
északra fekvő  sziget erődöt Germamaut. — Eddig a 
montenegróiak, kivéve Spizás megszállását nem nyo* 
multak elő. 

Konstantinápoly, nov. 23. Serajevo előkelősége^ 
kinyilatkoztatták a nagyvezér előtt, hogy Bosznia tö* 
rök lakossága minden áldozatra kész, hogy az országot 
eshetőleg szerb támadás ellen megvédjék. 

Szentpétervár, nov. 23. Hivataloson jelentik 23 
ról Bogotból : A törökök tegnap este 8 órakor esős 
időben a Miklós hegy mellett a 3-ik számú üteget 
támadták meg, de visszaverettek. Később a törökök 
élénk fegyver-  ós ágyutüzet folytattak  éjjeli 11 óráig 
A muszkák vesztesége 14 halott és 40 sebesült. 

Konstantinápoly, nov. 23. A devebojuni muszka 
parancsnok levélbelileg érresitette Mukhtárt, hogy Kars 
elesett, az ostromló sereg Erzerum felé  halad felszólítja, 
hogy a vérontás kimóltessék, Erzerum átadására. Mukh-
tár pasa tagadólag váleBzolt. A mai lapok közlik Kars 
bevételét, de tagadják a parancsnok elfogatását. 

Mehemed Ali harmii cezer emberrel Orohaniába 
érkezett, itt megtudta Sakir basától, hogy Ivracánál 
az oroszok támadása visszaveretett, egy orosz lovas 
ezred egészen megsemmisült. 

Mihály herceg Erzerumot megkerülve, Ázsiából 
akarja megtámadni Konstantinápolyt. 

A francia  zűrzavar. 
Mac-Mahon személye immár nincs megkimélve a 

támadásoktól- Kerülő uton bár, de nagyon erősen vág-
nak személyére. 

Igy a „Francé" ezt i r ja : 
Mit tevő legyen a marsai ? 
Ez oly kérdés, melyre mi neki feleletet  adhatunk 
Mindenelőtt egy királyi tempóban irt nyilatkozat-

tal jelentse ki, hogy lemend állásáról. Ha ezt meg-
teszi, hivatkozhatik arra, hogy ellenakaratának oka az, 
mivel a marsai ur jobbra tart, a nemzet pedig csak 
balra akar tartani. 

Ekkor aztán üljön egybe a nemzetgyűlés, mely-
nek Mac Mahon helyébe más elnököt kell választania 
s jelentse ki, hogy neki végkielégítésül három évi 
fizetést  szavaz meg vagyis 18i7. nov. 20-tól 1880. nov. 
20-ig járó összeget, legyen összesen 1.800,000 frank. 

Nagy kérdés az, vájjon n szenátus ismeretes sza-
vaira a kormányfenyitő  bizottság ügyében annak a 
jele-e, hogy a szenátus támogatni fogja-e  Mac-Mahont 
a képviselökaraara ellen ? 

A köztársasági lapok sorra meg voltak lepetve e 
szavazat által. A köztársaságellenes lapok ugy veszik, 
amint történt s a szenátus szavazatában azt látják, 
hogy a szenátus támogatni akarja Mac-Mahont. E nézet 
azonban nem bir alappal, a szenátus szavazatát az 
döntötte el, hogy az „alkotmányos párt", mely külö 
nősen ujjat huz Mac Mahonnal, megsokalta a kormány 
nyilt vád alá helyezését s a köztársasági pártot a sza-
vazásban helybenhagyta Ebből azonban koránsem kö-
vetkezik az, hogy Mac-Mahon nagyon henceghetne a 
többséggel. 

A helyzet súlya abban tekszik, vájjon megfogja  e 
szavazni a többség a kisebbség kormányának a költ 
Bégvetést. Gambetta egyszerűen elfogadta  a bizottság 
elnöki tisztét, de magára a költségvetés megszavazá-
sára nézve csak azt mondta: „A körülményektől függ 
vájjon megszavazzuk-e a költségvetést." E körülmé-
nyek pedig attól függnek,  vájjon a konzervatív párt 
uralma is bukik-e vagy nem ? És ez utóbbi nem bukik. 
A szenátus pártját fogja. 

Minthogy a kisebbség kormányát a szenátus fen 

Ő s s z e l . 
Ősz borult a tájra. Hervadás és enyészet nyomai 

tűnnek fel  mindenütt, merre a Bzein tekint. 
A fák  elvesztették zöld koronájukat s a sárgult 

levelek egyenként hullnak alá, mint a sziv reményei. 
A téreket boritó zöld lepel helyet a dór fehér 

takarója váltá fel. 
A virágok ezrei élettelenül porladnak az enyé-

szet ölén. Sírban pihen az ifjúság  vágya, eloszlott a 
rózeáB kép, melyet a képzelet alkotott a jövőre. 

Mindenütt enyészet, mindenütt halál a természet 
ölén s az emberi kebelben egyaráut. 

A sok rom között csak elvétve nyílik még egy-
egy őszi kikerics, mintegy halotti ékességül. 

Ez a haldokló utolsó 6ohaja. Oh ! láttál-e virág-
koszorút, a koporsón melyben ifjú  élet romjai pihennek? 

A természet halotti ünnepet ül, a nyári élet te-
meti önmagát. 

Most végig sir az őszi szél a kietlen téren s bus 
hangjai halotti zenét tartnak az elhaltak felett,  majd 
zokogva kiált fel  a Iák lombtalan ágai közt a tovább 
sodorja az elhullt leveleket, mig egy mélyedésben 
nyomtalanul temeti el. 

