartalmazza s a népiskola valamennyi osztályá
ban használható. A polgári iskolai és a középtanodai 
tanfolyam még következik. A megjelent kötet a 
pesti izr. hitközség pénztári hivatalában rendel
hető meg. 

Képszerű gazdasági és műszaki folyóirat. Többször 
volt már alkalmunk megemlékezni a Gonda Béla 
által ez évben megindított „Gazdasági yiérnók" 
czimíí folyóiratról, a mely feladatául tűzte ki a me
zőgazdasági és műszaki ismeretek terjesztését, ille
tőleg ez utóbbiaknak a gazdaközönség részére való 
értékesítését. -— A lap eddig megjelent számai tel
jesen igazolják a hozzá kötött reményeket, s újból 
ajánljuk az illető közönség figyelmébe. Á „Gazdasági 
Mérnök" mutatványszáma különben lapunk múlt
kori számához mellékelve volt, s abból is meggyő
ződhetnek olvasóink annak életrevalóságáról és 
hasznosságáról. — A lap előfizetési ára évnegyedre 
csak 1 fr 50 kr, s az előfizetés a kiadóhivatalba (ná
dor utcza 14.) küldendő. 

üj zenemű. Táborszky és Parsch zeneműke
reskedéséhen megjeient: „Petőfi szellemének", dal
lam Liszt Ferencztől, zongorára két kézre, ára 80, 
négy kézre 1 frt. 

A nemzeti színházban közelebb egy kis angol 
bohózatot adtak a „Cox és Box" fajtájából, mely 
utóbbi arról nevezetes, hogy ez gyűjtötte egész éven 
át mindig a legnagyobb közönséget, s minden elő
adásakor olyan kasszát csinált, hogy hat shakes-
pearei est pénztári eredménye se ér fel vele. A 
minek lehet közönségünk különös ízlése is az oka, 
de még inkább a művészien szép játék, melyet Víz
vári és Újházi, a burleszk komikum e két hivatott 
papja, fejtenek ki benne. Az uj angol darab 
czime „Grrimshaw, BagshatefBadthau." Meséje az 
egy felvonásos kis darabnak tulajdonképen nincs is 
s a félreértések és félszegségek által teremtett ko
mikai helyzetek ingerlik benne a nevető idegeket. 

Halmié volt benne a főszerep, ki azt ügyesen, sok 
jó kedvvel játszotta. — E héten Carina Anna, nem
zeti színházunk ez egykori tagja lépett föl három 
vendégszerepben, búcsúzóul, mert vissza készül 
vonulni a szini pályától. Szerepei voltak Leonóra 
„Fidelio"-ban, Margit,,Faust"-ban és Anna „Don 
Juan"-ban. — Péntekre egy uj görög dráma volt 
kitűzve. Czime „Galatéa", szerzője Vasziliadesz, 
fordítója Kállay Béni. A sok költői szépséggel biró 
színművel bővebben fogunk foglalkozni szinrehoza-
tala után, midőn előadásáról is módunkban lesz 
megemlékezhetni. 

A népszínház közönsége tetszéssel nézi „A sárga 
csikó" czimü uj népszínművet, melyet Csepreghy 
Ferencz irt, s mely jóval fölötte áll az utóbbi idők
ben bemutatott népszínműveknek. Van érdeket 
keltő meséje, melyet a szerző hatással vezet végig a 
három felvonáson. Régen elkövetett bűnügy körül 
forog a történet. Csorba Márton csikósgazdát rab
lásért elitélték 15 évre, a mit Váczon töltött ki, s 
akkor tér haza, mikor senki sem várja, mert több 
év előtt halálhíre terjedt. Laczi fia pedig nem is 
tudja, micsoda ember az ő apja, s épen lakadalomra 
készül. A kiszabadult rab hazaérkezése azonban 
megbontja a kézfogót, mert nemcsak a bün bélyegét, 
hanem egy sárga csikót is hoz magával. Hazatér
tében ugyanis a Tiszapartról tanuja, mikor egy 
komp felfordul. A vén csikós hirtelen fölkap egy ott 
legelésző csikóra, s azzal vágtat segítségül, ki is 
szabadítja a fuldoklókat, hanem a csikót maga alatt 
felejti, haza viszi, s beköti az istálóba. Laczi fia, ki 
a vidék legelső gazdájának lányával mátkás, nagyon 
elbúsul az ilyen apa miatt, de végre csak megnyug
szik. Ekkor jönnek azonban a pandúrok a csikót 
nyomozni, s megtalálják az istállóban. A nagy szé
gyen tehát megesik, hanem mikor Laczi megtudja, 
kogy az ő menyasszonyát mentette ki apja a Tiszá
ból, akkor hirtelen azt mondja a pandúroknak, hogy 
a sárga csikót ő hajtotta el a legelőről. Hyen körül
mények közt abba marad a lakadalom, de a bonyo
dalom szálai most ugy fűződnek, hogy nemcsak a 
sárga csikó története kiderül, hanem az is, hogy azt 
a rablást, melyért Csorba gazda 15 évet töltött ki, 
Bakaj András követte el, ugyanaz, kinek leányát 
Laczi feleségül akarja venni. De ez a titok Csorba 
és Bakaj közt marad: hadd legyenek boldogak a 
gyerekek. A darabban sok színpadi elevenség van, 
aztán szép népdalok, (Erkel Elek hangszerelésével) 
melyeket Soldosné ugy énekel, hogy a közönség 
mindeniket szeretné újra meg újra hallani. A közön
ség szívesen elnézi a darab hibáit, mert más részé
ben érdeklődést talál, Soldosné pedig csupa élet és 
csengő-bongó dal. Dicséret illeti az egész előadást 
is, s a szereplőket, Egrit, Tihanyit, Együdöt, Pár-
tényinét, Pártényit, Karikást és Bakonyit. Az uj 
népszínművet már többször ismételték, mindig 
nagy közönség előtt. 

Közintézetek, egyletek. 
A magyar tnd. akadémia decz. 17-ikí ülésén Gal-

góczy Károly tartott emlékbeszédet az elhunyt 
dr. Entz Ferencz fölött, kit gyakorlati és kertészeti 
czikkeiért és könyveiért az akadémia 1858-ben 
választott tagjai közé. A hazai gazdasági tudo
mány e becsült munkása a budai szőlő-iskolát 
is tizenhat évig igazgatta, s szerkesztette a „Kerté
szeti Füzeteket", majd pedig a „Borászati Lapo
kat." Az emlékbeszéd után Fraknói Vilmos titkár 
bejelenté, hogy a gr. Zichy Ferencz nagykövet által 
beküldetett katalog szerint: a szeráji könyvtárban 
nincs többé Corvina. Pauer Iván pedig arról értesíti 
az akadémiát, hogy a Széchenyiek az akadémiának 
ajándékozzák a család czenki levéltárában levő 
összes irományokat. 

A természettudományi társulat decz. 19-íkí szak
ülésén Wartha Vincze értekezett a vaskemenczébő 1 
kifejlődő kártékony szénoxydról, a mi azonban oly 
csekély, hogy sehogysem igazolja a vaskemenczék 
iránt táplált előítéletet. E kártékony gáz még akkor 
is igen csekély mértékben szivárog át, ha a vaske-
mencze teljesen izzó. Az értekező határozottan 
fölényt ád a cserép kályhák mellett a vaskemen-
czéknek, melyeknek csak az a hátránya, hogy nem 
keverik föl a léget, s kissé távol tőlük már hideg a 
szoba. De ezen is segítve van a kettős burkolatú 
Meidinger 06 Meissner-féle vaskályhák által. Ugyan
csak Wartha ismertette meg ezután Schuller Alajos 
thermostatját, mely a gázláng szabályozására való 
készülék. Ülés végén a titkár 33 uj tagot jelentett 
be. Van most a társaságnak 4855 tagja, a könyv
kiadó vállalatnak 1509 előfizetője, a füzetes válla
latra 455. Dr. Vásárhelyi Imre Szomorról lOOfrttal 
és Virág Elek N.-Váradról 60 írttal az örökítő ta
gok sorába léptek. 

