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FERENCZ J Ó Z S E F 
KESERÜVIZ-FORRÁS" 

legtartalomdüsabb és leghatásosabb budai keserűvíz. 
Kapható minden gyógytárban és füszerkereskedésben. 

R e n d é * a d a g k é n t V« p o h á r e l egendő . 3260C 

Október 1. H ú z a t n a k a I Október 1 

Hitel-sorsjegy fei sorsjegy 
ígérvénye S 

Csak frt 4V« és bélyeg. | Csak frt 21'* és bélyeg. 

mindkettő együttvéve csak frt 61 a és bélyeg. 

F ő n y e 
r e m é n y |frt 400,000! F ő n y e 

r e m é n y 

Bécs, 1 
Wollzeile 13. A Ch. Cohn. 

Bécs, 
Wollzeile 13. 3800-2 

kiadó-hivatalának váltó-üzlete. 

B a r o m f i - . 

vad- és halárusok 
ké'etnek küldeményeiket a párisi 
Halles Centrales szamára a követ-
ke?ö czim alatt küldeni: 
L o i n t i e r fils e t C i e 

P a r i s , 10 rue d'Argout. 
Bizományi és kiviteli Iliiét gyü
mölcs, főzelék, sajt 8 több effé
lékre nézve; fő-ügynökök Német
es Magyarország, s Anglia számára., 
Kiegyenlítés naponkint, azon-

nal az eladás után. 
Kitűnő ajánlatok Németország. 

Angiin stb.-ben. 37.5 

PILEPSIE 
(nehézkor) levél utján gyógyít
tató dr. K i l l i s c l i , 
különleges orvos által Neu-
staítban. Drezda mellett ó- 0i 
országban). .T/ár aOOO'w'A 
töhben sikerrel yyőyvka-
.rtícttek. ira-i 

és has-betegségeket, valamint 
galandférget is, a legjobb si
kerrel gyógykezel, levél utján 
is, specialista Dr . Ü J O O " < C 7 " 
Bécsben, Kohlmarkt 20 . -
Magyar levelezés. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-utosa 4-ik szám) megjelent és 

minden könyvárusnál kapható : 

KÖZIGAZGATÁSI 
DÖNTVÉNYTÁR. 

I KORMÍNi ÉS Kin. CU13 ELVI JELENTŐSÉGŰ 

HATÁROZATAI ÉS SZABÁLYRENDELETEI. 
SZERKESZTI 

Dr. D Á R D A I S Á N D O R 

BÁRCZY I S T V Á N , 
minist, titk. 

Dr. KELEMEN MÓR, 
oszt. tan. 

Dr. KOGLER JÁNOS, 
oszt. tan. 

Dr. SCHNIERER GYULA, és 
oszt. tan. 

GRÜNWALD BERNÁT, 
minist, t i tk. 

K I L É N Y I HUGÓ, 
oszt. tan. 

LEÖVEY SÁNDOR, 
minist, titk. 

Z L I N S Z K Y IMRE, 
kir. it. tábl. biró. 

1^1877. Őszi és téli idény \^m 
L e g o l c s ó b b é s 1 e g r / n a g y o b b 

Viisü megrendelései 
pontosan és gyorsan 

teljesíttetnek. 
POSZTO-TAR 

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

M i n t A k 
ingyen s bérmentve, 
Csomagolásért dij nem 

számíttatik. 

Angol-, Francziaorszag, Belgiumban rs a belföldön eszközölt eló 
•yöa bevásárlások képesitnek, hogy mindaz áruk minősége, mind a 
legolesóbbra szabott ár tekintetében bárkivel versenvképes 
legyek. — Dgy mint eddig, ezután i» minden igyekeze
tem oda leend irányozva, hogy üzletem iránt 
eddig nyilvánult nagymérvű bizalmat po 
tos és figyelmes szolgálatom által 
mindinkább kiérdemeljem. 
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ajánlja a közeledő 
ő s z i é s t é l i i d é n y r e 

« leffttjabb divatú 

nadrág- és posztó-kelmékkel 
f ö l s z e r e l t r a k t á r á t a legjutányosabb árak mellett, a t. ez. 

"közönség becses figyelmébe. jtLNGOZ FZAJCD15K nagy válaszukban, 

A FRAWKMN-TARSÜLAT 
magyar irodaimi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent i t 

minden könyvárusnál kapható i 

AZ 

ELSŐ ÉVFOLYAM. 

rjSF"* Á r a f ű z v e 3 f r t . 

Dr. D á r d a i S á n d o r a ministertanácstól nyert engedélyt ezen gyűj
teményes munka kiadására s B á r c z y I s t v á n minist, t i tká r ; Dr. K e l e m e n 
M ó r oszt.-tanácsos; Dr. K o g l e r J á n o s oszt.-tanácsos; Dr. S o h n i e r e r Gyula 
oszt.-tanácsos: G r ü n w a l d B e r n á t minist, t i t ká r ; K i l é n y i H u g ó oszt. ta
nácsos ; Leővey S á n d o r minist, t i tkár, és Z l i n s z k y I m r e kir. it. táblai biro 
urak közreműködésével eszközöltetik ezen anyaggyüjtemény, mely legnagyobb 
részben oly szabályrendeletek, sőt egyes concret esetek elintézése alkalmá
ból felmerülő oly ministeri határozmányokat tartalmaz, melyek természet
szerűen a rendeletek tárában nem közöltetnek. Kiváló érdekkel birnak még 
ezen első kötetben a választási törvény alkalmazására vonatkozó curiai 
határozatok, melyeket az ép most országszerte működő felszólamlási bizott
ságok figyelmébe ajánlunk. Az összes anyaggyüjtemény az egyes szakminis-
teriumok szerint rendezett tárgymutatóval van ellátva, mely könnyű átte-
kinthetésével e munkának gyakorlati hasznosságot biztosit. 

OZMÁN URALOM 
EURÓPÁBAN. 

Irta 

D r . L Á Z Á R G Y U L A . 

Két kötet. 
(«it, 8-rét, »»ritéaka ftwe.) 

Á r a a k é t k ö t e t n e k 4 f r t . 

Az ozmán birodalom történetének ismerete napjainkig, meg, 
könnyíti és képesebbé teszi a keleti népek ama nagy drámájának 

vl^jmegértését, melynek első felvonása épen moat kezdődik, s melynek <W) 
iffvú — legalább egyelőre — nézői leszünk. ^ 

Ha pedig nemzetünk is hivatva volna e drámában szerepet 
játszani, ugy a történelem — e nagy mester — bennünket is meg fog 

M) tanitani szerepünk helyes felfogására. 

A németországi gyógyászati ügytársulatok 
által megvizsgált, és k i t ü i ő alkalmazható
sága végett a magas cs. k. magyarországi 

helytartóság által engedélyezett 

Kószvény-vászon 
mindenféle köszvény, esuz (Bheuma), in-szag
gatás, mell-, gerincz-fájdalmak, keresztcsont-

fájás (Hexenschuss), lábköszvény stb. ellen. 
Egy csomag ára 1 frt 5 kr., kettős erejű 2 frt 10 t r . 

Hufeland hirneves orvos mondja orvostani müveiben: Ké t betegség van, melyek 
ellen az orvosi tudomány hasztalan látszik keresni erőteljes gyógyszereket; ezek fej-
köszvény és podagra; e gyógyszer a fentebbi köszv.-vászon használata által felfödöztetett. 

I > r . J B T J R O I V p á r i s i á l t a l á n o s s e b - t a p a s z a 
mindenféle sebek, genyedések és daganatok ellen. — Egy köcsög ára használati mód
szerrel együtt 70 kr., kisebb köcsög 35 kr. Postán küldve 10 krral több. Va'ódilag Pesten 
egyedül csak Török József ur gyógyszertárában, király-uteza 7. sz. — Debreczenben: 
Kotschnek ur gyógyszertárában. — Szombathelyen : Pillich Ferencz ur gyógyszertárában. 
— Mohácson: Jezevics Károly. — Kolozsvárit: Wolff és Engel gyógyszerészeknél.— 
Pécsett: Zsolnay. — Szegeden : Weiglich és Kovács gyógyszerészek. — Temesváron: Kraul. 
— Nagyváradon: Molnár gyógyszerész. — Székes-Fehérváron: Dieballa. — Gyöngyösön: 
Vozary gyógyszerész. — Szigetvárott: Ehrenfeld W. — Miskolcz: Ujházy gyógyszerész. 
— Pozsony: Sölz. — Kassán: Eschwigide és fia gyógyszertárában. — Aradon: Tonnea 

és társa. — Egerben: Köllner gyógyszerész. — Nagy-Szebenben: Schneider J . F. 

i országos kiállításon érdeméremmel éa t Illik orsságo.. 
pjjjbjsej_Arajo^ajagyjrani ég eitisl éremmel kitflntetvej 

WALSER FERENCZI 
első magyar gép- és tűzoltószer-gyár, harang- és érezöntídéje, 

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

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

Különös figyelmébe ajánlja 

tályát. 32J0 

Mintaszer-eleset, tépes állapot, üTáiiatra r e n d e m r e állanat. 
fiiókttltp griilj ét gmnittia részért: igoloisvártl, belsomonostor - utcza. 
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39. szám.-1877. Budapest, szeptember 30. XXIV. évfolyam. 

Báró NYÁRY ANTAL. 
1803—1877. 

HAZÁNK történetének egy korszaka sem 
gyakorolt mélyebb benyomást a 
benne szereplőkre, mint az úgyne

vezett ébredés kora : az 1825 diki evés az 
akkor tartott országgyűlés. Nem tekintve 
a nemzet minden rétegét felvillanyozó 
ha tá sá t , főként a magyar arisztokráczia 
ment át nagy változáson. Addig csak el
vétve találkozott egy-egy hazafias, nem
zete nyelvén értő főúr, a többi csak névleg 
volt magyar, sőt szégyenlte eredetét. Ekkor 
lépett föl Széchenyi Is tván s hata lmas 
szavával az egész nemzedéket visszaadta 
hazájának. E z a nemzedék, vallott légyen 
akár szabadelvű, akár konzervatív néze
teket, alapjellemében ugyanegy színezetű: 
loyalis a fejedelem, áldozatrakész min
den tudományos s jótékony czél iránt, s 
mindenekfölött magyar, egyszóval olyan, 
mely a hazafiságot a nemzetiségben is 
keresi. 

Ezen , elveit állhatatosan való nemze
dékhez tartozott a közelebbről elhunyt 
b. Nyáry Antal. 

Három századnegyed eseményeit élte 
át s küzdte végig a veterán zászlós ur . 
Aljegyzőségen kezdve meg pályáját, egyik 
legfőbb méltóságig vi t te : a magyar korona 
őrévé lett. 

Báró Nyáry Antal született 1803-ban 
decz. 21-én Varsányban, Hontvármegyé
ben. Atyja Ignácz, anyja Tihanyi Rozália 
volt. Szülei, a protestáns főurak szoká
sához hiven, nyilvános nevelésben része
sítették fiokat. A gymnáziumot Selmecz-
bányán, a bölcsészetet Pesten, s a jogot 
Sárospatakon végezte. 

Tanulmányainak befejezése u tán 1823-
ban közpályáját a megye szolgálatában 
kezdte meg. Az alig húsz éves , de jel
leme és tehetsége által már is kiváló ifjú 
Hontmegyében aljegyzővé lett. Alig egy 
évre rá már mint alszolgabiráját látjuk 
e megyének. E z állásában oly buzgón 
j á r t el s oly népszerű l e t t , hogy már 
1830-ban közakarattal főbírónak válasz
tatott . 

E z időbe esik a Széchenyi által kez

deményezett közgazdasági reform-forrada
lom. Az őstermelők még mindig a közép
kor módjára kezelték birtokaikat: egy-egy 
rengeteg és sok német herczegségnél 
nagyobb uradalom alig hozta be a befek
tetett tőkét. Széchenyi európai , jelesen 
angol mintára kivánta átalaki tani a hazai 
birtokkezelést. A nagy reformer mellé 
számosan csatlakoztak. Nyáry is egyike 
volt azoknak. Övé az érdem, hogy legelső 
volt, a ki a mer ino - juhoka t hazánkban 
meghonositotta. Nagy költséggel hozatta 
Spanyolországból a tenyész-juhokat, bir
tokain pedig nagyszerű minta-juhászatot 

rendezett be, másrészről pedig meghono
sításuk megkedveltetése czéljából köny vetis 
irt. A lótenyésztés érdekében is sokat tett , 
ménese országszerte hires volt. 

Vármegyéje 1835-ben már alispán
jának választotta m e g , V. Ferdinánd ki
rály pedig 1837-ben kamarásnak ne 
vezte ki. 

Mint közigazgatási tisztviselő nem igen 
bajlódott a politikai mozgalmakkal s inkább 
jogi tanulmányokban találta kedvét. 1845-
ben a magyar kir. ítélőtábla birájává 
neveztetett ki. I t t volt igazán a maga 
helyén. Pártat lan igazságszeretetét, őszin-

Báró N Y Á R Y A N T A L . 
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teségét fölfelé ugy, mint alárendeltjei iránt, 
még ma is emlegetik. 

A 48-as mozgalmak alkalmával, mint 
a konzervativek nagy része, visszavonult. 
A szabadságharcz végeztével 1849-ben a 
pozsonyi közigazgatási kerületbe szervező 
biztosnak neveztetvén ki, ezt abban a re
ményben fogadta el, hogy a romok közül 
talán ki lehet valamit menteni. Látva 
azonban Bach nemzetölő czélzatait, rög
tön leköszönt. Jellemző, a mit Rogge 
Walter e korszakról irt történeti művében 
mond róla: ,,B. Nyáry talpig derék és 
becsületes ember, ellensége a germanizá-
cziónak minden alakban. Neki, valamint a 
magyarnak, átalán csak egy fegyvere volt: 
a hallgatás." 

Az 50-es években teljesen visszavo
nult a politikai szintérről, de folytonos 
összeköttetésben maradt a konzervatív 
párttal, nem mulasztván el egy alkalmat 
sem, hogy a magyar alkotmány mellett 
fölemelje szavát. Folyton családjának élt, 
jeles fiakat nevelve a hazának. Hét fia volt, 
mind a hét hazafias és derék polgára lett 
a hazának, többen diszei irodalmunknak. 
Elsőszülött fia Gyula, a főrendiház közsze
retetben állott jegyzője; Albert, akadé
miánk tagja, történeti irodalmunk egyik 
legképzettebb munkása, a ki legelső pen
dítette meg történetirodalmunkban á mű
velődéstörténet fontosságát a Hypolit-
codexek feldolgozásával, jelenleg pedig 
az „Archaeologiai Ertesitő"-t szerkeszti; 
Adolf, József főherczeg kamarása és honvéd
ezredes; Sándor, kitűnő gazda; Jenő, jeles 
archaeolog, ki a barlangkutatások által 
szerzett hírnevet, jelenleg a főrendiház 
jegyzője s min. titkár; Béla főhadnagy, 
bagonyai nagybirtokos. Egy derék fia 
Alfonz legszebb férfi korában halt meg. 
Leánya Mathild, Kanizsai Schulpe Emiiné, 
méltó nővére a derék fiaknak. 

1861-ben a magyar k. ítélő tábla visz-
szaállíttatván, b. Nyáry ismét kir. táblabí
róvá neveztetett ki, illetőleg hivatalába 
visszahelyeztetett, egy évre rá pedig 
a kir. hétszemélyes tábla közbirájává lett. 
1865-ben a király, a magyar korona 
őrévé nevezte ki. 0 volt, a ki a koronázási 
klenodiumokat igazi történeti érzékkel re
nováltatta. Ugyanakkor a hétszemélyes 
tábla tanácselnökévé nevezte ki az ural
kodó, s val. belső titkos tanácsosának sze
melte ki. A koronázás alkalmával a Szent-
István rend közép keresztjét nyerte. 

Ez idő óta — bár erőben megfogyat
kozott is — szorgalmas látogatója volt a 
főrendiház üléseinek. Szókimondásával 
itt is köztiszteletet vívott ki. 1872. jan. 
24-én a főrendek a legfőbb fegyelmi bíró
ság tagjának választották meg. E tisztsé
get haláláig megtartotta. 

Agg kora és betegeskedése daczára 
folyvást érdeklődött a közügyek s az iro
dalom iránt, pártolta a közintézeteket; de 
legtöbbet tett az árvák érdekében. Négy 
vármegye szegényei emlegetik jótékony
ságát : Pest, Gömör, Hont és Nógrád.' 

A nemes főúr állapota azonban az 
utolsó években folyton roszabbult, s sze
rető családja körében zárta le szemeit e 
hó 3-án. Végakaratában is nyilatkozik 
nemes érzülete: jótékonysági czélokra tete
mes összegeket hagyományozván. 

Thalléczi Lajos. 

A dologkerülők 
Költői elbeszélés. 

Tamásfi Gyulától. 

Elsötétült az ég homloka borúval, 
Szürke felhők lepik könyüterhes búval; 
Eresz alá csap a villás farkú föcske, 
Megered a lányba, nevelő esőcske. 
Pitvar ajtajába áll elő a gazda, 
Ünnepen kaezája szegre van akasztva, 
S istóriás könyvét szívesen becsapja, 
Ablakát kövér csepp ha megkopogatja. 
Pipaszóval méláz, az időt vizsgáli, 
Néki a holnapot könnyű kitalálni, 
A felhő-lebernyeg redőiből tudja : 
Hetes-e a vendég, vagy sietős útja ? 
A sürgő anyjuk is kipördül egy cseppet: 
„Arany omlik, tegnap raktam el a kertet!" 
Pókus szomszéd szinte előbuvik végre, 
S hálás tekintetet vet a borús égre, 
A falu örömén szint' örül a lelke, 
Bárha nincs, nem is volt egy arasznyi telke, 
S keletről, nyugatról czölöpölt viskója 
Kényelgő gazdáját hiányosan ója; 
Baglyok rugdosták meg a szegest, födelet, 
Ben csireg-csorog már, midőn kün csepereg. 
Hogy miért lakja ő e kalyibát bérben? 
Azt bizon megvallom : én ugyan nem értem ; 
Most nyakába csordul, fülledt a melegben, 
Elhagyni kénytelen mindakét esetben, 
Ügy van enyhe, nyugta, ha a szomszéd fája 
Veszi szárnya alá, fogadja árnyába. 
Oda települe most is jámbor Pókus. 
S azt hinné az ember: játszik, mint egy mókus, 
Hejh, pedig ujjain nagy dolgokat számol, 
Gondolkozva mélyen világ folyásáról! 
És e mélyedésben süppöngő eszébe 
Hogy először ötlik kedves felesége, 
Ilyen borús napon épen nem csodálom, 
Különben is egy volt az egész világon, 
Ki szivecskéjére méltatá az árvát, 
S megkönnyité isten annak is szalmáját! 
De e fájó képtől hamarság elfordul, 
Nem kívánkozik ki az özvegyi sorbul, 
Igaz ugyan, sok-sok jót tett vele Sára, 
De megvolt annak is mindennap az ára. 
Bölcsesége teszi most őt nyugalomba, 
Beernyőzve szépen, mint szárát a gomba, 
Csupán egy oldalon vagyon hasadéka: 
Ott vagy eső vág be, vagy hő sugár néha. 
Biberkéli régen, de nem fejtheté ki, 
Átkozottul SZÍVÓS a hüvelye néki; 
Már bizon fura is a világ folyása: 
Elkigyózó medrét bár Bzakitja, ássa, 
Változandó sodra tépi azt a partot, 
S zátonyt vet imitten, hol örvény kavargott, 
Mégis úr marad csak az úr mindhalálig, 
S dolgozik a szegény körme szakadtáig. 
Nagy sor ez egyszerre; a ki igy mélázik, 
Nem csodálom, hogy ha nem izzad, hát fázik. 
És Pókus szomszédnak laska kalapjában 
Ily erős, kegyetlen gond lohog javában; 
S bárha gondolatit ujjaira szedvén 
Intézheti a sort egész kényekedvén, 
Miként volna jobban ? ki mégse talárja, 
De hogy igy nincsen jól, megesküszik rája. 

Ezalatt meg Csörge szomszéd csemetéi 
Észre véve Pókust, megörülnek néki ; 
Lassan kúsznak föl a terepélyes fára, 
A nyirkos derékról az áthajló ágra, 
S rúgva, rázva, mint csak kitelhetik tőlök 
Ontnak a bölcsészre sok kövér hűs csöppöt. 
Megugrik jó Pókus a sövénytől menten, 
Veri le kalapját a fára meredten: 
Nem bírván türtőzni — a fiuk kitörnek, 
S kaczagásuk közben ott reájuk förmed : 
.Becsületes ember apátok, az állja, 

* E művet a Kisfaludy-társaság idei költői pályáza
tán — „kisebb költői beszélyre" - a bírálók egyhangú
lag dicsérettel emelték ki pályatársai fölött, melyek közül 
a jutalmat egyiknek sem adták ki. Dicsérték „A dolog-
kerülő" egészséges alapeszméjét, folyamatos, kedélyes 
előadását, s a benne nyilatkozó humort. Olvasóink 
meggyőződhetnek, hogy e dicséretes tulajdonok nem is 
hiányzanak e kis elbeszélésben, mely méltó volna, hogy 
önállóan, mint népies olvasmány, minél szélesebb elter
jedést nyerjen. Szerk. 

