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BgJ hatszor hasábzott petit «or, Tap? u m k helye efrjszeri iptatásnal 
16 krajezár; tőbbazari igtatasnál 10 krajczar. Bélyegdij Mlftn minden 

igtatás után 30 kr. 

|| Kindó-hivatalnní számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Halle*. 
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fuvó-készitő és nagyszer-kovács 
Budapesten. 

8CS" > l ü h e l y é s r a k t á r : G r y á r - v t t c z a 4 4 . s z . " ^ g 
Ajánlja magát mindennemű 

fúvók s hordható kováestűzhelyek, 
kovács, lakatos, kőfaragó és rézműves 

műszerek, 
nem különben minden e szakba vágó 
munkák készítésére, úgymint ülök 
aczélozására, vas horgonyok kijaví
tására, uj és ócska harangok felsze
relésére a lehető legjutányo-abb ára
kon. Pontos és szilárd szolgálat biz

tosíttatik. 3623 

* 

A cséplési i dény közeledtével felhívjuk t. ez. 
g a z d á i n k és fö ldb i r tokosa ink ügyeimét igen 
mérsékelt áru 

* » 

legjobb minőségit salgótarjáni 

Csodálatraméltó 
a természet ereje, 

ha az h e l l o módon alkalmaztat ik . 

' Bojtorjángyöker-
a legrégibb időtől fogva mint a szőrnövés bár
mely nemének legsikeresebb szere ismer
tetik, s a benne foglalt szörnövesztö anyagok
nak általam létesített concentrálása által va
lódi feltűnést okozó szerré emelkedett, ugy 
annyira, hogy fiatal 15 éves emberek rövid pár 
nap alatt tömött szakállt kaptak. Bizonyítéka 
ennek, miszerint felszólittattam, ajánlanám 
figyelembe azon helyeket, hol a haj- vagy sza-
káílnövés alkalmatlanná válhatnék, miután a 
megkent helyeken, habár eddig ott még a haj
nak nyoma sem lett volna is látható, vagy több 
évi kopaszsájr után is az eredmény bizto9 s a 
hatás meglepő gyors. Hajhullás ellen tüstént 
használ. Még a bécsi »Medizinische Zeitung* 
is oda nyilatkozik, miszerint a bojtorjángyö
kér szesz a legjobb minőségben kapható csak 
az előállító 

Winkelmayer J.-nél 
Bécs . V I . her. Gnmpendorferstrasse 159. 
Budapesten: Török József urnái, király-uteza 7. 

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

II II II 

) 
mely csak nálunk megrendelhető és más hasonló elnevezés alatt forgalomba hozott 
szénnel össze nem tévesztendő. 

Salgótarjáni kőszénbánya részvény-társulat 
Budapest, József tér 6-ik sz. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 3565 

slegnnmagŐsmuTTSö^^ erszágoi 
nzoltogyfllésen Aradon a nagy arany és eiflst éremmel kitűntetve. 

WALSER FERENCZ 

A F R A W K J U N ~ T A R J § U l a A x 
magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent él 

minden könyvárusnál kapható: 

Tiz év Magyarország legújabb történetéből 
1840—1849. 

KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, budapesti magj. kir. egyetemi Unár által. 
I . o s z t á l y . A reformi és nemzetiségi küzdelmektől a szabadságharcz kezdetéig. 

(8-rét V I I I : 320 lap.) 
II. o s z t á l y . A szabadságharcz kezdetétől annak végéig. (8-rét 444 lap.) 

Art a két owtálynak füxve 3 írt 

első magyar gép- és tűzoltószer-gyár, harang- és érczöiitodéje, 
ajánlja szabadalmazott uj szerkezetű fecskendői t , tűzoltó-egyletek 
legénységi felszerelései t , vállalkozik k n t a k . s z i v a t t y n k 

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

Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gazdaközönségnek. Saját-
késxltményü és transatlantla szivattyús kutait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütészeti osz
tályát 3220 

Mintaszereléset, fcépes állapot, tiTánatra rendeltezésre illanat 
riíktilep lEriily és §omaaia részért: Kolozsvárit, belsomonostor• alcza. 

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

Pályázat tanári állomásra. 
A m.-szigeti ref. iyrenin gymoasiumi osztályában eg tanári 

állomásra pályázat nyittatik. 
Az előadandó tárgyak a III . , IV. és V. latin osztályokban: vallás, 

mennyiségtan, történelem és földrajz heti 22 órával. — Évi díjazás: 
700 forint; ha azonban a várakozásnak és igényeknek megfelel, az 
ideiglenes egy év leteltével a rendes tanárok sorábai lépéssel az évi 
díjazás 50 forinttal javittatik; — a mellett e rendes díjazás, minden 
10-ik működési év után 50 forinttal felyebb emeltetik. 

Az ezen állomást elyerni kivánók fölkéretnek, hogy kellően fel
szerelt folyamodványaikat legfelyebb f. é. augusztushó 15-ig Veréczy 
L a j o s h. felügyelő-gondnok úrhoz M. Szigetre beküldeni szívesked
jenek, miután az iskolai év szeptember 1-ső napján veszi kezdetét, a 
mely időben a megválasztandott tanár, helyét elfoglalni köteles. 

Kelt M.-Szigeten, 1877. évi juliushó 15-ik napján tartott párt
fogósági gyűlésből. 

3660 A l y c e u m i kü l igazga tóság . 

H O R V Á T H MIHÁLY. 
Az uj d o l g o z a t m á s o d i k , b ő v í t e t t k i a d á s a . 

Harmadik füzet. — A r a fűzve 1 frt . 
H o r v á t h M i h á l y „Magyarország tör téne lme" czimű nagy mun

kája — melynek második bővített kiadása 1871-től 1874-ig nyolez nagy 
kötetben megjelent — nem szorul ajánlgatásokra vagy dicséretre. Általáno
san el van ismerve, hogy a magyar nemzet szép történetét senki Bem ecse
telte még oly híven, tárgyilagosan, oly széleskörű szakjártasságai és oly 
művészien szép előadással, mint veterán tudósunk. Épen ezért, hazánk ezen 
legterjedelmesebb történetiratának, egy mivelt magyar ember házából sem 
szabadna hiányzani. Azonban a nyolez kötetes nagy műnek az ára 30 fo
rint, s eddigelé a munka csak együttesen, egészében volt megszerezhető. 
Sok mivelt magyar embernek kellett emiatt nélkülözni könyvtárából irodal
munk e drága gyöngyét, mert tudvalevő tény, hogy számos képzett egyén 
van, a ki bármily irodalmi műért sem képes egyszerre 30 forintot kiadni. 
E körülményt tekintetbe véve, határoztuk el, hogy minél több történet-
kedvelő számára megszerezhetövé tegyük nagy történet-irónk e legnagyobb 
alkotását A fentemiitett kiadás nyolez kötetét ennélfogva felosztottuk 30 
füzetre, melyekből havonként két két füzet fog kiadatni. E füzetek egyen
ként megszerezhetők. Egy-egy 10 ívre terjedő füzet ára 1 frt. A részleten
ként való beszerzésnek ezzel tág tere nyílik, s ezentúl csekélyebb megerő-
tetéssel juthat bárki is a becses mű birtokába. 

1 Szelelj határőrség története. 
Irta 

gróf TELEKI DOMOKOS. 
A szerző há t r ahagyo t t k é z i r a t á b ó l közzé t e t t e 

S Z A B Ó K A R O L T . 
A befolyó jövedelem a magyar írói segély-egylet alaptőkéje gyarapítására 

fordittatik. 
Ára füzvefi frt. 

T J I B V , - • i - u - j i i VASÁENAPI ÚJSÁG és / 

Előfizetési föltételek: P0L1TJKA1 mDOTBAoOT •»»«: { 
í egész évre .. 12 írt 

félé-vre. 6 • 
Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG : ' *f*M ™ " * \ félévre . . 

.. 8 frt 
.. 4 • 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
f egész é n e . . .. 6 frt 
\ f é l ém 3 » 

31. szám.-1877. Budapest, augusztus 5. XXIV. évfolyam. 

K L A P K A GYÖRGY. 

A
RÉGIEKBŐL ide hozzám!" Mert ugyan 

tiszteljük a legifjabb nemes ivadékot, 
. hiszen márHorácz elismerte őket leg

hálásabb közönségnek, midőn „virginibus 
puerisque" kantált: — de nem táplálunk 
saját magyarázó tehetségünk iránt legtá
volabbról sem annyi bizalmat, hogy csak 
megközelítőleg is fölébreszthessük ama 
h a n g u l a t o t , melyet e czikkünk élén 
álló név és az általa fölidézett emlékek 
azokban keltenek, a kik amaz időkben, 
illetőleg amaz i d ő v e l éltek, midőn egy 
rövid esztendeig a magyar nemzet, mint 
egy sírjában bántalmazott halott, ,,a ko
porsóból kitörve és eget kérve", — egyszer 
megint o l y a n volt, a milyen n e m volt 
már három-négy századon át, sőt igazán, 
a milyen csak tán a honalapítás első szá
zadában lehete; és a milyen hogy lesz-e 
valaha s ha nem is mindig — csak egyszer
egyszer egy-egy században — hiszen ez 
is e l é g volna arra, hogy egy-egy szá
zadra életét biztosítsa — ezt ma már 
csak óhajtjuk, de tagadhatlanul, inkább 
csak reméljük, mint hiszszük is egyszers
mind. 

A mi egyébiránt még nem baj, és 
nem akadályozza, sőt talán inkább elő
mozdíthatja, hogy megint egyszer olyanok 
legyünk. Mert minél kevésbbé vagyunk 
önmagunkkal, erényeinkkel megelégedve, 
annál nagyobb, mélyebb a törekvés, hogy 
méltók legyünk az elődökhöz. 

Igen, ama sebes villámlásszerü korszak 
némileg hasonlított az olyan sublimisebb 
stylben irt drámai költeményhöz, melyek
ről mondani szokáp, és való is, hogy azo
kat az illető költők csak maguknak irják, 
a színpad művészei csak maguknak ját-
szák, és ennélfogva teljesen és egészen 
csak azok értik át, a kik azt csinálták és 
végig játszák. 

Csak azok, a kik amaz örökre emléke
zetes időkben éltek, és hallották a diadal, 
valamint később az uj mohácsi vész nap
jaiban az e névre szóló „indulót", csak 
azok tudják, mit érzett a nemzet akkor, 
midőn öröme, majd bánata napjaiban azon 
kevesekre emlékezett, kikről a költőnek 

nem volt oka énekelni: „jamais son nom 
n'attristera mes v e r s . . . " 

E kevesek közé tartozik közelmúlt 
történelmünk azon alakja, kinek vonásait 
ezennel, élte alkonyának egyik szintén 
érdekes, tudniillik azon mozamában mu
tatjuk be , . midőn hazafias lelkületének 
egyébkint az egész nemzet által osztott 
áma sejtelmében, hogy megint oly vész
felhők tornyosulnak fölöttünk, melyeket 
csak amaz időszakéhoz hasonló és még 
szerencsésebben vezetett lelkesedés hárít

hatna el, e sejtelemtől sugallva megint 
abban fáradoz, hogy i r á n y t mutasson 
az ujabb nemzedéknek, melynek pihent, 
ifjú vállaira néz és várja tőle megmenté
sét „patriae trepidantis imago." 

Miután pedig mind e mozam, mint az 
illető személyiség múltja, jelene sokkal 
ismeretesebb, semhogy e helyen annak 
részleteibe bocsátkozni fölöslegnek ne 
tartanok, sorainkat csupán azon óhajjal 
zárjuk be, vajha dicsteljes közelmultunk 
és közéletünk ezen egyik legérdemesebb 

K L A P K A G Y Ö R G Y . 
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alakjának ezuttali fáradozásai is oly ba
bérokat teremjenek a hazának, melyek 
az előbbiek koszorújában méltó és mint
egy bekoronázó helyet foglaljanak! 

V—a J—5. 

Erdei kaland. 
(Népmonda.) 

Mátyás király! lovadon 
Rövid lesz a kengyel! 
Csúffá teszen, fogadom, 
A cseh meg a lengyel! 
„Hogy csúffá tesz, majd elválik, 
Állok nékik mindhalálig! 
Egyre kettő jobb, mint három. 
Ezt a kettőt bizva várom!" 

És kiment a daliákkal 
A cseh földre a király; 
Küzdeni a félvilággal 
Bátor szivvel készen áll. 
Hej vigyázz! mig vad Podjebrád 
Fut előled, hálót vet rád ! 
Gyávaság a szövetsége: 
S itthoni baj lesz a vége! 

Ks hogy nincs a macska itthon, 
Czinczog is már sok egér: 
Összesugnak-bugnak titkon, 
S küldenek az érsekér'. 
„János érsek! mondsza, nemde 
Téged csúfolt szemtől szembe ? 
Kinevette jó tanácsod; 
Hát ilyet szült tanításod ?" . . . 

Megy a hírnök véres habbal, 
Versenyt fut a téli nappal; 
A cseh földig meg sem áll: 
Ott csatázik a király. 
„Oh ! király! ha még időzöl, 
Akkor már hiába győzöl! 
Otthon elvész koronád, 
Pártütés fog csapni rád! 

„Együtt minden ellenséged, 
Meg akarnak ölni téged ; 
János érsek az, ki benne 
Főkolompos, czinkos lenne!" 
Mátyás király mosolyog: 
„Biz ez czifra egy dolog ! 
No de se baj! csak pihend ki 
Magadat, s ne tudja senki!" 

Podjebráddal kész a béke ; 
Harcznak, háborúnak vége. 
Jönnek haza, a határon, 
Ott vár lovas ember három. 
„Uram király, téged várunk, 
Az országút rósz lett náhink : 
A jó útra vezetünk el, 
Igaz magyar hűségünkkel." 

„„Soha jobbkor ! ez derék! 
Elfogadom a cserét. 
Menjünk!" " Sápad a sereg, 
Sok kapitány kesereg: 
„Uram király, tőrbe csalnak, 
Szűk ösvénye a hegyaljnak 
Pártosokkal van tele, 
Hidd meg elveszünk bele!" 

„„Ha ti féltek, hát ne gyertek!"" 
Ezzel ott hagyván a serget, 
Mint a villám tova tűn : 
Csak három követi híín. 
Követi hűn az a három, 
A ki várta a határon, 
S titkon összemosolyog: 
„Gyönyörűn megy a dolog!" 

Mint a szélvész ugy rohannak, 
Erdő közepébe vannak. 
„„Pajzsom, vértem kellemetlen! 
Okosabb lesz ha levedlem ! "" 
A király szól, s igy tesz is, 
Porba hull a vért, paizs : 
„ „ H á t ti nem cselekszitek "?"" 
„Félünk meglep a hideg !" 

Mint a szélvész ugy rohannak, 
Még nagyobb erdőbe vannak : 
„ , ,Eh! minek kard és a fegyver! 
Félünk, hogy valaki megver?"" 
S eldobálja fegyverit. 
Lova szomorún nyerit; 
De a király fölkaczag: 
„„Mért sápadtok úrfiak ?"" 

És tovább a mint rohannak. 
Lelkük fogyik a lovaknak ; 
Összeroskad mind a négy : 
No király ! most hova mégy ? 
,,„Ejh ! baján ki andalog ? 
Hát megyünk tovább gyalog ! 
Ugy sincs több út, s erre már 
Megüzött madár se j á r . "" 

S gyalog mennek, mendegélnek, 
Még sűrűbb erdőbe érnek : 
Három vitéz fegyveresen, 
A királynak nincs botja sem. 
Hát a mint igy mendegélnek, 
Sűrűjéből a cserének 
Megjelen egy szörnyű farkas ; — 
Kardot ránt a három kardos. 

De a király szól mosolygva : 
„„Kardnak minek lenne dolga ?'" 
Alighogy kimondja ezt, 
Három hős remegni kezd ; 
Mert egyfelől egy nagy medve, 
Két lábra egyenesedve, 
Másfelől egy vad bölény 
Bőgi : nos ki a legény ? 

S mind a három fene állat 
Egyenest megy a királynak ; 
No most vége ! hiszik szentül, 
Ám a király meg sem rendül : 
Fölkent feje mintha csak 
Földre szállott voln' a nap, 
A vadakra úgy sugárzik, 
S isten tiltó ujja látszik. 

Mint a gyermek, kit megvernek, 
Szűkül a vad mind a hány ; 
Fark csóválva, csúszva-kúszva, 
Meglapul mind azután: 
Három lovag, hogy ezt nézi 
Tagjait remegni érzi, 
Megigézve, megalázva, 
Várja sorsát, kinos lázba. 

Ekkor Mátyás odafordul 
A háromhoz s rájuk mordul: 
„„Nos! mit féltek s késtek még ? 
Egyre három csak elég! 
Öljétek meg a királyt, 
Ki segélyért sem kiált! 
Tudok mindent! nos mit késtek ? 
Csak igy nem lesz büntetésiek !"" 

De a király alig végzi, 
Három lovag szeme ég k i : 
Sirva-riva földre esnek, 
Hangosan kegyelmet esdnek. 
S mig esengnek, azalatt 
Mind a három fenevad, 
Mozdul, közeüt hozzájuk, 
Karmos lábát teszi rájuk. 

Ha a király azt akarná, 
Bögtön összevissza marná 
Három éhes fenevad 
A telítetlen úrfikat: 
De a király nem akarja, 
Védi őket szava, karja, 
És a háron fenevad, 
Hízelegve szót fogad 

Hej ! mi történt'? mily csoda ? 
Ostrom alatt áll Buda! 
Ember ember hátán hemzseg ; 
Odagyült az egész nemzet 
„Hol a király ? — igy kiált, — 
Mutassátok a királyt! 
Addig innen nem megyünk el! 
Mig nem látjuk a szemünkkel! 

„Hol a király ? Ti urak, 
Gyalázatos czudarak, 
Hol a király, a mi védünk ? 
Mondjátok meg, mert széttépünk !" 
Zúg a nép, s már tenne is, de 
Mindig közel van az Isten 
Hol a veszély legnagyobb . . . . 
„„Nos mi baj van ? — Itt vagyok !"" 

Ifj. Ábrányi Kornél. 

Déryné naplójából. 
XVIII . 

A kolozsvári nagy színtársulat. — Kiválóbb tagjai. — 
Egy ismeretlen darab Bánk-bán szerzőjétől. — Hel-
meczi. — A Rondella és a pesti magyar színtársulat 

utolsó napjai. — Elbncsúzás Pestről. 

A pesti társaság, melynél pályámat 
kezdtem, nagyobbára Erdélyből származott 
Pestre. Kolozsvárnak, az én felejthetetlen 
második hazámnak jutott legelőször eszébe, 
hogy legyen magyar színtársulat, — és lett. 

Oh, Kolozsvárott igen műértő és mű
velt közönség volt s lelkesen pártolta a 
színészetet! 

Ott ebben az időben roppant nagy 
számú társulat volt együtt s közte hivatott 
művészek. A nők közül Kótsiné, Székelyné, 
Murányiné voltak, a kiket leginkább kiemel
tek, — a férfiak közül Kótsi, Czoelestin s 
több mások. 

Báró Wesselényi volt az intendánsuk, 
színházi épület híjában gróf Rhédeyné en
gedte át a színtársulatnak egy roppant 
nagy szalonját, azt alkalmazták szín
padnak. 

B. Wesselényi borzasztó dühös ember 
volt; sok sajátságos esemény történt kor
mányzása alatt. Tömérdek anekdotákat 
mondanak felőle, kivált arról, mikép kí
nozta az alább rendelt színészeket. 

Volt ott a többi közt egy Simonfi nevű 
szinmester és egy Magyar nevű súgó. Ezt 
a kettőt sehogy se szenvedhette a báró, 
mindig is tett velők valami mókát, de a 
legnagyobb komolysággal. 

Simonffi arról volt megjegyezve, hogy 
szörnyű siró képet csinált mindig ós igen 
hebegett, és — már csak kimondom, — 
igen ostoba volt. Magyar pedig egy igen 
magas szál ember, ujjnyi vastagságú ajak
kal, fülig érő nagy szájjal. Amellett nagy
ehetőségéről volt ismeretes, ugy hogy 
Kolozsvárott senki sem akarta kosztra 
befogadni. 

Egyszer elkésett a próbáról. A báró 
már nagyon mérges volt, s a mint belép 
Magyar, azt mondja a báró Simonffinak: 

— Eredj, te majom, csipd fülön azt a 
Góliátot, vezesd a nagy tükör elé, hadd 
lássa azt a gyönyörű pofáját, aztán kap 
ebédre egy kis kolibri-nyelvet, talán csak 
jóllakik vele. 

8 szegény kis Simonffinak csakugyan 
föl kellett kapaszkodni a Magyar füléhez, 
megcsípni s a fülénél fogva oda vezetni a 
a nagy tükör elé. 

— No, — kérdi a báró, — látja kend 
magát ? No hát mihez hasonlít kend ? 

— Nem tudom, nagyságos uram, hogy 
mihez méltóztatik parancsolni, hogy ha
sonlítsak ? — viszonzá Magyar siral
masan. 

— Egy nagy szájú tengeri harcsához. 
Ugy-e urak ? 

S igy folyt ez mindig. 
Nem tudom, hány évig vezette a báró 

a társaság dolgait; de végre mégis csak 
megsokalták a színész urak a sok vexát, 
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összebeszéltek, hogy ott hagyják s kijön
nek Magyarországra. 