A Petőfi-társaság decz. 16-iki ülésén Hatala 
Péter olvasott föl egy érdekes részletet „Mahomed 

élete és tana" czimü, sajtó alatt levő nagyobb mun
kájából; utána Torkos László a „Költő nejéről" 
adott egy kedélyes rajzot folyékony versekben; 
Balázs Sándor az „Anya" czimü életképet, s végül 
Bartók Lajos olvasta föl, emelkedett hangulatú költe
ményét: „Glória victis;!" (Dicsőség a legyőzöttnek), 
mely Ozmán pasát dicsőíti. A költeményt zajosan 
megtaps olták. Zárt ülésben a titkár azt jelentette 
be, hogy eddigelé hetven pártoló tag jelentkezett, 

A műcsarnok első kiállítása 4395'frt 20krt jöve
delmezett. Jelenleg ismét van kiállítás karácsonyi 
és uj évi ajándékokra alkalmas képekből, melyek 
este gázvilágítás mellett láthatók, s egy-egy darab 
ára 25—100 frt. Ez olcsó árak daczára is csínos 
festmények és jó nevű művészek közt lehet vá-
fogatni. Van ezenkívül másik kiállítás is, mintegy 
száz uj és érdekes feetménynyel, melyek naponként 
4—4 óráig láthatók. Közönség most már nem jár 
oly csapatosan, mint kezdetben. 

A Szent-István társulat legutóbbi választmányi 
ülésén Tarkányi apát-kanonok adott számot azon 
fogadtatásról, melyben a társulat küldöttsége része
sült gr. Károlyi Istvánnál, mikor 80-ik születésnap
ján üdvözölte. Végül a pénztárnok jelentése olvas
tatott föl, melyből kiderül, hogy e virágzó társulat 
a folyó évben könyvekből, szent képekből ée tag
sági dijakból 84,216 frt 25 krt vett be, kiadása pe
dig 83,345 frt 12 kr. volt. 

Rómer búcsúja. Rómer Flóris, a nemz. múzeum 
régiségi osztályának őre s egyetemi rendes tanár 
nagyváradi kanonokká neveztetvén- ki, távozása 
előtt tisztelői búcsúlakomát rendeztek a Hungária 
dísztermében. A köztiszteletben és szeretetben álló 
tudós és tanár, kit tudománya iránti önzetlen lelke
sedés, másokat is buzdító buzgóság, a tudomány 
valódi népszerűsítése s terjesztése, a társadalmi 

| életben pedig nyájasság s megnyerő modor jellemez., 
I eltávozásával nagy ürt hagy a főváros tudományos 
j köreiben. Nem csoda, ha e búcsúlakomára tudomá-
j nyos testületeink kebeléből számosan [s a legkivá

lóbbak, mintegy hetvenen gyűltek össze. A közokta
tási minisztert Tanárky Gedeon államtitkár kép
viselte, ki a miniszter nevében szép beszéddel 
nyitotta meg a felköszöntések szakadatlan sorát, 
melyek csaknem kivétel nélkül az ünnepelt férfi 
személyére irányultak, kinek sokoldalú tevékeny
ségét bizonyítja, hogy annyi felköszöntőben alig 
volt ismétlés. Pulszky a nemz. múzeum-, Ballagi a 
m. tud. akadémia-, Hegedűs K. L. a történelmi 
társulat- s az archaeologiai bizottság-, Szily Kálmán 
az akadémia I I I . osztálya és a természettudományi 
társulat-, Szász Károly és Budenz József az aka
démia I. osztálya és a nyelvtudomány nevében kö
szöntötték fel. Molnár Aladár mint nevelőt, Rosta -
házy plébános mint papot, Prém JózBef és Szalay 
Imre mint egyetemi s egykor középtanodai tanárt, 
Deák Farkas mint az ipartörténelmi kutatások 
megindítóját, Henszlmann mint kitűnő régiség- és 
műtörténelmi tudóst, Hegedűs K. L. (másodszor) 
mint vendégszerető magyar házigazdát köszöntöt
ték fel. Legnagyobb hatást tettek Pulszky és Szász 
K. másodszori köszöntői. Pulszky humoros toaszt-
ban emlékezett meg az egykori honvédről s a tábor
ban ügyes szakácsról, ki Szlávy József kuktasága 
mellett, ízletes főttjével gyakran vendégelte meg 
fáradt bajtársait. Szász Károly pedig meg nem 
nevezve, de mindenki által megértve, ivott az ün
nepeltnek legkitűnőbb s legnépszerűbb tanítvány á-
ért, a ki mint archaeolog maga ás és kutat Pannónia 
klasszikus földén, mint kertész ezereknek enyhet 
adó tündérligetet teremtett a Duna szigetén a főváros 
két része közt, s másikat a dunántúli családi park
ban, hol maga nyes, ültet, kertészkedik: a legiga
zabb tősgyökeres magyarról, az ország első hon
védéről. (Nyelvész létére megfeledkezett a czigány 
nyelv derék mivelőjéről). Maga az ünnepelt is több 
ízben felszólalt, megköszönve a szíves szózatokat 
s érdekes epizódokat beszélve életéből és működé
séből. A társaság 10 óra után oszlott szót. Annyi 
szép, meleg, elmés, lelkes felköszöntéshez mi is 
adhatunk még egyet. Lapunk — s általa közönsé
günk — sok köszönettel tartozik Rómernek, ki 
tudománya terjesztésének s népszerűsítésének egyik 
közegéül a Vasárnapi Újságot választván, már az 
előbbi, ugy szintén a mostani szerkesztés alatt 

Mi újság? 
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gyakran tisztelte meg ép oly-becses, mint érdekes 
közleményeivel. Mi is azt reméljük, a minek a la
komán többen adtak kifejezést, a mit maga is Ígé
rettel pecsételt, hogy távozása a fővárostól nem 
jelent elszakadást a tudományos és irodalmi kö
röktől. Reméljük ezt lapunkra nézve is, mely őt leg
tiszteltebb munkatársai közé számította mindig s 
óhajtja számitni jövőre is! 

Karácsonyi vásárt rendezett a nőképzőegylet 
szombaton és vasárnap a redout termeiben. Csinos 
sátrak és asztalok voltak fölállítva, hol szép hölgyek 
árultak csecsebecséket, hűsítőket, szivart, játékokat, 
virágokat, stb. Mindezen helyeknek különböző czime 
volt: bazár, kioszk, Laczi-konyha,theáscsarnok, sőt 
ott volt a delphii jósda is. A vásári elevenség mellé 
Berkes zenekara játszott. A hölgyek egy része festői 
jelmezekben jelent meg. A második nap hangver
senyt is tartottak, melyben Aggházi Károly zongora
játéka, Robicsekné úrhölgy éneke, Don Pedrőtől a 
„Farsangi predikáczió" (melyet Solymosi szavalt) 
átalános tetszésben részesültek. A vásárnak való
színűleg jelentékeny jövedelme volt ajótékony czélra. 
A király és királynéis külön-külön százfrtot küldtek. 

A királyné karácsonyfája most sem marad el 
Gödöllőn. A gyermekeknek való édességekről Kug-
ler czukrász gondoskodik, de lesznek ezenkívül ruha
félék és könyvek, s ő felsége pénzt is osztat ki a 
szegények közt, mint minden évben. Alcsiitlum Klo
tild föherczegné gondoskodik a szegények karácsony
fájáról. A környékbeli szegények állandóan érzik a 
főherczegi családhőkezüjótéKonyságát.JKlotild föher
czegné e héten bevásárlások végettBudapesten időzött 
s ez alkalommal megtekintette a műcsarnokot, s a 
nemzeti múzeum képtárát, hol Ligeti Antal műter
mében is sogáik időzött, s érdekkel nézzte a művész 
vázlatait. A föherczegnő maga is foglalkozik a fes
tészettel. 

A királyné az eddigi megállapodás szerint decz. 
28-án hagyja el Gödöllőit, s megy Angliába. A ka
rácsonyi ünnepeket a király is Gödöllőn tölti. 