De ebadták, ti nem üttök soha rája ! 
Hlik az embernek ? —' de nem folytathatja, 
A szomszédasszonynak csendül át szózatja : 
„De már, hallja kelmed, azt ugyan kikérem, 
Igy se titulálja senki az én vérem ! 
Mert oka nem leszek, nyelvemről egy adta 
Ha lesiklik, s mondom : ebet eb ugatja !" 
,Már hisz ha derogál szózatom ünékik, 
Szedje szomszédasszony ránezba csemetéit, 
Én a valló vagyok . . .' „Én pedig a valló : 
Ha nem állhati kend, nem kénytelen, — aló ! 
S nem szorultunk immég oktatásra kendtől, 
Világ-életében borjut sem nevelt föl! 
Ti pedig, rósz kölykek, le onnét a fáról, 
Mert apátok hivom, B tudom : elnáspángol!" 
Leszálltak a fiuk, el is tűntek gyorsan, 
De Pókus valamit nem szeret a sorban : 
,Aló-e, avagy nem ? az nem tírajt fordul, 
Szomszédasszony nyelvén jussom meg nem csorbul, 
Oda ülök, állok az egész portámon, 
Hova nekem tetszik, vagy jónak találom !' 
„A kelmed portáján ? hogyne a mennykőben ! 
Hol a kend portája ? kün a temetőben ! 
E güzükupacz is ha még kendé lenne ? ! 
Csak isten nevében tartogatik benne !" 
De már itt legjobbkor érkezett meg Csörge 
Engesztelőn szólván az elmérgedt pörbe, 
Mert Pókus szomszédnak szeme e szók végett, 
Mint szent-jánosbogár, zöldes lánggal égett. 
,Meg se hallja szomszéd, tudja már kigyelmed, 
Mit ér asszonylárma ? sem szót, sem figyelmet! 
Együtt iskoláztunk, ismerem én régen, 
Favágni is jártunk három egész télen, 
S öregapám gyakran felhozá, beszélte : 
Pókus falamia híres volt régente, 
Keresztházuk vala a templom sorában, 
És csigás kut álla tágas udvarában, 
A ház előtt pedig nagy eperfa, oltott, — 
Neked meg anyjukom, a konyhán van dolgod." 
Igy forditá Csörge másra a beszédet, 
Eltuszkolván onnét egyik ellenséget. 
Pókus szomszéd pedig olyakat sóhajtott, 
Megindított volna akár egy szélmalmot: 
Hajh, de csak másképen volnék, lehetnék én ! 

De azért szegények nyugodjanak békén ! 
Tehenök, kanczájok csak bíráknak ellett, 
Perköltség, diurnum elvisz házat, telket.' 
,,Biz igaz a szomszéd, de ki tehet róla ? 
Kend se hagyná jussát, ha oly sorban volna". 
,Már hisz azt nem, igaz!' — „Nohát szomszéd, lássa!" 
,Ez magyar embernek törzsökös szokása !' 
Ilykép beszélgettek által a sövényen, 
Miglen reá tértek nyomrul nyomra szépen 
Pókus szomszéd szörnyű ölő bötüjére : 
Mint élhetnénk úgy, hogy dolgozni ne kéne ? ! 
Körültapogatván ez ügyet firtaták, 
De csak nem találnák sehol is a csatját. 
Végre Csörge gazdát hivák vacsorára, 
S Pókus elballagott falu kocsmájába. 
Se kisebb, se nagyobb, a borda se sápad, 
Ünnepen egy messzelyt csak a fösvény szánhat. 

Vigan folyt a munka ottben az ivóban, 
Nagyot apadt máma a boros hordóban, 
Egy árva asztal sincs, egy sincs megrakatlan, 
S hiba van az itezék körül szakadatlan, 
Nagy baj, ha páratlan, az is baj, ha páros, 
Bendbe hozni alig győzi a kocsmáros, 
Hol tréfás beszédek, vidám dalok járják : 
Ki állithatná meg ott a bornak árját? 
S itt ugyancsak járják; Csepü Palkó ajka 
Több nótát, mesét tud, mint akárhány dajka, 
És Palkó nótái szivekbe rezegnek, 
Meséi megjárják igaz történetnek. 
Már ki is ne hinné Palkó istórjáit ? 
Mindenkinek olyat mond ép, minőt áhit. 
Szépen eltaláli, már hogyha ő mondja: 
Odaülik az, mint dolmányra a foltja. 
A küszöbön Pókus alig köszöntött be, 
Csepü Palkó tüstént komoly arezot ölte, 
És a 'esés jó estét csak alig fogadta, 
Pókus szomszéd szörnyen megütődött rajta: 
,Vétettem-é kendnek ? tettem ellenére ? 
Vallja meg kigyelmed, de igaz lelkére!' 
„Mitse vétett nekem soha Pókus szomszéd, 
De bevont szemöldöm azért nem húzom szét, 
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Ür leszek, ugy nézzen, ugy bizon kigyelmed, 
Ür, kit a kocsira ketten is emelnek!" 
,Ür-e ? — szóla Pókus, — nono, nini, lássa ! 
De azt meg kell adni, van hozzá fogása! 
Most sem igen vesz föl, tudom: akkor megvet, 
Én Pókus maradok, s úr leszen kigyelmed !' 
Néztek a vendégek, ezt nem éri ész föl, 
Mi kerekedik ki már most az egészből ? 
Csepü Palkó kegyes hangsúlyzással szóla: 
„Hogy végkép megvetném, szó se lehet róla, 
Bár megkívánom a járó tisztességet, 
Szíves barátsággal nem szakitok véget. 
Sőt tán, ha úgy fordul, azt szavamra mou dom : 
Lesz egész falunkra, lesz kelmedre gondom. 
Mert lati kigyelmed, olyan ember vagyok, 
A kin segíthetek, senkit el nem hagyok ; 
És hogy segíthessek, lesz ám benne módom ! 
Még úrrá tehetem, azon sem aggódom. 
Kastélyba kerülök, első személy leszek, 
Grófné madarának én adom az étket); 
Nagy leszen tisztségem, csekély csupán dolgom : 
Kendermagot török, s kimérem a fonton, 
Ügy adom az étket jósló papagájnak, 
Meg se csalódjék és ne ártson gyomrának." 
I t t már a közönség markába mosolygott, 
Suttogván egymásnak : pedzi már a dolgot; 
De Pókus szomszédnak ott akad elméje : 
,Hátha már más lépett e könnyű tisztségbe ?' 
,,E könnyű tisztségbe? ! szóla Csepü Palkó, 
Meghiszem, ha kényes nem volna sok tarkó ? 
Ügy tudja meg, ha a madár megbetegszik, 
Bősz gondviselőjét még aznap elvesztik!" 
,El-e ? az aztán más ! — ámult Pókus rajta, 
S e nehéz hivatalt kelmed elfogadja ?' 
„Mért ne fogadnám el ? nagy a fizetési, 
S ha egyszer az ember jól fejébe vészi, 
E l nem hibázhati soha a mértéket, 
S akkor nyugodt lehet a papagáj végett! 
Húsz évig volt most is az egy etetője, 
S csupán egyszer volt csak nyugtalan felőle; 
Ámde a városba ruezczant hamarjába, 
S hozott orvost néki, a ki kikúrálta, 
Megfizette azt jól és hallgatott róla, 
Nem jött e történet soha többé szóba; 
A madár nagy baját ugyan mondogatta, 
De Szedres — igy hittak, — azt sugá: miatta ! 
A gorófné miatt szivbánata támadt, 
De hozott ő rája hasznos orvosságot. 
S mi lett ebből ? csak az, hogy a grófné érte 
Jól megjutalmazta, végtelen dicsérte." 
.Hajnya! — szóla Pókus, — de élt az eszével !' 
„Biz a nélkül lakolt volna tökfejével! 
De aztán baj soha nem nehezült rája, 
Boldog volt halálig, igy szól a nótája : 

Túl a Dunán egy grófhénak 
Van egy papagája, 
Ettől kérdi, ha útra kel: 
Mi sors vár reája? 

S a papagáj megjósoli 
Nagy pontosan néha, 
Hejh, e kedves jósmadarat 
Szereti grófnéja! 

Aranyból a kalitkája, 
Vájuja gyémántból. 
S ezukrot kap a gorófhétól, 
Saját szép magától. 

S hejh, igazi boldog ember 
Az ő etetője! 
Úgy tarti ki a gorófhé, 
Mint csak telik tőle. 

Ezer forint tán a béri, 
Hintón járhat, kelhet, 
S ott van helye az asztalnál 
A gorófhé mellett. 

Paraszt vala az étető, 
De úr lett belőle, 
Hétszer boldog a papagáj 
Jó gondviselője!" 

,Hejh, de jó dolga lesz Csepü Palkó, kendnek, 
Vigan pipázgat csak, semmit sem emel meg, 
S mind beszerezheti, miben telik kedve, 
Kínálom boromból, hogyha meg nem vetne?!" 
„Azt ugyan nem teszem, — szólt Csepü kínyelve, 
S folytatá, mint bajsza közül megtért nyelve: 
Itt az én poharam, kelmed is fogadja 
Ezt a csekélységet, mig majd jön a nagyja !" 
,Az isten éltesse! — szólt Pókus hörpintve, 
Fenékig kivágni átallotta szinte, 

Köszönöm e hozzám való szívességét, 
Áldja meg az isten és minden cselédjót!' 
„Tyű lánczhordta dolga! mit mondott most kelmed? 
Majd meg se gondoltam ezt a veszedelmet! 
Végem vagyon nekem, végem mindörökre, 
Nincs ott semmi szűkség sok apró kölyökre, 
Egész csajvadékkal ott föl nem fogadaak, 
Csupán özvegy embert, bizon azt akarnak !" 
,„Kend ugyan megjárta, — szóla egyik vendég, 
A faluban sokat nevetnek ezen még, 
Igy megfeledkezni házas mivoltáról ? 
Ilyen sem történik, bizon nem akárhol! 
Hanem nini, hátha csupán mese volna, 
A ki hinné, érte jobban meglakolna ?'" 
,Már hogy csupa rege, mesebeszéd lenne, 
— Szóla Pókus, — azt ne gondolja kigyelme, 
Tudom én a sorját az egész világnak, 
Ez már nagyon is sok volna szófiának !' 
Kiürült ezután, elfogyott tömérdek, 
— Tudhatjátok, hogy csak poharat, bort értek, — 
És a tömérdek közt Pókusnak itezése, 
El is indult rögtön egy cseppet se késve. 

A mig haza ére, s át az egész éjen 
Lóczáján elnyúlva gondolkodott mélyen, 
S ez elmerülésben jó magát dicsérte, 
Hogy a szörnyű titkot kitalálta végre; 
Most már munka és gond nélkül is megélhet, 
Csupáncsak egy ékes kis madarat étet. 
„Ki gondolta volna ? — kiáltott föl, — láék ! 
Hogy bus özvegységem még javamra váljék ? 
Csupán özvegy embert, csupán azt akarnak 
Etetőül annak a szép kis madárnak ! 
Elfogadom én e ritka nagy tisztséget, 
Nem féltem fejemet a jósmadár végett. 
Voltam én ily sorban, bizon voltam már itt, 
Jegyző diákjának étettem harkályit! 
Holnap lesz a napja, diákot megkérem, 
Adjon igazságot az egészről nékem. 
Itt igaz, nem volt az eledelnek fontja, 
De ki vétené'el, ha nincs egyéb gondja ? 
Ismerem a latot, ismerem a fontot, 
Minden nyomatékot, mind kezemen forgott, 
Aztán a mérték is kezeimben jól áll, 
Két szombaton mértem dohányt a zsidónál! 
Ha pedig nagy sorra ébrednék' egy reggel: 
Ott leszen a fejem, majd élek eszemmel!" 
Igy töprengett Pókus egész éjen által, 
Mig csak a kelő nap fényes sugarával 
Ablakán keresztül nem vágott szemébe, 
Émett álmaiból magához itt téré. 
Leszállt lóczájáról, fogta görcsös botját, 
S indula elvetni a legelső gondját ; 
Elment a diákhoz kérni igazságot. 
Vonakodott az, de végre csak ráállott. 
Beköté az irást Pókus kendőjébe, 
S tette a tarisznya leg-legfeuekóre, 
Fölébe egyetmást, némi eleséget, 
Hogy egyhamarjában ne lásson szükséget. 
A csillagos bicskát mellényzsebre dugta, 
S odaköté sziját szépen egy gomblyukba, 
Azzal került-fordult, neki az erdőnek. 
Ment arra, honnét a hajnalszellők jőnek. 
Tizenkét álló nap méné napkeletnek, 
Fölötte a ború nem egyszer eredt meg; 
Akár hányszor által ázott, mint az ürge, 
De sanyaruságit egykedvűen tűrte. 

(Vége követk.) 

Kleopátra tűje. 
A Pompejus oszlopa és Kleopátra tűje Ale

xandriának , Egyiptom második fő- és első 
rangú kikötő városának legnevezetesebb haj-
dankori emlékei. Kleopátra tűi (mert voltakép 
kettő van) egyetlen kődarabból kifaragott hatal
mas obeliszkek, s a legrégibb hajdankorból szár
maznak. Egyik ma is fennáll, mig a mási
kat hihetőleg valami földrengés ledöntötte, s 
ott hevert a futóhomokban, kényelmes pallóul 
szolgálván az ott járókelőknek. Az óriási mono-
lith (egyetlen kődarabból készített) emlékek 
rózsaszinii gránitból vannak bámulatos műiz-

| léssel kifaragva, s a fennálló emlék 60 párisi 

láb magas és talapzatánál 7 négyszöglábnyi 
vastag. Az arabok, mint valamennyi obeliszket, 
ugy ezeket is Messzellet-Fir' aun-nak vagyis 
pharaó tűinek nevezik. A homokban fekvő obe
liszk hasonlóképen 66 láb hosszú s egyéb tekin
tetben is hasonlít a másikhoz. 

A ledőlt obeliszket Mehemmed Ali, Egyip
tomnak e század elején pasája, helytartója, 
később alkirálya, Angolországnak ajánlotta föl, 
s az angolok ez idő óta sokszor, de sikertelenül 
kísérlettek meg kiemelését a homokból és hazá-
jokba szállítását. De most már komolyan hozzá 
fogtak régi kedvencz tervök megvalósításához. 
Dixon mérnököt bízták meg, hogy az obeliszket 
a homoktól megtisztiisa, s ez sikerült i s ; sőt 
már ki is emelték helyéből, s a tengerrel pár
huzamos irányba fektetvén, összeálliták körülte 
ama nagy vasburkot , melyben az obeliszket 
Angliába fogják szállítani. 

Ez utóbbi munkálatot Dixon és társai a 
múlt hónap 28-án kezdették meg s két nappal 
később a lobort, a számára készített vashen
gerbe zárva, sikerült hét lábnyira vinniök a 
tengerbe. Ekkor a nehéz munka egy ideig 
halasztást szenvedett, minthogy a viz a szál
lítógép egyik nyilasán behatolt s a vontató 

.lánczok ós kötelek sem voltak elég erősek, de 
azért a lobor tengerre bocsátási e há> 7-kón 
szerencsésen megtörtént. Egyik rajzunk azt a 
jelenetet tünteti fel, mikor a pyramist a ten
ger felé kezdették vontatni. Az óriási lobor 
körül készített vas henger hossza 82, átmérője 
15 láb. 

Az emlék kiásása és kiemelése alkalmával 
igen sok érdekes régészeti adat jutot t napfényre. 
A két obeliszk eredetileg Heliopolis templomát 
díszítette. Ezt a Heliopolist (Napváros), mely a 
mostani Kairó közelében feküdt s On név alat t 
a régi Egyiptom legtudományosabb városa volt, 
itt szerezvén meg magának Mózes is fölavatá
sát az „egyiptomiak tudományába ós bölcse-
ségébe" — nem szabad összetévesztenünk ama 
másik Heliopolis-szal, mely a Libanon ós Anti-
libanon hegységek közt elterülő egyik termé
keny völgyben feküdött, s melynek nagyszerű 
romjai ma Baalbek név a la t t ismeretesek. Hogy 
az obliszkeket mikor szállították Heliopolisból 
Alexandriába, e kérdéssel a régiségbuvárok ós 
történetírók sokáig nem voltak t i sz tában, s 
minthogy e kőemlékek az alexandriai Caesare-
umnak úgynevezett Vizi kapuját diszitettók, 
sokan azt hitték, hogy az oda szállítás Kleo
pátra idejében történt s ezért kapták mostanáig 
fennmaradt elnevezésöket is. Most azonban 
minden kétség eloszlott erre nézve, minthogy 
Dixon az álló obeliszk alsó részét is fölfedvén, 
ott a következő feliratot ta lá l ta : „Anno VII. 
Caesario Barbarus Praefectus Aegypti posuit, 
Architecto Pont io" — vagyis: „Caesar (uralko
dásának) hetedik évében Barbarus, Egyiptom 
praefectusa áll í t tatta föl (ez obeliszket), Pontius 
lévén az építész." 

E lobor alapzatának kiásatása még egy
más nevezetes tényt is földeritett, t. i. azt, 
hogy az obeliszk nagy négyszögű gránittömbön 
nyugodott, mint talapzaton, melyen azt négy 
bronz rák tar tot ta fenn. A rák a délkeleti szög
letről hiányzik és minthogy az obeliszk függé
lyes állásából észak és nyugot felé egy láb
nyira hajlik el, a hiányzó rákra nyomást nem 
igen gyakorolt s igy azt könnyen ki lehetett 
mozdítani alóla. Minthogy az obeliszk nyolez 
hüvelyknyire áll a talapzat felülete fölött, egész 
súlyát csakis a szögleteken lévő támaszok tar
tották ós tartják fenn. Ezek már meg vannak 
repedezve s félő, hogy ha ki nem javítják, e 
második obeliszk is el fog dőlni. 
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Török-Örményország és lakói. 
ív. 

T r a p e z u n t . 

Trapezunt, ázsiai Törökország egyik első 
rangú kereskedő városa, nem a^tulajdonképeni 
Örményországban, hanem Kis-Ázsiának Lazis-
tán nevű tartományában fekszik, melyből a 
törökök a trapezunti pasalikot 
vagy kormányzóságot alkot
ták; azonban e kormányzóság 
Török- Örményországnak kiegé
szítő részét képezi. Kis-Azsia 
eme részén a Taurus és Anti-
Taurus kiágazásai a legszebb 
párhuzamos völgyek által át
szelt nagyszerű lépcsőzetekben 
^terrászokban) ereszkednek alá 
a Fekete-tenger partjára. A 
mély völgyekben hűs patakok 
csörtetnek tova és bükkerdök 
árnyalják be a hegyoldalukat, 
melyek az ország belseje felé 
nagy terjedelmű fátlan fennsi-
iokká lapulnak el. A tenger
parton cziprus-, füge-, man
dula- és szőlőfákvirulnak, ellen
ben a hegyeken tul befelé kiet
len sziksós területek, fátlan 
sivatagok, sivár hegykupok ós 
hegygerinczek váltják föl egy
mást, kopár homokkősziklák 
-tornyosulnak ég felé, mig a 
kialudott vulkánok néhol örö
kös hóval borított sziklacsu-
csokká emelkednek föl, melyek • 
nek alantabb fekvő lejtői azon
ban kövér legelőkön táplálják 
az oda tévedt nomád népek 
barmait. Sivatagszerü területek 
oly völgyekkel határosak itt, 
melyeknek növényvilága tropi
kus gazdagságban díszlik; a 
folyók partjain tamarindfák, 
oleanderek és platánok virul
nak, mig a begyormokat és 

lejtőket hatalmas cserfák, fenyők, gesztenye-, 
juhar- és mogyoró-erdők koszorúzzák, s a 
tengerpartig terjedő lapályokat olaj-, füge-
és platánfák borítják, melyeket itt-ott örökö
sen zöldelő cserfák és parti fenyők váltanak 
föl. Ha Kis-Ázsia történeti emlékekben gaz
dag tájainak regényességót ismerni akarjuk, 
kisérjük el Fallmerayert, a jeles tollú német 
utazót és történetírót a mesés Kolkhiszon át 
Trapezuntba s járjuk be az ő kalauzolása mel-

A HÁRORUBÓL. — VIADAL A PLEVNAI SÁNCZOKNÁL 

lett e régi nevezetes várost, mely Persiának ég 
Kelet-Indiának ősidőktől fogva kikötőhelye és 
főpiacza, s később egy byzanczi császárságnak 
csillogó székhelye és központja volt. 

