
* Igásságügyuúni-zteri államtitkárjelöltek gya-
nánt enilitc fel  egy fővárosi  kőnyomata lap Zádor 
és Vezekényi igazságügyministori tanácsosokat. — 
Mint a „N. H." értesül, sem Zádor, sem Vezekényi 
ur, sőt ez idő szerint még senki sincs kombináció-
ban. A z igazságügy miniszteri államtitkárság egy-
előre betöltetlenül marad, mert nincs szükség be-
töltésére. 

* A bosnyák menekültök liazatelepitése, mint 
a „Bosn. Corr." jelenti, nagyrészt be van már fe-
jezve s a menekülteknek csak kis része maradt a 
kedvezőtlen időjárás miatt osztrák-magyar terüle-
ten. A mohamedán birtokosok, mint minden oldal-
ról egybehangzóan jelentik, a menekülteket jóaka-
rólag fogadták  s hajlékot és egyéb segélyt is nyúj-
tottak nekik. 

Az osztrák pártok bomlása még mindig nem 
ért véget. Bécsi lapok jelentése szerint ismét egy 
uj párt van alakulóban. Legújabban a baloldal há-
rom tagja kijelenté, hogy kilép a klubból s kilátás 
van arra, hogy a baloldal klubjából még többen 
is ki fognak  lépni. A hajdani baloldal egy része 
tudvalevőleg az uj haladópárt klubjához csatlako-
zott, de az eltávozottak nagy része egyik frakció-
hoz sem tartozik. Ezen „vadak" száma igen jelen-
tékeny s néhány nap óta tárgyalásokat folytatnak 
maguk közt, melyeknek célja egy külön klub ala-
kítása. Egyelőre még nem jutottak megállapodá-
sokra. Kecsegtető kilátás a leendő parlamentáris 
minisztériumnak! 

A képviselőház folyó  december 20-án a szünet 
előtt elintézendő apróbb ügyek legombolyitásával 
foglalkozott.  Az Olaszországgal vaíó kereskedelmi 
viszonyoknak ideiglenesen rendelet utján való sza-
bályozására nézve a kormány által kért fölhatalma-
zást illetőleg az erre vonatkozólag benyújtott tör-
vényjavaslatot a ház csak az ünnepi szünet után 
tűzte ki napirendre ; vagy tehát a szükséges fel-
hatalmazást hallgatag adta meg. 

Verhovay Gyula mentelmi ügyében Komjáthy 
Béla mint védő ügyvéd — terjedelmes és ügyvédi 
szépségekben nem szűkölködő plaidoynét mondott, 
csak az a kár, hogy illetéktelen fórum  előtt, mert 
a ház a kérdéses bűnügyben való Ítéletre a biró-
ságot tartotta illetékesnek és ennek folytán  Ver-
hovay mentelmi jogának felfüggesztésével  az eljá-
rásnak izabad folyást  engedett. 

A miniszterelnök felelt  még négy különböző 
interpellációra. 

Az angol-ovo3z viszonyo'-. növekedő feszültsége, 
a leplezetlen bizalmatlanság, melyet az angol ka-
binet Oroszországgal szemben tanúsít, eléggé bi-
zonyítja, mi lett az eredménye ama „békés misz-
szió"-nak, melylyel Suvalow gróf  minapában be-
járta az európai udvarokat. Ugy a "törökországi, 
mint a középázsiai események mindig ujabban meg-
hazudtolják a szentpétervári nyilatkozatokat, me-
lyek még mindig sűrűn érkeznek. I.egujabban a 
hivatalos „Ag. Russe" ismét alaptalanoknak nyilvá-
nítja ugy a Középázsiára, mint a Törökországra vo-
natkozó híreket s kijelenti, hogy Oroszország arra 
törekszik, miszerint Ázsiában a régi megállapodá-
sok lépjenek ismét érvénybe, a mi pedig Kelet 
Rumeliát illeti, a közös megszállás, melynek terve 
fölmerült,  „Európát inkább érdekli mint Törökor-
szágot". — E loyális szemforgatással  szemben Lon-
donból jelentik, hogy a kormánynak a parlament 
elé terjesztett okmányokon kivül még számos ok-
mány van birtokában, melyek azonban oly sújtó 
vádakat tartalmaznak, — hogy közrebocsátásuktól 
egyelőre tartózkodnak, mert ha egyszer ez okmá-
nyok átadatnak a nyilvánosságnak, a béke Anglia 