S ugy is lőn. 
A társaság többnyire nemes ifjakból, 

tanulókból és gubernalistákból állott. Mu
rányi nevezetesen már asszesszor volt, 
pedig igen fiatal volt még. De igen szép, 
tanult fiatal ember lévén és énekelni is 
tudván, rábeszélték, hogy legyen színész, 
és az lett. A nők is mind igen jó házakból 
valók voltak. 

Kijöttek hát Magyarországra s Debre-
czenben megállottak. Egy ideig aztán ott 
játszottak. De meghasonlottak egymás 
közt, s igen nagy levén a személyzet, — a 
társaság két felé oszlott, fele maradt Debre-
czenben, fele indult Pestnek. Az a rész, 
mely Pestre jött, igen sokáig együtt ma
radt. 

Még mielőtt én oda kerültem volna, 
sok jelesek voltak oda szerződve. Ilyen 
volt Rehákné, de különösen Kantomé, ki itt 
nőtte ki magát valódi nagy művésznővé. 
Kántor, ki komikus szerepvivő volt, meg
szerette s itt vette el nőül, — aztán elmen
tek Debreczenbe s az ott állomásozó tár
sulathoz szerződtek, ugy hogy midőn ón 
oda mentem, már Kántorok nem voltak 
ott, s én nem láthattam őket játszani, csu
pán dicsérni hallottam Kántort mint igen 
jó komikust, Kantomét mint a ki magas 
művészettel személyesiti a fiatal drámai 
hősnőket. 

Igy jöttek-mentek aztán a kétfelé osz
lott társaság egyes tagjai onnan ide, 
innen oda vendégszerepelni, — némely 
része a pestieknek aztán ott is maradt a 
debreczenieknél. Kótsi és neje pedig visz-
szamentek Kolozsvárra. Kótsi lemondott 
a szinészetről, Kótsiné meghalt. 

Kótsinéról azt mondják, oly szép volt 
színpadon is, hogy midőn keresztül utaz- j 
tak egyszer Miskolczon s ott maradtak 
néhány előadásra: egy fiatal tanuló ott j 
ült az első székben, s a mint Kótsiné reá 
emelte szemeit, — rögtön elájult. Csak
ugyan — mondják, — volt valami igéző 
a szemében, de nagyon jól játszott is, s azt 
hiszem, — a hatás, melyet a fiatal emberre 
tett, szép szemén kivül játékának is tulaj- : 

donitható. 
Eehákné szintén lelépett a színpadról, 

de Pesten maradt. Azóta csipketisztitás-
ból élt. Róla semmit nem hallottam, a mi 
megragadt volna emlékezetemben, csak 
hogy ügyvédnek volt a neje. Egyszer én 
is voltam nála, s ő igen barátságos és nyá
jas volt hozzám. j 

Értésére adta egy napon az intendáns 
Kulcsár István ur a társaságnak, hogy csak 
ennyi meg ennyi ideig játszhatunk, azért 
ugy igyekezzék minden ember rendezni a 
dolgait, hogy ő a társaságot el szándé
kozik utaztatni Pestről végképen. 

Végkép! Oh istenem! Elválnom min
den örömömtől, gyermekkori játszótár
sainktól, minden ismerőseimtől, kiknek 
szeretetét, pártfogóimtól, kiknek jó indu
latát oly nagy mértékben kivívnom sike
rült, — el kell válnom az én kedves Pes
temtől, hol nyolcz éves koromtól fogva 
szerettem é ln i . . . 

Ez az átkos árnyoldala a szinészeti 
pályának:—jönni , menni, válni! A né
zők előtt vig szerepet játszol, kaczagsz, a 
nézőt magaddal ragadod csupa jó kedved
ben, aztán haza mégy, s ott sírsz bána
todban fájó szívvel, ha magadra maradsz, i 
Mert csak akkor szabad örülni könyeidnek, 
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mikor senki se lát. Pedig igen igen sokszor 
éri a színésznőt, hogy a köny kitörni indul 
belőle. Többször, én azt hiszem, mint más 
akármi nőt! 

De elutazásunk Pestről azért mindig 
csak haladt. 

Egyszer Kulcsár István ur gyűlést hir
det. Összegyültünk. 

— Most — úgymond, — az uraknak 
azon kell igyekezni, hogy sok uj darabokat 
adjanak, melyekkel begyüjtsék a publiku
mot, hogy sok pénzük legyen az elutazás
kor, s necsak hogy itt mindent tisztába 
hozzanak, de utravalójuk is elég legyen, 
hogy szép hirökhöz méltókép és illendően 
jelenhessenek meg. Mert messze és ide
genek közé mennek. —• Tegnap, — igy 
folytatá, — egy fiatal ember jelent meg 
nálam s egy színdarabot hozva, igen kért, 
hogy adassam elé. Nevét azonban csak 
akkor mondja meg, ha tetszésben részesül 
a darab. Nekem nem volt időm elolvasni, 
tartsanak belőle olvasó próbát. A személy
zet után oda van irva a szerepek kiosztása 
is. Itt hagyom önöket, adják be vélemé
nyüket a darab mineműségéről. 

Kulcsár ur elment, a rendező olvassa 
a darabot. 

Midőn vége volt, egy mellettem ülő 
színész azt súgja a fülembe: 

— Nem vett észre semmit ? Hiszen ez a 
maga története, — ebben maga van érde
kelve. 

— Vettem észre — mondom — egy 
kis vonatkozást. De hiszen én nem vagyok 
kaczér, itt ez a nő pedig az egész darab 
alatt csupa kaczérságból áll, aztán végül 
sül ki, hogy testvérbátyja, a kivel szerelmi 
viszonyt folytat. 

— De — mondja a szomszédom, — 
nézze, a nevek is azt bizonyítják, hogy ez 
az egész a társaságot illeti. íme nézze a 
személyek: 

Deresházi Déry 
Deresháziné Déryné 
Benedeki Benke 
Muraközi Murányi 
Gyergyoviczky * 
Nyalóczi Nagy 

és igy tovább az egész társaság tagjai ne
vének első szillabái mind igy voltak kiírva, 
ugy hogy mindenikünkre rá lehet ismerni. 

A darab czimje pedig volt: A rózsa-
harcz, vagy: az ártatlan legyek a szemtelen 
pókok közt. 

Én már a darab czimjét is sületlennek 
találtam, de egy szót sem szóltam, csak 
oda megyek Benkéhez s mondom: 

— Adja csak ide azt a darabot, atyus, 
keresztül akarom lapozni, minthogy nekem 
van benne a főszerepem. 

— De a szerepeket kell kiíratni belőle 
— viszonzá atyus. 

— Majd holnap — mondom s azzal 
mentem egyenesen Kulcsár István úrhoz 
a darabbal. 

— Tekintetes ur , ezt a darabot nem 
adjuk elő. 

— Nem-é? 
— De nem ám! 
— Hát mi okból? 
— Itt van, elhoztam, s igen kérem, tes

sék eltiltani és örökre megsemmisíteni ; 
mert engem akarnak kompromittálni vele 
és ha szinre kerül, én azonnal elhagyom 
a társaságot s megyek Debreczenbe. 

— A volna még a szép! — kiáltja Kul-

* Egy gazdag pesti gavallérnak volt ehhez hasonló 
neve, ki udvarló szerepet akart vinni D-né körül, de ne
vetségesen pórul járt vele. 
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csár ur — no hát ez a darab nem lát nap
világot többé. 

Szépen megköszöntem s haza mentem. 
Másnap csak bámulnak a tagok, hogy 

nem írhatnak szerepeket — én meg frics
kát mutattam nekik kaczagva, de egy 
szót se szóltam. 

Végre tudtomra esett, s igen roszul 
esett, hogy a darabot nem más irta, mint 
Katona József, a Bánkbán szerzője. 

Azonban a városi szépítő bizottság 
által leromboltatni tervezett Rondella még 
most sem indult a mindenek útjára, — 
azaz: enyészetnek, s mi maradtunk és 
folytattuk előadásainkat. 

De miután Déry elutazott Szirmiumba 
állomás után nézni s én még soha nem 
laktam egyedül — féltem, én nem tudom, 
mitől féltem ? — s miután Murányiékhoz 
lakni a sok gyerek miatt nem mehettem: 
a velők egy udvarban lakó Nagyékhoz köl
töztem, kik csak kettecskén voltak. 

— Hála istennek! — mondám, — 
I most már ismét leány vagyok, legalább 
í annak képzelem magamat. 

Vidáék is már rég bejöttek Törtelyről 
lakni és épen abban az udvarban fogadtak 
szállást. Ezt én igen szerettem, mert ők 
is még mindig a régi hajlammal viseltet
tek irántam. 

Itt jó alkalmam nyílt uj ismeretségeket 
csinálni. Nevezetesen épen akkoriban me
rült föl egy hírneves egyéniség, Helmeczi. 
Még akkor igen fiatal volt, de szép eszű s 
jövőre szép reményt nyújtó ifjú ember. Én 
az eszes, értelmes embereket mindig igen 
szerettem, ő Vidáéknál a ház valódi barátja 
ként szerepelt, szerették igen, az ur nem 
lehetett el nála nélkül, Vidáné nem sze
rette nélkülözni, mindennapos volt a ház
nál s egész napokat nem eresztették haza. 
Igy Vidáné engem is csak akkor eresztett 

| szobámba, ha próbára vagy játékra kellett 
készülnöm. 

Mondja egyszer, a mint négyen együtt 
| ülünk, Vidáné férjéhez: 

— Ugye, Laczikám, furcsán vagyunk 
mi mind a ketten ezzel a két elhagyott 
árvával. Te a kis Rózának eleitől párt-

! fogója voltál, én meg Helmeczinek lettem 
i anyja, ámbár még ilyen nagy kamasz fiam 

nem lehetne. — Hát már most azt mon
dom én nektek, gyerekek, hogy ti is ugy 
szeressétek egymást, mint testvérek. 

— Oh ezer örömmel, — kiáltá Hel-
meczi, — mindjárt kérem is a testvéri 
csókot. 

— Ohó! — mondám, — a testvérek 
nem igen csókolgatják egymást, és átalán 
fogva nincs osztogatni való csókom. Le-

I hetünk mi a nélkül is testvérek s én ezen
túl bátyámnak hivom. 

Igy kötöttük meg a testvéri szövet-
! séget. 

Vidáék által ismerkedtem meg Kova-
csóczi Ádám úrral is, aki a kis gróf Károlyi 

| Györgynek volt a magyar praefektusa. 
Mivelt, komoly, de minden fesz nélküli, 

i elegáns modorú férfiú — s nagy szinháe-
kedvelő. Mindig gyászban jár t , — nem 

| tudom, mért. En egy érdemes barátot, jeles 
j tanítót találtam benne, ki becsülésemet a 
| legnagyobb mértékben kiérdemelte. 

Egy nap aztán megint gyűlést hirdet 
Kulcsár ur, meghagyva szigorúan, hogy 
az egész társaság együtt legyen. Midőn 
mind oda fönn voltunk, bejő Kulcsár ur, 
egy nagy pecsétes levelet hozván kezében 
8 tudtára adja a társaságnak, hogy holnap 
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lesz az utolsó játék, s aztán elkezdik bon
tani a Rondellát. 

— Itt adom át önöknek — úgymond 
— ezt az ajánló levelet, melyet Pestvár
megyétől eszközöltem ki az önök szá
mára. Mehetnek vele,miut „Pestvármegye 
által pártfogolt társaság" egész 
Magyar- és Erdélyországon ke
resztül-kasul. Menjenek és hir
dessék a magyar nyelvet és 
terje8zszék, mint hajdan az 
apostolok az egy igaz hitet. Pest 
soha se fog közömbös lenni 
sorsuk iránt és ezentúl is leve
lezésben kívánok lenni önökkel 
s valahányszor szükségök lesz 
tanácsomra vagy intézkedé • 
semre, szólítsanak föl bizalma
san barátságos tudósításaikkal, 
— mindenkor részt vevő barát-
jókra találnak bennem. A szép 
magaviseletet nem kell ajánla
nom, az mind az igazgatóság, 
mind a közönség elismerését 
kiérdemelte. Éljenek boldogul! 
Legelőször is Egerbe, onnan 
Miskolczra törekedjenek. Sze
rencse vezérelje önöket utjo-
kon. 

Mindenikünk könyezve bo-
csuzott el a derék Kulcsár 
István úrtól és kedves Pes
tünktől s abban minden jó is
merősünktől. 

így indult el aztán bizony
talan nagy vándorútjára a tár
saság, s vele én, — valamenz-
nyi közt talán a legnehezebb 
szívvel. 

(Folyt, köreik.) 

Samylnak, e népek hősének és apostolának szel
leme fel fog még támadni vele együtt fogságba 
esett fiaiban és az elvesztett szabadság nevében 
küzdő cserkeszek, abkházok és csecsenczek ismét 
ijesztő rémeivé lesznek a gőgös moszkóknak. 
S ime a telhetetlen, a mindig több meg több 

T GHAZI MEHMED, SAMYL FIA. 

szerencsekereke forgandó és a diplomaták sze
szélye változékony; a véres küzdelmek vívmá
nyait egyetlen toll-vonás a diplomaták zöld 
asztalánál megsemmisítheti, s a jobb sorsra 
érdemes hősök hiába ontották verőket bérezés 
hazájckért . . . 

Ghazi Mehmed, a törökök 
ázsiai hadseregében küzdő cserkesz 
szabadcsapatok fővezére, a dicső 
emlékű Sarnyl cserkesz vezér fia, 
világhírű atyjához még külsőleg is 
meglepően hasonlít; magas ter
metű, karcsú testalkatú, erőteljes 
férfi, s arczának inkább okos, ra
vasz, mint merész ^kifejezése van. 
Hajának és szakálának vörös színe 
nagyon feltűnő, valamint ama szo
kása is, hogy orrán csíptetőt visel 
(rajzunkról azonban e csíptető el 
van hagyva), mely sehogy sem talál 
phantasztikus, harczias öltözetével. 

Ghazi Mehmed atyjával együtt 
került orosz fogságba és az udvar 
felügyelete alatt Szt.-Pétervártt ne
velték. Azon igyekeztek, hogy lel
kéből atyjának, a Kaukázus hős 
lelkű védelmezőjének, még az emlé
két is lehetőleg kitöröljék. Fivére 
az orosz hadseregben szolgált; de 
ő maga sehogy sem érezte jól ma
gát az európai, jobban mondva az 
orosz viszonyok közt (a mi teljes
séggel nem mindegy), s minden 
alkalmat felhasznált, hogy a kelet
tel minél szorosabb összekötte
tésbe léphessen. Végre a czár enge
delmével oda hagyta Oroszországot 
és Konstantinápolyban települt le. 
Itt a keleti bonyodalmaknak mind
iárt az elején mind jobban-jobban 

A HABORUBOL.—BOMBA BECSAPÁSA A RUSCSUKI KATONAI KÓRHÁZBA. 

Grliazi Mehmeci Samvl fia. 
a cserkesz szabadcsapatok vezére Ázsiában. 

Midőn a Kaukázus szabad népeit Oroszor
szág hosszas küzdelmek, s óriási áldozatok árán 
végre a rabszolgaság lealázó jármába kénysze
ritette, alig merte volna remélni valaki, hogy 

idegen birtokra és vagyonra vágyó ellenség 
felfuvalkodottsága meghozta, előidézte még egy
szer a szabadulás óráját, s a Kaukázus népei 
fölkeltek százados elnyomóik ellen. Sikerül-e 
kiküzdeniök, s ha kiküzdötték, megtartaniuk 
függetlenségöket és szabadságukat ? — erre ma 
még nehéz volna biztos feleletet adni. A háború 

közeledett a török kormányhoz és összekötte
tésbe lépett az Örményországban török uralom 
alatt élő cserkeszekkel. 

Ghazi Mehmed a háború kitörése után 
nyíltan föllépett mint mohammedán és Orosz
ország ellensége, néhány száz cserkeszből sza
badcsapatot alakított, s a porta őt június elején 
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Trapezuntba küldötte. Csapata itt gyorsan erős
bödött, s a Szoghanlü-hegység szorosutaiban 
működött, hol a Ghazi Mehmed név naponként 
nj meg uj híveket csalt e szabad cserkesz csa
patba. Tudjuk, hogy a cserkeszek harezmódja 
főleg a guerilla-csatározás, az úgynevezett 
„apró háború". A nyílt csatákat kerülik, elsán-

fedett pontok védelmében tanusitni szokott szí
vósságok ós kitartásuk mégis arra kényszeríti 
az oroszokat, hogy minden lépést nagyon is 
fontolóra vegyenek, mielőtt a cserkeszekkel 
szemben előnyomulásra szánnák el magukat. 
Ezért okoz nekik a kaukázusi fölkelés oly nagy 
és hiába titkolt zavart, s csak helyeselhetjük, 

Ruscsuk és erődítményei. 
A dunai török várak közül a korábbi orosz

török háborúk alatt leginkább csak Szilisztria 
és Viddin szerepeltek. Ámde mióta Bolgáror 
szagot Várnától Ruscsukig vasút szeli keresztül, 
mely Sumlának, e török Komáromnak, ugy 
szólva épen falai alatt vonul tova, Buscsuknak 

A HABORUBOL. — A BOMBÁZÁS ELSŐ NAPJA RUSCSUKBAN. 

A HÁBORÚBÓL. — ÉJJELI JELENET RUSCSUK UTCZÁIN. 

czolják magukat a hegyek közt, s különösen a 
magas fekvésű sziklautak védelmére alkalma
sak. Bár igen kitűnő lövészek, ócska szerkezetű 
lőfegyvereikkel bajosan állhatnak meg a rendes 
csapatok előtt, melyeknek uj készítésű, messze
hordó fegyvereik vannak. Még kevesebb sikerrel 
működhetnek a tüzérség ellenében. Ámde a 

hogy a török kormány Ghazi Mehmedet most 
már a Kaukázusba küldötte, hogy személyes 
jelenlétével s származásának nimbusával kitar
tásra lelkesítse s ha lehet, közös, együttes 
működésre birja föllázad honfitársait a közös 
ellenség ellen. 

már csupán azért is, hogy e vasútvonalnak 
végállomását, s azonkívül egy rendkívül fontos 
és kitűnő hadmüködósi vonalnak központját és 
alapját képezi, első rangú és fontosságú erős
séggé kellett átalakulnia. Ruscsuk ezelőtt is 
meg volt erősítve, ámde korábbi erődmüvei 
majdnem mind abból a korból valók, a mikor 
a törökök minden félig-meddig fontos helvét 
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kőfallal és tornyokkal vettek körül, hogy meg
lepetésektől ne kelljen tartaniok. Hogy e gyarló 
erődítési müvek egészen korunkig megmarad
hattak, ennek oka főleg ama körülményben 
keresendő, hogy a törökök nem nagyon szeret
nek építkezni, ugy hogy városaik nem hogy 
nagyobbodtak volna, sőt inkább szemlátomást 
kisebbedtek az idők folytával, s igy semmi okuk 
nem volt arra, hogy a régi falakat lebontsák és 
ujakkal cseréljék fel. Hanem az idők semmit 
sem kímélő vas fogai megtették a magukét 
Buscsukban is, ugy, hogy a ki e várost és várat 
kevéssel a háború kitörése előtt látta, nem igen 
fogja egyhamar feledni a mindenféle piszokkal 
és szeméttel telt várárkokat és romlatag bás
tyákat, melyek Ruscsukot bizonyára nem tün
tették föl egy modern t háborúban szerepelhető 
hatalmas védvárnak. Ámde a mit évek, mond
hatni évtizedek hosszú során keresztül elmu
lasztottak, dicséretre méltó buzgalommal hozták 
helyre az utóbbi hónapok alatt. Euscsuk min
den zigzugát javítani vagy újjá építeni kezdet
ték, az árkokból kitisztották a szemetet és 
törmeléket, s az elégtelen tüzérségi fölszerelést 
egészen uj berendezésű löveg-parkkal helyette
sitették. Hanem azért maga Euscsuk, mint 
erősség, ma is csak másodrangú értékkel és 
jelentősséggel bir, s ellentállási képessége nem 
A várban és erődítéseiben, hanem az ideiglenes 
ós állandó külerődök ama koszorújában fekszik, 
melyek a várost délen ós keleten hatalmas kör
ben övezik és e helyet valóságos elsánczolt 
táborrá teszik. 

A mi magát Ruscsukot illeti, a várost bás
tyákkal ellátott körfal veszi körül; mely nagyban 
és egészben szabálytalan ötszöget képez. Az 
igen hosszú középsánczok (átlagosan véve min
denik 500 lépés) 12 szabályszerűen épített bás
tyát kötnek össze, továbbá két bástyaszerü erő
dítési müvet a nyugoti homlokvonalon és egy 
nagyobb erődítményt a Dunaparton, mely Tuna-
Kaleh vagy kikötőhelynevet visel. A bástyákból 
kettő az északi, négy a keleti, három a déli és 
hat a nyugoti vagyis dunai homlokvonalon fek
szik. Minthogy e bástyákban mintegy 90 löve
get helyeztek el, a vár körvonala pedig nem 
épen 9000 lépésnyi hosszú, minden 100 lépésre 
egy löveg jut. A mérsékelt arányú, azaz nem 
igen széles ós mély árok nagy része viz alá 
helyezhető. Kár, hogy a várban kevés bomba
mentes helyiség található az élelmi és lőszerek 
számára, minthogy a meglevő kazamaták inkább 
csak védelemre vannak szánva. Ez okból a csa
patok legnagyobb része is a városon kivül tábo
rozik, lehetőleg afiyurgyevótól keletre fölállított 
nehéz muszka ágyuk lötávolán tul, s különösen 
a város keleti oldalán emelkedő fennsikszerü 
magaslatok mutatkoztak egy állandó tábor szá
mára igen alkalmas helyiségnek. 