Trapezunt vagy Trebizonde (Trapesus, Ta-
rabosan vagy Tarabisonda) — irja Fallmerayer 
— csodálatosan tündéries benyomást tesz arra, 
ki korán reggel a tenger felöl érkezik közelébe. 
A hajónak gyors repülése, a bizonytalan fényű 
hajnalpír, a sziklákon és hegyszakadókok fölött 

látszólag minden terv nélkül 
szétöntött háztenger a fák sürü 
lombjai közül itt-ott kivillantó 
magas fedelekkel, az egész 
elénk táruló képnek valami 
tündéries színezetet kölcsönöz, 
mely a félig reggeli álomba 
temetett szép város fölött saját
ságos, titokszerüséget áraszt 
szét. Ha később a partra szál
lás után a közelben emelkedő 
meredek dombra megyünk fel, 
a város négy terrásza közül a 
legalsóra léptünk, egy nagy 
terjedelmű hosszúkás négy
szögű térre, melyen fü nő, s 
félig beomladozott lakházak és 
csűrök állnak. E tért magas 
kertfal veszi körül s már a 
Komnón - családbeli császárok 
idejében is a persa Meidán 
(piacz) nevet viselte és valóban 
még ma is ezen a helyen ra
kodnak ki a persa kereskedők, 
itt vannak áruik felhalmozva, 
itt van az öszvérhajcsárok gyül-
helye és itt lakik a persa kon
zul is. 

Innen, mint egy közös köz
pontból, durván kövezett szűk 
utak indulnak ki a kertekben 
gazdag külvároson át minden 
irány felé. A jobbra menő ut 
egy második terraszra kapasz
kodik föl, mely szintén házak
kal, szántóföldekkel és kertek
kel borított nagy terjedelmű 
tért képez; a balra vivő ut pe-

TÖRÖK-ÖBMENYORSZÁGBÓL. — A TENGERPART TRAPEZUNTNÁL. 
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dig a görög városrész meredek oldalán a ten
gerparthoz vezet közvetlenül a kertfalak, sű
rűen épitett házak és bazárok mellett, s végre 
a fellegvár vagyis a tulajdonképeni Trapezunt 
felé fordul. Valamennyi ut és utcza egyhangú 
és unalmas kőfalak közt kígyózik tova, melyek 
minden ajtó vagy ablak nélkül kopáran emel
kednek 6—10 lábnyira és a lakó házat, udvart, 
kertet és szökőkutat zárják el az utczától. Az 
utczák ugyan alig 6—8 láb szólesek, de azért 
ki vannak kövezve, s mindkét oldalon járdákkal 

• vannak ellátva, közepükön csatornaszerü közóp-
utakkal kocsik s teherhordó emberek és állatok 
számára, mely középutakon ömlik alá az esőviz, 
sőt néha ki nem száradó patakok is folydogál
nak végig rajtok. 

Trapezuntban szomorú visszavonultságban 
szeretnek élni az emberek és ezért ma már nem 
épitnek többé szellős, magas és több emeletes 
házakat, mint a Komnének korában; beérik egy 
emeletes vagy földszinti lakásokkal is, melyek
nek körfalain át mohos cserépfedelek ós pala-
kőlapokból készült, csak ritkán füstölgő kémé
nyek, itt-ott harangtalan csonka s széles nyilasa 
byzanczi tornyocskák tekintenek ki az utczára 
s minden épület dus lombozatú fákkal, hullámzó 
cziprusbokrokkal, fügelombokkal, repkénynyel 
és szöllőlugasokkal van körülvéve. Különösen 
tündéries látványt nyújt Trapezunt holdvilágos 
nyári éjszakán. Az itt-ott megszakgatott sziklás 
hegyoldal meredeken és gyorsan emelkedik 
fölfelé; a part sziklái hol gátszerüleg kiszö-
gellve a tengerbe, hol meg öbölalakulag vágva 
keresztül a szárazföld felé, elég helyet engednek 
a kikötésre, honnan íves kapuk nyitnak utat a 
szétszórtan fekvő lakások felé minden irányban. 
A parton myrthusbokrok virulnak, szegfű- és 
granátcsoportok nyílnak, téli zöldek és szőllő-
veszszők kúsznak szerteszét, vad tömjén illato
zik, a szikla minden szakadékából fügefák tör
nek elő, s az oleánder és borostyánbokor minden 
gondozás nélkül tenyészik. A hold pedig, az 
erdöboritotta hegység felett, méla fényt áraszt 
a szelíden hullámzó tenger tükrére, s a partról 
az a különös tompa moraj és susogás hallszik 
át, melyet az esthajnal szelíd lehelletétől hosz-
szu és lassú hullámzásokban a part felé űzött 
habok szoktak előidézni. Az egész jelenet valami 
leírhatatlan jó érzéssel tölti el a kedélyt: erdei 
magány, sürü bokrok, hullámok susogása, he
gyek, patakok, mély völgyek, sziklacsúcsok ós 
gabonaföldek! 

Trapezunt nagyon régi város, melyet a 
görög történetírók szerint Sinope lakói alapí
tottak mint az anyaváros gyarmatát. Xenophon 
a „Tizezerek visszavonulása" czimü könyvében 
már emliti Trapesust, melyet trapéz (ferdény) 
alakjáról neveztek volna így. Mikor a rómaiak, 
időszámításunk előtt egy századdal, Pontus 
királyait legyőzték s Trapezuntot elfoglalták, e 
várost az ujon alakított Pontus Cappadocius 
nevű provinczia fővárosává tették. Ezentúl a 
konstantinápolyi császárok uralma alatt állott 
a város, kiktől minden évben egy uj kormány
zót kapott „herczeg" czimmel, egészen 1202-ig, 
a mikor Byzancz a francziák kezébe jutott. A 
derék, de szerencsétlen Komnón Manuel her
czeg fiai, Elek és Dávid, ekkor a Pontusba 
vonultak vissza, s párthiveiktől támogatva nem 
sokára két független külön államot alapítottak, 
melyek az utódok nélkül maradt Dávid halála 
után egyesülvén, igy jött létre a rövid életű 
trapezunti császárság. A törökök II . Moham-
med alatt 1461-ben véget vetettek a császár
ságnak és Trapezuntot hatalmukba kerítették. 
Azóta e város mindig a törökök kezei közt 
maradt. 

Trapezunt, mely a Komnón császárok alatt 
fényűzésben, pompában és nagyszerűségben 
magával Byzanczczal vetélkedett, a török ura
lom alatt is jó ideig nagyon virágzó és első 
rangú kereskedő város volt, de később a bel-
háboruk, a pasák önkénykedése és a jancsárok 
erőszakoskodása szánalomra méltó állapotba 
juttották. 1800-ban még 100,000 lakója volt, 
mely szám 1830-ban már 15,000 re apadt le. 
Mostanában, mióta Európa befolyása e vidéken 
is érvényesülni kezd s az Elő-Ázsiával foly
tatott kereskedés Trapezunton megy át, e város 
ismét virágzásnak indult, s lakóinak száma 
lehet vagy 40,000. Négy gőzhajózási társulat 
járatja itt hajóit hetenként, miáltal a város és 
környékének jólléte emelkedik, de az európai 
befolyás ia gyarapodik, mely a keleti jelleget és 

szokásokat mind jobban háttérbe szorítja. Tra-
pezuntból igen jó csinált ut vezet Persiába, s ez 
csakugyan biztosítaná Örményország, Persia 03 
Szyria összes kereskedelmét a város számára, 
de mióta Oroszország a Kaukázuson túli vas
utat kiépítette, valószínűleg minden forgalom 
ós kereskedés ismét más irányt fog venni Tra
pezunt roppant hátrányára. 

Trapezunt lakosságát törökök, görögök, 
zsidók, örmények, cserkeszek, persák és kurdok 
képezik. Eégente a bazárok és khánok tele vol
tak gyönyörű szőnyegekkel, Persiában, Velen-
czében és Scio szigetén készült selyem szövetek
kel, s más fényűzési tárgyakkal. A szép és jó 
ispaháni és damaszkusi fegyverek, s a kelet 
összes iparának és művészetének pompás ter
mékei ékesítették hajdan e város bazárait; ellen
ben most Paris ós London készítményei, s a 
lipcsei és hamburgi vásárok áruezikkei is látha
tók amazok mellett. Európa iparának termékeit 
Trapezuntban vásárolják be az ázsiai kereske -
dők a kelet piaczai számára. 

Török-Örményország minden nagyobb vá
rosában ós helységében vannak persa keres
kedők és előkelő kurdok. A persák a kereskedés 
terén körülbelől azt a szerepet játszódják Nyu-
got-Azsiában, melyet a zsidók Európában, s 
főleg annak északi ós keleti részében. Trapezuut 
leggazdagabb osztálya — nem értva ide a török 
pasákat ós főurakat — persa kereskedőkből áll. 
A Persiából és Ázsia belsejéből időnként Tra-
pezuntba érkező óriási karavánok többnyire 
mind a persa kereskedők számára szállítják a 
keleti természet és ipar drága terményeit. E ka
ravánok megérkezése szokatlan izgalomba ejti 
az egész várost. 

Több ezernyi teher-hordó állat lepi el ilyen
kor a városon kívül elterülő térségeket; az álla
tok lábai meg vannak kötözve, hogy a hosszú 
sorból ki ne futhassanak. Számtalan sok arab, 
török, persa, örmény vagy kurd katterdzsi ós 
devedzsi (öszvér- és tevehajcsár) lót-fut az álla
tok kórul, hol ezekre, hol egymásra kiabálva, 
egyik állatot hízelgő szavakkal kényeztetve, a 
másikra meg nagyokat ütve, az egyiknek szénát, 
a másiknak meg kukoricza kórót adva; szóval 
oly élénkség uralkodik olyankor a városban 
és város körül, hogy európai embernek fogalma 
sem lehet róla. 

A gazdag keleti öltözékü persa kereskedők 
ilyenkor kimennek a karavánok elébe és számba 
veszik a hozott árukat, melyek másnap már 
díszes bazárjaikat gazdagítják. E bazárok való
ban mindennel el vannak látva, a mit csak egy 
gazdag keleti főúr a maga és nejei számára 
kívánhat. Persia, Khoraszán és Szmyrna leg
drágább szőnyegeitől, az aleppói, diarbekiri és 
brusszai nehéz szövetektől kezdve a legbámu-
latosabb művészettel és finomsággal kidolgozott 
filigrán arany- és ezüst ékszerekig mindent 
találhat ott a vevő. A persa kereskedő, kinek 
alakját és öltözetét egyik rajzunk tünteti föl, 
komoly méltósággal s mély gondolatokba me
rülve ül bazárjában, de arcza mindjárt fölvidul, 
mihelyt boltjába lép valaki s megkezdődik köz
tök a néha órákig eltartó alkudozás. 

A mi Trapezuntnak kurd nemzetiségű 
mohammedán lakóit illeti, ezek a törököktől 
nem sokat különböznek. A kurd férfiakról már 
többször volt alkalmunk megemlékezni, őket 
tehát és alkalommal mellőzhetjük. A nők a 
kurdoknál, épen ugy mint a törököknél, nem 
igen mutatják magukat fátyol nélkül az idege
nek előtt. Vonásaik szépek és szabályosak, 
főleg az előkelőbb születésüeknél s azoknál, 
ki'i városokban laknak. Ezek, mint rajzunkon 
látható, többnyire igen gazdagon öltözködnek 
és fejdiszül régi arany és ezüst pénzeket hasz
nálnak. Mellüket és nyakukat szintén arany- és 
ezüst pénzdarabokból készített nyaklánczok és 
drága gyöngyök ékitik. Némelyek bal orrczim-
pájokban tü-kisekkel kirakott ezüst gombot 
v a gy gyűrűt hordanak; ez orrdisz nemcsak itt, 
hanem az egész Kurdisztánban el van terjedve. 
A kurd nőknek ninc3 valami különös viseletök; 
fejőket asztalkendő nagyságú fehér fátyollal 
borítják be. Járásközben ruhájokat csaknem 
térdig fölemelik, de lábaikat bokánál összekö
tött igen bő nadrág fedi. Ruházatuk ez utóbbi 
részét többnyire Bitlisben szőtt vastag vörös 
gyapotból készítik. 

Trapezunt fellegvára, mely igen magas ós 
meredek oldalú sziklacsucsra van építve^ már 
meszsziről feltűnik azoknak, kik a tenger felől 

közelednek a város felé. E sziklacsúcson csil
logtak a Komnón császárok palotái, s a város 
templomai és egyéb középületei; ott emelked
nek most is a törökök legszebb mecsetjei, s a 
kormányzó pasa és a hivatalnokok lakásai. 
A régi fény meglehetősen oda van már, de a 
természet szépségei nem enyésznek el soha. 
Ezért a tengerpart és a fellegvár, melyeknek 
egy-egy részét ez alkalommal közölt rajzaink 
tüntetik föl, az idegen utazót mindenkor meg 
fogják lepni, s Trapezunt regényes és festői fek
vését feledhetetlenné fogják tenni előtte örökké. 

Bernát Gazsi mondásaiból. 
Szegény öreg! Tudtuk, hogy nem fogja 

sokáig kibírni a hallgatást. Már az is csoda, 
hogy idáig megállotta. De most ötödfél évvel 
halála után im csakugyan megszólal a sirból. 

„Hátrahagyott özvegye, a szamarkandi 
püspök" szájával beszél most, hogy beszélő ajka 
örökre elnémult. Az gyűjtötte egybe, egy csinos 
kis kötetbe azokat a nagy mondásokat, melyek 
Bernát Gazsi szájából ugy ömöltek, mint a 
csurgó arany a bőség szarujából, vagy a hogy 
a rakéta szórja kápráztató sürü sziporkáit. 

A kis könyvben, melyet a Franklin-társulat 
adott ki s bocsátott a köny vpiaezra 1 ft 20 krért, 
megtalálják tisztelői a jó „Bernát Gáspár hires 
adomáit, élezeit, apróbb freskóképeit és Ga-
zsiádáit." Van azok közt olyan is, a melyek 
ellen aligha nem tiltakoznék, ha látná, hogy 
rátukmálják tulajdoni jogát; de a legnagyobb 
rész mégis az övé, rajta van szikrázó, bizarr 
elmejárásának kétségtelen nyoma. 

Ezekből kívánunk most olvasóinknak be
mutatni egynémelyet. 

« 

Az ötvenes évek elején vedlett köpönyeges 
cserepár fogja el az utczán. Ráismert, hogy 
Királyi Pál, a kit, mivel vitéz honvédként vett 
részt a szabadságharezban, besoroztak az oszt
rák ármádiába. Ugy került haza valahonnan 
Olaszországból. 

— Arra kérnélek, mondj valami jó magya
ros helyet, a hol nincsenek spitzlik s tisztessé
ges emberek közt ehetik ós lakhatik az ember. 

— Barátom, • felelt Gazsi, akkor eredj az 
„arany sas"-ba. Ott még nem tudják, hogy vége 
van a forradalomnak. 

* 
— Olvasta Gazsi bátyám, mi van megint 

az „Allgemeine"-ban? 
— Ugyan mi ? 
— Hát az, hogy a németek adták a ma

gyaroknak a fönntartó elemet. Mi lehet az a 
fóntartó elem. 

— Bizonyosan a — hózentráger. 
* 

Ez meg kolerális időben történt. 
— En be nem veszem azokat a kolerás 

csöppökket a herkopaternek sem! mond Gazsi. 
— Minek hivatott hát ? kérdi az orvos. 
— Mert azt hallottam, hogy a doktor ur 

most ingyen jár. 
* 

Ugyanekkor történt az is. 
— Ejnye, de enyhe telünk van az idén. 
— Hja, az onnan van, mert a kolera miatt 

vesztegzár alatt tartják a határon. 
* 

0 hozta ezt a klasszikus adomát is vala
honnan. 

Albrecht főherczeg kőrútjában történt, hogy 
egy tiszta magyar falu kirukkolt lakossága ék
telen „vivat"-ozással fogadta a fönséges urat. 
„Éljen" nem hangzott egy sem. 

A főherczeg kíséretéből megkérdi aztán 
valaki a jegyzőt, miért rirát-ozn&k ezek, mikor 
tiszta magyarok. 

_~ JaJ» méltóságos uram, — felel a jegyző 
luletövét vakarva — nagy sora van ám ennek, 
ügy kellett ezekbe jóformán bottal beleverni a 
„vivát" szót, mert az a veszett természetük 
-van, hogy az „éljen"-t nem tudják kimondani 
egymagában, azonnal utána teszik, hogy „Kos
suth Lajos". 

* 

Mióta a sugárút épülni kezdett, azóta 
Gazsi bácsi is móltónak tartotta Pestet, hogy 
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itt palotát építtessen. Csak aziránt nem volt 
tisztában: puszta, vagy köves Arábiából ho
zasson-e hozzá fundust ? 

— Ez persze sokba kerül, de nálam a 
pénz a legkevesebb. Hiszen csak a múltkor 
mentem föl a börzére, s bemutattam magamat, 
mint Bernát Gáspár. Hát a legszívesebben 
fogadtak a spekulánsok. S mikor másnap megint 
bementem s aufführoltam magamat mint b. 
Rothschild: hát kidobtak. Ebből is kilátszik 
hogy a Bernát-firma jobb firma, mint a Roth-
schild-firma. 

— Richtig ! a paléban 150 szoba lesz — a 
kapus számára. 

* 
Alcsuthon József főherczeg egy mammut ál-

kapezát ásatott ki, egész ép fogsorral. Még a 
fogpiszkáló is benne volt, monda Gazsi bácsi. 

* 
Az volt aztán a tél! Az alföldi csecsemők 

mind egy szálig hajduködmönben születtek. Kali
forniában kavicsosa fagyott az arany. Grönland
ból a vizi borjuk megszöktek, s beálltak Ugo-
csába gödénynek, s a legvakmerőbb jeges medvék 
is, saját családi bőrükön kívül, extra déczbun-
dákban sétáltak agyonfagyott tengereken. 

Aztán oly egyiptomi sötétség volt, hogy 
sámfára ütve bakancsul használták az özvegy 
krokodilusok. 

* 
Bismarcknak oly éles keselyű tekintete 

van, hogy a három éves gyermekből is kinézi 
annak az unokája terveit. 

X. képviselő beszélt. Hanem olyan frissen 
szaporázta a szót, hogy csak angol lovon nyar
galva lehetett figyelemmel kisérni. 

* 
Nem megyek a háromdob-utezába, nehogy 

valami istentelen hitelezőm megérezze szagát 
ennek a kölyök húszasnak, mely árva zsebem
ben nőtlenkedik. Mert, barátom, nekem annyi 
a hitelezőm, hogy ha történetesen kővé válná
nak, ki lehetne vele flaszterozni Debreczent. 

* 
Egyszer Lfsznyayval ott sétáltak, a hol 

most nyugszanak: a kerepesi temetőben. 
— Látod, Kálmán! Mi is ide jövünk, ha 

az isten éltet. 

SERVADAC HECTOR 
KALANDOS VÁNDORLÁSA A NAPRENDSZEREN ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 

MÁSODIK RÉSZ. — HATODIK FEJEZET. 

Hogy szereztek mérleget és mértékeket. 

Reggeli nyolez óra volt. A nap gyorsan 
haladt zenitje felé. Tányéra, a nagy távolság 
által tetemesen megkisebbítve, egy kisded tele 
holdnak látszott. 

A zsidó hajójához érve, melynek hátulsó 
részén volt a kisded kamra, a hol Izsák tartóz
kodott, Ben-Zouf megkopogtatta ennek kifelé 
nyíló ajtaját. A zörgetésre kinyílt az ajtó félig, 
s a nyíláson Hakabut Izsák jelent meg. 

— Ki az?kiáltá rémülten, mit akarnak?. 
Senki sincs itthon. Nincs semmi eladni, sem 
kölcsönözni valóm. 

E barátságos szavakkal fogadta Izsák a 
vendégeit. 

— Jó , jó, Hakabut mester, — visszonzá 
Servadac kapitány; hiszen nem lopni jövünk. 

— Ah, ön az, kormányzó ur? felelt a zsidó 
kissé meghunyászkodva. Mivel lehetek szolgá
latára ? 

— Beszédünk van veled, de itt künn nagyon 
hideg van. Talán bebocsáthatnál. 

— Ah uram, felelt a zsidó még jobban 
megrémülve, semmim sincs, amivel önöket meg
kínálhatnám. Nagyon szegény ember vagyok én. 

— Elég a szószaporítás, kiálta Ben-Zouf 

türelmetlenül, látva, hogy soha sem lesz vége. 
Helyet Éliás! 

S azzal megragadva a zsidót, félre lódí
totta az útból, vagy is beljebb lökte a kabin
jába, hogy beléphessenek. 

A mikor ben voltak Servadac kezdé ismét: 
— Hallod-e Izsák mester, nem czélunk 

erővel elvenni semmidet; ámbár ha a közérdek 
azt fogná követelni, a mint máskor is mondot
tam, semmit sem kételkedném: elfoglalni, vagy 
is a község számára kisajátítani mindenedet. 
De értsük meg egymást, ennek még nem jött. 
el az ideje. 

A kabin, a melyben voltak, szűk kis lyuk 
volt, mert a Hanzán minden üreg az árukkal 
volt elfoglalva. Bútorzat csak a legszükségesebb, 
s az is a legsilányabb volt. Kis bádog kemen-
czében két darab szén szégyenkezett, s azon 
erőlködött, hogy csak minél rosszabbul éghes
sen. A szoba lég mérséklete azért nagyon is 
hideg volt. De ezen Ben-Zouf mindjárt segített. 
A Hakabut szörnyüködéseire mit sem hallgatva, 
jól megrakta a tüzet, ugy hogy az még soha 
ol yan vigan nem égett ebben a kis kemenczé-
b en, mióta csak először bele gyújtottak. 