Dr. Bemer Flóris szerdán tartá utolsó egyetemi 
előadását, mely alkalommal hallgatói egy cso
portban összeállított fényképeikkel lepték meg, s 
meghatóan búcsúztak el szeretett tanáruktól. 

A kolozsvári iparműtörténelmi kiállítást e hó 
20-án zárták be. Decz. 9-ig az összes bevétel 5039 
forint volt. Tehát jelentékeny összeg marad a nő-
egyletnek. Az érdekes kiállításról lapunk közelebbi 
számában kitűnő, szakavatott tollból fogunk ismer
tetést közölni. 

Az arany cserkoszornt, melyet a debreczeniek a 
török fővezéreknek küldenek, már elkészítette Lőrin-
csák László debreczeni aranyműves, még pedig igen 
sikerülten. A koszorú 126 darab aranyat nyom, s 

• "Vay Dániel hozta föl Budapestre, hogy a török fő-
konzul juttassa el rendeltetése helyére. Az arany 
cserkoszorú félholdján e felírás ál l : „Alidul Hamid 
ottomán etátzárnak « vitéz (izmán hadtéregének." A fél
holdhoz Magyarország és Debreczen városának 
czimere van csatolva, a cserfa leveleken pedig egyes 
hősök nevei olvashatók: a szultán nevével szemben 
Hasszán herczegé, mellette üzmán, Szulejman, 
Mukhtár ós Mehemed Ali, stb. Dz arany cser koszo
rút decz. 20-án gr. Vay Dániel franczia nyelven 
tartott beszéd kiséretében adta át a budapesti török 
konzulnak, ki azt futárral Konstantinápolyba 
küldte a szultánhoz. 

Sialay László szülőházát a budai várban (uri-
utcza 22.) szép emlékkővel jelölte meg jelenlegi 
tulajdonosa, Koczán Ferencz. A kő veres márvány
ból készült, Gerenday Ízlésesen állította ki. A fel
irat a következő : ,,/•-' házban született Szalui/ László, 
1813. ápr. 18-án.-' 

A honvédmenház bizottsága fölkéri a közönséget, 
hogy a karácsonyi és ujóvi ünnepek alkalmából em
lékezzenek meg az intézet 60 lakójáról is, s e napo
kat tegyék rajok nézve is családias ünneppé. 

Egy hírlapíró elfogatása. £ hó 20-án este felé az 
„Egyetértés" szerkesztőségében egy rendőrtiszt 
kereste Verohi-ay Gyulát, s Thaisz kapitánytól egy 
irást mutatott, hogy menjen vele a városházára. Ver-
hovay tiltakozott ily eljárás ellen, de a rendőrtiszt 
azt mondta, hogy a főkapitány csak rövid időre ké
reti. E megnyugtatásra "Verhovay a rendőrrel eltá? 
vozott; alant bérkocsi várt, mely a városházára szál-
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litotta, sott tudtára adták, hogy le van tartóztatva. 
Azonnal átvitték Budára a térvényszéki épületbe a 
Fortunába, hol a nála talált iratokat is átvette a 
felügyelő. Ez elfogatást a miniszterelnöki palota 
előtt vasárnap történt zavargásokkal hozzák össze
köttetésbe. Az eset átalános feltűnést keltett, Ver
hovay ellen decz. 29-ikére sajtópör is van kitűzve. 

lagyar László levelei. A híres afrikai utazónak. 
Magyar Lászlónak hatvannál több levele van Magyar 
György szabadkai birtokos tulajdonában. Ezeket az 
utazó az ötvenes években irta s csak néhány jelent 
meg közülök. Csaknem valamennyi az afrikai viszo
nyokról szól. Van köztük egy, melyet Ohilában 
1853. decz. 25-én 6 felségéhez irt, kegypénzt kérve, 
hogy visszatérhessen és nyugodtan megírhassa ta
pasztalásait. A levelet akkor lefoglalták, az uralkodó 
soha sem látta s később átadták a Magyar-család
nak. Érdekes volna, ha e levelek a nyilvánosság elé 
juthatnának. 

De Gerando Antonina k. a., ki a közművelődés 
terén már több dicséretes kezdemény élén áll, a 
történelemből, földrajzból, számtanból, a zene elmé
letéből s az énekből nyilvános, díjmentes előadáso
kat rendez leányok számára, s ezen kívül franczia 
irodalmi előadásokat oly leányok részére, kik jól 
értenek francziául. Többek kérésére, egészen kez
dőknek Í6 fog nyilvános előadást tartani, hetenként 
kétszer, szerdán és szombaton d. e. 11 órakor. 
Beiratások elfogadtatnak a nevezett úrhölgy laká
sán, aldunasor 32. szám alatt, d. e. 10-től 12-ig. 

Családi drámák. Késmárkról irják, hogyB. nyűg. 
őrnagy neje, férjének távollétében magát és két 

I reményteljes íiát megmérgezte. B. a város igen tisz-
| telt férfia, a legjobb családapa, müveit ember, kit 
; mindenki a legmélyebben sajnál a csapás miatt. 
! — Oraviczán pedig Putnik czipész egy revolverből 
I háromszor lőtt feleségére, s aztán önmagát lőtte meg. 

Mindkettő életveszélyesen megsebesült. Putnik 
czivakodás közben ragadtatta magát e tettre. 

Artézi kutat vésnek a petrozsényi kincstári kő
széntelepen is, szintén Zsigmondy utasításai szerint. 
E napokban érték el a 500 méternyi mélységet. A 
fúrás itt a kőszénrétegek megismerései végett foly s 
a munka vezetője Karafiát Tivadar fiatal mérnök. 

Hjsággyüjtő-szekrények. Az egyik budapesti sza
badkőműves; páholy azzal az eszmével foglalkozik, 
hogy a kórházak betegeinek szórakozás végett össze
gyűjti a hírlapokat, s evégből gyűjtő szekrényeket 
függeszt ki a vasúti indóházakban és a hajókon, 
hová a közönség az [elolvasott újságokat könnyen 
bedobhatja. A fővárosi lakosság aláírási iveken fog 
felszólittatni, hogy az elolvasott újságokat hetenként 
szolgáltassa át. A szükségtelenné vált újságok eladá
sából befolyó összegeket kórházi- és népkönyvtárak 
felállítására fordítják. 

Egy magyar utazó Szentpéterváron. Ujfalvy 
Sándor hazánkfia, ki a franczia kormány megbízá
sából utazott Kelet-Ázsiában, decz. 8-án felolvasást 
tartott a pétervári földrajzi társulat néprajzi osztá
lyában, hol épen a magyarok keleti rokonairól érte
kezett. Az orosz lapok csak röviden emiitik felolva
sását, s abból következőket sorolják föl. Ujfalvy tiz 
hónapot töltött Közép-Ázsiában, s beutazta Tur-
kesztánt, Kuldsát, Dsungáriát, Fergánt, stb. Több 
jelből arra a következtetésre jutott, hogy a baskírok 
és magyarok rokonok; a mescserákokban látja az 
átmenetet a baskírok és osztjákok közt, a tepterek-
ben tatárokra ismer. A beutazott országokban sok
féle pénzeket talált, melyek a fakorból valók. Szi
bériában ráakadt a kőkorszak nyomaira, nevezetesen 
talált kőfegyvereket, késeket, baltákat stb. Ezekről 
fényképeket készített, melyeket körülmutogatott a 
közönségnek; talált katholikus képeket is, sőt katho-
likus embercsoportokat, kik régente átutazott hit-
térőktől kapták a hitoktatást. 

Rejtélyes gyilkosság. Mező-Komáromból irják, 
hogy Gara János volt honvédezredest a Sió folyó 
mocsarában a halászok meggyilkolva találták. Gara 
decz. 7-én tűnt el s 18-án találtak rá. A gyilkosság 
gyanúja szállásadója, Simon Ferenczre esett, ki 
Garának adósa volt, s kit azonnal Veszprémbe szál
lítottak. Gara, családi néven CarabeUi János 1848-ig 
a hadseregnél szolgált, ekkor a magyar seregbe 
lépett, s több ütközetben kitüntetvén magát, ezre
des lett, 1855 óta Veszprémmegyében élt, s gazdál
kodott. 