A ruscsuki várőrség s a mozgó csapatosz-
tályok, melyeknek létszámát együttvéve 40 gya
log és öt lovas századra teszik, 66 tábori üteggel, 
s 3000 főnyi rendetlen csapattal, e szerint a rus
csuki pályaudvar és a Lom folyó közt eső téren 
vannak Ö3zpontositva, s részint a város, részint 
meg ama sok és nagy előretolt vódmű fedezi 
őket, melyek a Ruscsuktól dél és kelet felé 
emelkedő valamennyi magaslaton fölállítva ós 
berendezve vannak. A tábort magát több gyalo°" 
sánczmű és vadász-árok védelmezi elülről. Az 
előre tolt erődök sorát a téres, de ha egy s más 
dologból következtetni lehet, csak gyengén föl
szerelt Szaid pasa csillagsáncz nyitja me^ a 
város északkeleti oldalán, közvetlenül a Duna 
partján, s 1700 lépésnyire az ez irányban leg
távolabbra kiálló Tachle-Achmed bástyától. Ez 
ós a körfal közt, de az utóbbihoz közelebb valami 
bástyázott elővódmü van két bástyával, melye
ket 500 lépés hosszú közópsáncz köt egymással 
össze és a melyek a Szilisztria felé vivő ut, 
valamint a pályaudvar és vaspálya fölött ural
kodnak. E nagy terjedelmű erődművet Szal-
hané-Tabiának nevezik ama nagy mészárszék
től, mely az ottani külvárosban fekszik. 

A legközelebbi nagyobb erőd a Száry-Bair 
váracs, 3000 lépésre dél felé a Szaid-Tabiától 
ós a város körfalától kelet felé 1000 lépésnvire, 
nagy terület fölött uralkodó magaslaton. Húsz 
löveggel van fölszerelve s két mellékerődje van, 
a Dilán- és Kiasznova-Tábiák, melyek közül az 
első a Lom jobb-parti oldalán, a másik attól 
meglehetős távolságra a túlsó parton emelkedik. 
A Szaid- és Száry-Bair-Tábiákkal együtt egyenT 
oldalú háromszögöt képez a várostól északkelet 

felé, közvetlenül a vaspálya mellett emelkedő 
Bagli-Tábia nevű zárt erőd. Euscsuk erődítési 
övének három legfontosabb és legerősebb véd-
müve a várostól délre a közte és a Lom folyó 
közt tova húzódó halomlánczon emelkedik. E 
három váracs közt a közbülső, a Levant-Tábia, 
legerősebb. Félig állandó rendszerben van építve 
s 3G löveggel fölszerelve, a melyeknek fele állí
tólag Krupp-szerkezetü. Az erőd előrészét ösz-
szesen 18 ágyúval ellátott két vállvéd fedezi. 
800 lépésnyire a Levant-Tábiától kelet felé, 
közvetlenül a Sumlába vivő ut mellett, a Jeni-
Lom-Tábia emelkedik, egy zárt földváracs 14 
löveggel; az előbbitől nyugotra egyenlő távol
ságban és már a Dana és az oláh parton fekvő 
Szlobodzia környéke fölött uralkodva emelkedik 
a Kum-Kapu-Tábia. A Lom és Duna közt eső 
keskeny partszegélyen szintén több üteg van 
felállítva, melyeknek fekvését pontosan nem 
ismerjük, de a melyek közül a Csiftlik-Tábia, 
a Lom torkolatvidékén, közvetlenül a város kör
fala mellett, ós a Taglich-Tábia a part egyik 
magasabb lépcsőzetén, körülbelől a legfontosab
bak lehetnek. Mind e védmüvek 12,000 lépésnyi 
hosszú ivet irnak le s 200 löveggel vannak föl
szerelve, ugy hogy e táborhely a körvédművek 
ágyúival együtt összesen 300 löveg fölött ren
delkezik. 

Ruscsuk szorosabb körülzárolására az oro
szok egyelőre a 12. és 13. hadtestet vonták 
össze, mig a 11-nek az oláh partról kellett 
közreműködnie. A körülbelől 25,000 ember 
által védett erősség ellen intézendő támadásban 
tehát közvetlenül 50,000 s a 11 -ik hadtest átke
lése után 80,000 ember venne részt. Azonban 
ebből a haderőből jelentékeny csapatokat kell 
hagyni fedezetül ama csapatok számára, melyek 
a közel eső Sumla őrségének háborgatására 
szánvák. 

A városnak már hetekkel az előtt megkez
dett bombázása után, mely Ruscsukot tudvale
vőleg csaknem eltörölte a föld színéről, az 
oroszok, mintegy a tulajdonképeni hadi műkö
dés előjátékául a múlt hó (július) 23-án meg
kezdték az ágyuharczot a vár ellen szlobodziai 
nehéz ütegeikből. Az előbbi bombázásokat, 
melyek június 27-én érték el tetőpontjukat, 
szemtanuk annak idejében a legborzasztóbb 
színekkel ecsetelték. Az átalános rémületet 
főleg a polgári hatóságnak minden mórtéket 
fölül múló félénk magaviselete idézte elő, mert 
ugy a kormányzó, mint végrehajtó közegei, a 
bizonyára nem nyulszivü zaptie-kkal (rendőrök) 
együtt, már az első gránátok beköszöntése után 
mindjárt kereket oldottak és a külerődökbe 
menekültek. E rut megfutamodás legelőbb is 
azt eredményezte, hogy a sebesültek még a 
legelső ós legszükségesebb orvosi segélyben 
sem részesülhettek, a mi már magában véve is 
elég nagy csapás volt. A bombázás e közben 
szakadatlanul tartott. A török katonák, kik 
védettebb helyiségek teljes hiányában, künn 
az utczákon táboroztak, átalánosan ismert 
hidegvérüknek és fatalisztikus halálmegveté-
söknek ez alkalommal is bámulatos tanujeleit 
adták, s különösen a golyóknak leginkább kitett 
dunai vonalon rettenthetetlenül megmaradtak 
helyeiken. A Lom-városrész proletárjai éktelen 
lármával özönlöttek a bolgár negyedbe, azt 
hivén, hogy azt megkímélték a muszka bom
bák, de midőn látták, hogy itt is csak rom ós 
pusztulás van mindenfelé, a város lakóinak 
közös végzete összebékitó a különböző nemze
tiségeket, s mindnyájan inkább azon igyekez
tek, hogy egymásnak segíthessenek. Különösen 
az idegen konzulok tüntették ki áldozatkészsé
güket; a franczia 03 görög kmzulokon kivül a 
többiek mindnyájan helyökön maradtak ós 
segítették, bátorították a megrémült lako3iágot. 

A bombázás alatt egyes borzalmas jelene
tekben természetesen nem volt hiány. Minthogy 
a bombázás egészen váratlanul, bejelentés nél
kül jött, még a kórházakat sem üríthették ki 
s a barbár muszkák nem hogy kímélték volna, 
de sőt inkább szándékosan lődözték a szegény 
betegek hajlékait. Arra nem is számítva, hogy 
a vár helyett a védtelen várost lövöldözze az 
ellenség, a lakosok, mikor az első bombi egye
nesen a város közepébe csapott le, méltán azt 
hitték, hogy ez C3upán az ágyuirányzó hibájából 
történt; de egy második 03 haruvidik lövés, 
azután pedig a bombák záporként hulló özöne 
csakhamar kiábrándította őket csalódásukból. 
Czélpontul a török kórház és az angol konzu

látus épülete volt kiválasztva, pedig az ismer
tető lobogók mindkettőre ki voltak tűzve. „A 
golyó" — irja a Graphic rajzolója — „recsegve 
rontott a betegek közé a Hiszlar-Khane (katonai 
kórház) fedelén keresztül s áttörvén a padozatot 
a pinczébe esett s ott szótrobbant." Mikor a 
törökök látták, hogy a kórház különös czélpontul 
van kiszemelve, a betegeket ós sebesülteket 
biztosabb helyre szállították, s e nehéz munká
nál különösen a bátor lelkű török nők tüntették 
ki magukat. Iszonyú látványt nyújtott a sze
rencsétlen város főtere éjnek idején. A katona
ság ott tanyázott őrtüzek mellett s közelökbe 
menekült a kétségbe esett lakosság is. A bom
bák szakadatlanul csapkodtak le közéjök bor
zasztó pusztítást téve emberekben és épületek
ben. Az oroszoknak ez az egyetlen tette is kellő 
fogalmat szerezhetett a világnak sokat hány-
torgatott czivilizáló szándékaikról, melyek még 
eddigelé csak a rombolásban és a védtelen 
aggok, nők és gyermekek legyilkolásában nyil
vánult. 

S.L. 

A Bashtanok Dél-Oroszországban. 
A ki Bécset és környékét meglátogatta, 

annak bizonyára feltűnt a mélyben fekvő Sim-
mering faluja, számos zöldséges kertjeivel, me
lyek színeiknek oly különböző árnyalatával gyö-. 
nyörködtetik az utazó szemét, s zamatos termé
nyeikkel nem egy elkényeztetett inyencznek 
vívták ki magas megelégedését. A ki pedig 
ismerte Budapestet móg tiz évvel ezelőtt, az 
tudja, hogy ott, hol most a sugár- s a nagy 
körút vezet el, akkoriban nem is apró viskók, 
hanem palánkokkal bekerített zöldséges kertek 
diszlettek magas kutágassal közepükön. Most 
kiszorultak az újpesti, a kőbányai és soroksári 
ut külső részére, de azért el nem tűntek, s nem 
is fognak eltűnni, szüksége levén minden nagy 
városnak ily éléskamrára, honnan szükségle
teit fedezheti; megvan Parisnak, meg London
nak, meg minden nagy városnak, de bizton állit
hatjuk, hogy sehol sem oly külön, idegen jel
leggel biró, mint Odessza táján. Tulajdonkép 
nem is zöldséges kert a mi felfogásunk szerint, 
hanem dinnyés, melyet ők Bashtannak nevez
tek el. E kertek a legszorosb összefüggésben 
állanak az azon tájon, különösen Odessza körül 
fekvő falvakban lakó nép életmódjával, s a 
talajnak, melyen teremnek, minőségével is. 

Főterményei e kerteknek jobbára a cucur-
bitákhoz tartozó növények, görög és sárgadiny-
nyék, ugorkák stb., s ezek tenyésztésére fordit-
tatik a legnagyobb gond. E növényeken kivül 
azonban még napraforgókat, hagymát, retket, 
török kölest, kukoriczát és paradicsomot is ter
mesztenek. 

A dinnye a puszták növénye. Mint az áloék 
számtalan faja Afrika homoksivatagjain, s a 
kaktuszok több neme Dél-Amerika Llanoiban, 
melyek drága nedvvel kínálják a tikkasztó me
legben tespedő állatokat, ugy a dinnye, főleg a 
görögdinnye is a kiaszott, miskülönben termé
ketlen pusztán található, s ép a legforróbb nyá
ron nyújtja édes, s üdítő húsát a szomjazó állat
nak és embernek egyaránt. 

A Bashtanok magvas növényei között 
legkiválóbbak kétségkívül a napraforgók. E 
növény, mely Németországban dísznövénynek, 
nálunk pedig már gyakorlatibb czólra, t. i. 
olajsajtolásra használtatik, a déloroszországi 
nép között nem megvetendő szerepet visz. Ez 
emberek, kik oly ideges fogzattal bírnak, hogy 
mindig valami rágni valóval kell ellátva len-
niök, kiknél ennélfogva a dió, mogyoró, szt. 
János kenyér stb. kiváló kereskedelmi czikket 
képez, saját országukban is tetemes mennyiségű 
magvakat iparkodnak termeszteni, melyeket 
játszva ropogtathatnak éles fogaik között. E 
magvak közé tartoznak a napraforgóéi is ; eze
ket minden utcza3arkon, minden faluban árul-
gatják, ép ugy mint a tö'<-, sírga- 03 görög
dinnyemagvakat. Sőt vannak kofák, kik ki
zárólag csakis ezekkel kereskednek. Azoro3zok 
e kis magvak elköltését már oly nagy tökélyre 
vitték, hogy mint a kinári vagymikus —mely 
ártatlan állatkákkal egyébként semmi nemű 
hasonlatosságuk sinc3, — a mig vak héját az 
éde3 hu3tól fogaikkal választják el, s néha 
egÓ3z nap sem tesznek egyebet, mint ropogtat
nak és harapdálnak. Ha vidékre mennek, a 
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napraforgó egy nagy virágját veszik hónuk alá, s 
egyik magvat a másik után válogatják ki belőle. 
E növény itt rendkívüli nagyságot ér el; van 
olyan, melynek körülete az öt lábat is eléri. A 
Bashtanokban termesztett növények némelyi
kének szára karvastagságra is megnő és ágakra 
oszlik, melyeken néha 20—30 virág is csügg alá. 

Minthogy a Bashtanokban évelő növény 
elő nem fordul, hanem csak tavasztól őszig 
terem bennök minden, évről évre ujolag történik 
a vetés. A puszták lakójának viskója közelében 
vagy kinn a földeken külön kertje van, melybe 
kedvencz növényeit szokta vetni. A város köze
lében azonban e kertek, s növények ültetése 
külön iparágat képez, melylyel jobbadán a bol
gárok foglalkoznak. Ezek a város közelében 
avagy kinn a pusztán néha 6—16 hold földet 
is bérelnek, annak közepén egy kunyhót épí
tenek, ellátják magukat a szükséges magvak
kal, s ápril hó elején kertészmunkájukhoz fog
nak. Többnyire kemény, régi, puszta talajt 
választanak, mivel a puhában könnyebben nő 
a gaz, a füvet leégetik, s minden magot annak 
idején ültetnek el. Az egész terület összevissza 
van bevetve, minélfogva a zöldséges kertek 
legtarkább képét nyújtják. Többnyire mégis 
van egy kis rendszer bennök; középütt a sárga 
és görögdinnyék foglalnak helyet, elszórva kö
zöttük a kertet magasan uraló napraforgók, 
kivül vörös és foghagyma vagy vörös répa, 
melyek között ugorka és baklaja — az ugor
kához hasonló növény — indái ringanak. Kerí
tésül szolgál végül köles vagy kukoricza s a 
paprika, mely pálinkánál, levesnél stb.-nél 
fűszer gyanánt szolgálván, semminemű ételnél 
nem hiányzik. E kertek körül csapdákat állí
tanak a puszta négylábú lakói ellen, melyek a 
dinnyemagvak nagy kedvelői; egyébként pedig 
először egy kis esőt, azután állandó száraz időt 
kérnek az égtől, mig minden csírázik, virágzik 
és érik. A munka kevés, csakis őszszel gyűlik 
meg a bajuk a pusztákban kóválygó uratlan 
ebek miatt, melyek a dinnyét nagyon szeretik. 
Október elején minden le van aratva s a tarlón 
a marha legel. Jó, egészben véve száraz s csak 
a meg kívántató időben nedves évek a Baschta-
nikok könnyű munkáját százszorosan megfize
tik. De ha rósz az időjárás, veszteségűk is 
tetemes lehet, miután sok magot használván 
föl, költségeik sem épen csekélyek. 

W. K. 

A coloradói burgonya-rovar. 
Észak és Kelet felől a szlávság, nyugot 

felől pedig egy oly ellenség inváziója fenyegeti 
Közép-Európát, mely földrészünk szegényebb 
osztályának megélhetésére nézve könnyen vál
ságos lehet. Értjük ez utóbbi alatt a coloradói 
burgonya-rovar közeledését, mely földrészünk 
gazdálkodó közönségét, s a szegényebb osztá
lyok jövője fölött aggódó emberbarátokat egy 
idő óta páni rettegésben tartja. E rovar közön
séges nevét Colorado észak-amerikai államtól 
vette, minthogy legelőször ott lépett föl puszti-
tólag. De már korábban ismeretes volt Ameri
kában. 1823-ban a Sziklás-hegység környékén 
mutatkozott először ez állat, melyet akkor Chry* 
somela (Doryphora) decemlineata tudományos 
névvel jelöltek meg, a mely név tizcsiku leve-
lészt (Chrysomela) vagy dárdavivőt (Doryphora) 
jelent. Akkor még nem is gyanították, hogy e 
rovar oly pusztító ellensége a burgonyának, 
mert valami vadon tenyésző csucsor-faju növé
nyen (Solanum rostratum) találták, s annak 
levelein táplálkozott. De mikor a burgonyater
melés egészen a Szikláshegyek vidékéig előha
tolt az Egyesült-Államok belsejében, a bogár a 
burgonyaföldekre ment át, s a bővebb táplál
kozás következtében oly iszonyú módon elsza
porodott, hogy pusztításait mind nagyobb terü
letekre terjesztette ki. 1859-ben már Nebraská-
ban is tömérdek kárt okozott a burgonya-rovar, 
1861-ben átlépte a Missourit és Jowa államot 
támadta meg; a következő évben már Kansas 
földein mutatkozott és igy tovább. 

Eleinte nem sokat ügyeltek rá. Edgerson 
biró figyelmeztette Amerika gazdaközönségét 
1861-ben arra, hogy e rovar a burgonyának 
legnagyobb ellensége és megjelenése iszonyú 
válságokat idézhet elő a nemzetgazdaság terén. 
Ö felismerte a Solamun rostratumon tartózkodó 
élődi rovarban a veszélylyel fenyegető ellensé
get. Később aztán többen is foglalkoztak e 

veszedelmes állat ismertetésével, s azt is észre
vették, hogy az állat különösen a nemesebb 
burgonya-fajokat pusztítja (Merces, Shaker, 
Pinkeye stb.,) épen azokat, melyek Európában 
is leginkább el vannak terjedve. 

A burgonya-bogárnak kétségbeejtő szapo
rodási képessége van. Egyetlen nyár alatt egyet
len párból három, pusztitni és tovább szaporí
tani képes rovarnemzedék áll elő, ugy hogy 
augusztus felé már milliárdokra mehet az uj 
állatok száma és a burgonyavetóseket a szó 
teljes értelmében kopaszra ehetik. Ekkor az 
éhezők útra kelnek, oly nagy számban és oly 
kitartással, hogy annak párját a természetben 
alig találhatnék. Az ily költözködő raj útjában 
móg a tengeréhez hasonló terjedelmű Michi-
gan-tó sem képezett akadályt, s 1874-ben a 
pusztító állatraj elöcsapatai máris az Atlanti-
oczeán partjain tanyáztak. Igy tehát e rovar 
16—18 óv alatt 369 mérföldnyi utat tett meg 
és mintegy 50,000 négyszög mérföldnyi föld
területet vont be ádáz pusztításai körébe, mi
által Észak-Amerikának nemcsak kiszámítha
tatlan károkat okozott, hanem a burgonyater
melést egyes vidékeken a szó teljes értelmében 
lehetetlenné is tette. 

A rovar kicsiny, alig egy centiméter hosszú, 
hét milliméter széles és öt milliméter magas 
állatka; alakja gömbölyded, szine vöröses sárga 
és szárnyainak pánczélján 5—5 csinos fekete 
vonal vagy esik van (innen tudományos neve: 
decemlineata, tiz vonalú), melyekhez a középen 
még egy tizenegyedik vonal is járul. E vonalo
kon kivül röpfedőin "(pánczél) még 11 fekete 

lése és növekedése idején történik, s a növény 
szárait ós leveleit a rovar ilyenkor eszi le, a 
gumóképződés a földben azonnal megakad; 
ellenben ha olyankor lepi el a földeket a pusz-
titó raj, mikor már a burgonya-gumók teljes 
fejlődésnek indultak, tehát a nyár közepe táján, 
a gumófejlődós nagyon szegényesen fog kiütni. 
A hol burgonyavetés nincs, az állat megelégszik 
más növényekkel is, például maszlagos redő-
szirommal (közönséges neve pukkantó), repezé-
vel 8 másfajta füvekkel és burjánokkal, sőt még 
a káposztát sem kiméli; de a burgonyát legjob
ban szereti. 

A burgonya-növény e halálos veszedelme 
már Európában is megjelent. Az idén júniusban 
villámként járta be Közép-Európa államait, 
hogy Mülheimban (Köln mellett) a Bajna part
ján egy busz holdnyi burgonya-ültetvényen a 
burgonya-rovart nem csak ugy szórványosan 
itt-ott, hanem nagy mennyiségben ós a fejlődés 
minden fokozatában mutatkozva fedezték fel. 
A világos sárga peték oda voltak tapadva a 
levelek alsó lapjára, mig a lárvák már a levelek 
felső oldalain rágcsáltak. E lárvák nagysága 
különböző volt, s ugy találták, hogy az ugyan
azon a burgonya-bokron élősködő lárvák egy
forma nagyságúak voltak. Teljesen kifejlett és 
repülni tudó állat móg akkor egy sem volt köz
tök. A német kormány azonnal erélyes intéz
kedéseket tett a betolakodók megsemmisítésére 
s aföldmivelósi minisztérium egész bizottságot 
küldött ki a hely szinére. Mülheimban nem 
csupán a már megtámadott, de móg a gyanús 
területeket is katonai segítséggel fölásatták, a 

I 
A coloradói burgonya-rovar. 

a. Tojások. 'b., c•., d/. Lárvák különböző fejlődési fokozatban, e. A rovar./. A báb, 
(A képek másfélszeresTe.vannak nagyítva. A valódi nagyságot a kinőtt lárvánál — d — a a rovarnál — e — a rajz 

fölött lévő vonás mutatja.) 

pont látható, melyek közt a közbelső a legna
gyobb és római V alakú. Csápjai és lábai feke
ték. Eendkivül nagy és gyors szaporodását a 
következő adatok eléggé jellemzik: Az őszszel 
életben lévő állatok a föld alá rejtőzve kitelel
nek s tavaszkor (május elején) ismét előbújván, 
a nőstény megkezdi a peték lerakását. E czélra 
mindig a növény levelének alsó részét választja 
(lásd a mellékelt rajzon) s egy helyre 10—12 
darabot rakván le, igy folytatja ezt az egész 
hónapon át. Egy nőstény átlag 1000 petét rak 
le. A bábok már egy hét múlva kibújnak s eleinte 
barnás-vörösek, később sárgásak, kövérek és 
húsosak, körtealakukak és lábaik vannak s már 
e bábok is épen ugy rágják és pusztítják a bur
gonya szárait, leveleit és virágait, mint a kifej
lett állatok. A báb, mely nagyobb a kifejlett 
rovarnál, három hétig nő és fejlődik; ekkor a 
földbe rejtőzik, ott átalakul s tiz nap múlva 
mint teljesen kifejlett rovar búvik elő. Az uj 
nemzedék pár nap múlva már szintén szaporo
dik s ez igy tart őszig s e borzasztó szaporodást 
semmi sem gátolja. 