A jövevények leültek a hogy tudtak. Haka
but Izsák, előre hajolva, kezeit hasán össze 
kulcsolva görcsösen, szigorogva állott előttök. 

— Izsák mester, kezdé újra Servadac, egy 
szóval kimondva, azért jöttünk, hogy téged 
egy szolgálatra kérjünk. 

— Szolgálatra, uram? kérdó a zsidó gya
nakodva. 

— Igen, a közérdekben. 
— De nekem nincs semmi közérdekem. 
— Egy szóval, Izsák mest. r, nekünk egy' 

rugós mérlegre van szükségünk. 
— Rugós mérlegre! kiáltá fel Izsák, oly 

hangon, mintha összes vagyonát követelték 
volna tőle. 

— Nincs önnek ily mérlege ? kérdé Procop 
hadnagy. 

— De hogy nincs, én tudom, hogy van! 
vágott közbe Ben-Zouf. 

— Nos, nem kölcsönöznéd ide azt a mér
leget nekünk ? 

— No igen, egy napra! monda Palmyrin 
tanár. Hiba nélkül visszaszolgáltatjuk. 

— Jaj uram, de az nagyon finom, nagyon 
kényes egy műszer. És ki felel róla, hogy el 
nem rontják! S mivel mérem én akkor a porté
kámat ! 

— Ej, dehogy rontjuk, attól ne félj. Azt 
hiszed talán egy kősziklát mérünk vele ? 

— Azt bizony, monda a tudós, a Galliát 
akarjuk megmérni. 

— Könyörület! az istenért, uraim ! 
— No, ne félj, Izsák! Legfölebb egy kilog

ramm súlyt mérünk a mérlegeddel. 
— S még &í is sokkal kevesebbet fog 

nyomni mint a földön, meg lehet róla győződve, 
tévé hozzá a tanár. 

— Ertem uraim, értem; de mégis, gondol
ják meg, egy mérleget kikölcsönözni! Egy 
olyan kényes, finom eszközt, hátha mégis el
rontanák, ha a rugója elpattanna! Szegény 
kalmár vagyok, mi lenne belőlem mérleg nélkül. 

— No hát, ha félted: add el, megveszszük. 
— Eladni! Soha! az lehetetlen. Mit csi

náljak én mérleg nélkül ? Nem, nem! az lehe
tetlen. 

— No, Izsák mester, hát nem adod el? 
— Lehetetlen. 
— Nem is kölcsönződ ki ? 
— Hogy kívánhatnák ? 
— Hát add ide bérbe, egy napra. Megfi

zetünk a használatáért. 
— És ha elrontják ? 
— Biztosítékot teszünk le érette. 

— Biztosítékot ? És mennyit ? 
— Mit ér a mérleged ? 
— Mit ér? Oh uram, az nagyon különböző. 

A földön legalább 20 frank az ára egy ilyen 
mérlegnek; de itt — itt megbecsülhetetlen. 

— Hallod-e Izsák. Egy napi használatáért 
megadjuk az egész árát, 20 frankot; biztosíté
kul pedig leteszszük az ötszörösét: 100frankot. 

— Aranyban? 
— Valóságos orosz aranyokban,— monda 

Timaseff gróf, a kit már boszantani kezdett a 
dolog. 

— Nos megelégszel? — kérdó Servadac. 
— Aj, ja j ! mit tehetek ! önök az eröseb-

bek! — monda a zsidó, alig rejthetve el örömét 
a jó vásár fölött, a melyet csinált. Nem az az 
ember volt, a ki az elsőszülöttségét egy tál 
lencséért eladja, ha csak a lencse mind csupa 
jóféle gyöngy nem lett volna! 

Kiment, s néhány perez múlva behozta a 
mérleget. Egyszerű rugós mérleg volt, melyen 
egy vékony érez nyelv, félkör alakú lapon 
mutatta a súlyszámokat, mig alján horog volt, 
a megmérendő tárgy ráakasztására. 

Timaseff gróf valóságos orosz aranyokban 
120 frankot számlált le az asztalra, s Rosette 
Palmyrin átvette a mérleget. — De e pillanat
ban eszébe jutott, hogy magával a mérleggel 
még semmire sem mehet. Először is egy kilog
ramm-súly kell hozzá, hogy a Galliát alkotó 
sziklaanyagból azzal egyenlő sulyu darabot 
mérhessenek ki ; s az után egy métermértékre 
volt szükségük, hogy annak a darabnak a mé
reteit a lehető legnagyobb pontossággal meg
határozhassák. 

A mikor Hakabuttól még egy métert és 
egy kilogrammsulyt is kértek, egész őszinte 
sajnálkozással kijelenté, hogy azokkal nem szol
gálhat ! Pedig oly sziyesen szolgált volna! (Igaza 
volt; sajnálta, hogy még egy ilyen jó vásárt nem 
csinálhat!) 

Ezt hallva, Rosette Palmyrin szemmel 
láthatólag elkedvetlenedett. De nem volt mit 
teDni. El kellett lenniök a méter és a kilogramm 
nélkül. 

— Máskép kell segítenünk magunkon! — 
mormogá a tudós, fejét vakarva. 

A mint a kabinból kimentek, ő maradt leg
utoljára s mikor az ajtót betette maga után — 
éles hallású fülével egyszerre valami ezüst pen-
gést hallott. Pedig Hakabutnak nem ezüstöt, 
hanem aranyat adtak. Palmyrin hirtelen vissza-
ugrott a szobába s Izsákot azon találta, hogy 
épen egy fiókba akarta bezárni a mérlegért 
kapott aranyait. Odaugrott s nyakon ragadta 
a zsidót. 

— Önnek ezüst pénze is van! 
— Nekem, ezüst pénzem — nekem! — 

dadogá Izsák, elsápadva a gondolatra, hogy 
meg akarják rabolni. 

— Ugy van, ezüst pénze. Ismerem a csen
gését. Franezia pénzek nemde? Öt frankosok? 

— Igen — nem — dadogá a zsidó. 
Ezalatt a többiek is visszajöttek a kabinba, 

el nem gondolhatva, mi jutott eszébe a tanár
nak, mit akar a zsidóval. Még mindig Hakabu-
ton tartotta a kezét, s egész erélylyel szólt: 

— Nekem ezekre az ezüst pénzekre szük
ségem van. Múlhatatlan szükségem. 

— Soha! soha! — kiáltá a zsidó, — a maga 
részéről szintoly ellentállási erélylyel. 

— Elveszem, ha kell erővel is. 
— Csak testemen át jut hozzájok! 
— Várjunk, — monda Servadac, látva, hogy 

már közbe kell lépnie. — Hozzuk tisztába a 
dolgot. Önnek, kedves tanár, ezüst pénzekre 
van szüksége ? 

— Ugy van; mindenek előtt negyven darab 
ötfrankosra. 
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— De hisz az 200 frank! aj-jaj! 
— Azonfelül tiz darab 2 frankosra és húsz 

darab félfrankosra. 
— Az is harmincz frank. 
— Összesen tehát 230 frankra. Jól van. 

Lesz-e szives, gróf ur (monda Servadac, Tima-
seff grófhoz fordulva) ez összeget is előlegezni? 

— Szívesen, — felelt ez, — de csak papír
pénz van nálam. 

— Papir nem kell, — kiáltá a zsidó. — A 
papírnak nincs agiója a Gallián. 

— Epén annyi, mint az aranynak vagy az 
ezüstnek, — jegyzé meg Servadac. — Izsák 
mester, eddigi jaj veszékléseidet elég türelmesen 
végig hallgattuk. Most már elég volt. Add elö 
a kívánt pénzdarabokat, s határozd meg, mi 
kamatot kívánsz tőlök egy napra. 

— Ah, kormányzó ur! — rebegé Izsák 
megszelídülve, — talán nem lesz sok mert 
gondolja meg, a Gallián nagyon drága a pénz 
— nem is kapni! 

— Tudom, tudom; hát mi kamatot Jdvánsz? 
— Talán tiz frank. 

pezi Trieszt városának a miután az angolok a 
magukét már elszállították, a triesztiek is azon 
gondolkoznak, hogy a másik obeliszket városuknak 
szerezzék meg. Az angolok néhány év előtt mind a 
két obeliszket el akarták vinni, hogy a Trafalgare-
Squaren fölállítsák, hanem az akkori kairói osztrák 

1 konzul Laurin tiltakozott ez eljárás ellen s meg
védte szülővárosának tulajdonjogát. Az angolok 
obeliszkje, mely már útban van, mindössze 3000 
font sterling szállítási költséget igényel s a triesz
tiek azt gondolják, hogy a másik obeliszket keve
sebb összeggel is megszerezhetik. A khedive embe
reket, a Lloyd-társaság pedig már gőzöst is igért a 
szállításhoz, mig Triesztben is gyűjtéseket szándé
koznak eszközölni, hogy az obeliszk minél előbb 
birtokukba menjen át. 

Híd a Bospornson. A Bosporusan hidat tervez 
két ismert amerikai mérnök, Eads kapitány és 
Lambert vállalkozó. E híd Perát az ázsiai parttal 
kötné össze. Az óriási mű a kőműves munkákon 
kivül tisztán vasból készülne s hatezer láb hosszú 
s tizenöt ivezettel bírna, melyek közül a középső 
750 láb, a világ leghosszabb ily ive leend. A hid 
magasságát 120 lábnyira tervezik. A legnagyobb 
nehézséget előreláthatólag a nagy középiv alkotása 

szemű. A szemkészitő ismert egy gyárat, melynek 
mind három tulajdonosa félszemére vak volt. Nem
csak a rósz lég ártalmas a szemre, hanem a parányi 
érczdarabok is, melyek gyárak körül sűrűn röpköd
nek, s megfosztják a munkást szemevilágától. A 
készített szemekből legnagyobb keletnek az azurkék-
szinüek örvendenek. Egy szem ára középszámitás 
szerint 10 dollár. 

A czár a táborban. A „Times" bukaresti leve
lezője igy irja le Sándor czár tábori életmódját: „A 
császár, ki béke idején is igen munkás életet folytat, 
a táborban mozgékonyan él. Kor&n kel és a reggeli 
órákat a folyó ügyeknek szenteli. Dél körül mintegy 
50 tisztből álló kísérete a császári lakás előtt álló 
nagy sátorba vonul. Pontban 12 órakor megjelenik 
ott a czár is, üdvözli a jelenlevőket és leül az asz
talhoz. Először ,,zakuszká"-val szolgálnak fel, mely 
kaviárból, svájczi sajtból, aj okából, heringből és 
háromféle vutkiból áll. Azután leves és sültek kö
vetkeznek. A reggelit fekete kávé vagy thea fejezi 
be. Eeggeli után a császár megint folyó ügyekkel 
foglalkozik, vagy sétakocsizást tesz. Az ebéd 6 óra
kor tartatik. Három vagy négy ételből áll s egy 
óráig tart. 9 óra körül theáznak s 10 vagy fél 11 
órakor a császár lefekszik. Ünnepnapon a programm 
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SERVADAC HECTOE VÁNDORLÁSA. 
— Egy napra? 
— Igen is, egy napra. 
Timaseff gróf néhány rubelt dobott az asz

talra. Egy csomag bankjegyet pedig biztosítéki 
összegül tett le. A zsidó mohón számította ösz-
sze, s ugy látszik rendben találta. 

Az üzlet 1800 százalékkal volt megkötve. 
Ha igy folytatja: a Gallián még hamarabb meg
gazdagszik, mint a fö ldön . . . No de, több nap, 
mint kolbász. 

Néhány perez múlva Servadac és egész 
kísérete odahagyta a Hanza kabinját. Palmyrin 
Rosette ily magyarázatot adott, a többiek előtt 
még most is érthetetlen fellépéséről. 

— Nem a pénzre volt nekem szükségem. 
Hanem egy métert, és egy kilogrammot viszek 
magammal! (Folyt, tevetk.) 

Egyveleg. 
Kleopátra második tűje. Mint egy trieszti lap 

irja, azon két obeliszk egyike, melyek az alexandriai 
tengerparton hevernek, már régóta tulajdonát ké-

képezi. Az áramlat itt rendkívül erős s a töltések 
készítésénél gránitkövek lesznek szükségesek, me
lyeket vaspántok tartanak össze. A hid költségeit 
egyelőre 25 millió dollárra becsülik, minthogy Kon
stantinápolyban a munkát olcsón fiz étik. 

Sasakáll és lelkiismeret. New-Yorkban a bow-
streeti bíróság elé egy nagy fekete szakállú csavar
gót állítottak. A bíró az ügyiratokba egy pillantást 
vetve, e szókkal fordult a csavargóhoz: „Az ügy
iratokban foglaltak után ítélve önnek oly fekete 
lehet a lelknsmerete, mint a szakálla." „Nos — 
felelt a csavargó a borotvált képű bíróhoz — ha a 
lelküsmeretet a szakái után ítéljük meg, akkor ön
nek nincs lelknsmerete." 

Kereskedés mesterséges szemekkel. Az Egyesült-
Államokban évenként 8000—10,000 mesterséges 
szemet adnak el. Egy szemkészitő az egyszemü-
eket ugy arányitja az éplátásuakhoz, mint a 
1-et a 125-höz. Ha tehát 42.000,000 lélekre becsü
lik a lakosságot, ugy a köztársaságban 336,000 
egyszemű ember lakik, kik közül 10,000-en eme 
hiányukat mesterséges szemmel palástolják, mig 
225,000-en nélküle is megélnek. Olyan városok, 
melyekben sok a gyár és öntöde, s hol a lég korom
tól és füsttől van mételyezve, nagyon sok az egy-

kissé módosul. A szokottnál több zene hallható és a 
császár számos kíséretével kilovagol és szerencsét 
kivan csapatai egyes részeinek. 

Egy egész állatsereglet égett el e hó 13-án az 
odessai vaspályán, midőn a vonat Wladiewskajából 
a gubasewszkajai állomáshoz közeledett. A kocsi
ban, hol a tüz kiütött, Corvi aszonynak majmokból, 
kutyákból,madarakbóls egyébbállatokból álló czir-
kusa volt csupán, s jóllehet a mozdonyvezető észre
vette a'bajt, mégis a gépet tovább hajtotta a legköze
lebbi állomásig, gondolván, hogy még itt is elég idő 
lesz oltásra. Mire azután megáÚitották a vonatot, a 
czirkuszkocsi már porrá égett, sőt a tüz még nagyobb 
mérveket is öltött volna, ha az ugyanazon időben 
arra utazó testőrök nem fognak az oltáshoz. Corvi 
asszony minden vagyonát elvesztette, mert mint 
monda, minden reménye ez ut sikerében összepon-
tosult. A körülállók tanácsolták is neki, hogy törvé
nyileg lépjen föl a vasút ellen — habár a mai orosz 
viszonyok közt e lépésnek sem lesz eredmgnye. 

Művészetkedvelő bankár. A hires Van-Loon-féle 
amsterdami képgyűjteményt a párisi Rotschild báró 
egy millió hatszázezer forintért megvette. 
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A szenvedőkért. 
Csak igaz az, hogy minden hatás szül visz-

szahatást. Igy van az a természetben s minden
ben, a mi a természet törvényeinek alá van 
rendelve. Az emberi szívben is. 

A zsarnokok fegyvere sebet üt, a nemzetek 
keze gyógyítani siet azt, a mennyiben még 
gyógyítható. Iszonytató, hogy az egy kéz által 
ütött sebeket a kezek milliói se képesek beheg-
geszteni valamennyit. Az isteni és emberi leg
szentebb törvények bűnös sértése az, és ezt az 
állapotot tűri az emberiség, mint valami ter
mészetes dolgot és korunk azt mondja, hogy ő 
a czivilizáczió kora! 

Egyesek nem változtathatnak azon, még 
ha száz meg száz millióra rúgna is ez egyesek 
száma. E hatalmasak mégis csak ugy bánnának 
el velők, mint a mesebeli öreg a fűzvesszőkkel, 
melyeket haldokló kézzel is könnyen kettétör
hetni egyenkint. Hogy pedig egy rőzsévé egye
süljenek valaha: nincsen rá kilátás. Pedig akkor 
az ő szövetkezésük lenne az egyetlen hatalom 
itt a kerek földön. 

El kell fogadni a helyzetet, a mint van, s 
beérnünk azzal, hogy a törvényesen szabadal
mazott szörnytettek felköltsék az iszonyatot, a 
kárhoztatást, a szánalmat és a könyörületet 
minden szívben, mely még nemesebb, magasz
tosabb érzelmekre képes. Az erkölcsi eszméknek 
mégis csak diadala ez ! 

És ez az erkölcsi] diadal sehol sem oly 
magasztos, mint hazánkban. A muszka czárnak 
sikerült minden igaz magyar szívben felgyújtani 
a legnemesebb érzelmek oltártüzét, azzal az 
üszökkel, melylyel gonosz szándékkal gyújto
gatni indult. 

A magyar nemzet sokszor mutatta már 
megindító példáit nagylelkűségének, nemes 
szivének. De ily egyértelemmel, ily nagy ará
nyokban, mint most, kevés példára akadunk 
nála is. Helyzete, körülményei nem engedik, 
hogy ugy lépjen föl a megtámadott igazság és 
saját fenyegetett érdekei védelmére; de a meny
nyiben szabadon teheti, mindent elkövet ama 
sebek zsongitására, melyeknek ejtését megaka
dályoznia nem adatott. 

Nem az öröm amaz átalános kitörését ért
jük, mely a török fegyverek győzelmét a Kár
pátoktól le az Adriáig üdvözölte, habár az sem 
mindennapi dolog, hogy egy egész ország kivi
lágít ; — de értjük azt a csendes, szerény, sza
maritánus munkát, melyet ma az egész ország 
oly buzgalommal, oly szent ihlettel végez min
denfelé. 

Nekünk nincsenek szervezett humanitárius 
szövetkezeteink, oly kozmopolitikus alapelve
ken szervezett jótékonysági egyesületeink, mint 
vannak Angliának, melyek az emberiség jelsza
vával zászlajukon, kormánysegély mellett, nagy 
.tőkékkel rendelkezve, egész organizmust képez
nek s végzik áldásteljes munkájokát megállapí
tott terv szerint, készen álló, erre szánt eszkö
zökkel,—nincsenek oly társulataink, melyeknek 
czélja mindenütt ott lenni, a hol megjelenik a 
nyomor s szembeszállni vele és ezerféle szörny
alakjaival, kenyeret adni az éhezőnek, ruhát a 
fagytól reszketőnek, orvost és orvosságot a 
betegnek és sírt a halottnak. Nekünk nincsenek 
felgyújtott tőkéink ily czélra, saját szegénysé
günktől nem tellett erre is, nincsenek ápolóink, 
orvosaink, a kiket a szenvedő emberiség segé
lyére küldhetnénk, — a mit mi teszünk, azt 
élőkészület nélkül, egy szent hevülettől lelke
sítve teszszük, s kinek-kinek saját jó akaratára 
bizzuk megtenni vagy áldozni azt, a mivel kö
rülményeihez képest a fölidézett nyomor eny
hítéséhez a maga részéről járulni jónak lát. 

És látjuk, hogy a gyermek is elvonja ma

gától zsebpénzét és oda adja azoknak a szegény 
árváknak, kiket a csatatér tett árvákká; a nőnek 
eszébe jutnak a gyámol nélkül maradt özvegyek 
ott az idegen országban, és a kinek csak egy 
szalma kunyhója van is, megemlékszik a föl
perzselt falvakról s a hajléktalan maradt ártat
lan áldozatok ezreiről, kik még szerencséseknek 
mondhatók azokhoz képest, a|kik még a rongyba 
burkolt meztelen életet sem tudták megmenteni 
a kozák lándzsája elől, s ott feküsznek élette
len, hollók, varjak és farkasok könyörületétöl 
várva, hogy eltemessék, — vagy épen a nyo
morultul megcsonkított emberekhez képest, kik 
megváltásnak tekintenék a halált a szivszakgató 
állapotból, melyet ezernyi kinok között viselni 
kénytelenek, — nagyobb dicsőségére annak a 
czivilizácziónak, mely hazugul azzal kérkedik, 
hogy levetkőzte végleg a barbárságot. 

Ez mind eszébe jut most Magyarországon 
minden nemes kebelnek, s látjuk, mint hozza 
meg kiki a maga adományát, kitől a hogy telik. 
Millió áldott kéz készíti a lágy puha típést, ós 
annyi szép szemből hull a köny reája, mialatt 
készíti. Dat pira, dat poma. . . a kinek pénze 
nincs, áldoz a kevésből, a mivel isten megál
dotta, — részt oszt terményéből, megosztja 
kenyerét, ha még oly száraz is, s jó emberbará
tok gyermekül fogadják azt a szegény árvát, 
kinek atyja a hareztéren esett el, s nem akadá
lyozhatta meg, hogy a bolgár handzsár átal ne 
szögezze az anya kebelét. . . 

Nincsen oly alkalom széles ez országban, 
nincs az a társas összejövetel, hogy a könyörü-
let bármi csekély jele ne nyilatkozzék benne. 
„A hol ketten-hárman összejöttök, ott leszek 
én," monda az irgalom istene és ott van. Min
den ember a szivében magával hozza azt. S ha 
igaz az, hogy „a ki a nyomorultnak ajándékoz, 
istennek kölcsönöz" — akkor Magyarországnak 
már nagy tőkéje van elhelyezve a legbiztosabb 
kézben, mely nem marad adós. 