Következnek  számtalan üdvözlő levelek kisé" 
retében uj meg uj irodalmi vállalatokról és sok 
minden egyébről szóló felhívások.  Egyik verseit 
adja ki s hozzád gyüjtőivet küld. Te szeretnéd el-
küldeni a pokolba. — A másik „több oldalról jött 
felszólítás  után" önéletrajzát adja ki saját arcképé-
vel; meglepett vele léged is. A harmadik telesírja 
a füledet  a haza bubánatával s vigasztalásul egy 
festményét  küldi meg neked a „régi jó időkből" 
csupán 5 forint  potom árért. A negyedik vicclapot 
igér, az ötödik naptárt, a hatodik bajuszpedrőt, a 
hetedik szecskavágót, a nyolcadik uj népszínművet, 
a kilencedik Török József  „nincs többé kopasz fe-
jét" és igy tovább, mig végre csakugyan kezded 
megsokalni a krisztkindliket s hozzáfanyalodol  az 
eldobott politikához, előveszed a „Pesti Naplót" s 
keresztülrágod minden betűjét, olvasod a vérszagu 
cikket s megtanulod belőle, hogy a hazát eladták, 
elárusiták. E felett  andalgó bánatba merülsz, fejed 
ég a „Kelet Népe" keserű igazságaitól s komor 
felegek  vonulnak homlokodon át. 

E közben délfelé  jár az idő. Még egyszer ko-
pogtatmik. Még- egyszer kiszólasz : 

— Szabad I 

Egy csinos nőcgyleti tag lép be hozzád. Meg 
vagy lepetve, fejed  még telve van a krisztkindlik-
kel s zavarodban majdnem azt kérded tölte, hogy 
nagysád is krisztkindlit hozott ? Pedig ha megkér-
deznéd, nem járnál messzire a tárgytól. Ez nem h o-
z o 11, hanem k é r . Karácsonfát  állit a nőegylet 
a szegény gyermekek számára s ez a nő esengve 
kér egy kis könyöradományt tőled is. 

és Oroszország közt fenn  nem tartható. A kabinet 
tizenhárom tagja számára ez okmányok külön ki-
nyomattak s főleg  a bennök foglalt  adatoknak tu-
lajdonithatják, hogy a londoni kabinet Oroszország 
ajánlkozását, miszerint kész közvetíteni a békét An-
glia és Afganisztán  között — mereven visszauta-
sította. 

Az uj olasz kormány névsora megjelent. Az uj 
kabinet egybeállítása épen nem mondható szeren-
csésnek, tagjai majdnem kizárólag a Depretis-frak-
cióból valók s az a körülmény, hogy Depretis az 
elnökségen kivül a belügyi és külügyi tárcákat is 
átvette, eléggé mutatja az uj kormány ideiglem s 
jellegét. Ilirlik, hogy Depretis, ha Crispit meg nem 
nyerheti, Correntit igyekszik majd megnyerni bel 
ügyminiszternek s ez némileg erősbitené is, mert 
Correnti magával hozná a centrum-párt támogatá-
sát. Magliani, Coppino és Majorana Calatabiano 
mind tagjai voltak a régibb Depretis-kabinetnek s 
befolyásuk  ma sem nagyobb, mint akkor volt. 

Spanyolországban újból lábrakapott a köztár-
sasági mozgalomtól való félelem  s első sorban a 
Franciaország elleni bizalmatlansággal nyilvánul. 
A francia-spanyol  határon a spanyolok újból élet-
beléptették az útlevél-kényszert, mire a francia  ha-
tóságok hisonló intézkedésekkel feleltek.  — A két 
kormány közt is kissé feszült  a viszony s Madrid-
ban különösen neheztelnek nemcsak a miatt, hogy 
a francia  kormány republikánus érzelmű követet 
küld a spanyol udvarhoz, hanem mert a spanyol 
köztársasági vezérférfiak,  főleg  Castelar, tüntető 
fogadtatásban  részesülnek Párisban. 

Az afgán  harctérről Londonból jelentik: Nagy 
számú brit csapatok szerveztetnek a nyughatatlan 
hegyi törzsek megfenyitése  céljából az afgán-indiai 
határon. 

Roberts tábornok hadosztálya elhagyta Ali 
Khelt és Kurrum várba ment vissza. Csak Gordon 
ezredes maradt vissza, állása meg van erősítve 20 
őrház által. A ghilzaikkal szerződés köttetett, mely-
nél fogva  ezek kötelezték magukat a suttangardani 
útnak biztossága felett  őrködni. — Ezen szerződéi 
biztosítására a gliilzaik kezeseket állítottak. Azon-
ban a mangálok még mindig ellenségesen lépnek 
fel.  Mult hétfőn  mintegy 400—500 mangal megtá-
madta az egy gurka század által kisért él«lmi szál-
lítmányt a szaperi szorosban öt angol mértföld-
nyire Kurrajálitól. A gurkák igen vitézül védték 
ugyan magukat, de mivel a mangálok elzárták ut-
jokat és a kíséretre minden oldalról lődöztek, a 
gurkák helyzete igen válságos volt. Ekkor azonban 
Roberts tábornok még ideje korán egy fél  zászló-
alj hegyi skótot és két század utászt küldött se-
gítségükre. A mangálok ezután futni  k.:zdettek és 
szétszóródtak. Az angolok részéről a szállítmány 
parancsnoka Goad halálosan és a kiséret parancs-
noka Povell súlyosan sebesült meg. Ezeken kivül 
még í gurka, 1 hegyi skót elesett és 11 gurka és 
egy indiai utász megsebesült. 