Hogy a rovar tovaterjedése csakis repülés 
által mehet végbe, kétségtelen s Ohio államban 
óriási rajokban látták azt tova költözni. Ámde 
móg az is veszélyessé teszi őket, hogy nem 
pászmánként s csakhamar odább vonulva szok
tak kiköltözni, mint például a vándorsáskák, 
hanem a hova leszálltak, ott végkép megtele
pednek és csupán a fölösleges rész költözik 
tova, mely a régi helyen már nem talál elég 
pusztitni valót; a fősereg azonban megmarad 
előbbi helyén. Ha e kiköltözés a burgonya kike-

mezöt galylyal ós szalmával behintették, ezt 
petróleummal meglocsolták és felgyújtották, 
hogy a veszedelmes ellenséget tűz által irtsák 
ki. Azután a földeket ismét fölszántották és 
valami lúggal öntözték meg, melyet Sell tanár 
készített. A hir, hogy e rovarok távolabb eső 
területeken is mutatkoztak, szerencsére valót
lannak bizonyult be. 

Ámde a veszély csak el van odázva, de 
végkép megszüntetve nincsen, s a rovarok le
hető elterjedése még mindig fenyegeti Európát, 
mert az állatok szaporodási képessége szerfölött 
nagy, s ily ellenséggel szemben az embernek 
minden hatalma tehetetlen. Igy tehát minden 
alkalmas eszközt meg kell ragadni, hogy az 
ellenséget mindjárt keletkezése alkalmával meg
semmisíthessük, ha nem akarjuk, hogy e tekin
tetben Amerika sorsára jussunk. 

Az is nagy veszedelem, hogy e rovar 
a legnehezebben pusztíthatok közé tartozik. 
Élete oly szívós, mint a poloskáé; csaknem 
halhatatlan, mert hat, sőt még több heti kopla
lás után is életben találták, miért is hajókon 
Amerikából való behurczolása igen könnyűvé 
válik. Ez okból a német tengeri kikötők, me
lyek Amerikával oly élénk összeköttetésben 
állnak, igen szigorú felügyelet alá vannak vetve. 
Mondják, hogy Missouri államban bizonyos 
szökcsérfaj (Tachinariae) mohón pusztítja e 
rovar lárváit, ugy szintén a futoncz (Carabidae), 
a varjuk, szárazi békák, sőt még a pávák is 
nagy ellenségei, s lárváit nyalánkság gyanánt 
fogyasztják. Á növényországból, Henschen cle
velandi gyógyszerész állítása szerint, a Beto-
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nkáknak egy faja elűzi e bogarakat, miért is 
legjobb a burgonyavetéseket ily növénynyel 
körülvenni. E növényt az ó- és középkorban 
igen hatályos gyógyszernek tartották, mely 
Antonius Musa szerint 47 betegséget gyógyított 
meg; Plinius is tesz róla említést, s azt állítja, 
hogy a járványok elterjedését meggátolja. 

SERVADAC HECTOR 
KALANDOS VÁNDORLÁSA A NAPRENDSZEREN ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 

HUSZONHARMADIK FEJEZET. 

A rejtély nyitja. 

A kétkedésnek semmi helye többé! A vitor
lát újra kifeszítették, s a szánkó, mely az ész
revett alkotmánytól nem volt többre hat kilo
méternél, eszeveszett sebességgel röpült feléje. 

Servadac és Procop, a felindulástól meg
hatva, egyetlen szót sem tudtak váltani. Az 
ács-alkotmány perczről perezre magasbodott 
szemeik előtt, s nemsokára egy kis szikla
halmot is vettek észre, melyen az alkot
mány állott, s melynek setét kőzete foltul 
állott a jégmező fehérségén. 

Füst nem emelkedett az alkotmány
ból. Servadacot előérzete nem csalta meg ; 
a tudós tüzelő szere elfogyott; s ily rop
pant hidegben, nem lehetett kétség, mit 
jelent ez. A hely, mely felé szánkójok bon
tott vitorlaszárnyakon közelitett, nem le
hetett egyéb — sírnál. 

Tiz perez múlva, még csak egy kilo
méternyire czéljoktól, Procop hadnagy 
egészen összevonta a vitorlát; a szánkó 
mostani sebessége elég volt arra, hogy a 
szél ujabb segítsége nélkül oda vigye őket; 
tovább hajtatni pedig nem akarták ma
gokat. 

Most a Servadac kapitány szivét egy 
az eddigieknél is hatalmasabb fölindulás 
szorította össze : a gerenda - alkotmány 
csúcsán egy kis darab kék rongyot lenge
tett, szaggatott a szél. Ennyi volt Fran-
cziaország zászlajának összes maradvá
nya ! 

A szán már a szélső sziklaköveket 
érintette. A kisded sziklaszigetke egész 
kerülete nem lehetett több egy fél-kilomé
ternyinél. Formenterából, a baleári egész 
szigetcsoportból csak ennyi maradt meg. 

Az ács-alkotmány oldalához egy nyo
morult kis faviskó volt támasztva, mely
nek ajtaja, s egyetlen ablaka, légmentesen 
el volt zárva, deszka táblával. 

Kiugorni a szánból, felkapaszkodni a szik
lára, mely kölépcsőzetével gyorsan, de nem ma
gasan emelkedett, elérni a faviskót — mind ez 
csak egy pillanat műve, egy villám gyors czi-
kázása volt Servadac kapitánynak és Procop 
hadnagynak. 

Servadac öklével ráütött az ajtóra, mely 
belülről volt bezárva. 

Kiáltott. Semmi felelet. 
— Ide, hadnagy! Segítsen benyomni ezt 

az ajtót. 
S azzal vállukat mindketten az ajtónak 

vetve, azt egy nyomással kiemelték a sarká
ból. A kunyhó egyetlen szobájába léptek. A 
szobában teljes setétség és teljes némaság ural
kodott. 

E szobát vagy elhagyta utolsó lakója, vagy 
meghalt, ha még itt van. 

Az ablaktáblát is felnyitották s a szoba 
megvilágosodott. Egy sarokban kemencze is 
volt, de abban ádáz hidegnél nem volt egyéb, 
legfölebb a rég kialudt tűz némi hamuja. 

A másik sarokban egy ágy. S az ágyon egy 
emberi test, elterülve. 

Servadac kapitány hozzá lépett, rátette 
kezét s felkiáltott, mondhatatlan fájdalommal: 

— Meghalt! Éhen-e, vagy megfagyott'? 
Procop hadnagy több nyugalommal hajolt 

az ágyon fekvő felé s figyelmesebben vizsgálta. 
— El, — monda. 
S azzal egy üveget vont ki zsebéből, mely 

hatalmas erősítő csöppeket tartalmazott és ki
húzva dugóját, néhány csöppet öntött be
lőle a halottnak látszó ember félig nyilt ajkai 
közé. 

Halk sóhaj emelkedett ennak kebléből. 
Megrázkódott, s a nélkül, hogy szemeit felnyi
totta volna, gyönge, de tisztán érthető hangon, 
e szót ejtette ki kérdésképen : 

— Gallia? 
— Igen, igen, — kiálta Servadac, — a 

Gallia, a — 
— Az én üstökösöm, egészité ki a haldokló, 

az enyém, az én üstökösöm. 
S e szavakat mondva ismét visszaesett 

ÉL, — MONDA PROCOP HADNAGY. 
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előbbi eszméletlenségébe és teljes mozdulatlan- í 
ságába. 

Servadac most élesebben szemügyre vette 
az ágyon fekvő alakját, arczát. 

— Én ezt a tudóst ismerem, — mormogá, 
félig magában. — Ugyan hol láttam már? 

A beteget itt ápolni, feléleszteni, visszaadni 
az életnek s meggyógyitni, e viskóban, hol min
den segédeszköz hiányzott, mely csak a tudo
mány műszereivel volt megrakva, de a hol tüzet 
sem lehetett gyújtani a fagylaló hidegben; — 
arról szó sem lehetett. 

Servadac kapitány és Procop hadnagy hosz-
szas gondolkodás nélkül, gyorsan elhatározták 
magokat, s néhány perez múlva, a haldoklót, 
tudományos vizsgálódási műszerei közül a leg
fontosabbakat, ruháit, iratait, könyveit s egy 
régi ajtófélfát, mely neki fekete táblául szolgált 
s most is tele volt irva számításaival: mindezt 
a szánkóba szállították. 

Az eszméletlen fekvőt kényelmesen elhe
lyezték a vászon fedél által védett rejtekbe. 

Ezúttal a szerencse különösen szolgált 
nekik. A szól, ha nem is fordult épen egészen 

meg, tetemesen fordított irányán, ugy, hogy & 
vitorlák czélszerü fordítása által lehetővé vált, 
ha nem is az előbbi gyorsasággal, délfelé haj
tatni a szánt. 

Siettek is felhasználni a jó alkalmat, s nem 
sokára az egyetlen sziklafok, mely a Baleári-
szigetekből fenmaradt, hatok megett tűnt el. 

Ápril 19-kén, harminezhat órával azután, 
a Nina-kaptár főteremében tették le a tudóst, 
a nélkül, hogy szemét kinyitotta vagy egy han
got szólt volna még. 

A telep tagjai hangos hurrah kiáltásokkal 
üdvözölték a két bátor társat, kiknek vissza
térését oly nyugtalanul várták vala. 

Vége a.: ehü résznek. 

Egyveleg. 
Merész hajózás. A „New Badford" kis vitorlás 

hajó, mely az Egyesült-Államok Massachusets kikö
tőjéből egy hónapnál több ideje elindult, hogy az 
Atlanti oczeánt keresztülszelje, s melyen csak tulaj
donosa Mr. Thomas Crapps és neje voltak, sze
rencsésen megérkezett Angliába. Mindkét utas 

egészséges, de elbágyadtak a 49 napig tartott 
tengeri útban. Naszádjuk csak 20 láb hosszú. 

Az amerikai vasúti strike. Hogy minő bor
zasztó következményeket von maga után é* 
mily iszonyú nemzetgazdasági rázkódással jár 
az amerikai vasúti munkások strike-ja, leg
jobban kitűnik akkor, ha némi pillanatot 
vetünk a vasúti építkezés és forgalom ama 
páratlan arányaira, a melyeket azok az Egye
sült-Államokban öltöttek. Erre nézve a „Po-
ors' Manuál of Railroads of the United Sta
tes" czimü kézikönyv nyújt felvilágosítást, 
melynek csak főbb adatait szükséges felso
rolni. Az Egyesült államok vasutainak hossza 
1877-ig.tett 77.470 mérföldet, vagyis 122.700 
kilométert. Egész Európának az ő körülbelől 
300 millió lakosával, 1872-ig nem volt több 
vasútja, mint azEgyesült-Államoknakmost 44 
millió lakossal. Mig Németországban, Bel
giumban és Nagybrittániában 1000 lakosra 
átlag jut 7 kilométer vasút, addig az Egye
sült-államokbanugyanannyira jut harminczeijij 
kilométer. — A vasút-épités oly rohamosan 
haladt ott, hogy 1867-ben 925 lakosra, ma 
már 577 lakosra jut egy mérföldnyi vasút. 
E vasutakra 4468 millió dollárnyi érték (kö
rülbelől 9 milliárd o. ért. forint) van befek
tetve részvényekben és obligácziókban, mely 
az utóbbi 5 évben bruttó mintegy milliárd 
forintot jövedelmezett. — El lehet képzelni, 
hogy ilyeu apparátus mellett minő zökkenést 
idéz az elő, ha az egész működés egyszerre 
fennakad. 

A föld népessége. Egy statisztikai folyóirat 
adatai szerint az egész föld lakosainak 6záma 

1.423,911.000-et tesz, vagyis körülbelől minden 
négyszög mértföklre 28 ember esik. Európában 
van 309,178,300 ember, Ázsiában 824,548,500, 
Afrikában 199.921.600, Ausztráliában 4,748.600, 
Amerikában 85,519,800. — Az emberiség 1876-iki 
létszáma 27 millióval haladja meg az 1875-Mt.. 
Európa egyes különböző államai közt a következő
leg oszlik meg a lakosok száma : Németország 
41.723.249; Ausztria-Magyarország 37,700,000, 
Svájcz 2.669.147; Holland 3,809.527; Belgium 
5,730.989; Svédország 4,383.291 ; Norvégia 1 mii. 
802,881; Dánia 1.903.000; Francziaország 36 miL 
102,921; Nagybrittania 35.450,000 ; Spanyolország 
16.551,647; Portugál 4.298,881; Olaszország 
27.482,174; Monaco 5741 ; Andora köztársaság 
12.000; európai Törökország 8.500,000; Románia 
5.377,068; Montenegró 190.000; Görögország 
457,894. — Londonnak van 3.489,428 lakosa, Paris
nak 1.851.72, Uj-Yorknak és Brooklynnak 1.535,622, 
Berlinnek 1.045,000. 

Időjós virág. Parisból „barométer-virágok" di
vatba jöttét hirdetik, mely nedves időben halvány 
rózsaszín, száraz napokon pedig kék; csinált virág 
selyemből s a szinváltozást vegyi szerek idézik elő-
benne. Budapesten is van már elég. 
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B u l g á r i a . 
(Eredeti levél.) 

Plojest., július 28. 
Eddigelé a bulgárt többi szláv .rokonai 

kicsinylőleg lenézték, előkelő szerbektől hallot
tam, hogy nem is ismerik el magukkal rokon 
fajnak, szerintük a bulgárok — s ha nem csalat-
kozomFessler szerint is — török-tatár fajú nép, 
de a mely oly kevéssé ragaszkodott nemzeti
ségéhez, hogy a vallással együtt fölvette a szláv 
nyelvet ós írásmódot is, helyesebben saját ere
deti nyelvét összevegyitette a szlávval annyira, 
hogy bár szókötés módja, s szavainak egy har
mada teljesen különböző a szerbekétől, ma 
bátran számittathatik a szláv csoportba. 

A bulgár arezvonásai gömbölyüdedek, kopo
nyájuk is csaknem gömb-alaku, termetük ugyan 
csinos ós hizékonyságra hajlandó, de korántsem 
oly óriások, mint a montenegrói és szerbiai 
szlávok, s mig amazok már századok óta gyil
kos, vérengző, verekedő természetükkel nyerték 
a jellemző vad rácz nevet, ezek a legújabb idő
kig mint jámbor, szorgalmas nép ismertettek. 

Öltözetük a törökétől keveset különbözik, 
szintén papucsot, lábszárra feszülő, de azonfelül 
felette bő bugyogót, többszörösen derékra teker
getett szines övet, rövid gallértalan mellényt és 
felöltőt, ezen felül pedig rókaprémes bundát 
viselnek; mindez a szegény osztálynál önkészit-
ményü, dohányszínű aba daróczból, a gazda
gabbaknál ellenben sötét szinü finom posztóból 
készül. Fezt azaz vörös török fövegecskét csak 
ezen gazdagabb kereskedő osztály visel, a köz
nép lapos csiperke-gomba alakú, rozsda szinü 
birka-bőr kucsmát hord. 

Nejeik nem viselnek fátyolt mint a török 
nők, sem bugyogót, hanem a szerbiai nők mód
jára öltözködnek, simára fésült haj, arany vagy 
ezüst pénzekkel czifrázott veres fez alá szorítva, 
hosszú bő szoknya, fekete papucs, — vállukon 
pedig róka-béléses szines kelméjü bunda. Egész 
megjelenésük szemérmes ós alázatos, férjeik — 
s egyátalában férfiak előtt, mint a török nők, le 
nem ülnek, sem velük határozott parancs nél
kül egy asztalnál nem esznek, hanem össze
tett kézzel rabszolga módra, lesütött szemekkel 
állva várják uraik parancsát. 

A bolgár a török előtt épen ugy viselte 
magát, mint- hajdan nálunk a paraszt a nemes 
ember előtt, bárhol találta, nagy tisztességgel 
köszönté; a kávéházban — mi keleten az euró
pai czivilizált népek korcsmáit helyettesíti — 
felállt, ha török jött be és csak ennek leülte 
után ült ő is le; kigyelmednek ós uramnak 
(aga és effendim) szólitá, mig ellenben a török 
őtet csak csorbádzsinak czimezte, a mi gazd' 
uramat, illetőleg szórói-szóra: „leves-adót" 
jelent. Mindamellett a bolgár a töröknek 
jobbágya nem volt, mert a föld Törökországban, 
— kevés kivétellel — az államé, tehát tulaj-
donképeni földesúr nincs is, és ha annyit 
panaszkodnak elnyomatás és sanyargattatásról, 
bizonyára azt nem a velők lakó törököktől 
tűrték, hanem részben a szolgabiróféle tisztvi
selőktől, részben az élődni szerető rendőröktől 
és katonáktól, legfökép azonban az állami 
jószágok bérlőitől, kik görögök, örmények vagy 
épen bulgárok, de épen mert keresztyének, tíz
szerte könyörtelenebbek a dézsmaésadó-beüaj-
tásnál, mint a muzulmánok. 

Fő foglalatossága a bulgároknak a földmi-
velés, -kertészet, bortermelés és állattenyésztés, 
mellékesen az asszonyok nagymennyiségű sely
met is tenyésztenek, a most annyira híressé lett 
Eszki Zagra és Kazanlik környéke pedig a törö
köktől annyira kedvelt rózsa-viz és rózsa-olaj 
termelésről hires, ugy hogy e vidéken egész 

hegyoldaluk piroslanak s a levegő tele bájoló 
illatától a rózsás kerteknek. 

Szántásmódjuk két óriás termetű bivaly-
lyai, kétfelé forditó taligátlan ekécskóvel tör
ténik, borona helyett meg levág egy vad körte
fát s összevissza meghuzgáltatja vetésein, 
hanem másfelől fölhasználja a vidék patakjait, 
több száz ölnyi távolból kis gátacskán elvezeti 
földjére a vizet, s öntözés által kipótolja a szán
tás hiányosságát s függetlenné teszi termését 
az időjárás esélyeitől. Fő termékük a kukoricza, 
azonban ezt eladásra termelik, ők maguk s áta-
lában kelet népei — az oláhokat kivéve — mind 
kenyeret esznek, még pedig mindennap frissen 
sütött lágy kenyeret. 

Gyümölcseik közt különös figyelmet érde
mel a mazsola-szőlő, szilva és sok, de a miénk
kel finomságára épen nem vetélkedhető dinnye, 
mely közt a karácsonyig eltartható, s akkor 
finom zamatu és illatú téli sárga dinnye megér
demelné, hogy nálunk jobban meghonosittassék. 

A kereskedésben örmény, görög és zsidó 
honfitársaikkal nem állják ki a versenyt, kis 
boltos ugyan temérdek van köztük, de valódi 
nagykereskedő igen kevés. 

A miveltségnek felette alacsony fokán álla
nak, a városi gyermekek megtanulnak ugyan 
irni, olvasni, számolni; néhány ifjú a legköze
lebbi időkben el-elvándorol már ma külföldre 
is orvosi tudományokat hallgatni. — vagy 
Moszkvába vallást és hazaszeretetet tanulni, — 
hanem a falusi nép teljesen tudatlan és minden 
lelki világosságot egyedül orosz-szellemü, török-
gyülölő papjától vár, kinek gondolkozás nélkül 
feltétlenül engedelmeskedik, s igy még sze
rencse, hogy vallása mintegy 200 napi, hus, 
zsir és tej nélküli böjtre szorítja, s igy a vege
táriánus sovány koszt erélytelen puhákká teszi 
őket, különben papjaik vakbuzgó szellemé
nek engedelmeskedve, örök harezban állaná
nak a nem-keresztyén szomszédokkal. 

Ámbár földjük gyönyörű, hullámos, vizektől 
gazdagon átszeldelt, a legkedvezőbb éghajlatú, s 
kövér termékeny talajú, nagy részben elbitangolt 
erdőségekkel van borítva. Elbitangoltnak mon
dom, mert az erdők Törökországban úgyszólván 
gazdátlanok, vághatja mindenki a hol tetszik 
ingyen, ezért aztán össze-vissza is van vagdalva 
mindenütt, tele ledőlt korhadozó fákkal, tele 
őzekkel, tele vaddisznókkal, de tele farkasokkal 
is. Igy az aránylag csekély számú lakosság sem 
lel magának elég foglalkozást honn és mint a 
Székelyföld Moldvába, ugy ereszt rajokat Oláh- j 
országba Bulgária is. De mig a székely kitár- j 
tásban ós földmivelési tudományban sokkal 
felette áll a moldovánnak, addig a bulgárt itt I 
kell megtanítani ekével, kaszával jól elbánni, j 
Csak jámbor töredelmességben múlnak felül 
minden eddig általam ismert népeket. 