Rang és foglalkozás. A szebeni közös hadsereg
beli becsületbíróság egyhangúlag kimondta, hogy 
Prunk Frigyes tartalékos hadnagy, ki egyszersmind 
mészáros, e foglalkozást személyesen üzi, nem visel-

J het tiszti rangot. E határozatot Ringelsheim altábor-
! nagy helyben hagyta, mert katonai előítélet szerint: 
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tiszti rángott az nem viselhet, ki oly foglalkozást üz 
a közönséggel szemközt, mely a tisztijtekintélyt csor
bíthatja. Pár év előtt a honvédségnél is megtörtént, 
hogy egy fővárosi fodrász műhely tulajdonosát, ki 
tiszthelyettes volt, foglalkozása miatt az előléptetésre 
képtelennek nyilvánították. 

Egy régi ismerősünk tért haza huszévi távolléte 
után a fővárosba : De Caux Mari. A nemzeti szín
ház törzslátogatói jól emlékeznek e névre. Kedvelt 
énekesnő neve, ki az operán kivül sokáig működött 
Szigligeti népszínműveiben Füredyvel együtt s von
zóvá tették e genret. A művésznő aztán külföldöu 
folytatta pályáját, s aratott kitüntetéseket. Vissza
térve most ének-leczkéket fog adni. 

A kik hírlapjaikat megőrizni óhajtják, azok szá
mára ismételve is ajánljuk Hirháger Károly buda
pesti könyvkötő díszes, tartós és olcsó táblait, melyek 
bármely könyvtárnak díszére szolgálnak. Hirháger 
már eddig is több laphoz készített ily disztáblákat 
valódi angol vászonból, diszes aranyozással,melyek
nek ára következő: a „Vasárnapi Ujság'--hoz 1 frt 
60 kr, a „Képes Néplap"-hoz 60 kr, a „Gazdasági 
Lapok"-hoz 1 frt 20 kr, a „Természettudományi 
Közlöny"-höz 50 kr. Megrendelések a készítő neve 
alatt Budapestre), az akadémia bérházába inté-
zendők. 

Gerster Etelka és az orosz hymnusz. Gardininé-
Gerster Etelka még mindig Szentpéterváron ven
dégszerepel, s épen a „Don Pasquale" operában 
énekelt, midőn az első felvonás után elterjedt a hir 
Plevna elestéről. A közönség zajos kívánatára az 
olasz énekeseknek el kellett énekelni az orosz hym-
nuszt négyszer, Gerster Etelkával együtt.. Egy 
pétervári levelező megjegyzi erre : „A magyar éne
kesnőt, talán érzelmei ellenére, lelkesedett közönség 
előtt, az orosz nemzeti hymnuszt énekelve látni — 
oly kép, mely mint politikai epizód megérdemli a 
fölemlitést." 

Hugó Viktor rögeszméje. A „Hernani" uj elő
adásai alkalmából Hugó e hó 9-én fényes lakomát 
adott Parisban, s nagy társaság gyűlt össze az iro
dalom és színészet köreiből. Ezúttal Hugó többi 
közt így szólt: „Uraim, ritkaság az én koromban, 
hogy valaki ne birna valamely rögeszmével. A rög
eszme hasonlít az álló csillaghoz; mennél sötétebb 
az éj, annál fényesebben világit a csillag. Ugy az 
én eszmém is annál fényesebbnek tűnik föl, minél 
mélyebb a köröttem levő sötétség. Ennek a rög
eszmének a neve: a szabadság. Kora ifjúságomtól 
kezdve késő vénségemig nem volt más czélom, mint 
megszerezni a békét a szellemeknek, a kedélyeknek 
és a sziveknek. Almám az lett volna: semmi háború, 
semmi gyűlölet többé, a népek csakis munkával, 
iparral, haladással s békés gyarapodással foglal
kozva. Ezen álomhoz, minden múlt s jövő megpró
báltatás daczára hű maradok, s végső lehelletemig 
szakadatlanul küzdök utána." A beszédet termé
szetesen viharos taps követte. 

A honvédtiszti özvegyek és árvák alapjára, me
lyet a honvédelmi minisztérium kezel, eddig 84,072 
forint 92 kr gyűlt össze. Ha testületieg működnének 
a gyűjtés érdekében, minden megerőtetés nélkül 
csakhamar össze lehetne szerezni oly alapot, mely
ből honvédeink özvegyei és árvái segélyt kaphatná
nak. Országos például szolgálhatna Nagy-Szombat, 
hol Kovács Leó indítványára bizottság alakult, mely 
gyűjtéseket indított, hangversenyt, műkedvelői elő
adást és sorsjátékot rendezett, s rövid idő alatt 2400 
frt volt együtt. A női bizottság elnöke Palugyai-
Szöllősy Teréz úrhölgy. 

A háború. A plevnai nagy esemény után a 
hareztéren egy kis szünet állt be. Ez alatt Szerbia 
játszik intermezzót, s decz. 14-kén ő is megüzente 
újra a háborút. Átlépték a határt azonnal, s men
nek tovább nagy óvatosan. Egy elterjedt hir szerint 
azonban már jönnek vissza, mert monarchiánk 
közbe szólt. De ez a hir nagyon hihetlenül hangzik, 
s monarchiánk eddigi magatartása semmi jogot 
nem ád elhinni. A diplomaczia egészen Oroszország 
oldala mellett állt, s elutasították a porta azon fel
szólítását is, hogy a hatalmak lépjenek közbe a béke 
érdekében. Egyedül Angliában mutatkoznak ismét 
oly jelenségek, melyek a törökök javára fejlődhet
nek, ha ugyan abba nem maradnak ismét, mint már 
többször történt. Anglia nyugtalankodik a keleti 
események miatt, s összehívta a parlamentet, hogy 
a netán szükséges intézkedéseket megszavazzák. 
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Ezek közt első volna : hitel megszavaztassa a had
erő nagyobbitására. — A harcztért a czár már el
hagyta, s útban van Pétervár felé. A Plevnánál 
foglyul esett török sereget is Oroszországba szállít
ják. — A porta a Balkán mögött erős hadsereget 
állit föl. Szulejman pasa már Konstantinápolyba 
érkezett 10,000 emberrel, kiket a Balkán mögé 
visznek, hol a hadműveletek központja Drinápoly 
lesz, A török kormány belátta, hogy a háborút az 
utolsó erőfeszítésig folytatnia kell. — Az oroszok 
hadmozdulataiból ítélve, most az első támadásokat 
Ruscsuk és Szófia ellen irányozzák. — A kis-áztiai 
hareztéren a kemény hideg és nagy hó intézi a had
műveleteket, s e miatt az oroszoknak Erzerum alól 
hátrább kellett vonulniok. Az Erzerum ostromlására 
rendelt ágyuk ut közben megrekedtek a hóban. Az 
oroszok táborában hagymáz uralg. 

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

Nagy-Rákosról Horváth János ref. lelkész-espe
res 18 frtot és 8 kilo tépést. Horváth Endre reform, 
segédlelkész buzdító felhívására négy őrségi (vas
megyei) község , úgymint: Nagy-Rákos, Ispónk, 
Pankasz és Szatta magyar ajkú iakosai önkénytes 
adakozás utján maguk szedték össze. (Az egyes 
adakozók névsorát a „Politikai Újdonságok"-ban 
közöljük.) 

Csámgról Horeczky Gyula ev. tanitó 16 forint 
25 krt és 2 kiló 400 gram tépést küldött be, mi egy 
társas összejövetel alkalmával gyűlt egybe. 

A „Vasárnapi Újság" szerkesztőségénél be
gyült eddig összesen 940 frt 9 krt, két cs. kir. 
arany, egy 10 frankos arany, s két egy-forintos 
tallér. 