. . . E napokban a Promontorra közlekedő 
kis csavargözösre vetett a véletlen. Kicsi volt a 
jármű, nem fértek rá sokan. De elegen arra, 
hogy megemlékezzenek, a mire most megemlé
kezni minden alkalommal kötelességének ismeri 
a magyar. Egy idegen ur járt körül, kezében 
kalappal. Nem kérdezte senki, mire való, csak 
bele tette a maga kis adományát. Ugy is tudni 
való az. Tizenegy forint gyűlt be a kis társa
ságtól egy perez alatt. Átadták a „Vasárnapi 
Újság" szerkesztőjének kézbejuttatás végett, 
íme nyugtatjuk. 

. . . Egy nagy doboz pehelylágy tépés fek
szik itt előttünk. Meglátszik a gyöngéd női 
kezek nyoma rajta. Egyenlő csomagokba van 
kötözve, zöld és vörös szalaggal. A zöld és vörös 
a török szine. A tépés hófehér szinével együtt 
magyar nemzeti. Minden csomagban gondosan 
szál szál mellé van fektetve a lágy finom seb-
borító, 8 minden ily csomagon egy-egy kisérő 
sor kis szelet papíron. „A hazáért szenvedni 
szép,halni dicső!" olvasható az egyiken.„Éljen 
a török nemzet, veszszen a muszka!" „E tépés 
gyógyítsa meg sebeid, hős török, hogy újra 
küzdhess hazádért!" „Isten ! áldd meg a törö
köt ! azt kéri tőled minden hű magyar," — 
olvasható a többin. A derék honleánynak, a ki 
küldte, bizonynyal eszében volt, midőn e soro
kat irá, hogy a sebkötelék talán enyhitőhi) 
leszen, ha hozzá balzsamul egy résztvevő, lel
kes szó vegyül. 

A csatatérről. 
(Eredeti levelek.) 

A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdon
ságok" olvasói bizonynyal emlékezni fognak 
még ama levelekre, melyek Ruscsukból keltezve 

jelentek meg e lapokban, s melyek annyi érde
kes adalékkal járultak a mai szörnyű napok kró
nikájához. 

E leveleket Szilágyi György hazánkfia irta 
lapunknak, ki már huzamosb ideje települt meg 
Ruscsukban s ott becsületes, nyilt jellemével 
nem csak polgártársai becsülését vívta ki, hanem 
sikerült szorgalmával és tudományával egy kis 
vagyonkára is szert tennie, melyből tisztessége
sen megélhetett, s családját becsülettel eltart
hatta. Keresztyének és törökök egyaránt láto
gatták gyógyszertárát, melyet ő ott a szenvedő 
emberiség javára fölállított. 

Egyszerre bekövetkezett Ruscsuk bombá
zása. A muszka golyóknak, mint tudjuk, nem 
a vár-erőd, hanem a békés lakosságú város felé 
volt kiszabva útja, s mindjárt az első golyók 
egyike a kórházat rontá le, megölve a benne 
elhelyezett betegekből nem egyet, mig a többi 
porrá hamvasztá a város három negyedét. 
Derék honfitársunk keserves fáradtsággal és 
munkával szerzett kis vagyona is oda veszett, 
házát romba lőtték,gyógytára elpusztult a ro
mok között, s mi sokáig azt se tudtuk, sike
rült-e neki magának és családjának legalább a 
puszta életet megmenteni. 

Most veszszük tőle az alábbi két levelet, 
melyekben a csatatéri események kapcsában 
további sorsát is elbeszéli. 

I. 
A spagolári táborból, szept. 1. 

Hogy mint értem Sumlára a négy napi 
szerencsétlen ruscsuki bombáztatás után, azt 
bizony én magam sem tudom; mert mikor 
már 10 éven át fáradtsággal szerzett kis vagyo
nomat rombadőlni láttam, főgondomvolt tulaj
don éltem veszélyeztetésével nőmet és apró 
gyermekeimet biztonságba helyezni, ez után kö-
nyebben lélegzve, a mindennapi kenyérkereset 
után látnom. Igy törtónt, hogy az angol Stafford 
Hous Comité felszólított egy ambulánsz szer
vezésére, a Bebesültek számára, a mit én el is 
fogadtam, és a légió históriát, melynek semmi 
alapja nincs, abban hagytam. Most már egy 
hónapja elmúlt, hogy az angolok teljes meg
elégedésére működöm, megjobbították fizeté
semet és az összesnek rendezőjévé, transport-
főnökké neveztek ki, s most a Nedsib pasa 
hadosztály-tábornok parancsnoksága alatt levő 
táborkarnál Spagolári falu mellett be vagyok 
osztva a centrumba. 

Lassan járj, tovább érsz! Ez a magyar 
közmondás most a gőgös, s az elpuhult Európát 
rettegésben tartó barbár muszkán beteljesedett. 
A muszka tábornokok egyik a másikon tul 
akartak tenni, s csaknem fejetlenül nyargaltak 
előre, hogy kiki első lehessen Konstantinápoly 
falai előtt, nem is méltatva figyelemre a török 
hadsereget, mert hisz a beteg ember már ugy 
is meghalt. Ez talán meg is történhetett volna; 
ha Abdul Kerim tovább iszsza keserű kávéját 
Sumlán. De hogy Mehemed Ali lett a főparancs-

I nok, egészen megfordítva állnak a dolgok, ugy 
j hogy most már azt lehet bátran kérdezni, hogy 

a czarevics hadseregével ugyan mely táján a 
i Dunának fog szörnyű zavarában átkelni, de 
1 csak ugy, ha lehet! — Mert ha egy uj Szedánt 
] jövendölök meg Rulgáriában, nem is mondok 
• valami sokat s ujat, mert vagya czarevics had-
I seregének a bjelai főhadiszállással, vagy Gurkó 
| tábornok kiéhezett csapatjának e különös ked

vezményben kell részesülnie, sőt igen könnyen 
megtörténhetik, hogy mind a kettő. 

Spagolári falu délkeleti részén augusztus 
23-án ütött tábort a török sereg, a legnagyobb 
csendben, eldugva az erdőség között. Sem 
trombita szó, sem dobpergés nem zavarta 
az átelleni ellent. Csak 25-én ment a cserkesz 
s basibozuk lovasság egy kis csapatja (50 ember) 
az ellen állását fölkeresni. A tüzes cserkeszek 
mindjárt meg is támadták a muszkát, megro
hanták az ágyntelepet, az ágyukat elhozni 
nem birták, de Ttot ágyuslovat igen. Ez alkalom
kor 4 zászlóalj pautatkozott az ellenfél részéről. 

A következő napok csendesen végződtek, 
mig augusztus 30-án reggel hat órakor fölkere
kedtünk, s egész két óráig tartott az előnyomu-
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láa Spagolari nyugoti részén, mig az éjszak -
nyugoti részen az ágyuk voltak fölállítva, 
összesen hat. Pont 8 órakor történt az első 
lövés az ellen részéről, melyet a törökök egész 
hévvel viszonoztak előnyomulásaikban, mire a 
muszka hátrálni kezdett Kecsiler falunak, 
de ágyúi rettenesen okádták a tüzet. 3/4l0-kor 
Nedzsib pasa előre küldé lovasságát, a mely 
megrohanta az ágyukat ; a muszka lovasság 
védte ugyan, meg is mentette, hanem borzasztó 
áldozattal. A török lovasság ugy szétverte őket, 
hogy a legrendetlenebb futásban a sürü erdő
ben kerestek menekülést, s az er^.őn keresztül 
hatolni nem tudván, a lovairól leszállott török 
lovasság golyóinak áldozatjai lettek, mig a török 
gyalogok és vadászok folytonos tüzeléssel nyo
mul tak előre Kecsiler s Karahaszán falunak, 
ugy délről s nyugotról Haszán pasa, az egyip
tomi herczeg, egész hévvel ágyuztatta s szu
ronynyal kényszeritette az ellent a csúfos 
hátrálásra. 

Karahaszán falut a muszkák igen megerő-
sittették, s itt heves csata fejlődött ki, sánczaik-
ban várták a törököket, honnan borzasztóan 
tüzeltek a szabadon álló török gyalogságra. 
Nedzsib pasa szuronytámadást intéztetett a 
sánczokra, mig ágyúival ugy előre ment, hogy 
az ellen visszavonulási vonalát ágyuztatta. 

Az elbizakodott muszka tábornok, kinek a 
neve Iván Joanovics, a győzelmet, mely ugyan 
a torkára forrt, biztosnak vélvén, katonáit czak-
undpakk nélkül bocsájtotta a tűzbe. Val2-re 
tör tént a szuronytámadás a törökök részéről, s 
egyik sánczot a másik után vették el az oro
szoktól , kiknek soraiban borzasztó zavar és 
rémület keletkezett. É n mint vén katona sok
szor voltam tűzben, de ily .futást még nem 
lát tam. Hanem csak azok futottak, a kik mene
külhettek, mig a sánczokban levők mind le 
lettek mészárolva; a három sánezban 2383 
halott maradt . 

Aszav pasa balszárnyunkon hasonló vitéz
séggel s szerencsével működött, ugy hogy a 
muszkák futása átalánossá lett, hátra hagyván 
500 sátrat , municziót, a katonák minden kész
leteiket, köpönyegjeiket, főzőedényeiket, egy
szóval mindent elhagytak; csak ágyúikat ment
hették meg, melyekről jó eleve gondoskodtak; 
hanem 4 ágyút a török lovasság mégis elvett 
tőlük é? 3600 fegyvert, Schneider és Martiny-
féléket. Képzelhetni a muszkák rémülete milyen 
lehetett, midőn a fegyvereket több helyen pira
misban találtuk. Heves csata volt ez, a mely 
egész délután 5 óráig tartott , s a törökök fényes 
győzelmével végződött. Most űzőbe vette 
Haszíú. hsrczeg az ellent — s 4 egész óráig 
űzte a késő éjszakába. Hogy hol van most a 
herczeg győztes seregével, nem t u d o m , de 
annyi már bizonyos, hogy parancsolatot kap
tunk Kadikö irányában előre nyomulni, s ma 
szept. 1-ón délutáni 2 órakor hagyjuk el Kara
haszán falut, a muszkák e volt erős helyét. 

Nevezetes, hogy a hata lmas mu3zka czár 
a bolgár hősökre szorult, a kiket török ruhába 
öltöztetett fel vörös fezzel; ez egy kisk onfuziót 
okozott, de a török fővezérek hamar észrevették 
a cselt és annál dühösebb lett a támadás és öl
döklés. A muszkák eszeveszett futásukban 
Gagova falut elérték, s hátuk mögött egy jó szé
les patak egyetlen hidját légbe röpítették. Egész 
idáig űzte őket a kifáradt török sereg, s ott le
telepedett. A muszkák előőrse Palamarszában 
van. Ma vagy holnap uj támadás lesz a törö
kök részéről , mert bennünket visszatartóz
tat tak. 

A muszkák vesztesége halot takban 2583 
ember s nyolcz főtiszt és minden készletük; a 
törökök részéről megfoghatatlan kevés a veszte
ség (ha szemtanú nem lettem volna, magam 
sem h i n n é m ) : 528 sebesült, kiket tulajdon pa
rancsnokságom ala t t Bazgrádra küldtem még 
azon éjjel, ós 158 halot t . Ezt mind a világ nem 
fogja elhinni, de én kezeskedem az igazságért. 
Ugy látszik, a magyarok Istene is őrködik a török 
testvérek felett! 

A n a p alkonyodni kezdett, s a harcznak 
vége lett a törökök dicsőségére. Ekkor térdre 
boru l tam összetett kézzel , forró fohászomat 
küldvén az Úrhoz. Ezt meglátta a pasa s ké rd i : 
„ m i t tesz ön ?" „Uram, hálát adok az urnák nem
zetem nevében e győzelemért, s segítségül hívom 
hős s vitéz ősapáinkat, ha nem teszik az elpu
hul t éWk, — nemkülönben áldom az urat, 
mer t a győztes török fegyverekben látom ked

ves hazám megmentését is, melyet az éjszaki 
szörnv elnyelni akar ." A nemeslelkü pasa 
átölelt, s így mind ket ten, örömtől könyez-
tünk. Azt monda tovább: „Ne bántsa ön nemes-
keblű nemzetét, mert az volt az, a mely elejé
től fogva egész lélekkel mellettünk tar t s hiszem, 
hogy ez után is az fog lenni. Nem haragszunk 
mi a népekre, azoknak a szimpátiája velünk 
van, élesíti fegyvereinket, s demoralizálja a 
muszka lelkeket." 

Ezután késő éjszakáig belovagoltam a 
csatatórt minden irányban, segítséget vinni a 
kiknek szüksége volt rá, s a kórházba szállítani 
a sebesülteket. 

Kíváncsi vagyok, hogy ilyen csatákhoz mit 
fog szólani Európa, látva, hogy a beteg ember 
mikép veri le az éjszaki óriást. Szeretném, ha a 
diplomaczia szemtanuja volna azon embertelen 
tetteknek, melyeket a muszka véghez v isz ; a 
mely faluból kihúzódik vagy kifut, azt előbb 
kirabolja, az élőket, ki nem bulgár, legyilkolja, 
s a falut felgyújtja. Mindenütt pusztaság nő a 
nyomában. — Popkőből ma húzódott ki, azt 
is felgyújtotta, mert Haszán pasa balszárnya 
nyomba követi őket. 

I I . 
Szeptember 6. 

Egyik győzelem a másikat éri, s a győz
tes török sereg sebes léptekben nyomul előre. 

Karaliaszánból elindulva, 4-én egész nap 
nyomultunk előre, mert az ellen Jenik&it a török 
lát tára elhagyta, s Kaczelovo faluban, mely a 
Lom innenső részén van, sánczaikban várta be 
a török hadat , három ezred gyalogsággal s két 
ezred lovassággal, 16 ágyúval. A Lom folyón 
tul pedig, majd csaknem tőszomszédságában, 
Ablanova falu meredek hegyein felállított 24 
ágyú t , 4 ezred gyalogost s egy ezred kozák
lovasságot. Mehemed Ali pasa, a kitűnő török 
hadvezér, egy pillanat alatt átlátta az orosz ter
vet, 8 három osztálytábornokával: Szabid, Ned
zsib, és Fuád pasákkal a támadási tervet meg
beszélte, mikép vigyék tévútra az orosz parancs
nokokat. 

Napnyugat u tán Szabid pasának feladata 
volt Ablanova ellen előre menni , de közben 
másfél órajárásra meredek hegyekben irtott 
erdő levén sűrűen benőve, és sehol u t a közleke
désre, a muszka a markába nevetett, s a győ
zelmet biztosnak tartván, készen várta a török 
sereget; de nem számított arra, hogy a török 
előtt semmi sem lehetetlen. Szabid pasa azon 
éjjel az erdőn keresztül u ta t vágatott , s minden 
emberi fogalmat felül múló nehézségeket legyőzve 
már napfölkeltekor az Ablanova átellenében levő 
magaslatokon felállította Ali bej tüzérezredes 
ágyúit, számra 12-őt, hat zászlóalj gyalogságot, 
a muszkák szörnyű meglepetésére. Nedzsib s 
Fuád osztály tábornokok ez alatt Kaczelovo ellen 
indultak, kiket a muszka sánczaiból pokoli tűz
zel fogadott. De hogy Ablanovából a muszka a 
kaczelovai erődítéseknek, melyek iszonyú mere
dek hegyeken voltak, segítségére ne mehessen, 
két zászlóalj ázsiai arab gyalogság Ablanovát 
megtámadta ós azt szuronynyal be is vette, vissza
tar tva a négy ezred gyalogságot. Eza l a t t az idő 
a la t t Kaczelovo ellen is megtörtént a szurony
támadás, az első sáncznál elfogadta a muszka a 
szuronyt, a törökök győztek, bevették a sánczot 
s lemészárolták védőit; a más két sánczot szintén 
azon mód borzasztó ágyúzás közepette szurony
nyal vették be, csak azzal a különbséggel, hogy 
már azokban a muszkák a törökök szuronyait 
be nem várták, hanem eszeveszetten futottak, 
ugy hogy már délutáni 5 órakor a muszka nagy 
veszteséggel kénytelen volt a Lomon életveszély 
közt keresztül menni, a hol a muszka holtak 
mint a lekaszált búzakévék halmokban feksze
nek. Még nagyobb lett volna a veszteség, de azt 
hátrál tat ta egy kozák s egy muszka huszár ezred, 
a melyekkel egy ezred török lovas össze is csa
pot, s nagy vesztessóggelugyan, de visszanyom
ták a két ezredet. A török lovas ezredes, egy 
őrnagy, több tiszt s altiszt és a legénységből is 
sokan elestek, vagy lándzsaszurásokkal megse-

| besittettek, úgyszintén a muszkák részéről is az 
; ezredes, több törzstiszt ós más tisztek elestek. 

A kaczelovói ütközetben a törökök veszí
tettek 593 sebesültet, 210 halottat , a muszkák 
3711 ha lo t ta t ; sebesültjei kevesen maradtak 
hátra, nagy részét idejekorán eltakarította. Az 
ablanovai támadásnál a törökök 121 halottat, 
és 183 sebesültet vesztettek; a muszkák részé

ről igen sok volt i t t is halott és sebesült, de 
miután a két zászlóalj visszahúzódott, kezeik
ben azok nem maradtak, kivéve 85 sebesültet, 
melyeket másnap a halot tak temetésénél kivál
tot tunk. A mikor is megtudtam, hogy a muszka 
sereg ret tenetes nyomorban v a n , éhezik s a 
betegség is pusztít náluk, mig ellenkezőleg a 
török hadseregben bámulatos egészség uralg, s 
a mi az élelmet illeti, jó ellátásban részesül. 

A Stafford House Comiténak ínegfizethetlen 
hálával tartozik az egész emberiség, különösen 
az első secíí'o-nak a hol vagyok, mert nagy részét 
a sebesülteknek mi láttuk el a szükségesekkel 
ugy törököket, mint muszkákat. Igazán, a szó, 
szoros értelmében e két csatában min t egyetlen 
ambulancz működtünk tulajdonoltunk koczkáz-
tatásával; éjjel gyertya s lámpavilágnál lát tuk el a 
sebesülteket a szükségesekkel, s már kora reggel 
kocsinkon a kórházakba tanszportáltuk. Méhe
met Ali pasa maga hálás köszönetét fejezte ki 
személyesen a török nemzet nevében működé
seinkért. A nemeslelkü tábornagynak valamint 
a csatában, ugy azon kivül minden legkisebbre 
kiterjed figyelme, mindenről maga személyesen 
győződik meg; a hol csak szükség van, ott meg
jelen, azért az imádásig szereti is a katonaság 
a magyarít Méhemet Ali pasát, mert benne látja 
hazája s nemzete megmentőjét. 

A csatatéren levelezővel csak kettővel 
találkoztam s ezek magyarok voltak. Az egyik 
a fiatal Lukáts Gyula az „Egyetér tés" levele
zője, a ki mindenüt t ott található, s a kit kuta-
tolódzó természeténél fogva minden leg
kisebb érdekel, s hazánkba kétségkívül gazdag 
tapasztalukkal fog visszatérni. A másik : Mots 
Zsigmond ur a „Pest i Napló" levelezője, a ki 
szintén hasontermészetü vig gyerek, s érdekli 
minden. A csatatéren a sebesültek kötöző he
lyét is felkeresték a legnagyobb esőben. Nekem 
mindenüt t jelen kell lennem és én őket minde
nüt t ott találtam. 

Meg kell említenem még, hogy a Stafford 
House első sectiójánál, a hol én is műkö
döm, Bausbey, Vathi és Lek urak mint sebészek 
dicséretére válnak nemcsak a komiténak, de 
az angol nemzetnek is, mert fáradtságot nem 
sajnálva, egy sebesültet sem bocsájtanak el, 
hogy a golyót kijne vegyék sebéből vagy a szük
séges amputat iót végre ne hajtsák rajta. 

A muszka a Lom folyó minden részén 
tul van már, s egész Bjeláig húzódott veresége 
után vissza. A mi táborunk most Kaczelovo 
magasla ta in van felütve, előőrseink pedig 
2Va óra távolságra Bjelától. A ruscsuki országút 
szabad és a napokban Cservenavodáig, a hon
nét 3V« óra távolságra vagyunk, lesz a vaspálya 
helyre állítva, a hová a közelebbi csaták sebe
sültjeit vitetni fogom. 