Ha azonban gyönge szántó-vetők, meg ; 
kell vallani másfelől, hogy kitűnő zöldségker
tészek; nemcsak az egész Török- és Oláhországot j 
ők látják el kerti veteményekkel, de a Fekete
tenger partjain messze fel — másfelől néhány 
év óta már hazánkban is Pestig feljárnak s I 
ebben aligha van párjuk egész Európában. 

A bolgár nép száma körülbelől 3.000,000; 
talán rég több lenne már, ha őket is ugy nem 
fogyasztaná a kivándorlás, mint a székelyeket, i 
De ha végig nézünk Oláhország dunaparti fal-
vain, ugy látjuk, hogy 2—3 mértföldnyire be a 
parttól a faluk nagy része eredetileg mind 
bulgár, a gyermekek, asszonyok illetőleg a csa
lád benn a házi tűzhelynél még máig is beszéli 
a bulgár nyelvet, neveik jó részt még máig is 
Sztoján, Iván, Rajcsó stb-nek maradtak, de mivel 
vallásuk ugyanaz az oláhokéval, és mivel itt 
Romániában tudnak nemzetiségi politikát űzni, 
nem ugy mint nálunk, mivel itt hivatalosan 

még mukkanni sem szabad másként mint oláhul, 
mivel bulgár iskola, bulgár templom felségsér
tésnek tekintetnék, s mivel a bulgár ma sem 
igen tudja megkülönböztetni a nemzetiséget 
a vallástól, azért a bulgár itt tömegesen oláh 
lett és lesz évről évre. Ezek közt az eloláhoso-
dott bulgárok közt aztán vannak kereskedők, 
nagybérlők, hivatalnokok, jómódú birtokosok. 
Hanem a mennyire jámbor az a szegény bulgár 
paraszt, ép oly kiállhatlan elbizakodott dölyfösek 
ezen parvenük, s a hányszor a bulgár király
ságra aspiráló Erloghie, vagy a már kétszer 
bukott Criste Georgiu bankárral találkozom, 
mindig Dimitráki csorbadzsi jut eszembe, kit a 
párisi béke után kineveztek Tulcsán a tanácsba 
keresztyén tagnak, s ki ez órától fogva pöffesz-
kedőbbé lön és nagyobb zsarnoka lett-ott a 
népnek, mint a török pasa. 

Az ilyen nép könnyen lesz oroszszá; hisz 
már mind off és ow-ot raggatnak vict helyett 
neveik után. És habár a török elég szelid ur 
volt, — elég, hogy ő ur volt: jaj neki, ha sze
repet kell cserélni; ha ezután a bolgár paran
csol s nekie kell engedelmeskedni, akkor alkal
masint legelső parancs az lesz, hogy egyék 
szalonnát ós csókolja meg a kettős keresztet, 
meg a papász kezét. Már pedig a török inkább 
oda tartja a nyakát, hogy vágják le, mintsem 
ezt megtegye, s ugy látszik vágják is, sőt még 
asszonyokat és gyermekeket is összefogdosnak 
s vasúton szállítják Románián át ki tudná hová? 
Ez a leghihetetlenebb irtó háború. oa 

Vázlatok Oroszországról. 
ni. 

.-/ népfajok. — Az orosz. 

A harmadik népfaj, a finneken és tatáro
kon tul, mely ezt a kettőt nemcsak túlszárnyalta, 
hanem meg is hódította vagy elnyelte, s mely
nek neve büszkén hangzik minden orosz fül
ben : a szláv. 

A szlávok eredete s rokonsága körül semmi 
kétség nem uralkodik. Mint a latinok, kelták 
és germánok, ők is ahhoz a nagy árja fajhoz 
tartoznak, melynek ugy látszik részéül esett a 
világuralom, hogy megosztozzék rajta. Közös 
eredetükről tanúskodik természeti alkatuk, nyel
vük, legrégibb hagyományaik rokonsága. Mint 
a görög, latin és német, a szláv nyelvek sem 
egyebek mint változatai amaz indo-európai 
nyelvcsaládnak, melynek legősibb alakja a 
szanszkrit. Mint a német, ugy a szláv mondák 
és legendák is azokat az elemeket ismétlik s 
egészítik ki, a melyekből a hindu és a görög 
hitregék származtak. 

Európában megtelepedésük megelőzi a tör
ténelmi korszakot. Lehetetlen meghatározni, a 
szlávok vagy a germánok jöttek-e ki Ázsiából 
előbb; valószínűleg nem nagy időközben egy
másután. Az Európa fölött megosztozott árja 
népek közt nehéz a rokonság fokait meghatá
rozni, némely tudós közelebbi kapcsolatot vél 
látni a szlávok és germánok közt; de nyelvre 
nézve a szláv ép oly távol áll a némettől, mint 
a görögtől és latintól. Egy szóval, a szláv, mint 
kelta, a hellén, a latin ós a germán, az árják 
nyugoti, vagy is európai ágához tartozik; s 
ember-emlékezet óta Európában, a Dnieper és 
Visztula mellékén megtelepedve találja a törté
nelem. 

A történelem régi, homályos adataiból 
nehéz kibetűzni az első szláv törzsek jellegét. 
A klasszikus ókor, a görög és római felfogás, 
minden idegen népet, keltát, germánt, szlávot, 
egyaránt a „barbár" nevezetbe foglalt össze, s 
mindnyáját hasonló színekkel festette ; a miben 
lehet is annyi valóság, hogy e fajok, még akkor 
nem oly távol a közös törzstől, nem különböz
tek egymástól is annyira mint ma már. Az 
akkori leirás szerint a régi szlávok, kiket ántok, 
vendek, szlovének, s talán szarmaták nevei 
alatt ismerünk, nagy ós erőteljes termetűek, 
szürke vagy kék szeműek, gesztenyeszin, s rőt 
vagy szőke hajúak voltak: oly jelleg, melylyel 
ma is mindenütt találkozunk Oroszország egyik 
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végétől a másikig. Az ős-anthropologia sem ad 
szabatosabb értesítést. A legrégibb szláv sírok
ban, jelesen Krakó környékén, hosszúkás kopo
nyájú (dolichokóphal) csontvázakat találtak, a 
mi a legtisztább árja typus jellege. De korán 
vegyülvén az ural-altáji fajokkal, a finnekkel, s 
szomszéd törzseikkel, sok szláv törzs elvesztette 
ez árja jellemvonást vagy legalább kisebb mór
tékben bir azzal, mint a latin és germán népek ; 
és ma már a finnekkel, s egyéb ural-altáji népek
kel együtt a rövid fejűek (brachykephálok) közé 
számittatik. Bármily kevéssé alapos is az ilyen, 
egyetlen jellemvonásra alapított osztályozás, 
megvan az az előnye, hogy megmutatja, meny
nyire távozott a finnekkel való keveredés által 
pl. az orosz-szláv, egyéb szláv testvéreitől. 

Nehezebb az elválasztó vonalakat az értelmi-, 
s átalában a szellemi tehetségek és sajátságok 
tekintetében megvonni a szláv- és viszont a 
latin, s germán népek közt. A polgárisulás és 
műveltség útja hosszú; irodalom, művészet, 
társadalmi, s politikai intézmények a népek 
nevelői, s miveltsóge és tehetségei viszont ezek
benjutnak kifejezésre. A szláv népek legnagyobb 
részének nemzeti élete, s polgárisultsága sokkal 
ujabb keletű még, hogysem e részben nyugoti 
szomszédaikkal versenyezhetnének. Sokáig ezek 
annyira lenézték őket, hogy „szláv" nevöket is 
a „skláv" (rabszolga) szótól eredeztették, s nem 
is nézték őket nemzeteknek, csak tömegeknek, 
„etimológiai anyagnak". Európa szólén maradva, 
roppant, s egyöntetű tömegben, a nyugoti pol-
gárosulás nehezen hatolhatott be lomha réte
geibe. 

Nem vehetvén részt a modern miveltség-
ben, némelyek közülök az ókor miveltségére 
próbáltak igényeket formálni; szerb s bolgár 
irók a régi görög miveltség nagy részét, a thrák 
Orpheus és a macedóni Nagy Sándor „szláv-
eredete" czimén, magokónak akarták követelni. 
Ily követelések azonban csak nemzetiségi aspi-
ratiókon, nem történelmi alapokon, nyugsza
nak. A hajdani polgárisultságban épen oly kevés < 
részök van, mint az újkoriban. Oroszok és dél
szlávok ép oly kevéssé vittek egy követ is annak 
dicső épületéhez, mint az északnyugoti szlávok, 
a csehek és lengyelek. 

Nem mintha e fajban is hiányoznának a 
lángelmék. Galileinek a lengyel Kopernikus-, 
Luthernek a cseh Huss János volt az előfutárja 
s alapvetője. De egyesek csak saját lángelmé
jükkel tündökölnek, ha nemzeti miveltség tala
ján nem állanak; annak pedig egész a legújabb 
időig mindig hijával voltak a szlávok. Ha vol
tak, s voltak is, jeles embereik, iróik, államfér-
fiaik, művészeik: azok mindig a latin és germán 
miveltség nyomdokain s az emezek által meg
tört utón haladtak. 

Fognak-e ezután valami eredeti elemet 
hozni be a magok részéről az európai mivelt-
ségbe, ez a jövőnek egyik legkomolyabb s követ
kezményekkel legterhesebb kérdése; mert hogy 
tömegeik által az államalakulásokra hatni s azok 
súlyát mérlegbe vetni hivatvák is, szándékuk is 
van: az bizonyos. A szlávokban s jelesen az 
oroszokban erre sem a szellemi, sem az anyagi 
dicsvágy nem hiányzik. Söt azzal hízelegnek 
magoknak, hogy a nálunk megoldatlan társa
dalmi és politikai kérdéseket ők fogják meg
oldani; hogy ők birják a keresztyén világ s 
jelesen Európa társadalmi és politikai újjászü
letésének a titkát. A jövő majd megmutatja. 
Mig a nyugoti miveltséget gazdagíthatnák s 
megújíthatnák, egyelőre mohón igyekeznek azt 
elsajátítani s ezáltal nagyobb területre kiter
jeszteni. 

Fejlődésök lassúsága hozzájárulván a hatá
rok ós földrajzi keretek hiányához, nem enge
dett a szláv népekben egymástól oly határozottan 
elkülönzött nemzeti jellegeket fejlődni, mint az 
egyes latin vagy germán népekben. Mind a mel
lett ősidőktől fogva két ágazatot lehet közöttök 
is megkülönböztetni: délkeleten, a Dnieper 
környékén voltak a keleti szlávok, kiktől az 
oroszok és a mai délszlávok: bolgárok, szerbek, 
horvátok, szlovének származtak; északnyugaton 
a Visztula és Élbe partjain a nyugoti szlávok: 
lengyelek, csehek, tótok s más, most már a 
németektől elnyelt kisebb népek, melyek közül 
még a vendeknek vannak szász és porosz Lu-
sace-ban, s Magyarországon is némi felismer
hető nyomai. E két főágazat közt, a Niemen 
partjain még egy, úgyszólván közönyös harma
dik fejlődött: a lettek, vagy litvánok. Mind a 
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háromnak, földrajzi helyzete döntötte el törté
nelmét is; s a két főbbeket ellenséges áramla
tokba sodorta. A nyugoti szlávokat Róma-, a 
délieket Byzáncz befolyása alá vetvén, egymás
nak ellenségévé tette. Eredet és nyelv közössége 
s szomszédság daczára^ az választotta el őket 
egymástól, a mi az embereket egyesíti: a vallás, 
az irás és a naptár, a polgárosultság ez első 
elemei. Innen van Orosz- és Lengyelország közt 
az erkölcsi és anyagi küzdelem, mely miután 
soká az egyiket fenyegette megsemmisüléssel, 
végre a másiknak bukásával végződött. 

A két ágazat ez ellentéte sajátságosan je
lentkezett a harmadikban. Földrajzi helyzeté
nél fogva három állam: orosz, lengyel és porosz 
közé ékelve, melyek időről-időre megosztoztak 
rajta, nyelve is három árnyalatot vett föl: a 
litvánt, lettet, ós szamogétet, vallása is három: 
orthodox, katholikus és protestáns. 

A Dnieper és Dvina forrásaitól, a Fekete-, 
Bált- és Kispi-tenger vízválasztó határától 
indult ki az a törzs, melynek rendeltetése for
rasztóul szolgálni mind e különböző nemzeti
ségek közt, s egy nagy nemzetté egyesíteni 
őket: a nagy orosz. S ennek hatalmi túlsúlyra 
emelkedésével a három tenger közötti roppant 
területen, annyi különböző faj és elem közt 
mégis egységesebb nemzet van ma, mint talán 
Francziaországon kivül bármelyik európai nagy 
birodalomban. A különbségek mind elenyész
nek vagy felolvadnak az orosz nemzeti egy
ségbe, mely elnyeli mind a kisebb törzseket, 8 
uralkodik rajtok és általok. Terjeszkedő jelle
ménél fogva rendre mind felemészi a közébe 
ékelt kis, finn, tatár és német telepeket, s 
magához hasonitja a kisebb szláv törzseket. 
Épen ennél fogva a nagy-orosz, a magába fel
olvasztott elemek miatt, a legvegyültebb nép, 
mig a kis-orosz és a fehér-orosz jobban meg
őrizte tisztaságát. Csakhogy a fehér-oroszok 
(bieló-russzok) száma 3—4 millió, a kis-oro-
szoké 12—13-, a nagy oroszoké ellenben 
36—38 millió. 

Ez a legterjeszkedőbb, a legerőteljesebb, 
az uralkodásra és államalkotásra legalkalma
sabb elem valamennyi orosz-, söt valamennyi 
szláv között. A finn vér testi alkatában, a tatár 
vér jellemében hagyott nyomokat. A Bomanof-
fok uralma előtt egyedül belőle állott a moszk
vai czárok birodalma, a kik közül a „minden 
oroszok czárja" czimét csak Elek, a Nagy Péter 
apja vette föl. Innen van, hogy a nagy-orosz, 
moszkvai, vagy „muszka" nevet kapott, s az 
egyedüli valódi orosznak tekintette magát. A 
muszka, vagy „moscovite" nevezet nem helyes, 
mert az orosz régebb lakik azon a földön mint 
Moszkva létezik. 0 volt hivatva, terjeszkedése 
által benópesiteni, s uralma alá venni a Kár
páttól az Uraiig, s a Balti-tengertől a Kaspiig 
terjedő óriási síkságot. Nyugotról keletre,Euró
pából Ázsia felé nyomult; sorsának és utjának 
képe ama nagy folyó, a Volga, melynek erede
tétói torkolatáig nyomult előre; s mikor később 
III. és IV. Iván, s még később Nagy Péter 
alatt támadólag fordult nyugot ellen, s a balti 
tartományok ellen, már akkor csak eredete 
forrásaihoz tért vissza, mintegy alapjait keresve 
európai lételének. Bár a tatár khánok uralma 
elől meghódította ázsiai birtokait, soha sem 
felejtette el európai eredetét, s hogy itt vár reá 
legnagyobb szerepe. 

A kis-oroszoktól, s a fehér-oroszoktól — 
és így az orosz nép közel egy harmadától — 
sokan el akarják vitatni az orosz nevet ós mi
nőséget. Majd ruthóneknek nevezik őket (latin 
eredetű néven), majd rusznyákoknak, magyaro
san ; de e két név sem egyéb mint az orosz 
(russz) fordítása, s egyenértelenü azzal; majd 
csupán ezeknek hagyva az orosz (russz) nevet, 
mint a Burik közvetlen maradékainak, a nagy 
oroszt viszont muszka névvel jelölve. De e 
játék a szavakkal és nevekkel, mitsem változ
tat a tényeken; s csak arra való volt, hogy a 
lengyelek (kik e vitát indították) s az' oroszok 
közötti gyűlölködést csak elkeseredettebbé te
gye ; mert a lengyel, a kis- ós fejér-oroszokban, 
egykori alattvalóiban, nem akart oroszokat 
látni, s viszont az orosz nem akarta elismerni 
régi ellensége jogát, e hozzá tartozó, s vele 
közelebb rokon nemzetiségek fölött. De bár a 
tatár betörés által elszakítva Nagy-Oroszország
tól , Kis-Oroszórszág öt századon át volt 
Lengyelország ós Lithvánia tartozéka: mind a 
mellett, főleg a görög ritus következtében 
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melyhez Kiew, Ukrajna és Podolia lakóinak 
legnagyobb része tartozik, ismét oly tökéletes 
orosznak érezte magát, mint akár Moszkva 
vagy Novgorod oroszai; mintha mindig egy 
uralom alatt lett volna velők; ámbár igaz, hogy 
nyelve inkább különbözik a nagy-oroszétól, 
mint csak táj beszéd szokott a fő-nyelvjárástól. 
De e nyelv-, valamint a faj-, szokások-, s jel
lembeli különbségek, melyek az orosz nép e két 
főágát egymástól elválasztják, nem nagyobbak, 
mint a minők' Nyugat-Európa bármelyik nagy 
nemzeténél is találhatók a nélkül, hogy annak 
nemzeti egysége kétségbe vonatnék. 

Az orosz nemzet 55 milliónyi nagy és egy
séges tömeget alkot, mely rengeteg birodalmá
nak közepét foglalja el, a nékül, hogy azt be 
tudná tölteni. Szélein többnyire idegen elemek 
vannak: a Fehér-tenger, a Fekete-tenger, a 
Kaukáz és Gácsország melletti határokig nem 
birt a valódi orosz nép kiterjeszkedni: keleten 
Ázsia felől tatárok, kalmükök, cserkeszek; nyu-
goton, európai szomszédai felől — s igy legseb-
hetőbb oldalán, — finnek, litvánok, lengyelek 
birják a határokat; maga a nemzet tulajdonképi 
magva; a nagy-orosz pedig még ez idegen népe
kig sem ér, közte s ezek közt a fejér- ós kis-
oroszok állván, melyek szivben elég oroszok 
ugyan magok, de kevésbbé alkalmasok szom
szédaik oroszositására s beolvasztására. E föld
rajzi helyzet kétségkivül gyöngéje az orosz 
birodalomnak. Mert az 55 millió oroszszal 
szemben, a birodalomnak nem oroszositott 
kisebb népei 8—9 milliónyi, Lengyelországgal 
és a finnekkel együtt 15—16 milliónyi, és végre 
a Kaukázzal együtt 18—19 milliónyi idegen 
elem áll; pedig ennyi belső ellenséggel, vagy 
legalább is meg nem bizható alattvalóval birni, 
mindig elég — sok is lehet, bármily hatalmas 
birodalomnak! 

— á — r — 

A török fővárosból. 
(Eredeti levél.) 

Konstantintipoly, július 16. 

Első levelemet Triesztben irtam a „Diana" 
hajó fedélzetén. Triesztből, csendes és valóban 
kellemes utazással Korfuba érkeztünk. Itt partra 
szállottunk-s meglátogattuk a török konzult, 
kíváncsian tudakoltuk az utazásunk alatt tör
tént politikai eseményeket. Majd kocsit fogad
tunk és Korfu főterén, az Esplanadon, mely 
egy tágas szép tér, bekerítve és beültetve fákkal 

j és virágokkal, tovább hajtattunk az ott lakók 
1 által nagyon feldicsért Agyutérre, melyhez 
I kertek és nyaralók között vezet az elég poros 

és göröngyös ut. A kerítéseket óriás áloék kópe-
'• zik kövér húsos leveleikkel. A szölögerezdek 

sűrűen borították a lugasokat, s itt-ott már édes 
szőlőt is lehetett találni. Az Agyutér egy kiálló 
csúcsa a sziget fennsíkjának s gyönyörű kilátást 
nyújt a tengerre. Előttünk gyönyörűen terül el 
a végtelen tenger kék hullámaival; habjaiból 
egy piczi sziklán, mely csak egy épület befoga
dására elegendő, nyúlik fel egy kolostor, a Pan-
tokrator (Teremtő), mellette egy másikon a 
Panagia (Szűz Mária). A sziget maga borítva 
van fákkal s kellemes tanyául szolgál üdülő 

| betegeknek, kik számosan szokták felkeresni ez 
j üde levegőjű helyet. Lakóinak számát 72 ezerre 
i teszik, kik Korfuban és 72 helységben oszlanak 

meg. Itt már egészen keleten vagyunk; a piszok 
i már feltűnően mutatja magát mindenütt, a 

merre csak lépünk. 
Korfuból pár órai ott időzés után tengerre 

szállva, a regényes albániai, majd a görög par
tok tűntek föl előttünk ut közben. A Matapan 
hegyfok körül 15 török hadihajóval találkoz
tunk, melyek egy alhániai kikötőbe eveztek, 
hogy rendeltetésük helyére szállítsák Szulejmau 
pasa katonáit. Később Spártának legszélső to
kához, a S.-Angelohoz értünk, melynek egyik 
szikláján egy görög remete ütött tanyát szikla
darabokból rakott kunyhójában. Szokása az ott 
elevező hajókat üdvözölni, minek fejében aztán 

; kenyeret és más élelmi szert adnak neki a ha-
| jósok. 0 ebből él s azt mondják, nincs oka 

panaszra. Majd Szirába értünk, hol öt óra hosz-
szat időztünk. A szigeten fekvő Hermopolis 
nevű város Görögországnak harmadik városa. 
Kőből épült szép házai, a kövezett utczák, a 
négyszög kövekkel kirakott főtér kellemes be-

3 1 . SZÁM. 1877. XXIV. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI UJSAG. w x 

nyomást tesznek az utczára, habár az utczákon 
levő szemét, a piszok a keleti városra emlékez
tetnek. Szirának élénk kereskedelme van s 
anyagi jólétnek örvend; 15 év óta még egyszer 
oly nagy terjedelművé nőtte ki magát. Az itt 
divatban levő kirándulásokat szamáron mi is 
megkisérlettük, s körüljártuk a várost a tenger
parton, gyönyörködve annak pompás fekvésé
ben és a tenger nagyszerű látványán. Szirától 
kezdve olyan viharunk volt, milyenre a kapi
tány csak tél idején emlékezett. Hajónk nagyon 
hánykolódott, s mi betegen feküdtünk czelláink-
ban. Csak akkor mertünk a fedélzetre fölmenni, 
mikor már közel voltunk a Dardanellákhoz. 
Jobbról balról összeszorul a tenger két földrósz 
közé s keskeny vonalban köti össze a Márvány-
és Sziget-tengert. 