Tépésudomáityokat küldtek a fentemiitetteken 
kivül: Nemes Magasiból (Berzsenyi Elekné (1 kiló 
900 gram), Újlakról Bendekovich Sándor (1 kiló 
i-00 gram). 

Mindez adományokat átszolgáltattuk a buda
pesti es. török konzulátusnak. 

A szeretetház részére Nagy-Szalontáról Veress 
Károly 4 frtot küldött be szerkesztőségünkhöz. 

A ,,Családi Kör" szépirodalmi divatlap 1878. évi 
előfizetési fölhívása mai számunkkal küldetik szét. 
A „Családi kör" a jövő évben már 19-ik évfolya
mába lép, hetenként egyszer két íven jelenik meg, 
szines borítékkal, s mellékletül ad színezett divat
képeket, női munkalapokat, stb. Ezenkívül a jövő 
évre is 12 kötet regényt igér a hölgyeknek, melye
kért csak a csomagolási dijt (40 kr.) kell külön 
űzetni. Mindezekről a mellékelt fölhívás részle
tesen szól. 

—x— A karácsonyi ünnepek alkalmából olva
sóink figyelmébe ajánljuk Kertész Tódor mai szá
munkban levő hirdetését. 

„Sorsjegyek" czimü hirdetés van Lőry I.-től a 
„Vasárnapi Újság" mai számának hirdetési rova
tában. 

Halálozások. 
Elhunytak a közelebbi napokban: FREYSEYSEN 

GYULA, kataszteri igazgató, a szabadságharezban 
honvédőrnagy, Beregmegyének több izben tisztvi
selője, majd alispánja és egyik kerületének ország
gyűlési volt képviselője, közbecsülésben élt férfiú, 
55 éves korában, Munkácson. — Idősb SZABÓ LAJOS, 
Felső-Bánya város tekintélyes polgára s több izben 
képviselője, derék hazafi és emberbarát, 70 éves 
korában, Bójahidán, hol temetésére F . -Bányáról is 
sokan megjelentek. — Gr. BETHLEN MIKLÓSNE szül. 
Petricsevich Horváth Ida, Erdély egyik művelt höl
gye, kitől az ötvenes években érzelemmel irt költe
mények jelentek meg Izidora név alatt, 41 éves 
korában Bécsben. — RÓNAY GYUI.ÁNE, a nem rég 
elhunyt jeles drámai színész özvegye, szül Prielle 
Lilla, a vidék egyik tehetséges színésznője, kit férje 
halála után mély búskomorság fogott el, Budapes
ten 43 éves korában, nővérénél kitűnő művésznőnk 
Sz. Prielle Kornéliánál. — WODIÁNEP. ÁRON, hód
mezővásárhelyi birtokos, 32 éves korában. — Kis
teleki TÖRÖK FERENCZ, az általános biztosító társa
ság főügynökségének felügyelője Pozsonyban. — 
NYISZTOR GERGELY gyiresi gör. kath. lelkész-esperes 
és sz.-széki ülnök, Vancsa balázsfalvi érsek unoka
testvére, élete 52-ikj évében j f. hó 10-én Gyiresen 
s a község s ugy a nagyváradi, mint a környékbeli 
intelligenczia nagy részvéte mellett temettetett el. 

Szerkesztői mondanivaló. 
Anya imája beteg gyermek fölött. A választót* 

versmérték csak ha nagy könnyűséggel stökt'rylyel tu Ija 
kezelni valaki, akkor szép : különben a vers bakóival 
való sikertelen kiizkiiclés benyomását teszi. A tartalom 
sem felel meg a költészet igényeinek. Szép érzés van 
benne, tle köznapi ; eszméi szintén. 

X. Y. Z. Beszélve telette gyarló kísérlet. Mese. 
párbeszéd, előadás mind a legkezdetlegesebb. Nem szük
séges Kölcseynek lennünk, hogy ezt kmiomlliassuk. 

Kri t ikán alul. Laurához iajka rebeg, örömtől 
könnyezve. Az ajk örömtől könnyez ?) Bncgu, Hozzád. 
Lányom vár. (Mulatságos sületlenség, i — A honszerető. 

Karácsonyi est. A papírkosárban csakugyan töl>i> 
üres hely van mint a lapban — t. i. az ilyen gyarló dol
gozatok számára. E szerint csak oda kerül biz az. 

Kevlári bucsn. Tekintve a nehézségeket, diasáre
tet érdemlő fordítási kísérlet. Mivel azonban átalában 
nem jobb, mint ugyané költeménynek már évek előtt 
megjelent más fordításai, sőt azoknál itt-ott s talán egész
ben is kevésbbé sikerült : nem látjuk miért közleni. 

Az ibolya. (Goethe után). Szemere Miklós az Athe-
naeumbau már 1839-ben. s Szász Károly ujabban, sok
kaljobban lefordították. Harmadszor már csak oly jeles 
fordítását közlenök, mely felülmúlná az. előbbieket. 

SAKKJÁTÉK 
942-dik számú feladvány Berger Jánostól. 

Sötét. 

a b c d t-e e g a 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 937. számú feladvány megfejtése. 
iMiiickicitz J.-töl. i 

Megfejtés. 
Világos. Sittt. 

1. Bfl—17 Bg2-e2 (a) 
2. Vh$—e,8 He7—cS: 
3. Bf7—a7f Hc8—a7: 
4. b6—b7 mat. 

(a) 
1. He7—cG 
2. VhS—c8 Hc6—e7 
3. Bf7—e7 stb. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp 
József. Oelsén: Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly és Németh Péter. Debreczenben: Zagyva 
Imre. MMolczon: Hartmann testvérek. Kolozsvárit: 
Csipkés Árpád. Sarkadon: Márki és Nuszbek. Buda
pesten : K. J. és F. H. A pesti sakkkör. 

Nyilt-tér.* 
A tüdővész gyógyítható! 

Özvegy Mayer Johanna asszony egy oly házi 
szernek van birtokában, mely által már sokan, kik 
gyógyithatlan tüdővészben szenvedőknek nyilvánít
tattak, a halál karmaiból ki lettek szabadítva ; ezen 
csalhatatlanul biztosan ható házi szer tehát a leg
jobban ajánltatik. Lakás : Budapest Lipót-utcza 21. 
sz., I. emelet. 

Igen tisztelt asszonyság! 
Fogadja köszönetemet! Házi szerének haszná

lata által hosszabb betegségemből, erős hurut, vér
köpés, légzési nehézségek stb.-től teljesen megsza
badultam. 

Bécs. Szül. gróf Wratítziav Anna. 
Mélyen tisztelt asszonyság! 

Fogadja nyilvános köszönetemet, hogy nőmet 
hosszas betegségéből, ugy mint erős köhögés, vér
hányás, nehéz lélegzés s mindennapi láz; ugyszin-
-én álmatlanság, étvágyhiány és lábdaganat, házi 
gyógyszerének használata által tökéletesen meg-
gyitá. 

Mély tisztelettel HeidrUh Fülöp, 
pestmegyei földkirtokos. 

* Az e rovat alatt közlőitekért a szerkesztőség 
csupán a sajtótörvények irányában vállal felelősséget. 

Előfizetési föltételek 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1 8 7 8 . é v i f o l y a m á r a . 

Félévre: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 6 frt — kr. 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

a , ,Habom-Kroulka -val együtt . . 7 frt — kr. 
Cinpán a Vasárnapi Újság 4 frt — kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság a „Hábom-

Króniká' -val együtt 6 frt — kr. 

E g é s z é v r e : 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok VÍ frt - kr. 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

a „Háború-Krónika"-val együtt 14 frt — kr. 
Csnpán a Vasárnapi Uiság 8 frt — kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság a „Habom-

Króntká"-val együtt 10 frt — |]kr. 
A Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságok 

előfizetőinek külön mellékletül önálló füzetben adni 
fogjuk a keleti háború folyamának rövidre vont 
történetét, mely alkalmas lesz tájékoztatóul szol-

i gálni a háború eseményeinek figyelemmel kisérésé-
| ben, összefüggő egészbe sorozván azokat. A füzet 

czime lesz: A keleti háború története 1877 végéig. 
és 3 ivre terjed, oly alakban, mint a Háború-Króni
ka. — E füzet január elején lapunk összes előfize
tőinek díjtalanul fog szétküldetni. 