Browne tábornok pesaweri hadoszlopáról je-
lentik, hogy Appleyard Tytler és Mac Pherson 
dandáraival folytonos  érintkezésben áll és hogy 
előrenyomulását akadálytalanul folytatja.  Az egész-
ségi állapot a csapatoknál jó. 

Szorojevoból jelentik, hogy a porta egyetértés-
ben Ausztria-Magyarországgal egy zászlóalj bosz-
niai nizamot, kik eddig Gallipoliban voltak helyőr-
ségen, elbocsátott a török katonai kötelékből. A 
nizamok Novibazáron át már Szerajevoba érkez-
tek. A katonák negyven havi zsoldhátrálékukból 
csak két havi zsoldot kaptak kaimekben. 

Szerajevoban segélyegylet alakult a hazatele. 

Helyzeted válságos s te a legfásultabb  ke-
délylyel sem tudsz ily szépen kérő szavaknak el-
utasító választ adni. A nöegyleti tag megköszöni 
szépen adományodat s gyöngén bókolva kisuhan 
a szobából. 

Pillanatra elfeleded,  hogy családos ember vagy 
s merengve nézel a távozó után. 

Este még {egy krisztkindlis jelenetnek tanuja 
vagy. Csakhogy ebben m r szívesen osztozol te is. 
A terebélyes fenyőág  szobád közepén apró viasz-
gyertyákkal  bűvösen ki van világítva. A zöldágak 
apró csecsebecséktől meghajolnak. Egy egész nadi 
szerelvény pompázik rajta a kis Loránd számára, 
a ki ragyogó arccal ugrálja körül a csillogó fe-
nyőfát.  Majd felfedezési  útnak indul. Itt egy dobot, 
ott egy kocsit, lovat, egész hadsereg katonát talál 
fel  kis vitézed. Ugy eltudsz gyönyörködni te is 
benne. Aztán egy nő simul oda oldaladhoz s ket-
ten érzitek át azt az örömet, a mi az édes apa és 
édes anya osztályrésze csak. Egyszerre azt veszed 
észre, hogy hor ályosodik a ragyogó csillár, a tár-
gyak összefutnak  előtted : telegyült a szemed köny-
nyekkel, az édes apa örömkönnyeivel. 

Az a kis fiu,  a kinek megmondták, hogy ott 
ezt a sok krisztkindlit az angyal hozta, most oda-
szalad hozzád s azt kérdi tőled, szereted-e az an-
gyalokat? 

Te öledbe veszed a mosolygó gyermeket, meg-
csókolod csattanó piros arcácskáját s azt feleled  rá: 

— Nagyon szeretem ! 
Barbarossa. 

pitett 150.000 bosnyák menekült számára ' és felhi-
vást intézett minden felekezetű  lakossághoz adako-
zások végett. 

London, dec. 20 Bombayi táviratok szerint az 
ottani török konzul H u s s z e i n effendi  azt a hirt 
kapta a szultánnak Kabulban időző küldöttjétől, 
hogy Sir Ali kész tisztességes béke elérhetése vé-
gett a porta közbenjárását kérni. E küldött tehát 
a legközelebbi napokban valószínűleg Lahoreba 
indul. 

Az alkirály Afganistánból  érkező kedvező hí-
rek folytán  a januárra tervezett durbari fejedelem-
gyűlést későbbre- halasztja. 

Fővárosi levél. 
Budapest, 1878. december 18. 

(A Ilii — Vísir és karácson — Budapest és a Duui. — Itou-
atyáink.J 

Elvész minden zörej az óriási hótömegben. 
Fut, rohan az áram, de 11 esz nélkül, mintha meg-
némult volna a lények sokasága l'élöles hólepel 
nyelt el ma reggel mindenkit, a ki kénytelen volt 
ajtaján kimozdulni. A lóvonatu vasút vágánya érin-
tetlenül pihent a hó alatt, mig délutánra sikerült 
azt kiásni; a ritkán járó kocsikat azonban a né-
gyes fogatok  is csak nagy megerőltetéssel mozdít-
ják tovább Aztán ezer meg ezer lapát, ásó és ka-
paró egyesitett működésbe hozatván, lassanként 
megtisztult a trottoire, melyet most embermagas 
ságu hórakások választanak el a kocsiuttól. Pom-
pás alkalom bújósdit játszani az iskolából hazatérő 
gy er mekeknek. 