A Dardanellák most tele levén a törökök 
által lerakott torpedókkal, csak igen lassan és 
óvatosan haladt előre hajónk, nehogy valamely 
ólálkodó torpedó rettenetes voltát velünk érez
tesse. A Dardanellák mindkét partján erődök 
vannak és ágyuk kandikálnak ki minden lőrés-
ből. A Márvány-tenger nyugodt volt s igy csen
desen végeztük be a hat napig tartott fárasztó 
utat. 

Ismerőseim azt mondták, hogy Konstanti
nápolyt egészen megváltozva fogom találni, 
nem olyan ma, mint volt azelőtt nyolcz évvel, 
midőn pár évi ott tartózkodás után elhagytam. 
Én nem találtam változást. Most is olyan elra
gadó szép a tengerről tekintve, most is olyan 
ronda, ha a hajóból kilépünk, mint volt ezelőtt. 
Lakói sem változtak. Ugyanaz a sürgés-forgás, 
pezsgő élet egyrészről s ugyanaz a lomhaság és 
közöny másrészről. Minden a régi, még a gon
dolkozásmód is ugyanaz maradt, ha ugyan 
roszabbra nem változott. Mert a lóvonatu vasút, 
a sikló, a gőzvasut, egy-két nyilvános kert nem 
olyan változások, melyek egy ilyen világvárost, 
milyen Konstantinápoly, nagyon átalakitnának. 

Szomorú képe van most Konstantinápoly-
nak. Mindenütt lehangolt és levert kedélyeket 
találunk. Mintha az emberek le akarnának mon
dani az életről, oly szomorúan járnak-kelnek. 
Egy kis életet a folytonos és nagy számmal 
özönlő katonák adnak. Most jön 4—5 száz ember 
s alig hagyta el a hajót, már vasútra kell szálla-
nia, hogy az ellenség elébe siessen. Legtöbb 
zajjal járnak-kelnek a büszke magatartású zej-
bekek. Egyes városrészekben török lobogó mel
lett önkényteseket toborzanak, de a toborzás 
nagyon lanyhán és közönynyel foly. Egy ember 
egyik kezében dobverővel, a másik kezében 
pálczával döngeti a nagy dobot; egy másik 
pedig egy klarinétot recsegtet, s e vad hangok
kal igyekeznek a kedélyeket megnyerni a nagy 
áldozatra, a haza és vallás érdekében. 

Itteni ismerőseim és barátaim előzékeny 
és meleg szívességgel fogadtak, s több helyre 
kaptam meghívást. Eddig a bel- és közoktatás
ügyiminiszternél voltam. Ahmed-Vefik pasánál, 
a képviselőház elnökénél pedig egy éjjelt 
töltöttem Rumili Hisszarban levő kastélyában. 
Többet róla talán más alkalommal írok. 

Erődi Béla. | 

Karczolatok. 
Plevna ! 
Vájjon az árja nyelvhez tartozik-e ez a szó 

vagy a turánihoz ? Vájjon Müller Max tudná-e e 
kérdést megfejteni, vagy Hunfalvy és Budenz ? 

Bízzuk rájuk, mi pedig elégedjünk meg egye
lőre azzal az etimológiai magyarázattal, melylyel 
azt Ozmán pasának tiz napi fejtörés után megfejteni 
s az orosz előtt érthetővé tenni sikerült. 

Plevna szerinte azt teszi: Scbilder-Schuldner, 
Krüdener. Re tiráda hanyatt-homlok. Puskát, kar-
dot, patrontáskát hányj el muszka, ugy szaladj. 

* 
Ezelőtt tiz nappal a román hadsereg még nem 

jött segítségére az orosz hadseregnek. 
Akkor az orosz hadsereg Plevnánál elvesztett 

egy csatát és kétezer embert. 
Tiz nap múlva a román hadsereg segítségére 

jött az orosz hadseregnek. 
Akkor az orosz hadsereg Plevnánál elvesztett 

két csatát és húsz ezer embert. 

Sohase búsuljanak az oroszok az oláh segít
ség miatt. A török sincs kedvezőbb helyzetben. 

Ha segíti az oroszt Manu generális Nikápoly-

ban, a törököt is segítik a „kellő időben" jelszó 
föltalálói Budapesten. 

A csatatéri egyensúly helyre van állítva. 

Az orosz czár roszul érezte magát Szent-Péter-
várott. Üdülést keresni eljött a bulgáriai csatatérre. 

Az orosz czárok legbiztosabban ott üdülnek 
föl, a hol kozák csatadal közt, égő városok lobogó 
lángjánál, özvegyek és árvák könye vegyül össze a 
vitéz harczosok kiömlő vérével. 

Az orosz czárnál melancholiát idéztek elő 
Ozmán pasa pilulái. 

Szakemberek tudni vélik, hogy a bágyadt ideg
zetben jótékony reakcziót fognak majd előidézni 
Mehemed Ali pasa pilulái. 

Cserkaszkij herczeg Bulgária rendezését czélzó 
munkálatai közben jelentékeny nehézségekre akadt. 

Ezek elhárítása végett legközelebb Moszkvába 
rándul, hogy az ott betegen fekvő Csernajeff jó 
tanácsait kikérje. 

A siker fölött semmi kétség. 

Gurko generálist arról értesítették bolgár kémei, 
hogy a török seregnek tul a Balkánon fogyatékán 
van élelmi szere. 

Gurko generális e tudósítás folytán csak nyolcz 
napi élelmi szert vitt magával a Balkánon át. 

Gurko generális azt gondolta: minek vigyen ő 
magával több élelmet ama hitetlen török ebek föl-
segélésére ? Azok bizony, a mily mohók, elvennék, 
ha több volna is. 

Megkezdte a háborút Herczegovina. 
Herczegovina megveretett. De vigasztalta ma-

I gát azzal: majd jön Montenegró. 
Folytatta a háborút Montenegró. 
Montenegró megveretett. De vigasztalta magát 

azzal: majd jön Szerbia. 
Folytatta a háborút Szerbia. 
Szerbia megveretett. De vigasztalta magát 

azzal: majd jön a muszka. 
Folytatta a háborút a muszka. 
A muszka megveretett. De vigasztalja magát 

azzal: majd jön az oláh. 
Az oláhnak pedig minden vigasztalása csak 

Görögországban vagyon, 

Bukarest a plevnai csaták hírére illuminál. 
Világtörténeti missiójának teljesítése küszö

bön áll. 
A büszke Bománia meg nem engedheti, hogy 

nemes szövetségese: Oroszország helyrehozhatlan 
csapásokat szenvedjen. 

() meg fogja védelmezni. 

A legújabb hadi események folytán Ignatieff 
tábornok nyomós érvekkel ajánlja a czárnak Don 
Carlos szövetségét. 

Ha a szövetség föltételei megállapíthatók lesz
nek : nagy változások fognak bekövetkezni a konti
nens viszonyaiban. 

A zágrábiak meetinget akarnak tartani az oro
szok mellett. 

A keresztényi részvét érzelmei mindig tiszte
letet érdemelnek. 

Rodich és Mollinary legújabban kételyüket fe
jezték ki az uránt: vájjon nem volna-e czélszerütlen 
Oroszországgal szövetségre lépni. 

* 
A berlini „Nat. Zeitung", Bismarck herczeg 

intim közlönye legújabb számában azon véleményé
nek adott kifejezést, hogy az orosz főhadiszálláson 
respektálni kell a török hadi erőt. 

E kijelentés, mindenesetre higgadt megfonto
lásra mutat, melynél a jó tanács önzetlenségét lehe
tetlen félreismerni. 

X—y. 

Irodalom és művészet. 
Varga János „A babonák könyve" czim alatt igen 

érdekes és értékes könyvet irt, melyet a magyar 
orvosok és természetvizsgálók 300 frt díjjal jutal
maztak meg. A babonák könyve sok évek fáradsága 
árán gyűjtött nagy anyaghalmaz földolgozásával 
népszerű nyelven ismerteti a magyar nép körében 
legelterjedtebb babonákat, s oly jó és alapos dolgo
zat, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók 
nagygyűlése a vallás- és közoktatásügyminiszternek 
melegen ajánlta terjesztés végett. Olvasóinknak, kik 
Varga János tollát számos dolgozata után lapunk
ból is jól ismerik, szinte felesleges bővebben aján
lanunk e derék munkát, mely közhasznú iránya 
mellett egyszersmind kellemes olvasmányul is szol

gál. A csinosan kiállított könyv 13 ivre terjed, 
Aradon jelent meg mint a szerző kiadása, s ára 
1 frt 20 kr. Megrendelhető a szerzőnél Aradon. 

A magyar korona orsiágainak „Helység-névtára" 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 
megbízásából készítve 2-dik kiadásban megjelent. 
A mü két nagy részre oszlik, az első a megyék terü
leténlevő községek járások szerint való kimutatását, 
s törvényszéki beosztását tárgyalja ; a másik betű
rendes rész az egyes helységeket sorolja elő legne
vezetesebb statisztikai adatokkal egyetemben. A 
terjedelmes munka (1360 lap) 7 frt 50 krajczáron 
megszerezhető az országos magyar kir. statisztikai 
hivatalnál (Budavár, uri-utcza 52. sz.) 

1 „lemxetgazdasági Siemle" czimü évnegyedes 
folyóiratból megjelent a második füzet. Tartalmát a 
következő dolgozatok képezik : Kaittz Gyula „A 
fémpénz és valutaügy"-et tárgyalja, a törvényhozás 
és a tudomány jelen állása szerint annak meghatá
rozását tartva szem előtt, miként lenne a két mü
veit világrészen egy a változott szükségeknek s a 
polgárosult emberiség forgalmi és érintkezési foko
zott igényeinek jobban megfelelő pénz- és valuta
rendszer létesítendő; s különösen: mely uj feladatok 
állanak előttünk a tekintetben, hogy egy szilárd és 
biztos értékmérőhöz s fizetési eszközhöz juthassunk. 
A füzet második czikke : „Bű-tok- és erdőrendezés" 
Lukács Bélától, a gazdasági életünkben történt átala
kulás folytán felszabadult birtoknak a czélszerü és 
okszerű gazdálkodás igényei szerint való rende
zéséről, az erdőszabályozásról, az azt terhelő szol
galmak megváltásáról, a legelő-elkülönítésről és 
legelőfelosztásról, az arányosítás és tagosítás 
kérdéséről szól. Továbbá Keleti Károly értekezik 
„Hitel és uzsora" czim alatt, különös tekintettel az 
uj uzsora-törvényre, melyet elvileg s gyakorlatilag 
egyaránt elitéi. „Az ipartörvény módosításához" 
czimmel közölve van Kerkápoly Károly egy dolgo
zata, mely az országos iparegyesület nemzetgazda
sági szakosztályának ez évi június hó 22-én tartott 
ülésén olvastatott fel. Végül Szabó Jenő értekezik 
„A magyar vasutak csoportosításáról". A füzet 
többi részét vegyes rovatok töltik be ; különféle sta-
tistdkai adatok, Körösi Józseftől, Láng Lajostól stb. 
A „Nemzetgazdasági Szemle" előfizetési dija egy 
évre 5 frt; füzetenként 1 frt 60 kr. Kapható s meg
rendelhető Knoll Károlynál, az akadémiai épületben. 

A magyar korona területen levő állami és vasnti 
távirdákril s azok 1876. évi forgalmáról érdekes 
statisztikai kimutatás jelent meg, melyet négy 
grafikai táblával ellátott füzetben a földm., ipar- és 
kereskedelmi minisztérium adott ki. E kimutatásból 
kitűnik, hogy a lefolyt évben működésben volt 368 
állami, 543 vasúti, összesen 911 távirdahivatal. A 
hivatali személyzet állott 1139 férfi és 158 nőből. 
A gépkészülékek száma az államtávirdáknal 717, a 
vasúti távirdáknál 604. A gépek jobbára domborirók 
(683) és Morse-félék (604); ezeken kivül van 9 Hug-
hes-gép, két Kozmata-féle, két irányba szóló tizen
hét kék iró és 6 Schneider-féle autómat; a vasúti 
távűdáK kizárólag Morse-féle gépeket használnak. 
Az állami távirdahálózat vonalainak hossza tett 
1876-ban 13,394,47 kűométert, a vasúti hálózat 
hossza 789,37, a magántársulatoké 314,44, együtt
véve 14,498 kilométert; a szaporodás 1875. évhez 
képest 161.85 kim. A huzalok hossza mindössze 
49,004.69 kim.; szaporodás huzal-hosszban 834,95 
kim. Magántávirdahuzalokkal bírnak a következő 
magántársulatok és kir. hatóságok: Ferencz-csator-
nai r.- társaság, zólyomi pléhgyár, mármar osi erdő -
ipar-társaság, vasúti és hajózási felügyelőség, Béga-
szabályozási mérnöki hivatal, marosujvári sóbánya 
és sóhivatal, fiumei tengerészeti tanoda, zsilvölgyi 
kőszénbánya, budapesti hitelbank és a temesvári 
légszeszgyár. A forgalmi hullámzást élénken tükrö
zik vissza a kimutatáshoz mellékelt grafikai táb
lák. Feladatott tavaly magyarországi állomásokra 
1,611.947, ausztriai állomások számára 404,966, 
külföldi állomásokra 101.925 távirat: összesen tehát 
feladatott 2,118,838 távirat, 243.365-tel több műit 
1875-ben. Az érkezett táviratok száma összesen 
2.193,847-et, az 1875-ben érkezetteknél 239,íll-el 
többet tett. 

A nemxeti színház előadásai aug. 1 -én Mohére 
„Szeleburdi" czimü bohózatával kezdődtek meg. A 
szünidők alatt a nézőtéren megcsinositották a zárt
székeket, s az ide bevezető nagyon is szűk bejáratot 
megtágították azáltal, hogy két páholyt lebontottak. 
Az operai előadások vendégszerepléssel nyíltak meg, 
Singer Terézia k. a., ki külföldön jónevü énekes és a 
nálunk már ismeretes Pemtti tenorista léptek föl 
aug. 2-án az „Ayda" operában. A drámának a jövő 
héten Hetényiné Komáromy Mariska, fiatal és tehet
séges szülésznő lesz a vendége. Remény van, hogy az 
őszszel Gerster Etelka asszony is többször föllép. 
Singer k. a. és Perotti föllépte az „Ayda" operában 
eléggé megtöltötte a nézőtért. A vendégművésznő 
a párisi olasz opera tagja; hangján észrevehetni, 
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hogy sokat énekelt, s hogy csengőbb lehetett, de 
azért most is erő, s kifejezés nyilvánul benne, és 
könnyűden, biztosan bánik vele. Első szereplése 
megnyerte a közönség tetszését, mely gyakran és 
hosszasan megtapsolta. Perotti szintén hatással éne
kelt. A vendégek mellett a többi közreműködők is 
sikerrel működlek. Singer k. a. második föllépte 
„Norma" lesz. 

A népsiinháznak nem valami mulatságos esté
ket szerzett Lukácsynak,, A jmlc" czimű népszinműve, 
mely a borzalmasságok szövevénye, s törvényszéki 
teremben is csak hosszabb idő alatt fordul elő 
annyi és olyan bűntény, mint itt hirtelenében, még 
pedig nyersen és sekélyes indokolásokkal bemutatva. 
Egy özvegy asszony, Pókné a semmitől nem irtózó 
cselszövő pók, ki csak hogy leányát ahoz adhassa, a 
kit kiszemelt, megront mindenkit. A darabban egy 
pár népies jelenet sikerült, s a nyelv magyaros 
kifejezéseit lehet megemlíteni. A szereplők közt ven
dég is volt, B. Nikó Lina, ki egy eleven menyecskét, 
Virág Lidit játszotta, színpadi otthonossággal. Nép-
dalaitis többször megtapsolták, noha nincs hajlékony 
és csengő hangja. 

A budai színkörben Vízvári bevégezte vendég
szereplését, s most ismét csöndes esték következtek 
be. Gerőfi igazgató szinrehozott e héten egy eredeti 
uj színdarabot is, melynek czime „Szerelmes öreg 
urak a légyotton", szerzője pedig Ribiczey Gyula. 
A közönség azonban már régen tisztában van a 
színkörbe szorult eredeti újdonságokkal, s alig 
akadt néhány ember, a ki elment megnézni a való
ban gyarló kísérletet. — Megemlítjük itt, hogy a 
budai színkör élénk és ügyes primadonnája, Geríjine, 
hír szerint a népszínházhoz van szerződtetve. 

Egyház és iskola. 
Scbnszter Konstantin, kassai püspök csak október

ben foglalja el püspöki székét. Egyelőre a püspöki 
lakot renováltatja , mi annál szükségesebb, mivel 
azon esetre, ha ő Felsége a katonai gyakorlatok 
alkalmából Kassát meglátogatja, lakásul a püspöki 
székhely van kiszemelve számára. 

Kitüntetés, A király Pauer János székesfehér
vári nagyprépost és felszentelt püspöknek, egyházi, 
valamint az irodalmi téren szerzett érdemei elisme
réséül a Il-od oszt. vaskorona-rendet díjmentesen 
adományozta. 

A reformátusok Maros-Vásárhelyen jul. 30-án 
tartott képviseleti gyűlésén foglalta el helyét az 
uj főgondnok, dr. Antal László, ki e nap em
lékére 200 forintos alapítványt tett le a refor
mátus egyháznál azon czélból, hogy annak kama
tait évenként felerészben természettani taneszközök 
beszerzésére, felerészben pedig szorgalmas tanulók 
nyilvános megjutalmazására fordítsák. 

Mi újság? 
Klapka tábornok aug. 2-án Pozsonyba érkezett. 

Üdvözlő küldöttség fogadta, s nagy ünnepélyességgel 
kisérték be a városba, hol este a „Toldi-kör"-ben 
lakomát rendeztek tiszteletére. A város értelmisége 
nagy számmal jelent meg, s vacsoránál sürün szólt 
a toaszt. Klapka tábornok, mint halljuk, Szegedre 
utazik, hol valószínűleg szintén beszédet tart, s meg 
fogja látogatni ezután Aradot is, s hazánk több 
kiválóbb városát. Kíséretében van Mogyoródy ezre
des. Klapka tábornok a lefolyt héten Bécsben idő
zött, hol Mídhát pasát is meglátogatta. A tábornok 
alig győzte Bécsben a látogatók fogadását, kik 
minden órában csoportosan jelentkeztek. E láto
gatókat három osztályba lehet osztályozni. Elő
ször is a diplomaták kívántak egyre-másra fel
világosítást a keleti viszonyokat illetőleg. A má
sodik osztályt azon nagyramenők száma képezte, 
kik a török hadseregben tiszti rangot kívánnának 
elnyerni, és a végből fél Európa kalandorai ostro
molták a tábornokot. A harmadik osztályba soro
landók a feltalálók, kik hadiczélokra szánt tanulmá
nyaikat a török kormánynak felajánlák, s mindeddig 
választ nem kapva, a tábornokot ostromolták e 
végett. Képzelhető, mily fárasztó a tábornokra annyi 
ügy elintézése, ugy hogy egy alkalommal azon meg
jegyzést tette, hogy a csatatéri küzdelmek távol 
sem oly fárasztók, mint a sok kérelmező kielégítése. 

Mídhát pasa jelenleg a legérdekesb személyiség 
Bécsben. A hírneves török államférfin hivatalos 
visszahívása Konstantinápolyba még nem történt 
meg, de senki sem kételkedik, hogy bécsi időzése 
már konstantinápolyi megbízásokkal van össze
kötve. Mídhát a „Hotel Metropole"-ban lakik, s 
naponként ostromolják a látogatók. A kiváoesiak s 
a hírlapírók egész raja kiséri lépteit és lesi nyilak 
kozatait. Mídhát, mint igazi diplomata, tartózkodó, 
de a miről szabadon szólhat, kritikai éllel nyilatko
zik. Egy látogató előtt, kiről az oroszok balkáni 
átkeléséről szólt, tréfásan azt mondta : „Nem hinné 
ugyan senki, de mégis ugy van, hogy én köveztet
tem ki a muszkák számára a balkáni utat." Ugyanis, 
mikor Bulgária kormányzója volt, több jó ország
utat építtetett, többi közt a hegyszorosokban is. 
Mídhát bizalommal tekint a háború elé ; Törökor
szágnak embere van elég, csak pénze kevés. Ha 
azonban a külföld elzárná a pénzforrásokat, akkor 
ki fogják bontani a próféta zászlóját, mert a szent 
háború kötelezi a mohamedánokat, hogy vérrel és 
vagyonnal járuljanak hozzá. Az ázsiai harcztér 
segédforrásai kimeríthetetlenek. O — úgymond — 
képes lenne nyolcz nap alatt csupán Kurdístánban 
20,000 lovast toborzani. Az ázsiai katonának nem 
kell egyéb, csak fél kilogram datolya. Ez napi zsoldja. 