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

A Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-utoza 4. sz. a. 

Legolcsóbb újság a magyar nép számára 
a 

KÉPES NÉPLAP 
POLITIKAI HÍRADÓ. 

Megjelen minden vasárnapon, mulattató s tanulsá
gos tartalommal, s a hazai és külföldi politikát 

tárgyazó rendes rovattal. 
A Képes Néplap a Háború-Krónikával együtt: 

Félévre 2 forint. 
Kirósz érne 4 „ 

Csnpán a Képes Néplap: 
Félévre . . , 1 forint. 
Efíé^z évre 2 „ 

Előfizethetni postán a Képes Néplap kiadó-hiva
talához Budapest, egyetem-uteza 4-ik szám czim-
zett jHista-ittalránt/nyal. 

HETI-N~JLI>TAR. Decz. hxi. 

Katholikus és protestáns Gorog orosz '. Izntlita Nap 

23JV « 4 Viktória sz. « 4 Győzőke II B 36 Dániel |17 
24iH Ádám és Eva \ Ádám és Éva 12 Spiridon 118 
'•>:> Fi Vilin lilrársitn Sagy tar iOH l'JEustrat V.i 
26 S István vértana István vért. 14Thyrsus 90 
27 C János evangelis. János 15 Eléuther 21 
88P Apró szentek Aprószentek ,16 Astreus 22 
29 S Tamás püspök Jonatán 17 Dániel S S . Vwr. 

Beid változásai, "g) Utolsó negyed 27-én 7 öra 36 perczk. regg. 

T a r t a l o m : Arany hajak, ezüst hajak (képpel). — 
Mikor a Megváltó született — — Egy bün története (két kép
pel). — „A két jó barát'' (képpel). — Szeretetadományok ki
osztása török menekültek közt Snmlában. — Jelenetek a török 
tábori életből. — Servadac Hector kalandos vándorlása a nap
rendszeren át (képpel). — Egyveleg.— Melléklet: A budapesti 
egyetem sebészeti koródája (képpel). — Karácsonyi szokások. — 
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyle'ek. — Mi njság V 
— Halálozások. — Adakozások. — Szerkesztői mondanivaló. — 
Kyilt-tér. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő : l ágy l i k l é s . 
(L Egyetem-tér 2. sz.) 

• 
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MtJ hatszor haaabzott petit nr, Tagj uiuk helye egTueri igtatásnál 
U kniezál; tíbbszön igtatisnál 10 bmjczir. Bélyegdij külön minden 

Igtatas után 80 kr. 
HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécabm: 

stein ét Vogler Waüniiehgasse Nr. 10, MotM R. SeUeretatto Nr. t 
Opptlik A. WoUioile Nr. SSL 

A kösz v é n y ben szenvedőknek figyelmébe a j á n l v a . 
T. Török József urnák! 

Az Ön által küldött 

„köszvény-vászon" 
hatása községünk betegeinél, bizonyította, hogy ezen egyetlen biztos hatással biró 
vászon a szenvedők által kerestetik. Kérem tehát, küldjön a fenemiitett szerből 
egy szenvedő számára (nálunk a harmadik) egy darabot utánvét mellett 1 frt 
értékben. Maradtam tisztelettel Saigetl János, reform, tanitó. 

Bács, 1877. febr. 28. U. p . Bátorkesz. 4060—2 

•a szegedi országos kiállításon érdeméremmel és a Illik qrsxago. 
Bfaoltogyfllésen Aradon a nagy arany éa ezüst éremmel_knjjntetTg, 

WALSER FERENCZ 

Pserhofer J. 
gyógyszerész Bécsben, 

Singerstrasse lő. „zum goldenen Reichsapfel", 
ajá Íja * t. olvasóknak az alant jegyzett és sok évi tapasztalat utján jeleseknek bizonyult gyógyszeré

szeti különlegességeket é« hatásos házi szereket. 
KB. Megrer dereseknél kérem a czim és postaállomás pontos megjelölését. — Az alant felsorol

takon kívül még sok egyéb különlegességek vannak készletemben és netalán készletemben nem levő 
szerek iránti megrendelések legrövidebb ido alatt és legjutányosabban eszközöltetnek, és felvilágosí
tások legnagyobb készséggel dij nélkül adatnak. — Küldemények a vidékre, bérmentesített pénzküldés 
vagy utánvét mellett. — Vidéki megrendeléseknél csomagolásért darabonkintlOkr. számíttatik nagvobb 
küldeményeknél csomagolás saját költségre. Ismételárasitók jutalékban részesülnek. 

A l í l i c t i k n n <riil!» le,B*> * üvegcse 1 frt o. é. A 
Hr\U3l l l \UII t'üJet mindig melegen és nedvesen 
rartja, oltalmazza meghűlés s ennek következményei 
ellent közvetíti szabályos képződését a fülzsirnak, 
melynek hiánya föoka oly sok fül bajnak. 
Üauaci fíí cTacT w • 0 " , , , * B r ^ , , , , * | , d l ó , • 
n a V a d l IU~O.CC9£ Münchenben, a müncheni 
első orvosi tekintélyek által legkitűnőbb ház;szer 
nek ajánltatott mindennemű gyomorbajok, különö
sen emésztési gyöngeség, étvágy hjány, gyomorhurut 
stb. ellen s ezerszeresen bevált. Üvegcséje 70 kr. 
Amerikai köszvény-kenőcs, gft™" 
san ható, kétségtelenül legjobb szer minden kösz
vényes és csúzos baj, nevezetesen hátgerinczbaj. 
tagszakgatás, görcs, ideges fogfájás, fejfájás, fOl-
szakgatás, stb. stb. ellen. 1 frt 20 kr. 

Anatherin száj-viz, ^Tt-X 
talánosan elismert legjobb fogfentartó szer, 1 üveg
cse 1 frt 40 krajczár. 
^ 7 0 m - 0 C C 0 n T Í a d r - Roin»r»hau»i>ni*l. a 
O ^ C I I I - C a O C l I l l a iatera erősítésére és fentar-
tásira-,eredetifiy gcsékbena2 frt50kr.és 1 frt50kr 
R o n r T Ó c t a n a c - 7 •••ubírtol , kittinö szesz 
D C l I U t C a l d | J d 3 £ nyiit sebek ellen. Egy té
gely ara 50 kr. 

Vértisztitó labdacsok S t ^ , 
labdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal 
megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik beteg
ség, melyben e labdacsok csodás hatásukat ezersze
resen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb 
esetekben, melyekben minden egyéb szer sikerte
lenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor 
és a legrövidebb idö alatt teljes gyógyulást eredmé
nyeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr, 1 tekercs 6 
dobozzal 1 frt 5 kr, postán küldve 1 frt 10 kr. \ 1 te
kercsnél kevesebb nem küldetik szét.) Számtalan 
levél érkezett, melyek irói hálát mondanak e pilu 
Iákért, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyosabb 
betegségekben egészségük helyreállítását köszönik. 
A ki csak egyszer megkísértette, tovább ujánlia 

Chachou aromatisée, = £ ' . : $ 
letét, mely dohányzás stb. következménye, 1 sze
lén cze 50 krajczár. 

Chinai toilette-szappan, * IT akt": 
pangyártas terén. Használata után a bor bársony 
sima lesz és igen kellemes sz*gct tart meg. Igen 
sokáig tart és ki nem szárad. Egy darab 70 kr. 
P i á b a n nni» általánosan ismert jeles háziszer 
r idr iCI-JJUI , hurut, rekedtség, fojtéköb, 
ellen. 1 doboz 35 kr. 