Szilágyi György-, 

Irodalom és művészet. 
A Franklin-társulat kiadásában közelebb több uj 

könyv jelent meg. 
Dr. Lázár Gyulának „Az ozmán uralom törté-

tíete" czimü nagy szorgalommal irott könyvéből a 
második és befejező kötet hagyta el a sajtót. A török 
birodalom történetét I . Szulejman szultántól egész 
a jelenkorig tárgyalja. A törökök történetének tehát 
már azt az érdekesebb második felét foglalja magá
ban, midőn az ozmánok Európában szilárd állást 
foglalván, mindinkább bele játszanak a nyugati álla
mok történetébe. Minket magyarokat természetesen 
azon érintkezési pontok érdekelnek leginkább, me
lyekben hazánk és a török birodalom találkozik, s a 
szerző tudva ezt, kiváló gondot fordított könyvének 
e részére, melyhez természetesen magyar források 
is nagyobb bőségben állván rendelkezésére, részle
tesebben foglalkozhatott vele s inkább fölemelked
hetett a történetírói tárgyilagosság magaslatára, 
mint könyvének ama részeiben, hol inkább az elfo
gultságtól nem egészen mentes német forrásokra 
volt utalva. — Érdekes még, kivált a mai esemé
nyek folytán, a török és az orosz birodalom közötti 
viszony tárgyalása, s ama összeütközések sorozata, 
melyek I I . Szelim uralkodása alatt kezdődvén, mind 
nagyobb és nagyobb mértékben s mind sürübbeu 
kezdek követni egymást, mig végre az események 
oda fejlesztek, hogy a két birodalom mindegyike ter
mészetes ellenségének lett kénytelen elismerni és 
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gyűlölni a másikat. — A könyvről magáról, irályá
ról és beosztásáról már az első kötet megjelenésekor 
megemlékeztünk, s most csak ismételhetjük azt, a 
mit akkor mondtunk, hogy a török birodalom tör
ténetének ismerete napjainkban kétszerte oly fontos, 
mint más időkben, s ha már a szomszédi viszony 
nem utalna is rá, hogy egymást kölcsönösen és ala
posan megismerjük, — 6aját sorsunk további inté
zése is arra szólit, hogy mulasztásainkat e pont 
körül lehetőleg pótolni igyekezzünk. Erre igen jó 
egyik segédeszközül szolgálhat Lázár Gyula könyve, 
mely a történeti leszármaztatás és az események 
logikájából való következtetés által sok oly mai nap 
is lebegő kérdéshez ad Kezünkbe kulcsot, mely e 
nélkül ha nem is teljesen érthetetlen, de meglehető
sen homályos maradna. — E második kötet 21 és 
fél ivén jelent meg, a török nemzeti jelvényeket 
mutató díszesen kiállított szines borítékban. A két 
kötetből álló teljes mű ára 4 frt. 

„Közigazgatási döntvénytár" czimmel érezhető 
hiányt pótló gyűjteményt indított meg dr. Dárdai 
Sándor, a „Közigazgatási lapok" szerkesztője. E 
gyűjteményben a kormány és kir. kúria elvi jelen
tőségű határozatai és szabályrendeletei foglaltatnak. 
Az anyagot Bárczy István, dr. Kelemen Mór, dr. 
Kogler János, dr. Schnierer Gyula, Grünwald Ber
nát, Kilényi Hugó és Leövey Sándor miniszteri 
hivatalnokok, végre Zlinszky Imre kir. táblai biró 
gyűjtik. Az első kötet, mely a Franklin-társulatnál, 
2 írtért kapható, ISI ily határozatot s szabályren
deletet tartalmaz, nagyobb részt teljes szövegében. 
Használhatósága czélszerii tárgymutató által van 
megkönnyítve. Kiváló érdekkel birnak ez első kötet
ben a választási törvény alkalmazására vonatkozó 
kúriai határozatok, melyeket az ép most ország
szerte működő fölszólamlási bizottságok figyelmébe 
ajánlunk. 

„Gazdasági jogisme." A gazdasági tanintézetek 
növendékei és a mezei gazdák szükségletéhez alkal
mazva, irta dr. Haller Károly, kolozsvári egyetemi 
tanár s a kolozsmonostori kir. gazdasági tanintéze
ten az agrarialis törvények tanára. A gazdákat köz
vetlenül érdeklő törvények és közigazgatási szabá
lyok száma igen nagy, s ezek a különböző törvé
nyekben és szabályrendeletekben annyira elszórvák, 
hogy az érdekelt gazdaközönség sok esetben, még 
azok létezéséről sem szerezhet egykönnyen tudo
mást ; oly mű pedig, mely a földbirtokra, a mezei 
gazdaságra s ennek mellékágaira vonatkozó jogsza
bályokat és kormányrendeleteket egybefoglalva, 
rendszeresen és a föltehető előtanulmányhoz alkal
mazva tartalmazná, eddig nem létezett. Szerző e 
hiányon kivánt segíteni művével, melyet a gazda
sági tanintézetek növendékeinek tankönyvül, s a 
mezei gazdáknak tájékoztató és gyakorlati haszná
latra való kézikönyvül szánt. A tartalom a külön
böző jogi viszonyok szerint van beosztva, de azonkí
vül betűrendes tárgymutató is könnyíti az egyes 
tárgyak föltalálását. — A 191 lapra terjedő nagy 
8-rét könyv ára 1 fit 60 kr. 

„Bernát Gáspár mlomái, élczei, apró freskó
képei és gazsiádái, összegyűjtötte hátrahagyott 
özvegye: a szamarkandi püspök", czimü vidám 
könyvről mai lapunk egyik közleményében külön is 
emlékezünk. A kötet ára 1 frt 20 kr. 

„Angol társalgási nyelvtan iskolai és magán
használatra." Dr. Gaspey Tamás tanmódja szerint 
a magyar nyelvhez alkalmazta Eambourgh Zsig-
mond, az angol nyelv tanára a budapesti állami 
főreáltanodában és több polgári iskolában. Rans-
bourgh, mint a könyv előszavában mondja, számos 
éven használta Gaspey nyelvtanát a legszebb siker -
rel, mivel e tanmód szerint a tanuló nemcsak ol
vasni és fordítni tanul meg, de az angol társalgási 
nyelvet is rövid idő alatt elsajátíthatja. — A 280 
lapra terjedő könyv ára 2 frt 80 kr. 

„Útmutatás a szabadalmak elnyerést; meghosz-
szabbitása és átruházása körül követendő eljárásról. 
A magyar korona területén lakó iparosok és hon
polgárok számára. Szerkesztette: Paulekovieh Gyula, 
fogalmazó a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
minisztérium szabadalmi osztályában. A 15 oldal
nyi füzetke ára 20 kr. 

Az Athenaenm kiadásában rendesen külön is meg
jelennek azok a külföldi regények, melyek első izben 

a „Pesti Napló" és „Hon" tárczáiban részenként 
láttak napvilágot. Ilyenek legújabban a követke
zők is : 

,,Li/í-i7jí;í-e»ia/í/MÍsí,"a„Világszállodája"czimü, 
négy regényből álló cyclusnak második darabja. 
Az első, „Chamberlain ezredes," már előbb jelent 
meg; a harmadik: „Ida és Carmelita," most foly 
a ,,P. Napló" tárczájában. Szerzője Malot Henrik 
az ujabb franczia regényírók jobbjai közé tartozik ; 
kirívó hatásvadászat nélkül bír érdeket költeni, 
nem hajmeresztő események, csattanós véletlensé-
gek, hanem gondos jellemrajz s lélektani festések 
által. A 23 tömött ivre terjedő regény ára csak 
1 frt 40 kr. 

„Fiiliiji szerelme,'1 Feuillet Octáv kisebb regényei 
egyike, méltó az „Egy szegény ifjú története" nagy
nevű szerzőjének fényes pályáján kivívott előbbi 
diadalaihoz. Ábrányi Emil gonddal s csinosan for
dította. A tíz ives regény 80 kr. 

Hafiz költeményei perzsából fordította Krödi 
Béla. Második, olcsó kiadás, Aignernél. Ara 80 kr. 
Kelet lángoló hevü s szeszélyes szellemű dalnokának 
örök szép dalai, a derék török-barát Erődi fordítá
sában rövid időn másodszor látnak napvilágot. Első 
izben méltánylólag szóltunk a csinos és gazdag 
gyűjteményről s mostujolag ajánljuk lapunk olvasói 
s átalában a magyar közönség figyelmébe. 

„Vörösmarty élete," Gyulai Pál műve rövid időn 
második, megbővitett kiadásban fog megjelenni. 
Szerzője közelebb átdolgozta, s lényegesen megbő- I 
vité, különösen a költő drámáiról és a harminczas 
évek pesti irói életéről szóló részeket. 

„Liptémegye őstermelése, adó-, ipar, és kereske
delmi viszonyai" czimmel egy nagy szorgalommal 
összeállított füzet jelent meg az országos m. k. 
statisztikai hivatal kiadásában. Szerzője Majláth 
Béla, Liptómegye derék alispánja, ki nem csak 
mint jeles közigazgatási tehetség, de mint több 
komoly irodalmi ág mivelője is ismeretes. A mű 
elébe az orsz. stat. hivatal főnöke, Keleti Károly irt 
rövid előszót, ajánlván azt, mint a statisztikai hiva
tal által megindított monograpbiák kiadásának 
második önálló müvét. (Az első Pozsonymegye 
leírása volt Czilcherttől.) Majláth Béla egymaga 
gyűjtötte, dolgozta föl Liptómegye egész területén 
s húsz évi kitartó fáradozásának eredményét két 
kötetben fogja kiadni „Liptómegye monographiája" 
czimmel, mely műnek a most megjelent munka 
csak négy önálló szakaszátöleli fel. A mű ára nincs 
kitéve. 

Uj zeneművek. Bózsavölgyi és társánál megje
lentek: Ot maggar népdal „Sötét az éj", „Nem nézek 
én", „Békót vertem", „Nem átkozlak", „Nékem 
olyan asszony kell." Énekre és zongorára alkal
mazta ifj. Sz. Nagy Károly; ára 60 kr. Szász Ká
rolynak van ajánlva. — Továbbá megjelent Két 
magyar népdal: „Hej! gazd' uram" é* „Csicsáéknál 
ég a világ", énekre és zongorára átirta Pávay G. 
ára 50 kr. 

A nemzeti szinbázban tíardiní-Gersur Etelka 
asszony lépett föl közelebb két. izben, —- először 
Bellini „Alvajáró"-jában, mint Amina, másodszor 
Tbomas „Hamlet"-jében, mint Ofelia. Mondanunk 
sem kell, hogy a közönség mily meleg fogadtatás
ban részesité kedvenczét, ki a magyar névnek, 
azóta is, hogy menyecske, annyi ujabb dicsőséget 
szerzett a külföldön. A közönség élvezettel hallgatta 
rendkívüli finomságú magas hangjait, koloraturáit, 
trilláit és staccatóit s gyönyörködött játékában, 
melyjellemzetes volt és kifejező, s számtalan tapssal 
és kihívással s néhány szép virágcsokorral is jutal-
mazá. — A drámának is volt két érdekes napja. 
Jány Gy. fiatal tragikus lépett föl két shakespearei 
darabban. Első izben a „Velenczei kalmár"-ban 
mintShylock, másodszor „Othelló" czimszerepében. 
A törekvő színész mindenkit meggyőzött arról, mire 
képes az akarat és kitartó szorgalom. Német szí
nész volt azelőtt s bár tudott magyarul valameny-
nyire, — mégis ugy kellett megtanulnia a magyaros 
kiejtést, melynek magyar színpadon természetesen 
kifogástalannak kell lenni. E feladatát, dicséretére 
legyen mondva, legyőzte s csak gyakorlat kell 
hozzá, hogy kiejtéséből eltűnjék az idegenszerű kiej
tés már most is alig észrevehető utolsó maradványa. 
Hangja erős, zengzetes, arcza kifejező, beszéde ér
telmes s bár valami rendkívülinek mondható fizi

kuma nincs, — rendelkezik amaz anyaggal, melyből 
a jó szinész válik. Oly nagy szerepeknek, a minők
ben föllépett, természetesen nem felelhetett meg 
teljesen, ahhoz már a művészet igen magas foka 
szükséges ; — de annyit mégis bemutatott, hogy a 
kritika jó lélekkel buzdíthatja kitartásra és további 
szorgalomra, mert oly tehetségnek bizonyult, mely
hez joggal lehet kötni reményt. 

A népszinbázban igen vonzó újdonság a „Kü-
attxony-feUségem" czimü operetté, s két hét óta foko
zódó tetszés és tömött ház előtt adják. Szövegét 
Letterier és Voanloo irták. zenéjót pedig Lecocq, 
az „Angot" szerzője, kinek operettéi most min
denütt uralkodnak a színpadokon. A szöveg pikáns 
és mulatságosan adja elő a jámbor Palaméd és az ő 
„kisasszony felesége" viszontagságait. E derék 
belga báró ugyanis oly nagy barátja az eré
nyeknek, hogy szép feleségét Marjolaine-t csakis 
mint testvérét szereti, s a családi boldogságnál neki 
nagyobb örömöket szerez, hogy az erényes Marjo-
laine mindig elnyeri az erény-érmeket, s már kilencz 
ily becses éremmel van földíszítve. Még csak a tize
dik után sóvárog a kegyes férj, hanem épen u „kis
asszony feleség" erény-érmei teszik oly nevezetessé 
Marjolainet, hogy a gonosz férfi-világban fogadások 
történtek meghódítására. Marjolainet ugyun nem 
hódítják meg, de Palaméd báró mégis elveszti s a 
„kisasszony feleség"-től végre el kell válnia, a ki 
aztán követve szive vonzalmát, Friquel fiatal órás 
felesége lesz, kivel egy kedves dalt énekel még a 
kaknkos órákról, s ezzel véget ér a darab. A zene 
csupa vidámság, a dalok behizelgők, s a közönség 
szereti ismételtetni is. Soldosné kitűnőn játsza ós 
énekli Marjolaine szerepét, ugy bogy a közönség 
alig győzi tapssal. Hozzájárul még az egész jó elő
adás is, Együd, Kápolnai, Tihanyi közreműködésé
vel. — Egy másik újdonsága a népszínháznak a 
„Két testvér" franczia dráma, melyet Toldy István 
magyarított. Alkalmasint leggyöngébb műve azon 
sensatiós drámáknak, melyeket D'Ennery szokott 
irni társaságban. Gazdag örökség miatti cselszö-
vények, az örökös ellen intézett, de meghiúsult 
támadások, okmányok elsikkasztása: ezek a darab 
fő lüktető elemei, melyek néhány batásosb jelenetet 
táplálnak. A darab a karzati közönségnek tetszett, 
főkép miután dalok is vannak beleszőve. Legjobban 
azonban Solymosinak a török győzelmekre vonat
kozó alkalmi dala tetszett, s ezzel kapcsolatban a 
„plevnai induló" ad notam : „Már siess hazádba 
vissza". A szereplök közt ezúttal mutatta be magát 
először a népszínház uj tagja Egri, és szerep nem 
tudása által még a második előadáson is kivált az 
összevágó játékból. 

Közintézetek, egyletek. 
A Kisfaludy-társaság a szünidők után e hó 26-án 

tartotta első ülését Gyulai Pál alelnöklete alatt. 
Legelőször Vadnay Károly olvasta föl Tóth Kálmán
nak „A tizenhárom vértanú" czimü rövidebb költe
ményét; aztán Dabnady Győző mutatott be négv 
hangulatteljes lyrai költeményt; Greguss Ágost 
pedig felolvasta Frankenbury Adolf ily czimü humo
ros elmefuttatását „Boldogok a gazdagok, mert övék 
a mennyek országa" ; Greguss egyszersmind magától 
is felolvasott néhány mesét. A folyó ügyekre áttérve 

| a gyűlés, l'ulszky Ferencz bejelenti, hogy.Berzsenyi 
Dániel fia és leánya ajándékul átküldték a költő 
eredeti arczképét , mely után az akadémia nagy 
festménye is készült, továbbá Kazinczy Ferencz 
nejének arczképét, melyet a nyelvreformátor Berzse
nyinek ajándékozott, ki a képre költeményt irt. A 
társaság köszönettel fogadja az érdemes képeket. 

: Ugyancsak Putezky bemutatja a boldogult Toldy 
; Ferencz tiszteletére a társaság által megrendelt 
; emlékkő tervrajzát Ranschertól, melyet a kiküldött 

bizottság legjobbnak itél. E tárgyban a bizottság 
legközelebb fog véghatározatot mondani. A titkár 
jelenti továbbá, hogy a stratfordi Shakespeare-
muzeumra a társasághoz küldött gyüjtőiven 90 frt 
gyűlt össze, melyet elküldött. Jónás János tanár 
a könyvkiadó bizottságnak fölajánlja kiadás végett 
Ebers tanár hires egyiptomi regényei fordítását, 
melyre a szerző fölhatalmazását birja. — Beöthy 
Zsolt másodtitkár (ifj. Szinnyey József közreműkö
désével) jegyzéket készített a Kisfaludy-társaság 
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birtokában levő kéziratról tett említést. Vannak 
levelek Révay Miklóstól, Baróthy Szabó Dávidtól, 
Takács Józseftől, Bessenyeitől, stb. 

A m. tud. akadémia szünideje e hó végével le
jár. Jövő hétfőn, okt. 1 -én a nyelv- és széptudo
mányi osztály tart ülést. A szakbizottságok is a 
iövő hó első napjaiban kezdik meg üléseiket. 

A békésmegyei régész- és művelődéstörténelmi 
egylet közelebb tartá közgyűlését, melyen Oön-
docs Benedek elnökölt. Elmondta, hogy az egye
sület a lefolyt három évben teljesen megszilár
dult. 415 tagja van s készpénzben 974 forint 
72 krajczár vagyona. Emiitette, hogy az egyesü
let múzeuma mily örvendetesen'gyarapodik, s hogy 
még a föld népe is érdeklődik iránta, odaajándé
kozva apró régiségeiket, talált pénzeiket, stb. Az 
egyesület a míítörténelmi kiállításban s az őstörté-
nelmi kongresszuson is képviselve volt. Zsilinszky 
Mihály titkár a jelentés fölolvasása után azt az 
eszmét pendítette meg, hogy a Békésmegyét illető 
nagyérdekü régi okmányokat, melyeket a müncheni 
levéltárban őrzenek, jó volna elcserélni az akadémia 
és a budapesti múzeum több érdekes bajor kézira
tával. Az egylet tisztviselőiül az eddigieket válasz
totta meg. 

Egyház és iskola. 
Haynald érsek püspöki jubileumát e hó 23-kán 

ülték meg Kalocsán. Küldöttség ment a főpap szülő
városából, Szécsényből is Pulszky Ágost képviselő 
vezetése alatt; s megjelent az erdélyi kath. status-
gyűlés tisztelgő küldöttsége szintén. Ugyancsak e 
nap történt meg Kalocsán Schuszter kassai püspök 
felszentelése, s e szertartásnál részt vettek Schlauch 
és Schopper püspököK. Az egyházi ünnepély után 
tisztelegtek az érseknél a küldöttségek. A szécsé-
nyiek nevében Pulszky Ágost szólt, az erdélyiek 
részéről pedig Barts Ferencz gyulafehérvári kano
nok. Haynald mélyen meghatva válaszolt. Déli egy 
órakor az érseki palotában mintegy 90 terítékű 
díszebéd volt. Első emelt poharat az ünnepelt háziúr 
a pápára és királyra, aztán a neoconsecratus kassai 
püspökre. Utána a kassai püspök ivott az érsekre 
és a co-consecratorokra. Aztán Gál János az erdé
lyiek részéről, Pulszky Ágost, stb. Papság és világiak 
igen nagy számmal jelentek meg. A budapesti angol 
konzul is ott volt nemcsak az ebéden, de a misén is. 

Magyar papot nyert végre a bukovinai Hadik
falva. Az uj pap László István nagyváradmegyei 
áldozár, kit a Szt.-István-társulat mint bukovinai 
magyar ifjút karolt föl és neveltetett. Most a lem-
bergi egyházmegyébe vették át s hadikfalvi plébá
nossá nevezték ki. 

Mi újság ? 
A török győzelmek üaneplése a vidéken folyvást 

tart, s a sebesültek javára rendezett jótékony előadá
sokkal is egybe van kötve. Ez ünnepélyek a muszka 
érzelmű lapokat valóságos dühbe hozzák. Az igazi 
muszka lapokat is igyekezik túlszárnyalni a berlini 
„Norddeutsche Allgemeine Ztg", mely több czikk-
ben szólt már a Magyarországon dühöngő „török 
rokonszenv dögvészéről". Mivel pedig e lap Bismarck 
herczeg bizalmas közlönye, elég sejteni valót támaszt 
a német kormány-körök gondolkozásáról, melylyel 
pedig a mi külügyi politikánk is szeret ugyanegy 
nyomot taposni. Konstantinápolyban — természe
tesen — nagy örömmel fogadják a magyarországi 
hangulat minden jelenségét. A „Vakit" czimü török 
lap szept. 26-iki számában hosszas czikkben szól a 
magyarországi eseményekről, s a magyarok rokon
szenvéről, melyet már akkor nyíltan és őszintén 
kifejeztek, mikor egész Európa meghajolt az orosz 
gőg előtt. „A történetíró — mondja a czikk — 
midőn a történet lapját írja, és a festő, ha nap
jaink eseményeit ecseteli vásznán, nem mulaszthatja 
el ugy ábrázolni egész Európát, a mint ott hajlong 
alázatosan az északi óriás előtt, a két testvér-nem
zetet pedig, a mint kezet nyújtanak egymásnak, 
hogy a kolosszusnak ellent álljanak. E két nemzet 
neve így lesz felírva : „Éljenek a magyaroki éljenek 
az ozmánok!" 