József foherczeg családjával együtt már megér
kezett Olaszországból Bécsbe, s valószínűleg azóta 
Alcsuthra is. A foherczeg és családja a legjobb egész
ségben van. 

Az aradi Tértanuk szobor-bizottsága elhatározta, 
hogy az emlék készítésének terveire pályázatot 
nyit. A pályázatban csak hazai erők vehetnek részt. 
Az emlék érczből lesz, márvány vagy gránit talap
pal, kerülhet nyolczvan—száznyolcz ezer forintba ; 
a tervek jutaimi dijai harmadfélszáz , százötven és 
száz darab arany. 

Bessenyei György sírjának elhagyottsága már 
több hírlapi felszólalásra adott alkalmat. A bihar
megyei Kovácsiban levő sirt kender borítja, a lak
ház pedig sertésólnak van berendezve. György 
Aladár a vidék lakosságát hivja föl, hogy gondos
kodjanak valami szerény jelről. 

A közelebb elhunyt gr. Eszterházy Pált, e nemes-
szivü főurat a legnagyobb részvét közt temették el 
Pápán, s kisérték onnan hűlt porait Gannára, a 
családi sírboltba. A koporsóra egy koszorút gr. 
Batthyány Lajos özvegye is küldött, mint gyöngéd 
emléket néhai vőfélyének; a koszorút ugyanaz a 
szalag fűzte össze, mely egykor menyasszonyi koszo
rúját. Gr. Eszterházy a honvéd érdemrendnek is 
tulajdonosa volt, s ezt Guyon tábornok maga tűzte 
mellére, beszéd kíséretében. A herkályi és nyárásdi 
csatákban igen kitüntette magát. Mint ezredes, 
Komáromban kapitulált, de aztán külföldre mene
kült s jószágait lefoglalták. Bár maga is nélkülözött, 
menekült társain mindig segített. Az angol kor
mánynál ő eszközölte ki 75 társának Amerikába 
küldését. Mikor 1854-ben házatért, rendőri felügye
let alá helyezték, Bécsből kitiltották s atyja halálos 
ágyához sem eresztették. Aztán nőül vette a gr. 
Eszterházy Kázmér leányát, átvette uradalmait a 
segített minden jó ügyön, jó emberen, épített isko
lákat, segélyezett néptanítókat, intézeteket, egylete
ket, vállalatokat stb. 

A newyorki magyar egyesület titkára tudatja, 
hogy az egyesület helyisége ezentúl: „295 Bowery 
Newyork" található. 

A kolozsvári dalkör tíz éves fennállását fogja 
megünnepelni ez év szeptemberk havában, fényes 
emlék-ünneppel, melyre a magyar- és erdélyi dal
köröket is meghívják. 

Besze lános volt pénzügyi fötörvényszéki elnök, 
a törvény által élte fogytáig biztosított nyugdijáról 
lemondott s egy évi fizetését végkielégítésül elfo
gadta, mert az országnak úgyis elég sok terhe van. 

A ferenczrendiek fővárosi palotájában aug. 2-án 
történt meg a „ház-szentelés". A kapuk fölött, az 
ablakokban s a bazár üvegereszéről nemzeti zászlók 
lobogtak. Az ünnepi misét a rend tartományfőnöke, 
Farmady Martinián tartotta, sok pap segédkezése 
mellett, nagy közönség s a kultuszminisztérium és 
a város képviselői jelenlétében. Aztán minden 
egyes helyiséget megáldottak. 

Teljes holdfogyatkozás lesz e hó 23-án látható. 
Kezdete esti 9 óra 50 perczkor, vége hajnali 2 óra 

4Ü perczkor. A hold teljes elsötéönlésének ideje 
11 óra 48 perez. 

„Te Deum" a török győzelemért. Avtörökök plevnai 
nagy győzelme izgatott örvendezés^, keltett minde
nütt. A fóVárosban aug. 2-án senki sem beszélt 
másról. A vidékre pedig a.tóvárosi ismerősök siettek 
megtávirafoeni a történteket. A pesfanegyei Csömöp-
község lelkésze, Majerszky F'erencst,. a mint meg
tudta a hírt, „Te Deumo*"- tartott, a* templomban, 
mely egész- szorongásig: megtelt. A templomon 
kívül beszédet is mondott, megmagyarázva a népnek 
a legújabb események horderejét. A csömöri baada 
a „Szózatot" játszta, Hselyet a aép is énekelt. 
Majerszky a szabadságtaarezban honvéd volt s Bra-
nyiszkónál küzdött. 

A tarok sebesültel: részére Erzsébetvárosból! Páll 
Istvánoé, Kapolosról Pandúr Mihályné egy-egy 
csomag tépést küldtek be szerkesztőségüükhöí. 
Ugyané czélra Tisaa-őrsröl Kis Tamás gaz^atisat 
1 frtot, egy csomag tépést és 5 darab sebkötfi ruhát 
küldött be hozzánk. Mindez adományokat átsaol-
gáltattuk a budapesti török konzulátusnak. 

A pápa nem IX. Pius. Ezt a merész álhtást mondja 
a „Petit Párisién". Szerinte az igazi IX. Pius 
meghalt már 3 év előtt, s titokban a pápai szék be 
ültettek valakit, a ki hasonlított a pápához. Anto-
nelli intézte az egészet. E merész állítás azonban 
legfeljebb is csak kuriózum. 

A párisi világkiállításra a főváros hatósága egy
begyűjti a nevelés és oktatásügyre vonatkozó tárgya
kat : az utolsó évtizedben épült, valóban szép iskolák 
képét, tervrajzait, az ujabb szerkezetű butorozatok 
és álló írótáblák mintáit, esetleg a reál és iparrajz
tanodák növendékeinek rajzolatait, stb. A kiállítás 
költségeit az állam viseli. Érdekesnek tartjuk meg
említeni, hogy a párisi iparpalotát kísérlet gyanánt 
villany-fénynyel világították ki, mert a gáz nem 
mutatkozott czélszerűnek. Tiz Gramme-féle dynamo-
villanyos gépezet volt csak képes a nappalihoz 
hasonló fénynyel betölteni a nagyszerű helyiséget, 
melynek területe 12.000 négyszög méter. A kiállí
tásnak néhány óriás nagyságú tárgya is lesz. Ilyen 
egy roppant nagy pőröly, melyet egy Chalons mel
letti vasgyárban készítenek, s melynek súlya 1200 
mázsa. Allitnak egy 127 méter magasságú világító 
tornyot is. A felső berendezés 10 szobára terjed 
s 50 méternyire a tenger színe fölött köralaku 
erkélylyel látják el, melyen egy elhelyzett ágyú 
8—9 kilométernyi távolságra adhat jelt a veszélyben 
forgó hajósoknak. A világító torony alján egy készü
lék lesz,mely által a mentő csolnak egyetlen emberrel 
a tengerbe bocsátható. 

Eugénia császárné élete két millióig van bizto
sítva franczia társulatoknál. Egy biztosításokkal 
foglalkozó lap közli is az erre vonatkozó okmányo
kat. Az egyik igy szól: „Nyilatkozat. Alulírott 
Guzman Eugénia, Teba grófnője, a francziák csá
szárnéja, ajánlatot teszek a „La Nationale"-társu-
latnak, hogy életemet öt, vagy legalább két millió 
frankra és pedig vagy maga, vagy más franczia 
angol társulatokkal együtt biztosítsa saját rendele
tem szerint; kijelentem, hogy 1826. május 5-ikén 
születtem, a himlőn átestem, beoltattam, nem 
szenvedtem más betegségben, vagy súlyos roszul-
létben, és hogy a kiállított és előmutatott orvosi 
bizonyítvány íróját egészségem állapota iránt kel
lőleg felvilágosítottam. Minthogy ezen nyilatkozat 
azon czélból adatik, hogy a biztosítási kötvény 
alapjául szolgáljon, önkényt értetik, hogy ez sem
mis volna, ha e jelen nyilatkozat nem mindenben 
egyeznék meg a valósággal. Paris, november . . . 
1863. Eugénia. Helybenhagyva: Napolwn." — Az 
orvosi bizonyítvány igy szól: „Alulírott, a párisi 
orvosi facultas decanja, ő felsége a császár rendes 
orvosa, a tudományos akadémia és a csász. orvosi 
akadémia tagja stb. ezennel bizonyítom, hogy Guz
man Mária Eugénia, Teba grófnője, a francziák 
császárnője, jó egészségnek örvend és semmiféle 
betegségben vagy gyengeségben nem szenved, mely 
megakadályozhatná azt,, hogy élete tekintélyes 
összeggel biztosittassék. Paris, november 19.1863. 
Rayer.'- Az életbiztosítási szerződést a „Nationale", 
„Générale", „Union", „Phönix", és „Caisse Pater-
nelle" társulatok kötötték meg. 

Igazítás. Illyés Bálint költeményében, mely 
lapunk múlt számában jelent meg, az első versszak 
4-ik sorában „győzelmi esőd" helyett „győzelmi 
erőd" olvasandó. 

A habom. Ma már bizonyos, hogy az oroszok 
czárja augusztus végén még sem lesz Konstantiná
polyban, hiába sietett Gurkó tábornok olyan nagyon 
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a konstantinápolyi ut elfoglalására. A czár még azt 
sem mondhatja, a mit a kiüti ember mondott: 
„még igy sem jártam," mert ugy járt, mint a hogy 
már járt Kis-Ázsiában. Tartsák is meg ezen az 
utón a Loris-Melikoffok és Schilder-Schuldnerek. 
Ájul . 30—31-iki plevnai nagy ütközet híre bizo
nyára egyformán meglepte a törökök ügye miatt 
aggódókat és azokat, kik semmit sem vártak a 
beteg embertől. De legjobban meglephette az euró
pai diplomácziát, mely oly alázatos eszköze volt a 
minden oroszok hatalmas czárjának, a ki most 
egyszerre „melancholiába esett." A rettegett északi 
kolosszust a veszendőnek tartott törökök megverték 
Kis-Azsiában mindenütt, a hol csak jelentkeztek; a 
Duna mellett pedig a háborúk egyik legvéresb csa
táját vívták fölöttük akkor, mikor hatalmas hadse
regeik már 150 mértföldnyi területet tartanak 
megszállva, a hol a lakosság mint „fölszabaditót" 
üdvözli, s kémül szolgál neki mindenki. Igy kezdő
dött a háború, melyet a rettegett északi hatalom a 
pánszlávizmus nevében indított. Csak kezdete ez a 
véres drámának, s végét ki tudná megjövedölni. 
Hanem az oroszok által évekig előkészített és egész 
Európa protectiója mellett inditott háborújának 
eddigi fordulatai már véres hirdetői azon nagy 
könnyelműségnek, melylyel a világ eseményének 
pillanatnyi intézői megtagadtak minden életerőt az 
ottomán birodalomtól. A lételeért küzdő nemzet 
mint igazi hatalom tör elő, s intézi a maga sorsát. 
Plevna környékén július 19-dike óta majd min
dennap folytak a harezok. A jul. 21—22-iki véres 
csaták már kinos aggodalmakat ébresztettek, mert 
a szétszórt orosz hadsereg legérzékenyebb részét 
sebezték meg, közel a dunai átkelőhöz, és szemben 
azzal a helylyel, Bjelával, hol az oroszok még a 
törökök főhaderejének támadásától is tartanak. 
Mert a Mehemed Ali fővezérsége alatt levő főhad-
erő még érintetlen. Az oroszoknak tudomásuk 
sem volt oly erős török hadseregről, minőt 
Ozmán pasa vezényleti ellenük Viddinből. Ugyan
azon hadsereg ez, mely az őszszel az oroszok szer
biai háborújában edződött meg, s azóta ott volt 
Viddinben, Nisben, Szófiában, és gyülekezni kez
dett Nikápoly elfoglalása után, a mi jul. 16-án 
történt meg. Az oroszok azt hitték, hogy Ozmán pasa 
a szófiai utón a Balkánt akarja megkerülni. Keser
ves tudomást szerezhettek azonban jul. 21—22-én, 
hogy hol van Ozmán pasa. Az ekkor szenvedett 
nagy veszteségeket követte jul. 26-án Lovácz elfog
lalása. Most már az oroszok teljes haderővel támad
tak, 70,000 embert vontak össze, s hogy ezt tehes
sék, Buscsuk alól is el kellett hozni az ostromra 
készülő sereg egy részét. Ez a 70,000-nyi sereg 
támadta meg Ozmán pasát, s ezt győzték le a törö
kök július két utolsó napján oly öldöklő harozban, 
melynek nem igen van párja a történelemben. A 
törökök elsánczolt táborban voltak, és Schildner-
Schuldner két ezredet küldött jul. 30-án az első 
rohamra. Ez a két ezred csaknem egészen megsem
misült. Jött aztán Krüdener hadosztálya, s nagy 
csata fejlődött ki, mely 6 óra hosszat tartott, s az 
oroszok ismét meghátráltak. Másnap délben meg
újították a támadást, s esti 8 óráig folyt a csata. 
Ozmán pasa egy hadosztálya megkerülte a Vid 
folyó völgyét, egyszerre az oroszok háta mögött 
tört elő, s ezzel a csata sorsa eldőlt. A pusztító tűz
nek kitett oroszok menekülni kezdtek mindenfelé, 
ott hagyva ágyúikat és hadi szereiket. A csatában 
elesett oroszok számát 7—8000-re, a sebesültekét 
kétszer annyira teszik, a mi lehet túlzás is, de hogy 
az oroszok igen nagy veszteségeket szenvedtek, 
minden oldalról megerősítik a legkülönbözőbb hirek. 
Ezalatt a Balkánon tul Szulejman és Reuf pasák is 
megkezdték az erélyes operácziót. Hadseregeik Jám-
bolinál egyesültek, elfoglalták Eszki-Zágrát, és 
Gurko tábornok csapatainak visszavonulási ágát 
elmetszették. Ha igaz az a hír, hogy Ozmán pasa 
előhadai már Garbovát is megszállták, sőt a Sipka 
szoros északi lejtőjét is őrzik, akkor Gurkó tábor
nokra csak a kapituláczió vár. Jul. 26-án kaptak 
tőle utolsó hírt az orosz főhadiszálláson, további 
tudósítást semmit. Gurkónak akkor még nyolcz 
napi élelmi készlete volt. Mindezek nevezetes for
dulatot adtak a bolgárországi csatatérnek, hol most 
Mehemed Alitól függ a döntő csapás, s akkor a czár 
nem Konstantinápoly felé fogja keresni az utat. 

Kisebb győztes csatározásokrél Kis-Ázsiából és 
Montenegróból is érkeznek hirek. Pénteken Kon
stantinápoly minden mecsetjében haladó isteni 
tiszteletek voltak. A szultán távirali üdvözletet 
küldött Ozmán pasához a plevnai fényes győzelem 
után. 

Két tanuló 40—40 frt. havi fizetés mellett a 
jövő iskolai év alatt teljes és tisztességes ellátást 
nyer egy Budapest belváros lipót-utczában lukó 
főhivatalnoknál. Bővebbet az egyetem-utcza i. sz. a. 
hirlapkiadóhivatalban. 

A budapesti kereskedelmi akadémia jövő évi tan
folyamának programjára, mely lapunk mai számá
val mellékletül küldetik szét, felhívjuk az érdeklett 
körök figyelmét. 

Halálozások. 
Xántus János derék tudósunkat mély csapás 

sújtotta. Édes anyja, özv. XANTÜS IGNÍCZNÉ, szül. 
Szidnay Terézia meghalt Győrben 69 éves korában. 

ZBOKAI VIDOE, a kolozsvári minorita társház 
egyik tisztelt tagja, tudományos tanár, érdemesült 
tartományi főnök, a rend dekáuja, meghalt 80 éves 
korában, lelkészkedése 56-ik évében. 

Elhunytak még: HEGYI MIH.YLY, köztisztelet
ben élt debreczeni ügyvéd, gr. De^nfeld Imre jog
ügyi igazgatója, kit a sóstói fürdőben szélhűdés ért. 
— SMIT MIHÁLY, nyűg. városi tanácsnok Nagybá
nyán, 88 éves korában. — HORVÁTH PÁL, nyűg. m. 
kir. honvéd alezredes, Budapesten. — Középlaki 
JAKAB ISTVÁN, marosvásárhelyi főszolgabíró, ki az 
„uj árok" nevű fürdőnél szélhűdés következtében 
vizbe fúlt 55 éves korában. — GÁMÁN KÁROLY, ügy
véd Magyar-Régenben, 55 éves korában. — GÜRTLER 
MIHÁLY nyirbáti prépost és vaáli plébános, jótékony 
férfiú. — ELEK PÁL, szabolcsi birtokos. — TIMÁRY 
FERENCZ, 63 éves korában Monyászán. — Báró 
LEDTSCH ALBERTNÉ, szül. Soós Ágnes, néhai báró 
Leutsch magyar honvéd táborkari őrnagy özvegye 
65 éves korábau. 

SAKKJÁTÉK 
922, sz, feladvány Márki Jánostól (Sarkadon). 

'TiligM." ' g 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

917-dik szánra feladvány megfejtése. 
(Mudge J. W.-től.) 

Megfejtés. 
Világol. Sitit. 

1. Bc3—c8 d7—d6 
2. Ve3—h3f t, sz. 
3. V mattot ad. 

(a). 
1. f7—f5 (b) 
2. Ve3—h6f Ke6—f7 
3. Bc8—f8 matt. 

(b) 
1. Be7—e8 
2. Bc8—e8: f stb. 

Helyeseli fejtették meg: Veszprémben: Fülöp 
József. Gelsén : Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly. Debreczenben : Zagyva Imre. MUkol-
ezon: Hartmann testvérek. Bogláron: Mayer Károly. 
Budapesten: Blau és, Spitzer. K. J. és P. H. Marót-
vásárhelyit: Csipkés Árpád. Kolozsmonostoron : Brau-
ner Gyula. Sarkadon: Márki és Nuszbek Sándor. A pesti 
sakkkör. 

Rövid értesítések. Sarkad: N. S. A legújabb hár
mas közöDiető volna, ha tudnók, hogy sötét első e7—e6 
elleuhuzására mi folytatás következik. 

Szerkesztői mondanivaló. 
K. Zs. Ha unnak nz „ilh'tékes birálÓ"-nak, u ki e 

költeményeket „könyelmenetüeknek, mintegy oda le-
hellteknek, de a mellett tartalmasoknak a szépen festők
nek mondotta", áll a rendelkezésére valamely szépiro
dalmi közlöny, csak alja ki őket; mi nem figjuk meg
előzni, de nem is irigyeljük az Ízlését. 

Az én angyalom. A kis vers elég meleí! érzelem
mel van Írva; de ezerszer megdalolt éneimet, minden 
legkisebb uj eszme vagy fordulat nélkül, ezeregye likszer 
megdalolni: mit ér az'.' 

A muszka czárhoz. Kiméi nagyobb koiltumélia 
még nem esett a minden oroszuk ezárján, Legyünk 
méltányosak — az. ellenség iránt is s ha élesebb fegy
verünk nincs ellene, ne kisebbítsük legalább ily rozsdás 
fakarddal. 

Tűnődés. A fordítás jubbacska volt. Ha már I 
próza még egy fokkal gyöngébb lesz: hova jutunk. Aztán 
miért szükség anuak francziául idézni, a ki nem tud 
fVuncziául. „Lei extréméi touchent." Igy van? 

Jolánka. költői beszély. Miért nem : Kege az elő-
időből ? Ilarmincz-negyven évvel ezelőtt megjárta volna 
az ili/rn alakítás, az. iliji'n verselés. A mai kor müizlése 
mást követel. 

I. Retép. Eszünkbejut dr. Pipitér és szolgája Ré-
tipip, humoros beszély. Fájdalom: ezekben sem humor, 
sem szellem, sem érzés — csak üres frázis és gyáriéi 
verselés. Kérdésére válaszoljuk: a Vasárnapi Újságra elő
fizetni ugyan nem lebet havonként, de kapható utóla
gosan havi füzetekben, s megrendelbető minden könyv
árusnál. 

Ha megkondnl. és a többi az. egész sereg, mely
nek minden egyes darabja alá oda van írva két kezdő 
betű : V. I. mindössze sem ér egy fapoltrát. 

Kri t ikán alél. Mint mikor a bokron. — Hajnali 
dal. — Kn is voltam Bucsubangok. — Most vagy soha 
— Őrjöngő álom. — Dall a füllemüléhez (sic!) Ábránd-
képek falun és társai. — Népdalok 1—6. 

Előfizetési föltételek 

VASÁENAPI ÚJSÁG 
és 

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

Negyedévre: 
i Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 3 frt - kr. 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

a „Háborn-Kréniká"-val együtt . 3 frt 50 kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság 2 frt — kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság a „Habom-

Kréniká"-val együtt 2 frt 50 kr. 

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

a ,,Háborn-Kréniká"-val együtt. . 7 frt — kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság 4 frt — kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság a „Habom. 

Krénika"-val együtt 5 frt — kr. 
C&~ Azon előfizetők, kik a „Háborn-Krénika" 

ez. képes heti közlönyt elejétől kezdve kívánják megsze
rezni, előfizetésük alkalmával a május és junius-havi 
számokat 40 krajezárért rendelhetik meg. 

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

djf T. előfizetőinket felkérjük, hogy szétkül
désre vonatkozé köziemén; ékhez a czimszalagjnkat 
csatolni szíveskedjenek. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-uteza 4. szám.) 