<»b. 

h a g y - b a l Z S a m legbiz»osb szernek van elis
merve mindennemű fagybajok és idült sebek stb. 
ellen. 1 tégely 10 kr. 
H l l C - l í i l i n n a t dr- u'hiK utasítása szerint ke-
l i u a M V U l l d l szitveaLiebig-társaságtólFray-
Hentosban, eredeti szelenczékben 1 font frt 5.30 'A 
f»nt frt 2.75, •/« font frt 1.55,»/. font 85 kr. 

Goly va-balzsam,?;^8 
[ elleni üvegcse40kr. 

Kí l l i r r o m a l*irkrr töl. kitünö szer a bor 
r \ d l I - U Ull lG, [isziátalanságai ellen. 1., 2., 3., 
4. számú. 1 üvegcse 1 frt. 

Lendtner testvérek hires tyúk-
C 7 ű m T 3 n o c 7 9 dobozokban 12 darab60 kr, 
S ^ C I I I - t d U d S l d , 3 d a r a b i 8 trajezár. 

Élet- P Q Q P n P 7 Í a <P r*Sa i c»eppek, svéd 
v o o c i i i ^ t i a cseppek), megromlott gyo

mor, rósz emésztés, mindennemű altesti bajok el eo, 
kitünö háziszer. Egy üvegcse 20 kr. 

t S U k a m a j - O l a j , tisztítva, a legkitűnőbb ml 
"ség. Egy üveg 1 frr. 

Mohanövény-szeletkék,(Mo
z°:{,

t
fl
er;;ea-

dr. Srhneeberger-tAI Pozsonyban, kitünö gyógy
szer köhögés, rekedtség, hurut, stb. ellen. Egy 
doboz 38 krajczár. 
N p i i r n Y v l i n , I f r , , " b n y gyógyszerésztől, al-
I1CUI UAJIIII, p M i füvekből készített növény
kivonat köszvényes, csúzos, különösen pedig min
den gyengeségi bajok ellen. Egy üvegcse 1 forii.t, 
erögebb hatálya 1 irt 20 kr. 

Por lábizzadás ellen. Í ^ E S 
s az ezáltal keletkező kellemetlen szagot, épen tart
ja a lábbeli', és ártalmatlan szernek van beb'zo-
nyulva. Egy doboz ára 50 krajczár, 
F m P Q 7 t n n n r ^r* Gölis-töl, általánosan jeles-
1.111 COL. lUpUI nefc ismert háziszer aranyeres ba
jok, gyomorsavany. gyomorhév, étvágyhiány, dug;.-
áa aib.ellen. Egy doboz 1 frt 20 kr. fél doboz84kr. 

-hajki • p n n r c P»erhofer J tói 
LGIIUlid évek óta orvo-Tannochinin 

sok és Ktkusok által valamennyi hajnövesztő szer 
között a legjobbnak elismerve, 1 csinosan kiállított 
nagy szelencze 2 frt 

E g y e t e r n e s t a p a s z ^ é r ^ T ^ 
mérges kelevények, a lábak régi, idöszakonkint ftl-
nyiló kelései, makacs mirigykelések, fájó pokolvar, 
sebes és gyulladásos mell. megfagyott tagok kösz
vény és hasonló bajok ellen jónak bizonyult. Egy 
tégely 50 krajczár. 

Egyetemes tisztitó-só K K 2 E 
szer megzavart emésztés minden következményei, 
u. m. fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, 
aranyér, dugulás, stb. ellen. Egy csomag ára 1 frt. 
FnntanncT cs- kir- *"• Bíab- w « " h W.-tói, 
I U l J i a p a S s l , évek óta lyukas fogak önplombi-
rozására legjobb szerül ismerve, 1 etni 1 frt 20 kr. 
Fogpor lleider tanár utasítása szerint, egy 

doboz 40 krajczár. 
Mindennemű fogporok, paszták és tinfcturált. 
F n n n v H n n v i S k val°d>«>*°l agy-rmekekfog-
r U y y y U n g y U K , zAsának megkönnyítésére. 
Egy csomag 2 forint. 

George í Pate pektorale-ja.Syikt 
sodás, köhögés, rekedtség, hurut, mell- és tüdöba-
jok, gégebántalmak ellen legjobb és legkelleme
sebb segéd-s?ernek általánosan elismerve. 1 doboz 
ára 50 hraiezár. 

A l e g t ö b b e l ő s o r o l t s p e c i a l i t á s k a p h a t ó B u d a p e s t e n T Ö R Ö K J Ó Z S E F 
•HS1 g y ó g y s z e r é s z u r n á i , k l r á l y - u t c z a 7 . s í . 

Giliszta-csokoládé. 
Hint biztos hatású giliszta-ellenes szer legjobban ajánlható; kellemes ízzel 

birván, a gyermekek azt nagyon örömest veszik magukhoz. 
1 d b á r a h a s z n á l a t i u t a s í t á s s a l 10 k r . o. é. 

F ő r a k t á r a k : Bécsben: Neustein F. gyógysz. Budapesten: Török J. 
gyógysz. Thalmayer és társa. Pécsett: Sipőcz István gyógyszerésznél, valamint a 
birodalom legtöbb gyógyszertáraiban. 3839 

első magyar gép- és tűzoltter-gyár, harang- és érezöntídéje, 
ajánlja szabadalmazott uj szerkezetű fecskendői t , tűzoltó-egyletek 
legénységi felszerelései t , vállalkozik k u t a k , s z i v a t t y ú k 

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

Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gazdaközönségnek, saját-
készitményű és transatlantia szivattyús kntait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütészeti osz-
tályát , 3* 8 0 

Mintaszereléset, tépes árlapot, kMnatra rendeltezésre allanafc. 

fe=3 

!-3 

fióktelep grdély is §ominia részére: golozsrírtt, belsömonostor-nteu. 
I n d e n e d d i g i v i l á g t á r l a t o n , h a l a d á s , j ó i z l é s éi 

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

{karácsonyi ajándék! 
50 frt m Siuprvarrópp, teljesen. 
ff fit egy fieeler & filson-varrógép, telj. 

(!Zfi j t í i l í i i i j á r á s s a l . ) 

15 f̂rt e o La Reine kézi gép teljesen. 
5 évi jót állás mellett, részletfizetésre is elad 

r e> n n o x- ISL át r- o 1 y, 
bécs i -u tcza 15, D e á k - u t c z a s a r k á n . 

Varrógép-üzletem, mely a legrégibb a helybeli piaczon, mechanikai műhellyel van 
összekötve, miáltal azon helyzetben vagyok, hogy javításokat gvorsan éa olcsón 
eszközölhetek. Nagy raktár angol czérna és tükböl, valamint varrogép-alkatrészek-

| bői, jelentékenyen leszállított árakon. 4115 

t^mesvarj Móricz 
ctipö-grára Budapest, 

k i r á l y - n t e z a 2 . sz 
Br. Ortij-féle bál. 

H ö l g y e k n e k : 
Valódi törSk szoftapapncsok 1.20 
Eberlasting v. bdr házi czipö, 

kis és nagy csokrokkal . . 1.70 
Eberlasting vagy bőr húzó to

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

Topánka chagrin-bőrből, jól 
munkálva 3.C0 

Ugyanaz díszített lakk-orral 3.90 
Topánka sálon-lakk mainczi 

börböl glacé- vagy chagrain-
bőr-szárral, igen finom tüzés-
mun kával . 4 . 6 0 

Csizma fénym&ios, chagrain-
vagy bagaria-bőrből, ráncz-
czal és csavart kettős talppal 8.80 

Megrendelések utánvét vagy az 
isszeg beküldése mellett a legjob
ban teljesíttetnek. — Nem tetsző 
árgyak készséggel kicseréltetnek. 

iíés!lete> árjegyzékek liérmístfíküldotaek. 