•nsxtafa török kilfigyminister köszönete. A buda
pesti kivilágítás után a „Hungáriá"-ban rendezett 

lakomáról táviratot küldtek a török hadügyminisz
terhez, melyben arra kérték, hogy a török hadve
zéreknek fejezze ki a fővárosi polgárság, s az egész 
magyar nemzet csodálkozását és szerencse-kivána-
tát a győzelmek fölött. A távirat elküldésével Tóth 
Kálmánt, a bizottság elnökét bízták meg, kihez a 
török hadügyminisztertől következő franczia válasz 
érkezett: „A császári kormány és az ottomán nem
zet nevében őszinte köszönetemet fejezem ki a sze-
rencse-kivánatokért, melyekkel a császári hadsereg 
győzelmeit ünnepli. Kedves kötelességemnek isme
rem önök rokonszenvét és testvéri érzelmeit vala
mennyi parancsnoknak és tábornoknak tudtul adni. 
Moustapha, ideiglenes hadügyminiszter." 

Díszes koszorút akarnak Debreczenből Konstán-
tinápolyba küldeni a „hős török nemzetnek". A gyűj
tést megindították e czélra, s bizottságot szerveztek 
gr. Vay Dániel elnöklete alatt. Az első napok alatt 
206 frt 22 kr gyűlt össze. A koszorú cserágat fog 
feltünteti aranyból. 

A Deák-szobor ügyében kiküldött országos bizott
ság végrehajtó bizottsága Szlávy elnöklete alatt 
ülést tartott, melyen bejelentetvén, hogy a szoborra 
már mintegy 140.000 frt gyűlt be, elhatározta a 
bizottság, hogy először is nyilvános pályázatot hir
det ki három — 6000, 4000 és 3000 franknyi — 
pályadíjjal. Ezenfelül három európai hirü művész 
— egy német, egy olasz és egy franczia — külön 
felhivatik a pályázatban való részt vevésre, s mun
kájuk minden körülmények közt 4000 franknyi 
jutalomdíjban részesül, ha pedig valamelyik az első 
jutalmat is megnyeri, a díj természetesen még 2000 
frankkal megtoldatik. A pályázati határidő egy év
ben állapíttatott meg, a pályaművek fölött pedig 11 
tagból áll jury fog ítélni, melybe egy tagot az orszá
gos képzőművészeti tanács, egyet a képzőművészeti 
társulat, egyet a mérnök- s épitész-egylet, egyet a 
fővárosi építészeti tanács küld ; három elsőrangú 
külföldi művészek sorából választatik, hármat pedig 
az országos bizottság nevez ki. A pályázati szabá
lyok szerkesztésére s az azzal összefüggő további 
lépések megtételére egy kis bizottság küldetett ki, 
melynek tagjai: Szlávy József, Pulszky Ferencz, 
Ráth György, Tisza Lajos és Falk Miksa. 

Az Eötvös-szobor öntési munkái a bécsi császári 
érczöntődében szépen haladnak előre. Nemcsak a1? 
öntőminták készek, de már magának a szobornak 
öntési munkáit is végzik az öntődében. A szobor 
jövő májusra, mikorra fölállítását tervezik, Buda
pestre lesz szállítható; az öntődét szigorú szerződési 
föltótelek kötik a határidő pontos megtartására. 

Eötvös síremléke javára Ercsiben zeneestólyt 
tartottak, melynek tiszta jövedelme 100 frt 21 kr. 

Klapka tábornok közelebb azért időzött Paris
ban, hogy egy súlyos bajban orvosi műtét alá vesse 
magát. Mint budapesti barátait most értesiti, e 
műtét szerencsésen sikerült, s már elutazott Pa
risból. 

Halálos párbaj. E hó 26-án nagy izgatottságot 
keltett a fővárosban az a hír, hogy Perczel Aurél, 
Perczel Béla igazságügyminiszter 27 éves fia párbaj 
áldozata lett. A gyászos esethez mindenféle magya
rázat fűződik, melyből nem lehet tudni, mi volt a 
valódi ok, mely e katasztrófát előidézte. Az ellenfél 
köztiszteletü jelleme, komoly természete és társa
dalmi állása után Ítélve, az oknak igen mélynek 
kell lenni. —• A mélyen sújtott atya Perczel minisz
ter dél körül, 11 óra tájban tudta meg a borzasztó 
hirt s hallatára eszméletét vesztette. A rendőrség
nél 10 óra körül jelent meg dr. Antal Géza egyetemi 
magántanár, előadva, hogy hozzá reggeli 6 órakor 
egy idegen ifjú jött s barátja, Perczel Aurél nevében 
kérte, hogy menjen ki hozzá a rákos-palotai erdőbe. 
Dr. Antal már az erdő szélén találta dr. Klempát, 
s alig váltott vele néhány szót, midőn pisztolylövés 
hallatszott, s arra jajkiáltás. Az erdőbe sietve, véré
ben és nyakán átlőve, végvonaglásban találták Per
czel Aurélt, ki pár pillanat múlva meghalt. A lövés 
után 4—6 ismeretlen ifjút láttak kocsira ülni, kik 
azonnal elhajtottak. A szerencsétlen ifjú holttestét 
a Rókus-kórházba szállították, s a rendőrség meg
indította a nyomozást az ellenfél után. A nyomok 
dr. Wagner László műegyetemi tanárig vezettek, 
kit utrakészen találtak, s ki néhány kitérő válasz 
után be is vallotta, hogy az ifjú Perczeit ő lőtte le 
párbajban, serre becsületből volt kényszerítve. Wag

nert azonnal letartóztatták, s a pestvidéki törvény
székhez, a megyeházba vitték. Wagner kiváló kép
zettségű és tanítványai által nagyrabecsült tanár 
a mezőgazdaság terén előkelő tekintély; körülbelől 
36—40 éves, nős, s neje igen szép asszony, néhai 
Stuller Ferencz leánya. Perczel Aurél a társaskö
rökben kedvelt fiatal ember volt, s keresett ügyvéd. 
Mint mondják, csak előtte való nap tért vissza a 
fővárosba, s itt Wagner kihívása várt rá, élet-halálra. 
A párbajozok a segédek jeladására egyszerre lőttek s 
Perczel halálosan találva omlott össze. Wagner a se
gédek nevét vonakodott bevallani. Wagner két segédje 
Leővey Sándor miniszteri titkár és Szüry Dénes 
miniszteri fogalmazó e hó 27-én reggel azonban 
önkényt jelentkeztek Tuschner Ágost királyi ügyész
nél, a hol kihallgattatván, egyelőre szabadon ha
gyattak. A szerencsétlen Perczel segédeit is kifür
készték ; ezek : Szitányi Ódon és Ivánka Oszkár. 
Ez utóbbi az, ki két hó előtt Ipolyságon párbajban 
agyonlőtte Weiszbergert. Mint a lapok írják, Per
czel először Kiss Aladár ügyvédet kérte föl segédül, 
de az nem fogadta el. Kiss a párbaj után elutazott. 
Mint orvosok dr. Antal Géza egyetemi magántanár 
és dr. Klempa voltak fölkérve. A párbaj 20 lépésről 
történt. Wagner golyója Perczelnek lövésre emelt 
karján a kabátot is horzsolva ment jobb oldalon a 
nyakába s a csigolyában akadt meg. Az orvosi hiva
talos vizsgálat föltétlenül halálosnak jelentette ki a 
lövést. Wagner a bíróság előtt igen nyugodtan tette 

j vallomásait, de a párbaj okára nézve kijelentette, 
hogy hallgatni fog. Wagner segédjei is azt mondják, 
hogy az okot nem ismerik. Perczel még 25-én este 
szülőivel vacsorált, s komoly volt, de ez nem tüut 
föl, mert rendesen így viselte magát. Azután a 
nemzeti színházba ment, s éjfél után 1 órakor ren
delte meg a 69. számú bérkocsit, hogy reggel fél 6 
órakor uri-utczai szállása előtt legyen. Wagner méo-
előtte való nap megtartotta előadási óráit a mű
egyetemen és este végrendeletet irt. Tanítványait 
mélyen meghatotta a szeretett tanár esete, s küldött
ségileg akarnak megkegyelmezést kérni a királynál. 
Wagner neje 27-én este érkezett meg Aussee-ből, 
bol a nyarat töltötte ; csak ekkor értesült a történ
tekről. Az áldozatot e hó 28-án temették el. A rész
vét kölcsönösen megoszlik a Perczel és Wagner
család közt. Perczel miniszternek az országgyűlési 
szabadelvű párt s a miniszterek is kifejezték rész
vétüket a megrendítő eset fölött. 

A párbajokről vidékről is szomorú hirek érkez
nek. E társadalmi kinövés Sátoralja-Ujhelyen is 
megkívánta áldozatát. Mint onnan írják, ott is hala 
los párbaj volt egy nő fölötti összeszólalkozás miatt, 
s L. Dezső fővárosi tisztviselő (öt lövés után) szivén 
lőtte T. Dezső kolbásai ifjút, ki azonnal meghalt. — 
Zomborban pedig a 21 érés Pocskay Bódognak tör
tént halálát szintén párbajjal hozzák össze függésbe 
E szerint a fiatal hirlapiró néhány nap előtt ment 
le Budapestből Bácsba egy rokona menyegzőjére s 
ott mulatság közben összeszólalkozott (heves ter
mészetű lévén) egy huszár-tiszttel, a ki aztán kihívta. 
Özvegy édes anya maradt utána. 

Portnna. A Pálffy-féle sorsjegyek szept. 15-diki 
húzásán a főnyereményt, negyvenezer frtot, egy 
temerini sorsjegytársaság nyerte meg a 17,226 
számú sorsjegygyei. A nyeremény részesei mind 
szerényebb módú családfők: Elme László kiérde-
mült kántor, Elme István segédjegyző, Szendy 
Fábián és Burger János néptanítók, Flórián Elek 
és Liptay Antal szabómesterek és özvegy Králik 
Lukácsné, öt gyermek anyja. 

Családi alapítvány. A gróf Károlyi család három 
családfeje : Károlyi György, id. Károlyi István és 
Károlyi Alajos grófok nagyszerű családi alapítványt 
tettek. Nevezetesen bizonyos jövedelmeiket kijelöl
ték egy alapítvány számára, mely húsz év múlva 
egy millió frtra emelkednék. E tőke kamatait n 
Károlyi családnak netán elszegényedett méltó iva-
dékainak juttatnák. A felügyeletre a közokt. minisz 
ter kéretett fel. Ha a család kihalna, a tökét általá
nos jótékony-czélra fordítanák. 

Villám és hózivatar. A korai hideg időjárást a 
német és bajor hegységekben beállt havazások okoz
zák. Szept. 22-röl jelentik a bécsi meteorológiai hité 
zetnek Dobráczböl a villachi alpesek közül, hogy ott 
előtte való nap óta szakadatlan zuhog az eső, mire a 
hőmérséklet + 4.0 fokról — 2.0 fok C.-ra szállt alá, 
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s ezt havazás követte. Este már jó vastag hólepel 
födte a talajt, s ekkor az éjszaki vihar sürüködött 
s ismét havat hozott; — 2.0 fok mellett villám kö
vetett s ismételten beütött a két villámhárítóba. 
Esti 9 órakor a hózivatar még egyre tartott s a hő
mérséklet is egyre alászállt. 

Hegkegyelmezés. A rögtönitélő bíróság Zalaeger
szegen kötél általi halálra ítélt gyújtogatás miatt 
Berki József nevű 65 éves embert. Szept. 25-én a 
megyeház udvarán minden előkészület meg volt 
már a kivégzésre, a pap is meggyóntatta és megál
doztatta az elitéltet, mikor távirati utón megjött 
ő felségétől a kegyelem. 

Dr. Antal Géza műtő egyetemi m. tanár az egye
temi sebészeti koródából — hol 4 és Va éven át mint 
tanársegéd működött — kilépvén, lakását Kis-hid-
utcza 5. szám (vastuskó) I. emeletre tette át. 

Thiers nemzetének hagyományozta minden gyűj
teményét, az óriási anyagot, melyeket történeti 
munkáinak megírásában felhasznált, ugy szintén a 
párisi házat is. mely a commune által lerombolt 
helyére, részben a nemzetgyűlés pénzével építtetett 
fel. Képgyűjteményét szülő-városának, Marseillenek 
hagyományozta. 

A czár komorsága,melylyelaharcztéri események 
lepték el, mint az orosz főhadiszállásáról irják, 
aggasztó fokra emelkedett. Álmatlansága fokozott 
mérvben kinozza. A nap legnagyobb részét hallga
tag töprengésben tölti; gyakran fontos jelentéseket 
látszólag részvétlenül hallgat végig, s kerüli kör
nyezetét. Orvosai sürgősen tanácsolják, hogy hagyja 
el a háború színhelyét. Az orosz czárnó utazása 
Romániába e czéllal volt összekötve, mert feltették, 
hogy férje elébe fog utazni, s ha már egyszer átkel 
a Dunán, nem lesz nehéz rábírni, hogy ő császár
nővel Livádiába vagy máshova utazzék. Ha ezt nem 
tenné, az orvosok a legrosszabbtól tartanak. 

A habom. Néhány nap óta majd minden harcz-
téri sürgöny azt jelenti, hogy: az eső folytonosan 
szakad. A vasút nélküli, gyarló országútu bolgár 
földön pedig ez olyan legfelsőbb beavatkozás, melyet 
kénytelen respektálni mind a két fél, s várni a vizek 
felszáradását. Van azonban egyéb hír is. Sevket 
pasa, ki Orhanieből segítséggel és nagy mennyiségű 
hadiszerrel indult Plevnába Ozmán pasa segítsé
gére, e hó 23-án szerencsésen megérkezett oda 20,000 
főnyi hadsereggel. Előbb azonban két izben kellett 
összeütköznie orosz lovasokkal, kik a Plevnába vezető 
utat elálltak. Ezeket szerencsésen szétszórta. Plevna 
alatt az oroszok elsánczolt táborba húzódtak, s az 
ágyúzást folytatják. Segélyükre most érkeznek a 
gárda-ezredek, melyek azonnal Plevna alá és a 
trónörököshöz Bjela alá küldetnek. E hó 25-ikéről 
jelentik még megerősítésre váró táviratok, hogy az 
összes orosz hadsereg ismét támadást intézett Plevna 
keleti sánczai ellen, de kilencz óráig tartó küzde
lemnek ismét csak véres vereség volt az eredménye. 
Elvesztettek több ezer embert és sok ágyút. De e 
hir még nem oly formában érkezett, melyet hiteles
nek lehet tartani. Nem örvendetesek a tudósítások, 
melyek Mehemed Ali seregéről szólnak. A fővezér 
e hó 20 és 21-én kémszein!ét tett Csarköj és Czer-
kovna körül, s tetemes orosz haderőre talált. A kém
szemléből harcz fejlődött, melyben az el6Ő nap az 
oroszoké volt a győzelem, de a második nap •— az 
orosz hivatalos jelentés szavait használva — „a 
törökök nem vonultak vissza". A tapasztalás azon
ban arra bírta a török hadvezért, hogy az orosz 
haderő összetömörülése elől visszavonult szept. 
24-én a Fekete-Lom mellékére. Vagyis a Bjelába 
vezető utat másfelé kell megvívnia, a mi csak kése
delemmel történhetik. A montenegrói harcztéren 
Nikitza egészen ur. A kis török váracskák közül 
már több jutott kezébe, s azokban sok eleség, a 
minek a montenegróiak leginkább örülnek. A Sipka
szorosban naponkint megújul a harcz, de döntő siker
hez most sem juthatott még Szulejmán. 

Szept. 27-iki kelettel megerősítik Konstantiná
polyból az oroszok ujabb támadását Plevna ellen. 
' >zmán pasa ugyanis tudatja, hogy e hó 25-én az 
oroszoknak a keleti rész ellen intézett támadását 
visszaverte; az ellenség vesztesége 1500 ember. 
A harcz tovább foly. Az oroszok támadó ereje száz
ezer ember, s a rohamban a gárda-ezredek is részt 

vettek. — Szulejmán pasa jelenti, hogy a 2000 orOBZ 
által megszállott Elenát (a Balkán északi vidékén) 
e hó 24-én Skadetkerál pasa megtámadta, elfoglalta 
és elpusztította ottani az erődöt, azután visszatért 
előbbi hadállásaiba. 

Adakozás. A török sebesültek részére a lefolyt 
héten a következő adományok érkeztek szerkesztő
ségünkhöz : 

Helembdról Hontmegyéből mint Pleyer János 
bíró gyűjtését 16 frt 60 krt vettünk a következő 
sorok kíséretében: 

,,E jótékony czélra begyült 134 liter rozs, mely 
eladatott 6 írtért; készpénzben adakoztak : Pleyer 
János biró 1 ft, Magasházy Károly plébános 1 ft, 
Zitrinyi Lénárd tanító 1 ft, Pleyer Mihály 50 kr, 
Laki Imre 50 kr, Szabó Imre 1 ft, Zsibrita András 
50 kr, Tapló János 10 kr, Zibrinyi Gyula végzett 
theologus 1 ft, Bogdányi János 30 kr, Fráter Sá
muel 1 ft, Engel János 20 kr, Tóth József 50 kr, 
Szekér Lőrincz 1 ft, Dajcs Joáchim 1 ft, összesen: 
1 6 f t 6 0 k r . " 

Bajáról Koch Jakab 7 frtot és 37* kiló tépést 
küldött szerkesztőségünkhöz. Ehhez járultak : Sa
lamon Mariska 1 írttal, Salamon Lajos 50 kr, Sa
lamon Ilka 50 kr, Tessényi László és neje 2 frt, 
Koch Jakab 3 írttal; tépést Salamon Mariska 2 
kilót, Koch Jakab egy és fél kilót gyűjtött. 

A Promontorral közlekedő csavargőzösön utazó 
társaság adománya szept. 23-án este 11 frt. 

Sátáról (Borsodmegyéből) Csemiczky Hermin 
egy nagy dobozban 3 kiló 350 gram tépést; 

Budapestről özv. Petrovics Pálné egy csomag 
tépést és sebkötőt küldött be szerkesztőségünkhöz. 

Mindez adományokat átadtuk a budapesti török 
konzulátusnak. 

Halálozások. 
Elhunytak a közelebbi napokban : BUDINSZKY 

LIPÓT, közbecsülésben élt földbirtokos és 39 évig 
volt községi jegyző, 56 éves korában Héviz-Györkön. 
— CSÁVOLSZKY JÓZSEF, Csávolszky Lajos képviselő
nek és az „Egyetértés" szerkesztőjének édes atyja 
a nógrádmegyei Bujákon. — TISZAY DÁNIEL, a „Deb-
reczen" szerkesztője és városi képviselő, 48 éves 
korában. — LÁNCZY ADOLF, Lánczy Gyula fiatal 
publiczista édes atyja, 65 éves korában Budapesten. 
PÓCSKAY BÓDOG, ki a „Kelet Népe" és „Budapesti 
Napilap" szerkesztőségében is működött, 21 éves 
korában Zomborban. — Ozv. SZABÓ JÁNOSNÉ, szül. 
Steiner Erzsébet, 61 éves korában Budapesten. — 
FICZEK MARISKA, Ficzek József n.váradi járásbiró 
szép leánya, 19 éves korában. 

LEVEBRIEB, világhírű csillagász, a Neptnn fölfe
dezője, meghalt Parisban 67 éves korában. 

SAKKJÁTÉK 
930. számú feladvány Gold Samutól (Bogláron). 

Sötét. 

TÍIÍÍM.0 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

925-dik számú feladvány megfejtése. 
i Loyd Samutól.) 

Megfejtés. 
Vili?M. Httt. 

1. Bd5—d8 e3-e2 
2 Ffl—h3 (13—12 
3. Fh3—d7 d2—elV 
4. Fd7—15 niat. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp 
József. Gelsén: Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly. Miskolczon : Hartrnann testvérek. Bog-' 
híron : Mayer Károly. Budapesten: K. J. és T. H. Kolos
monostoron: Brauner Gyula. Marosvásárhelyt: Csipkés 
Árpád. Súrospatokon: Németh Péter. A pesti sakk-kör. 

Szerkesztői mondanivaló. 
Török nemzethez. Az ilyen versek sem dicsőségét 

nem emelik, sem bátorságát a törököknek. Jobb volna 
e helyett a sebesültek részére valami kis artománynj'al 
bizonyitni részvétét a rokon nép küzdelme iránt. 

Gazdagság, hlr stb. Egyszerűségében elég csinos 
kis költemény, ámbár közlésre épen még sem válik be 
Többi társai sokkal alatta maradnak; azok közül szót 
sem érdemel egy is. 

A munkácsi vár. Sokszor és jobban is meg volt 
énekelve. Halvány, átalános vonásoknál maradó leírás
sal s közönséges hazafias frázisokkal ily tárgygyal nem 
lehet boldogulni 

Kirándulás. Szünidejét jól használó diáktól elég 
jó dolgozat, de irodalmi színvonalon nem áll s a közöl
hetőség igényével fel sem léphet. 

A ml temetőnk A költemény, leszámítva a forma 
némi pongyolaságát, csakugyan csinos. Közéig az alka
lom, melyen felhasználhujtuk. A másikat, az ígéretet, 
várjuk ; csuk se nagyon hosszú ne legyen, se nagyon 
hosszura ne haladjon. 