A szibériai fehérségből  tarkán csiilog-villog 
elé a kirakatok tárlata. A verseny folytán  valóban 
beillik nagy része mütárlatnak, egyesítve levén ott 
minden, a mi ragyogó, Ízléses és célszerű az ipar 
valamennyi ágában produkáltatott Megtalálunk 
mindent, a mi vágyat kelthet, hiúságot kielégíthet, 
sőt ennél is többet. 

A karácsoni vásár e'més kiaknázására irányult 
törekvés a találékonyság bámulatos jeleit tünteti 
elé azon, részint hasznos, de főképen  a luxusnak 
hódoló cikkekben, a melyeknekvtulajdonképi  mífé-
leségét még ezután kell kiismerni. Biliárd-dákónak 
nézed például azt a buzogányt, — a végén kisül, 
hogy az szivarszipka, tőr, csibukszár, halászeszköz, 
lovaglókorbács, távcső, sétabot és esernyő egy sze-
mélyben. Az igaz, hogy egyképen sem ér semmit, 
de azért megveszik, mert ilyen „noch nie dagewe-
sen". Hasonló meglepetések lépten-nyomon kínál-
koznak. 

A vásártérek fiatal  erdőkként tárulnak eléd ; 
a dunapart hasonlít a téli fenyves  sétányához ; a 
kisebb-nagvobb karácsonfák  körül óriás halmazai 
a színes papirláncoknak, aranyos és nem aranyos 
diónak s más szükséges kellékeknek, melyekkel 
az angyal a fát  kiékesiteni eimulaszthatatlan köte-
lességének tartja. 

A vásárlók zaján áthat a zajló Dunának egy-
liangu moraja, melyből néha kihallszik a jégtáblá-
kon tovautazó egy-egy varjúnak kiáltása: kár kár! 
Bizonyosan azért károg, mert eszébe jutott, hogy 
milyen hatalmas erdő lehetett volna abból a sok 
fiatal  növésből. I fallgass  madár I hiszen keserves 
tapasztalásból tudhatod, hogy egyszer van egy 
esztendőben karácson. Ilyenkor hívatlan vendég-
ként ott lábatlankodol a majorság között az udva-
ron s mohón kapdosod el a kukoricaszemeket. De 
mit tudsz te arról, mint dobog az apró népség pici 
szive, midőn a szomszédszobiból egyszerre megszó-
lal a csengettyühang, jeléül annak, hogy „megjött 
az angyal." Nem láttad te soha, mint tárulnak fel 
erre az ajtók; a nagy asztal közepén hogy ragyog 
az ezergyertyás karácsonfa  tündéries fényben,  még 
sokkal szebben, mint a milyenről a kis fiu  és kis 
leány már hetek óta álmodott. Aztán azt sem tu-
dod te csúnya madár, hogy azok a jó szülők épen 
ugy örülnek, mint maguk a gyermekek ; az angyal 
róluk sem feledkezett  meg. 

Ünnepe a szeretetnek légy üdvözölve! 
Már maga a sors ugy rendelte, hogy e vilá-

gon semmi öröm ne legyen teljes. Ennek a szép 
Budapestnek is megvan a maga állandó réme, — 
mely soha sem engedi, hogy teljesen ment legyen 
az aggodalmaktól s ez a rém leginkább fenyeget 
télen. Az ép oly szép, mint hatalmas Dunáról van 
szó. Minden évben óriási költséget okoz a bőszült 
folyam  elleni óvintézkedés a végleges biztonság re-
ménye nélkül. Ily körülmények közt szakértők és 
laikusok élőit nem csekély érdekkel birt Horváth 
Ignácnak, a műegyetem jeles tanárának akadémiai 
székfoglalója,  amelyben a Dunának évek óta foly-
tatott tanulmányozását, ennek eredményeit adta 
elé. A tudós tanárnak tizenhatezer forintjába  ke-
rült ezen munkálkodása, de sikerült is olyan ada-
tokat tüntetni fel,  a melyek bizonyára egy lépéssel 
közelebb vezettek ahoz, hogy a főváros  valahára 
a Dunától rettegni megszűnjön. Kitüntette többek 
közt, hogy a meder a főváros  közt a maximum 
vízmennyiséget nem képes befogadni.  A középviz-
sebességet saját elmés szerkezetű műszerével ha-
tározta meg és 2-2 m.-nek találta. A mérési ada-
toknak csak számításba vétele csaknem 1200 órát 
vett igénybe. - Az előadást élénken megélje-
nézték. 

Tökéletesen igaz, hogy „öregtől tanul az ifjú." 
Van ennek a mondásnak a magyar nyelvben egy 
erőteljesebb alakja is, a mit azonban triviális volta 
miitt mellőztem. Honatyáinak bizonyára nc-m fog-