HE TI-NAPTÁR. A.izg. hó. 
Nap I Katholikus és protestáns Görög Izraelita 

5 VfiUHavib.asz.filOAfra, Do. 24 B 10 Krisztin 26 
6 H Jéz. szinváltoz. Jéz. szinváltoz 25 Anna 27 Ráhel 
7 K Donát, Kajetán. Kajetán 26 Hermol 28 Rebeka 
8 S Czirjék, Jusztin Czirjék 27 Pantaleon 29 
!» C Román, Afra Ernőd 28 Prochus 30Roseh. 

10 P Lörintz vértana Lörincz 29 Kallinie 1E. Réseli. 
11 S Zsuzsanna szűz Tiborc 30 Szilas 2Sa».S«f. 
Held változásai. ~§) Első negyed 15-én 11 óra44perczk. regg. 

T a r t a l o m : Klapka György (arczkép). — Erdei 
kaland. — Déryné naplójából (folyt.) — Ghazi Mehmed, Sarayl 
fia (arczkép). — Rascsuk és erődítményei (három képpel). — A 
Bashtanok Dél-Oroszországban. — A coloradói burgonya-rovar 
(képpel). — Servadac Hector a kalandos vándorlása a naprend
szeren át (két képpel). — Egyveleg. — Melléklet: Balgária. 
— Vázlatok Oroszországról. III. — A török fővárosból. — Kar
czolatok. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. 
— Mi ujsig? — Halálozások. — Szerkesztői mondanivaló. — 
Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő : lágy Miklés. 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 
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E í j hatszor rrasábzott petit sor, vaírjr annak helye egyszeri iktatásnál 
te krajozár; többeiőri igtatásnil 1 u krajczár. Bélyegdij kólón minden 

igtatás után 80 fcr. 
HIRDETÉSEK. Kiadóhivatalunk számára hirdetményeket elfocad B í r s o e n : N u i m . 

s'ein és Vogler Wollfischeasse Nr. 10, Mosse I;. 8eilerstatte Nt a í 
Oppelik A. Wollzeile Nr. 22. 

gépészmérnök BUDAPEST 
ajánlja 

UUői-út 8. sz. 
3fi27 

kitűnő g ő z m o z g o n y a i t . g ő z e s é p l ő i t , s o r v e t ő g é p e i t , különösen l>e<U<r 
a közkedveltségben részesült amerikai fekvő és oszlopos járgány-cséplőkat 

elöitmert hitilnö mittónfgbeti. 
CZf' I í i T í i n a t i i i á r j e g y z é k e t é s t > ö v e t > t > e t i n g y e n . 

Még soha sem nyújtott előnyök! 

Egy nagy játszó-társaság kezdése. 
Aluljeeyzett váltó-iroda tisztelettel tudatja n. é. vevőivel, miszerint egy, a résztvevőkre nézve igen előnyös, játszó-társaságo t 

~f év lefolyása alatt 26 húzáson a résztvevők számlájára, s a társaság i alakított. Játszanak az alábbi jegyzékben megjelölt sorsjegyek egy 
idő letelte után az illető értékpapírok tözsde-szerfileg eladatván az összes bevétel a sorsjegyekre esett nyereményekkel együtt, a reszt 
vevők között egyenlő részben elosztatik-

flg3£- A h ú z á s o k j e g y z é k e : " ^ f l 
15. aug. 1877 
1. szept. 1877 
2. szept. 1877 
1. okt. 

ri.okt. 
|1. decz. 
1. decz. 

15. decz. 
2. jan. 
2. jan. 
2. jan. 
3. jan. 
5. jan 

1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
H78 
1878 
1878 
1878 
1878 

100 frtos íiiiiíViir sorsjegy 
isiil-ki 100 frtos sorsjegy 
kralói sorsjegy . 
hitel-sorsjegy . . . 
bécsi sorsjegy . . . 
1864-ki 100 frtos sorsjegy 
WindisthgrSti-sorsjegy . 
101) frtos magyar sorsjegy 
hitel-sorsjegy . . 
héesi sorsjegy . . . 
arakéi sorsjegy . . . 
insbmeki sorsjegy 
salzburgi sorsjegy . . 

főny. 200,000 frt. 
» 200,000 » 
» 18,000 » 
> 200,000 » 
» 200,000 » 
> 200,000 > 
» 20,000 » 
» 150,000 » 
» 200,000 » 
» 200,000 » 
» 30,000 > 
» 25,000 » 
» 20,000 . 

1 5 . j a n . 1878 
1. márcz.1878 
1. april 1878 
1. april 1878 

15. april 1878 
1. j ú n i u s 1878 
1. j ú l i u s 1878 
1. jú l ius 1878 
2. j ú l i u s 1878 
3. j ú l i u s 1878 
5. j ú l i u s 1878 

15. jú l ius 1878 
15. aug . 1878 

Salin-sorsjegy . . . 
1861-ki 100 frtos sorsjegy 
hitel-sorsjegy . . . 
béesi sorsjegy . . . 
100 frtos magyar sorsjegy 
lSW-ki 100 frtos sorsjegy 
hitel-sorsjegy . . . 
béesi sorsjegy . . . 
krakói sorsjegy . . . 
insbroeki sorsjegy . . 
salzburgi sorsjegy . . 
Salm-sorsjegy . • . 
100 frtos magyar sorsjegy 

8* 
föny. 40,000 "frt. 

> 200,000 » 
» 200,000 > 
» 200,000 » 
» 200,000 » 
» 100,000 » 
> 200,000 » 
> 200,000 » 
» 15,000 » 
» 10,000 » 
» 15,000 » 
> 40,000 > 
» 200,000 > 

10 

MeUéknyeremények 40,000 frt, 20,000 frt, 15,000 frt, 10,000 frt, 5000 fr t stb. 
A fonebbi sorajegyekkel sz&z résztvevő js/szik, s a részvételi levelet oly formán számítjuk, hogy csupán 

2 frt J££&k 2 frttal, s így az együttes összeg 10 frt M.V£«! 
azonnali tététele mell*tt a vevó ejv ín|Y"rrnn a mi airal minden résztvevő- J j j Tini .7*Hl J s t d z a nN 9 a 70,000 frtoá 
ered sorsjegyet kap a 18. állam-ors- II Ij UHll nek lehetővé tétetik, 220 u 0 II KIK főnyereményt egpgz 
játéit 1877. dec. 4. történő húzására i l L ^ J UUj frtos névleges nyereményekre u l j l l U l l l U l egyedül megnyerni. 

Miután az ezen játszó-társaságban felsorolt érték- - t - -*—„—2L l»a„x ! » £ • _ — i _ . l t * . Ui*«.,4-A.l«v » nyújtott játék-előnyök tői 
papirok lS78,augu ;z,«s20-án tözsdeszerüle, el a T u S Z V6V0K iOZt i G S W D G u KlOSZtaln 1, • » • " « * • . » l e h e , 8 1 f?f 3 
fognak adatni s a befolvt ojszeg levonás nélkül "* »«•"• , • , , ' "•*• «•»••.«• » u » u j r » u u » » u U I , I U > I U U | veszteség nagyon csekély 

s így ezen játszó-társaságnál számos résztvevő várható, minélfogva a megrendelések minél előbb megteendők. 
2 frt és 40 kr. bélyeg és szállítási díj bekiililése m« lett a részvételi levél az e^ö befizetés nyugtázásával ellátva elküldetik ; 

10 frt 40 kr. beküldése m-lrett a teljesen befizetett részvi teli levél egy errdeli sorsjegy gye i cryütt, a 18. cs. k. éllnrnsorsjátékrf, 
tog megküldetni. 

Ha minden húzás után a házási lajstrom megküldése kívántatik, kérünk még egyszer mindenkorra 50 krt is küldeni. 

VAltó-lroda 
Schelhammer & Schattera ezelőtt Richárd Ott 

B ^ B é c s , K á r n t n e r s t r a s s e N r . 2 0 , I . S t o c k . 2^33 3671 

Növeldei értesítés. 
Midőn szerencsén van értes í ten i a mélyen t i sz te l t 

szüléket , miszerint intézetem e l e m i * é s g y m n a s i u m i osz
tá lyaiba jövőre is 8 — 1 5 e v e s n ö v e n d é k e k e t veszek f e l ; 
8 ezek l e h e t n e k : 

a) b e n t l a k ó k , teljes e l lá tás mel le t t , 
b) b e j á r ó k , c supán oktatás véget t , 
c) f - l k o a z t o a o k , kik délben az intézetben étkeznek, é s 
v a g y a délutáni taní tás végez téve l távoznak, 
v a g y e s t v e h 7 8 órá ig maradnak, h o g y más napra 

kapot t fe ladataikat is az intézetben dolgozzák. 
A tanév végén ped ig törvényszabta utón n y i l v á n o s 

g y m n a s i u m b a n vizsgál tatnak m e g növendéke im, é s á l l a m -
é r v é n y e s b i a o n y i t v á n y n y a l l á t t a t n a k e l , mint ez eddig 
i s mindenkor t ö r t é n t : 

t i szte let te l kérem egyszersmind, méltóztassanak ide
vonatkozó l eve l e ike t Budapesten, I V . ker. ezukor-utezában 
6. sz . házamba folyó hó 20-ig hozzám, azontúl p e d i g he
lye t te semhez , B a r » ó J ó z s e f úrhoz utas í tan i , ki , mint in
teze temben 2 4 é v óta működő tanár , szakismerette l ad 
f e l v i l á g o s í t á s t , megküld i rész letesb p r o g r a m m o m a t , s 
b e í r á s t é s f e l v é t e l t érvényesen teljesít . 

A rendszeres tanítást , több felöl történt fölkérés 
következtében, szeptember 10-én kezdjik meg; előbb jövő 
n ö v e n d é k e k e t sz ívesen lá tok s hasznosan foglalkoztatok. 

A lka lmazás t adhatok e g y gyakorlot t e l e m i , e g y l a t i n 
é s e g y m e n n y i s é g t a n i tanítónak, ki , ha németül is beszél , 
e lőny . — Budapest , 1877. jú l ius 4. 

S z o n y i P á l , királyi tanácsos, 
3625 magánfinövelde' tulajdonos . 

A CDAllk'l III TnQQIII IJU"Í?J- T'^i-intézet kiadásában(Budapci 
rnMnnLin- IHnÚULHI egyetem-ateza 4) megjelent és kapható' 

Dentsctes SpM- und Lótna. 
Kémet nyelvi és olvasó-könyv. 

Első rész. 

A k ö z é p t a n o d á k I . o s z t á l y a s z á m á r a . 
Irta 

JÓNÁS JÁNOS tr. 
Áia fűzve 50 kr . 

| Ma i Hír munkái 95-97. 
§ Wfp**serü kiadás. 
1Az elátkozott család. 

MdsocLCk. Jtíadds. 
Három fUzet. — Ára fűzve 1 frf 50 kr. 

300oGoQííjJQ>GoQoQ«Ü^^ 

KARNER JÓZSEF, •£S5r 
ajánl szalon-garnitúrákat: 1 kanapé, 6 fanteil, gazdag 
faragványnyal , kulme nélkül 85 fit; valamennyi g a r . 
nitura fehér vászonnal cs inosan bevonva, kárpitozásra 
készen áll 
Kelme-mennyiség: 1 garnitúrához •/« széles 9' 1 méter. 
Legújabb renaissancs-garniturálí tömör diófából, ig-en 

finomak, a l e g n a g y o b b választékban. 
•MH9S* Kész minta-garniturák folvton raktárban. •MHMsI 
Terem : váczi-kórút 61. szám. I. emelet, a lipótvárosi 

templommal szemben. „ „ J 

ROBEY és TÁRSA 
Budapesten, ülló'i-út 1-sőszám, 

se 

ajánlják a köze ledő idényre k o n k o l y v á l a s z t ó . g é p e i k e t 
s z e l e l ő - t i s z t í t ó - r o s t á i k a t , közkcdve l t ség i l 

13 soros 2 Iderejü sorvetőgépeiket, 
va lamint 

szórvavető - gépeiket, 
s z e c s k a - é s r é p a v á g ó - g é p e i k e t é s minden a gazdasági 
szakmába v á g ó g é p és eszköze iket . 

B ö v e b b i fe lv i lágos í tások é s árjegyzékekkel készség
ge l szo lgá lnak R O B E Y é s T Á R S A . 2636-8 

!UJ! 
#• l e t i t t e i é h e i : 

' tiyari arak: 

Tá r b e l i e n ttvea;: Irtyonarak 15, 65 kr., 1 frt, 
palaczk Irt 1.40, aregtanTér 1.40, 1.80, táUcski 

1.40, 1.80, gyertyatartó tálezácika 40 kr., noptató-
flre; 50 kr., gyermebpohár 45 kr. 

fi_BO«lavlx-készüIékelc ezen egésuégei, fiditó 
^ ital könnyű, olcsó, folyton fris minőségben Saro'̂ a 

"/, i'A 3 liternek 
frt 7 8 9 lo 12 14 j 

DSS1 Legjokk szóda és bork ö 1 Vi font frt 2. • 
n n c a s i b n i é , minden dngót, l . é s y f e | r 6 flregDontok 90-00 kr. 

I " ' fáradság nélkal aihüs palaez- < Comfort izesz-kavfgép, tizen-
kokból, frt 1, 1.90, 1.40. > két perez alatt a legjobb kárát 

i'HT'ertl f e c s k e n d ő k , sugár- ! főzi, 1—10 csészének frt 5 I;H, 
I™"- ragy es6 alakban legnagyobb i 6.80, 7.60, 8.40, 9.50, 1050, lí 8J 

távolságra lövellik a vizet, min- < n n g o l disznóbőr nyergek Iá 
~0. •*•-—U frtiir. kantár Í.65, 3.50, ket-25 frtig, kantár 1.66, 3.50, 

tSskantar 4.80—10, kengyelszijjak 
2.50, s.ro, hevederek 2.20, 3.60, 
lótakarók (izzasztók) 3—5, ken-
greivassk 1.60, 3.50, loraglo-mduk 
1.8C, 3.75, sablák 50 kr., 1.60, rki-
noceros lovagló-intézeti vérezek 
60 kr 1 frtig, finomak 1 - 7 írtig-. 

szükségletre, személyes oltalom 

j den edényben alkalmazható, 10.80, 
! 14, 17—24 frtig. 
T p r t s y l a l t s r e p e k atasitácsal: 

, öumübödő Meidingerfélék 3— 
z4 adagnak 9, 12, 14—18 ftig; for-

i íratásra t.5o, 14.50,16 ftig. 
U o d r o n y é t e l b o r i t o k tálak-
^ r a 40, 50, 6<\ 70, 80, 9 kr. 

l e l f i l l I betegápolásra. K ö p e n y e k csuklyával, mindtét 
" " •"•»•»•»•»•»-»••• fslükőa hordhatók mérték ntán frt 7.50, 825, 9, 

10010. ü s z é - o v e k 6—8 frtig. L é r p a r n á k frt 4.20— 7 50-ig. 
A l l o v c t - f e e x k e n d O k 1.80—3.50. S s i v n t t y d s a l l ö v e i - f e c s * 
k e n d ő k bádogszelenezébec 3.50. 

' Z T o r n a - e s s k o a i ö k t : Uaszóko- , i m u . kés- és ouo.éla>it<k, az ITS-
- • - telek, hágcsók, trapézek, ka- } get is mint gyémánt vágják 75 kr. 

nkái trape-ek. Dr. Sehreeber-> D v e g v A g O k a r i k á k 60 kr. 
féle teljes torna-készlet iskola- j t S S n l v a r k n - g é p . Elegendő sz sl-

^ kalmazott karikán egyszer jobb
é i balfelé bnzni, 70 kr. 

S z ó r t a naorág-csatok 20—80 km\ 
* c c o r d e o n tremolo, nagy p»m-

ÍM- páa harmonika trombita-disz-
izel 7 frt. 

vall4.50. Tornsgolyók kilqia 30 kr. 
U o r o g - b a l a s a a t : Halhor-
mm gok zsinórral tO krtól 1.60-ig, 

bsláiJÓbotok 1, 1, S—5 frtig. 
Flobert-pnskak czél- és madár-

lövészethez 14, 18—17 frtig 100 
golyós töltény 50 kr., sörétes töl
tény frt 1.50. 

Kipróbált biztonsági r e v o l v e . 
r e k 6, 8—10 frtig, véséssel 8, 
10—11 frtig. Patent zsebkés korai-
ható Boxer-sezél frt 1. 

•£narl lz<« bábnk frt 2.25, Utr-
• " • n n m eanetan golyók 1 40— 

4 frtig. Croqnet-jsték 10—12 krig. 
Színtelen hadi-lavesA nagy tá

volságra, 7 ftt 
Amer. p a l a e z k dnsrass«I6-g«p 

frt LSO. 

£ r v e r é a l v é t e l t Nagy valódi 
-™- japán összerakható leKyem 

fényetett réssszel 35 ki. 
Iker-ras;asztek üveg, porcz.I-

Un stb számára, tíz- is rls> 
mentes 50 kr. 

Onmfiköds amer. e«r«rfotr« '»k 

sger számára 85 kr. 
Kert-kivilágitáai l a m p i o n o k 

15 krtól frt 1.20-ig. 
Legjobb IdAmntat*,csinos svsi 

esi házacskák bévmérövs' 
és nővel 2 frt. 

féri 

MB~ Levélbeli próba-megrendelésre ajánlja 

KERTÉSZ TÓDOR ^ P E S T I Dorottya-utcza 2. trfni 

A FRAKKLIM-TARSÜLAT ̂ a ^ - ^ ^ ^ r - ^ ^ ^ B ^ 1 ^ S h 

Az iskolai 
takarék-pénztárakról. 

Szózat a tanítókhoz és tanítónőkhöz 
frsncziánl irta 

Fordítottal y . t . 

Második, függelékkel e l látott kiadás. 
| k Ara fűzve éO krajezár. 

Előfizetési föltételek VASlENAPI ÚJSÁG és 
POLITIKAI 

TJJSAG és / 
ÚJDONSÁGOK e g y , l t t : \ 

egész évre •• 42 frt 
félévre 6 • 

Csnpán a VASÁRNAPI ÚJSÁG : 
\ egész évre.. 
1 félévre . . 

8 frt 
• 4 / " 

Csnpán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK / egész évre.. .. 6 frt 
V félévre 3 • 

32. szám. -1877. Budapest, augusztus 12. XXTV". évfolyam. 

RUDOLF TRÓNÖRÖKÖS. 

í z osztrák-magyar monarchia trónörö-
\ köse e napokban érte el a kort, hogy 

1 A . teljesen önállónak nyilvánittassék. 
1858 augusztus 21-én születvén, a fiatal 
trónörökös e hó folytán fogia betölteni 
19-ik évét. Törvényeink szerint a trón
örökös már 18 éves korában teljes korú
nak s esetleg az uralkodás átvételére jogo
sultnak tekintetik; s ez a múlt évi augusz
tus 21-én nyilvánittatott is. Tanulmányai 
azonban nem levén még teljesen befejezve 
s minden irányban kiegészitve, teljes ön
állósítása csak most, majdnem egy év 
múlva történt meg. 

A trónörökös eddigi életfolyama csak
nem kizárólag neveltetésével és kiképezte-
tésével telt el. Mert nagyszellemü elődé
nek József császárnak mondása szerint: 
„Az állam minden egyes polgára elmond
hatja, hogy ha fiának nevelése sikerült, 
hasznos ember lesz belőle; ha pedig nem 
sikerül: minthogy hivatalt nem kap s 
közállásba nem léphet, legalább nem válik 
kárára az államnak; de a trónörökös nem 
ily helyzetben van, miután a legfontosabb 
hivatal, az állam kormányzata vár reá 
egykor, annálfogva nem lehet kérdés: 
sikerül-e nevelése? Sikerülni kell, mert a 
kormányzat minden ágában, a melyhez 
nem ért, melylyel nem ismerkedett meg 
eléggé, mely körül a helyes elveket és 
nézeteket nem sajátította el, s melynek 
szilárd vezetésére nincs elegendő testi és 
lelki ereje, már a közügynek árt s az egész 
államnak romlására lehet." 

Trónörökösök nevelése azért a legfon
tosabb s következéseikben legmesszebb 
ható államügyek közé tartozik. A magyar 
törvény szerint, ha a koronaörökös kisko-
ruan, árván talál maradni, neveléséről a 
törvényhozás gondoskodik. Régi törvé
nyeink a nádort rendelik gyámjául. Ru
dolf főherczeg szerencsés volt, oly apával 
és anyával birni, a kik legjobban gondos
kodhattak neveléséről; de felséges atyja, 
mint alkotmányos érzelmű fejedelem, foly
vást gondoskodott arról, hogy fia nevelte
tésének folyamáról a népek is, melyek 
egykor uralkodása alatt állandanak, folyto

nosan értesülve legyenek. Időről-időre bizo
nyos nyilvánossággal tartattak meg vizs
gálatai a különböző tudományszakokból 
és azok eredményéről kimerítő értesítése
ket nyert a nagy közönség is, mely a trón
örökös haladását folyvást azzal a kiváló 
érdekeltséggel kisérte, melylyel majdani 

uralkodója fejlődését szükségkép kell hogy 
kisérje minden nép. 

Rudolf főherczeg legkisebb korától 
kezdve, már kisdedkori fejlődésével a leg
szebb reményekre jogosított. Épen, egész
ségesen s virgonczan fejlődött a kedélyes 
családi körben, mert a Habsburg uralkodó-

R U D O L F TRÓNÖRÖKÖS. 