Nagy Péter osár és fia. Ez érdekes tárgyat vagy 
több történeti szellemmel, vagy novellái alakítás mellett 
éléukelili előadással kellene feldolgozni. így nem ad sem 
tanulságos, sem élvezetes olvasmányt. 

Czegléd. K. 0. Levele a minap későn jutott ke
zünkhöz, s igy más alkalomra tartjuk fön szíves közre
működése igénybe vételét. 

Vörösmart. A. J. A török sebesültek részére termé
szetbeni adományok, gabona, stb. is elfogadtatnak, s az 
ily adományok, mint lapunkban már többször említve 
volt, Sztupa György orsz. képviselőhöz (Budapest, Kálvin
tér takarékpénztár-épület) küldendők. Ha a szállítás 
sokba kerül, természetesen a terményeket jobb lesz 
pénzzé tenni, s azt küldeni föl a jótékony czélra. A pénz
küldemények közvetítését, a mint mindenik számiuik-
ból láthatja, szerkesztőségünk is kész teljesíteni. 

Előfizetési föltételek 

VASÁRNAPI ITJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
október—deczemberi folyamára. 

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

a „Háboru-Krónlká"-val együtt . 3 frt 50 kt. 

Csnpán a Vasárnapi Újság 2 frt — kr. 
Csupán a Vasárnapi Újság a „Habom-

Kréniká".val együtt 2 frt 50 kr 
C3"" Azon t. előfizetőket, kiknek előfizetése szep

tember végén lejár, megrendeléseik mielőbbi beküldé
sére kérjük, nehogy évnegyed kezdetekor a lapok szét
küldésében fennakadás vagy zavar álljon be. 

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

A „Vasárnapi Ujság"-ból január elsejétől kezdve 
teljes számú példányok még iolyvást kapbaték, évne
gyedenként 2 Írtjával, egyes havi tűzetek 70 krjával. 

A „ H á b o r ú - K r ó n i k a " ez. képes heti köz
lönyt lapjaink előfizetői májustól még mindig megren
delhetik. Ára egy hóra 20 kr., 2 hóra 40 kr., 3 hóra 50 
kr., 4 hóra 70 kr., 5 hóra 90 kr., és hat hóra 1 frt, — 

• május—deczember 1 frt 40 kr. 
1 Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-uteza 4. szám1 

JEEETI-NAPTAR. Szept. Tvó. 
Katholíkus és protestáns Izraemi 

36 V U 18 Jeromos « 18 Jeromos 
1 11 Reniigias püsp. Aladár 
2 K Leodegár püsp. Theophil 
3 S Kandid vért. Fejér 
t C Szer Ferencz. Aranka 
5|P Placidus vért. Peregrina 
6 8 Brúnó, Emil Emil 

18B18Eamen.SI5rY.5r. 
119 Trofim 24 
20 Eustaebins 25 
21 Kodrát 26 
;S2 Phokás 27 
23 János fog* 
24 Thekla ' 29 S. link 

I«I4 válWlásai. % Újhold 6-án 11 éra Uperczkor éjjel. 

T a r t a l o m : Báró Nyáry Antal (arakép). — A 
dolngkeriiló. — Kleopátra tűje (négy képpel). — Torök-Örmény-
orszáe és lakói (képpel). — Bernát Gazsi mondásaiból. — 
Servadac Hector kalandos vándorlása a naprendszeren át (kép
pel). — Egyveleg. — Ielléklet: A szenvedőkért. — A csata
térről. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. 
— Mi újság? — Halálozások. — Adakozások. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Hetinaptár. 

Felelős szerkesztő : lágy Miklós. 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 
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B g ; hatszor basábzott petit sor, Tag7 annak helye egyszeri igtatásnál 
M öajoaar ; többszöri igtslásnál 10 krajczár. Eélyegdij külön minden 

itjlatáe után 80 kr. 
HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalon* szamara hirdetményeket elfogad It/rsben: Haat 

siein és Vogler Wallfinchaesse Nr. 10, Mosae R. SeilersUtte Nz. 
Oppelik ». WollsaUe Ni. Í2. 

(magyar, német, kereskedelmi Jelleg, szép- és egyenes franczia írást) 
'uniti* könnyen felfoghatólag, eredménydú-an korkülönbség nélkül 

K O T T E N B Ü B 6 M . t a n á r , B u d a p e s t , I V . , k i f f y ó - u t c z a l a , 
3812 4 flV 3 — 3 l e c z l s . ó l l . -WG 

Díj egy leezkéért 1 frt o. é. Naponkénti föltétele a tanulóknak. Értekezési idő 11-1 és 3-4 éra közt. 
Reszketeg Irán. írás görcs meitszüutettetnek:. Olvasás és írásban teljesen Járatlanoknak oktatás 

14 lecikében. Xők tanfolyama külön. Oktatás a házban, vagv awm kivül. Esti tanfolyamok. Szepiráai 
munkák pontosan. — Hinták és oktatás vidékre levél utján. (Vagyontalanság lehetőleg tekintetbe vetetik.) 

szegedi országos kiállításon érdeméremmel és a Il l ik országol 
nzoltogyfllésen Aradon a nagy arany és ezüst éremmel kitüntetve. 

WALSER FERENCZ 
első magyar gép- és tűzoltószer-gyár, liarang- és érezönlődéje, 

ajánlja szabadalmazott uj szerkezetű fecskendőit , tűzoltó-egyletek 
legénységi felszereléseit , vállalkozik k u t a k , s z iva t t yúk 

és h a r a n g o k készítésére, 
Jótállás mellett a legjutáii(/o*fihb árnlton. 

Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gazdakÖJÖnségnek, saját-
készitményü és transatlantia szivattyns kotait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütészeti osz? 
tályát. 

Mintaszerelésít, Képes árlapo^, tMiiatra renflelkezésre állaiM. 
fióktelep Erdély és Románia részére: golozsvirtt, belsomonostor-atcza. 

Minden eddigi vi lágtárlaton, haladás, jóizlés és 
ersenyképességeért, első dijakkal jutalmazva. 

Az i smere t e s porosz L o u i s e n g l ü c k 

szalon-kőszeneiül 
150 kilogrammonkint 1 frtnyi m é r s é k e l t á r o n , s egész fuvarokban még 

olcsóbban, a zsákok ó lombé lyegge l ellátva, ajánlja a 

Gutmann t e s tvérek kőszénbányáinak 
3839 b u d a p e s t i e l a d á s i ü j í . y n ö l í i - í é g - e 

ZWEIG LAJOS, mérleg-utcza 3. sz . r 

k i t ű n ő h á z i s z e r , 
váltó és mocsárláz, bél és gyomorgörcs, epe
inger, hányás, tengeri betegség, vizeletszoru

lás, álmatlanság, stb. ellen. 
Ára egy nagy üvegnek 65 kr., kisebb 50 kr. 

SÓSBORSZESZ, 
mint háziszer. 

Mr. Wi l l i am L e e utas í tása szerint. G y o r s 
hatást e s z k ö z ö l : Rheuma, csúz, szaggatás , 
fagyás , fog- fej- és fülfájdalmak, szemgyul la
dás, rákfekély, bénulások stb. s tb . e l len ; söt 
fogtiszt i tó szerül is igen ajánlható, mennyiben 
a fogak fényét e lőseg í t i , a foghust erösbit i , é s 
a száj t iszta szagta lan izt n y e r a szesz elpá-
rolgása után. 

Használat i utas í tás m a g y a r v a g y német 
nye lven j e l en tékeny orvosi s e g y é b el ismerő 
b izony í tványokkal , valamint 1 iíiMlliinvosailll név 
sorával, minden üveghez mel léke l te t ik . 
Ára egy nagy üvegnek 80 kr., kisebb 40 kr. 

Brázay Kálmán 
Budapest, iroJa és központi főraktár (ragut 24. SZ., és 

T Ö R Ö K J Ó Z S E F , k i r á l y - n t c z a 7 . s z . 
vidéken a melléklet utasításokban (elsorolt bizományosaimnál 

F Í f 1 l / p l m P 7 t p t p C M ir , ,n°ey ujabb időben több vevőm által a ,,Sós-borszesz" minősébe, jó és 
U j valódisága ellen panasz és azon kérdés i-téztetett hozzám, hoey ,,Sós-

borszrsz-4 készítési, rendszeremet tényleg eladtam-e, azaz ennek készítésével más valakit biztam 
volna meg? — Értesítésem szerint néhány budapesti, az* gedi, brassói és prágai czég az 
általam már évek során át gyártott s jó sikerrel forgalomba hozott gyóayercjü sos-borszeszt 
(üveg-mintáim és nevein felhasználási, s aláirá***"** bamisltása mellett) utánozza Az illetők ezen 
valóban nemtelen eljárásuknak elejét veendő : övi rjei-n hátsó részére 187G január hó 1 löl fogva 
B r á z a y K á l m á n t iagykeieskedő Rudi pesté i. köriratu czimem-t nyom ttam ' e 

Ha felsoroltak készítménye csak némileg is megtelelne a czélnak, nem volna szükségük arra, 
hogy azt idegen czég alá burkolva, nevemet oly módon használják, mintha készirményök tőlem szár
mazna. Kijelente n t-hát ismételten, hogy a t. közönség csak azon sós-horszrszt ismerje el 
fölein szarinn/nitnak. melyhez a használati utasításon aláírásom szerepel, s az üvegre ragasztott 
czimlap nem ..it-iui" vagy ..narli Brázay" ellátva, mert a kérdéses sós-borszeszt részben vidéki 
kereskedők készítményen. Iirlyett búzzák forgalomba. 282S 

i^Találtatott 
60 «-nál több a bevásárlásoknál mindenki részére! 

A Tőrök- é s Oroszomra r felé tel jesen szünetel k iv i t e l kényszerit ben
nünket árukészlet-tömegünket 60Vu-kal az előállítási áros alul r rs rsan eb 

ámsitaai. m^- 2 frt 50 kr -
csekély áron egy nagyszerűen Kiállított dohányzó 
készletet adunk, mely áll a következőkből : 

1 dohány-szelencze (tabatiére) valódi franczia, gaz
dagon zomanezozva, erömüvi rugóval. 

1 biztonsági gynjté-eszkÖZ , valódi angol, legújabb 
kitűnő találmány. 

1 SZÍVartárCZa, valódi chinai, kitűnő kézimunka színdús. 
1 SZivarSZipka, valódi török. 
1 pipa, valódi jeruzsálemi. 3803 
1 CSlbak, Philadelphia-kúppal. 
5 könyv igen finom Job-papirral, első minőségből. 

Valamennyi itt eb-sorolt tárgyat egye liil és kizáróltg küldi 
a követkfzö rzég: 

Erste Wiener Eauchreqnisiten-Expertgescháft, 
Wien, Leopoldstatlt, Tahurstrasse (sehwaner Adler). 
"Vidéki megrendelések utánvét va^y az ö,szeg előzetes 

beküldése mel ett pomojaa esakőzőltatuek. 

Braun Móricz 
lábbel i -gyárában 

Budapestéit, 
királjf-ntoa 61 sz. 

nem csak olcsó, de jé czipők kaphatók. 
u. i. 

Női papucsok 50 kr. 
Nöi házi czipök . . . . 80 kr. 
Söi fOzö-topánka Ikkk-orral, 

szépen flizve, magas vágás
nál tt'2.40 

Eberlasting- vagy bör - húzó 
topánka, magas vágású roc 
coco-sarkkal, a legfinomab
ban kiállítva kettős talppá I tt 2 80 

Uri topár.ka,chagnn- bőrből, jól 
munkálva, kettős talppal frt 3 50 

Ugyanazok díszített lakkorral 3.90 
Topánka salonlakk mainczi-

börböl, glacé- vagy chagrain-
bor-saárral, igen finom tüzés-
munkával 4.50 

Topánka, fénymázos bfrböl, 
erősen csavart, kettős talppal* — 

Csizma fénymázos vagy baga
ria-bőrből, csavart keltöt 
talppal 8.50 

Urélbtli m:rrendelé««k posta-utíuvít, • s 
l»C»le»»kk h iogjo 11) kiszshrilaterii ke-

lelkidé, saellett euki>zöltsti.ek.asW« 

Byomor-bajokat 
éi has-betegségeket, valamint 
g-alandférget is, a legjobb si
kerrel gyógykezel, levél utján 
is, specialista Dr. L o e V 
Bécsben, Kohlmarkt 20. 
Magyar levelezés. 3807 

Támaszkodva a meglepi) és 
nagyszerű sikerekre, melyeket 
sokévi tanulmányon és számos 
kísérleten alapuló gyógymódom 
által az 

1877. Őszi és téli idény! 
L e g o l c s ó b b é s l e g n a g y o b b 

VidéM megrendelései 
pontosan és gyorsan 

teljesíttetnek. 
POSZTÚ-TÁR 

B u d a p e s t u j bécs i -n teza 6. sz. 

M i n t á k 
ingyen g bérmentve 
Csomagolásért díj nem 

számíttatik. 
Angol-, Franc iaország , Belgiumban és a belföldön eszközölteti 

nyös bevásárlások képesitnek, hogy mind az árak minősége, mind a 
legolcsobbra szabott ár tekintetében bárkivel versenyképes 
legyek.— Dgy mint eddig, ezután is minden igyekeze
tem oda leend irányozva, hogy üzletem iránt --
eddig nyilvánult nagymérvű, bizalmat pon
tos és figyelmes szolgálatom által 
mindinkább kiérdemeljem. 
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közönség 

íjánlja a közeledő 
éa t é l i i d é n y r e 

• leffnjabb divatú 

nadrág- és posztó-kelmékkel 
f ö l s z e r e l t r a k t á r á t * legjutAnyoMbb i r* i mellett, a t . ex. 

figyelmébe. ASGOL FLA^IT>EK nagy vála**t> kban. 

s vala-n ennyi torok-, mell, tüdő-
éa az ezekkel járó láz-betegsé
gek minden tokában gyógyke
zelésem által elértem, köteles
ségemnek ismerem minden 
emiitett vagy ezekhez hasonló 
betegségekben szenvedőket, le
gyen bajnk bármily fokú, és 
használtak légyen bármily kü
lönböző szereket siker nélkül, 
fölszólítani, hogy bizalommal 
hozzám forduljanak, s nékem 
röviden a baj Demét és fokát 
leírják. Számos köszönő levél 
olyan felgyógyultaktól, kik eljá
rásom folytán lényeges kiadá
sok nélkül, már nem is remélve, 
hogy valaha teljes egészségü
ket visszanyerjék, s mégis helyre 
lettek állítva, kívánatra minden
kinek megtekintés végett rt-n-
delkezésére állanak. 

F r a n k i S., 
specialista torok-, tud--, mell

es sorvasztó betegségekre. 
Luxemburg. 
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A hires eredeti mestermű 
hajbetegségekről és 

hajápolásról 
épen most jelent meg leg
újabb kiadásban e czim alatt: 

„der Haarsciiwund" 
( A h a j v e s z t é s ) 

és azt mindenkinek ingyen-
bérmentve a világ bármely 
országába megküldi a szerző • 
Edm. Bühligen. Leipzig, Les-

singstra se 15c, I. Etage. 
Levelek kéretnek kiadó

hivatalomba Liiaékei, Ritter-
strasse 43. sz. intéztetni, arse 

Mell- és gyomorhurut 
gydgyitása 

valódi*) HOFF J.ÚOS-féle maláta-készitmények által. 
F Ó Ü Z L E T E 

a Eoff János féle cs. k. ndv. malátakészitmény-gyár-
nak az osztrák tartományok részére: 

B é c s , G r a b e n , B r a u n e r s t r a s s e 8 . 
A magyar tartományok részére: 

HOFF IAN0S fiókja: Budapest, kalap-ntcza, 10. 
Megrendelések ide intézendök. 

Legú jabb köszönő- i r a t . 
Pozsony, 1877. szept. 16. 

Ezennel van szerencsém önnek jelenteni, hogy 
Hofl-f le malátaklvonat-söre gyomor- és mell-hurut 
ellen fölülmulhatlan, a HoS-féle csokoládé- és mell-
cznkorkák évek óta nem fogynak ki családomnál; 
nem köszönhetjük eléggé házi orvosunknak, hogy ily 
háziszert mint az ön maláta-készitménye, javasolt; 
Isten áldása van az ön gyógy-tápszerén; ha mind
járt császárok- és királyoktól is van Hoff urnák ele
gendő elismerése, mégis kötelességemnek tartom, 
hogy elismerésemet fejezzem ki a szenvedők érdeké
ben e szerek rendkívüli gyégyereje miatt, s kérem 
ennek nyilvánosságra hozatalát. Mellékelt összegért 
kérek szintén hasonszenvi maláta-kávét és gyermek-
tápIÍSZfet küldeni; e készítmények is igen jo hatást 
tesznek házamban egy rokonomnál 8 a Hoff-féléket 
valamennyi maláta-készítménynek elébe teszi. 
3818 Mély tisztelettel 

Lange Tódor, felügyelő. 
Á K A K : 

lalátakiVOnat-egéSZSég-SÖr palaczkja 60 kr. Láda és 
palaczkkal: 6 palaczk 4 frt — 11 palaczk 6 frt.— 
28 palaczk 16 frt — 58 palaczk 32 frt. — 7s kilo 
maláta-csokoládé I. 2 fit 40 kr., n . 1 frt 60 kr., i n . 
1 frt. (Nagyobb mennyiségnél árkedvezménynyel.) 
— laláta-CZUkorkák zacskója 60 kr. (Va vagy V» 
zacskóval is kapható). — Gyermek táp-malátáliszt 
1 frt. — Konczentrált malátakivonat is kapható 
1 palaczk 1 frt 60 krért. — Egy kész maláta-fürdő 

80 krba kerül. 
Hoff János fiókjai: Budapesten, kalap-ntcza, 10. sz. és 
TőrSk József gyógyszertárában, király-ntcza 7. szám. 

2 Irton a lu l semmi sem adatik. 
*) Jegyzet. Hogy a maláta-készitmények utánzói 

haszonlesésből találmányéra, értéke miatt engem 
mint a maláta-gyógytápszerek első készítőjét megint 
megtámadnak, a nevetséges dolgok közé tartozik, 
mert 30 év óta ismeretesek azok mint világezikkek 
és már 47 kitüntetéssel lettek jutalmazva; a leg
utóbbi kitüntetések 1876 és 1877-ben történtek, 
melyek között vannak ö felségeik az osztrák és 
német császároktól, ugy szintén a szász királytól 
adottak ÍB. Szerk. 

T ? l K í : . . „ i Á „ ,• f s l i A l . l „ 1 . VASÁENAPI ÜJSÁG és 

Üilofizetesi í o l t e t e l e k : „„T m T^. , ^TT^„..oS, 
/ egész évre.. .. 8 frt 

együtt: / e g é " z é ™ " 1 2 " * Csupán a VASABNAÍI U J S Í O : . 
POLITIKAI ÜJDOKSAGOK " í*- 'u"- \ félévre 6 » 1 félévre 4 

Csupán a POLITIKÁT ÚJDONSÁGOK: 
I egész évre-. .. 6 frt 
\ félévre 3 • 

40. szám.-1877. Budapest, október 7. XXIV. évfolyam. 

NE NYÚLJ HOZZÁM. 
Elbeszélés. 

Irta: J ó k a i Mór . 

I. A délibáb. 
"IKOR az izzó róna „tengerről ál

modik". 
Egy felhő nincs az égen; a forró 

nyári nap hevétől összerepedezett a föld és 
hol tavaszszal széles tócsák voltak, ott most 
hófehér a felcserepedzett föld; kiverte a 
sziksó; környéke ripacsossá taposva mar-
hanyomoktul; egyetlen növény, mely kö-

M' 

rüle tenyészik, a szikfű. A pusztai „Sír-
kut"-ból kiszáradt a viz. A puszták fia 
megitatná belőle a lovát, de a fenekét éri 
a vederrel. Ott átkozza magában a napot: 
azt a napot is, mely kiszítta a kútból a 
vizet; meg azt a napot is, a melyen szü
letett. Egy ital vizet nem kap messze föl
dön a lovának. 

Pedig körülötte hullámzik a tenger. 
Egy végtelen óceán, mely megszűkiti 

a, láthatárt, s aztán elvész az égben. Hul
lámokat vet, mintha sietne a földet körül
kerülni, olyan sebesen fut; olyan magas 
hullámokat, hogy ha hajó úsznék rajta, 

annak csak földfeletti lények lehetnének 
az utazói. 

Néha szemlátomást közelebb jön a 
hullámzó óceán, látszik, hogy nyeli el a 
távolban a házakat, kunhalmokat, a szé
nakazalokat. . Elönti az útjában talált vá
rost: a tornyok, a háztetők meglátszanak 
a viz tükrében visszafelé fordítva. A kun
halomból sziget lesz, mely maga is úszik, 
libeg a hullám hátán; a tündérsziget 
árnyas erdők hűsébe hívogat; s a tündér, 
a ki azt lakhelyéül választotta, ábrándos 
kedvében elkezd légvárakat építeni. Átlát
szó paloták körrajzai jelennek meg a ten-

A D É L I B Á B . (JÓKAI MÓR ELBESZÉLÉSÉHEZ.) 

Greguss János rajza. 