V i d é k i m e g r e n d e l é s e k 

Csak meggyőződés t k e l l s ze r ezn i ! 
Üzletemet megnagyobbítottam s a rósz üzleti viszonyok
kal sz&mot vetve, az árakat jelentékenyen mérsékeltem : 
ajánlom tehát a 4146 

karácsonyi és újévi ivadra 
arany-, ezüst- és flrágatö- raktáromat 
a t. közönség figyelmébe, és pedig : 
a r a n y g y ű r ű k e t 3 í r t t ó l f e l j e b b 
g y é m á n t g y ű r ű k e t 8 f r t 5 0 k r t ó l •> 
e z ü s t ó r á k a t 7 f r t 5 0 k r t ó l . » 
a r a n y n ő i ó r á k a t 2 0 f r t 5 0 k r t ó l » 

» k e t t ő s f e d é l l e l 3 3 f r t 5 0 k r t ó l » 
a minden e szakba vágó csecsebecséket a legjutányosabb 

árak mellett. 

W I R T H J . ékszerész, 
Budapesten, hatvani-utcia. 

A zálogházból kiváltott arany és ezüst-tárgyak 
igen olcsón kaphatók. ^ ^ 

N e m t e t s z ő c z i k k e k k i c s e r é l t e t n e k . 

O B 

Figyelmeztetés és felvi
lágosításai! 

Még soha nem keltett szépitöszer olyan fel" 
tünést a hajnövesztést illetőleg, mint a 

Winkelmayer~féle 

.ojtcrjÍBgyBkgHi..Hcna; 
mintán alig 16 éves fiatal emberek azáltal oly erős szakállt 
nyernek, mely különten csai későbbi korban, vagy é^nnt-ra 
Bzolott bekövetkezni, és kopasz helyek a fejen, hol már éréken 
át haj nem látszót'. Ismét sbrü hajjal lesznek fedve. 

Nem CSOda tehát, ba sok hamisítás és utánzás fnrdnl élÖ| 
éa egy helybeli üzletember is, Összeköttetésben egy általam €l-
bOCSátott tölti szolgával valami vegyöléket haeonló név alatt 
hirdet, a közönség megcsalattatására és félrevezetésére. 

Még a „Wiener mtdizinische Zeitung4* is ngy nyilatkozik, 
hogy a bojtorjóngyökér-fcSBztnczia jó minőségben esakis "Win-
kelmayeraél található. 

Csalódások kikerülése végett, kéretik tehát mindentiT 
miszerint mindenütt a Wirtkelmayer-féte bojtorjánqyöktr-
esszenciiábiM . valamint a tebt i bojtorjángyokér-készitnie-
nyekröi kérjen. 

ÁRAK:£py uvegcFe bojtorjángytkér esszenczia 90 kx.| 
egy tégely bojtorjángyCkérkenécs 50 kr.: egy tégely brillan
tin, a szakállnak Bzép alakú és ptiháva tételére, 40 kr.; bojtor-
iánqyoker olaj 40 kr.; faojtorjángytlkér vias;kenőcs ::u kr-; 
tojtorjángytikér bajuszpediő 20 kr.; Eau Alhenienne, legjobb 
szer a fejkorpa elűzésére 50 kr.; Purgin, növényi szer, mely a» 
Ősz haj- vagy szakállnak, az eredeti szint visszaadja 1 frt. 
Purgin, csupán növény-anyag minden ásványi vegyülék nélkül, 
s igy teJjessn ártalmatlan. 

Szállítás csak 1 fittől följebb, csomagolással együtt t<> 
ténhetik. —Szállításnál üvegenkint 10 kr. csomagolási dij s» 
míttfitik. 

lözponti szétküldés! raktár: J. Winkelmayer. 
Wien, 6. Bezirk. Gumpcndorferstr. Nr. 159 u. Slumpff rg.Nr 13. 

Budapesten: Ifirak 1. gjógjez. iiraly-ntcza 7. Temesvár: 
Jarouiipz Ernő, pyópysz. Kolozsvár: Szlky Miií-a gyógys. 
( yoni|yo»: Mereitz Nándor, BT6JTJB».  

Előf ize tés i f ö l t é t e l e k : "BABHAPI DJBÍO * ^ ^ 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK " * J u r a -

/ egész é-vre .. 12 írt 
t féléwe 6 • Csupán . VASÁBNAPI DJSAO : ' e(,é"Z *™" " ö * > félévre 4 • Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK / egész évre.. .. 6 frt 

1 félem 3 • 

52. szám.-1877. Budapest, decz ember 30. XXIV. évfolyam. 

TÓTH KÁLMÁN. 

EGYIK nap a másiknak ellensége, mondja 
a példabeszéd; mindeniknek meg
van a maga szüksége; sokszor a 

nagyobbnak, de halaszthatónak háttérbe 
kell lépnie a kisebb, de időszerű előtt. Ez 
magyarázza, hogy irodalmunk egy régi és 
érdemes munkásának arczképe még hiány
zik arczképcsarnokunkból. Eeményteljes 
ifjúból már majdnem veteránná lett; író
sága huszonötödik évfordulóját is hátra 
hagyta már; de ba alkalom nem egyszer 
kínálkozott s ok mindig volt arczképe köz
lésére, közbejött valami vagy valaki, első
séget követelve s azzal biztatva, hogy 
erre többször is lesz alkalom s mindig, 
lesz idő. Ez alkalom most, összes költemé
nyei gyűjteményének megjelenésével mint
egy önként kínálkozik. 

Tóth Kálmán több mint huszonöt éve 
jobb költőink sorában említtetik a méltá
nyos kritika és a közvélemény által. Első 
fiatalságában történt felléptével csakha
mar népszerűvé lett s népszerűségét évti
zedeken át megbírta tartani.Ez magában 
is érdem s a tehetség kétségtelen bizonyí
téka. Mint lyrai és drámai költő, sőt mint 
prózaíró is, a mellett mint országos kép
viselő s a társadalmi és a politikai téren 
szereplő, sok éven át mint egy elismert 
szépirodalmi napilap és egy élezlap ala
pitója s szerkesztője, annyi téren nyert 
tetszést, olykor tapsokat s babért, mindig 
elismerést: hogy a legszerényebbiket, arcz
képe és életrajza közlését már ez is iga
zolja. 

1831-ben, márczius 30-án született 
Baján. Atyja T. György urodalmi főszám
vevő s anyja Nigszty Teréz gondosan és 
gyöngéden nevelték s különösen ez utóbbi 
páratlan szeretetének emlékei kitörülhe-
tetlenek maradtak a gyermek, az ifjú s 
férfiú szivében, ki azt annyi meleg költe
ményben dicsőitette. Első iskoláit szülő
földén jár ta ; 14 éves korában pedig a 
pannonhalmi benczések szentmártoni nö
velő házába lépett, azzal az önkéntes el
határozással, hogy az érdemes és hazafias 
szerzet tagja lesz. Egy súlyos s hosszas 

betegség azonban más gondolatra téritette 
s kilépett a szerzet házából, mielőtt a 
növendéki éveken tul lett volna, hogy a 
világon tevékenyebb pályát válaszszon 
magának s a pécsi lyceumba, majd az 
ottani akadémiába lépett. 

Az irodalom iránt előszeretete s tehet
sége korán nyilatkozott. Már 1846-ban, 
16 éves korában, egy füzetke zsengét 
adott ki; 184-8-ban pedig, a forradalom 
nagyobb tűzre lelkesítvén, néhány verse 
a kor legtekintélyesb szépirodalmi közlö
nyében: az ,,Életképek"-ben is felvé
telre talált. Pestre jővén az egyetemen 

nyílt hadi tanfolyamot hallgatta, mig an
nak a hadjárat aggasztóbb fordulata véget 
nem vetett, s a kormányt, törvényhozást 
és a hadsereget a Tisza partjaira nem szo
rította. Tóth Kálmán, alig 18 éves korá
ban, a honvéd seregbe lépett, néhány csa
tában is részt vett s a hadjárat végén, 
mint főhadnagy tette le a kardot. 

Szive, agya tele volt a szabadsági esz
mékkel s érzelmekkel. De azok gyakorlati 
érvényesítésére akkor csak egy fegyver 
maradt: a toll s az is rendőri felügyelet 
alatt. Egész hévvel a költészetre adta ma
gát. Tanult, olvasott, érzett és irt. Rövid 

TÓTH KÁLMÁN. 