EB a halotti szemfödél  ? . . . . Ez sem hiányzik. 
Borongó köd ereszkedik alá s puha szárnyaival elta-
karja a bus képet, az enyészet és elmúlás fája  emlé-
keinek e jelvényeit. 

Jöjjetek temetésre emberek ! nézzétek a termé-
szet homlokán a sokat jelentő feliratot:  m e m e n t ó 
m o r i I 

Jöjj te ártatlan szenvedő, kinek vállai már ros-
kadnak a reménytelen élet terhei alatt, — uj reményt 
találsz itt az enyészetben: mindennek van véghatára. 
A sir nyugalmat ad. 

Jöjj te irigy, érdem nélkül nagyra törekvő, ki-
nek arca sápadt, mint az elhullt falevél.  Nézd a fel-

iratot s tanuld meg : enyésző kincs után fáradni  hasz-
talan törekvés. 

Jöjj te hatalmas, ki ezrek jólétét s jövőjét te 
szed kockára szeszélyeid valósulásáért s tanuld meg a 
természet romlásán, hogy hatalmad enyésző s az oko-
zott szenvedések jajai, a fakasztott  könyek árja egy-
kor alá fog  temetni. 

• 
• • 

Szép őszi nap vala. Az eget egy fallegfolt  sem 
homályositá. A szél pihent. Csend és nyugalom terűit 
a vidékre. 

Egy percre szünetelt az enyészet folyama  ; B én 
kimenék megtekinteni még egyszer a haldokló termé-
szetet, mielőtt a kegyetlen tél elfedné  szemeink „elől. 

A táj megható képe terűit el előttem. Szivemet 
le nem irható érzések járdák át. A természet drámá-
jának utolsó felvonása  nagy és magasztos alakban 
tűnt fel. 

Olyan vala e bus kép, mint azon emberi arc, 
mely kinai alatt egy izmát sem bírja mnzditni. 

Soká bolyongtam szerteszét egyenként szemlélve 
az enyészet nyomait, mig végre a fáradtság  ós boron-
gó érzések kettős hatásától fáradtan  egy fa  alá dőltem 
pihenni. 

A múlandóságról ábrándoztam. Képzeletem be-
járta a multat, egyenként idézve fel  annak eltűnt örö-
meit, fájó  eseményeit. 

Midőn felettem  végig zug az őszi szél és a fale-
veleket leszaggatva tova röpité és egy völgybe sodorta 
alá; egy levél történetesén lábamhoz hulft  s én felve-
vém. Most feltekinték  a fára,  melynek lombtalan ágain 
egy romladozó madárfészket  pillanték meg. 

Mindenütt dul az enyészet keze. 
Kik voltak e? elhagyott fészek  lakói, mi sors 

érte őket : a falevél  következőleg beszélte el : 
„Midőn a tavasz Uditő melege szétáradt a vidé-

ken s már a munkás természet annyira ment, hogy 
mi is eléállva, a fákat  zöld lombsátorral vontuk be, 
egy tengelic-pár kereste fol  üde árnyainkat. 

Csendes béke és nyugalom honolt körültünk s 
ők örömmel maradtak társaságunkban. 

Szerbia iemlastM|teéLnaintsem fegyveres  beavatkozá-
sit óhájtja. —"Anmí-á^v^óf  nem egyszer célzást tett 
arra, hogy SzelSa |jlc|hkkciója esetében magyar hon-
védeket és husM^o .̂at̂ Kaphat vendégül. Ezen fenye-
getés, noha nincs' sok l á t á s a a megvalósulásra, mégis 
hatáat gyakorol. De Görögország magatartásával az 
orosz lap nagyon •elégületlen s határozottan pálcát tör 
felette.  Mindenek felett'VSkalja  a görögök területi igé-
nyeit, kik birtokukat^ egészen a Balkán aljáig és a 
Duna torkolatáig ' kiterjeszteni szeretnék, ezenkívül 
pedig az Archipelagus összes szigeteire ia számot tar-
tanak. Továbbá azon kifogást  teszi ellenök, hogy a 
szlávokra gőgösen félvállról  néznek s Angolország ál-
tal vonszoltatják magukat. Nagy nemzetek, a melyek-
hez a görögök ia akarnak számíttatni, életképességüket 
az által bizonyítják, hogy tudnak eltérés nélkül baladni 
a nemzeti politika ösvényén, hogy tudják felhasználni 
a körülményeket, hogy tudnak nehéz és Véres áldoza-
tokathozni céljaik elérésére. Ily hősies hazafiségi  Bzel-
lem lelkesítette a görögöket félszázad  előtt a mostani-
aknál sokkal kedvezőtlenebb körülmények mellett, de 
ezen szellem ugy látsrik, most Kananis tengernagygyal 
együtt sirba szállott. A görögök azt mondják, hogy 
hazájuk a szláv fegyver  győzelme eaetében áldozatok 
nélkül is kap valamit a török örökségből. Ezen ész-
járás teljesen méltó a faolajt  és fűszert  áruló kalmá-
rokhoz. A görög hazafiak  haragudtak amiatt, hogy Ig-
natieff  a konstantinápolyi értekezleten csak szlavokról 
beszélt s ignorálta, hogy a Balkán alján a görögök 
egész tömege lakik. De hogy őtet nem ignorálják, — 
szükséges előbb, bogy magára vonja a figyelmet,  ezt 
pedig a görögök elmulasztották tenni. Nem szükséges, 
hogy Oroszország roszakarattal viseltessék a görög 
nemzet iránt, nem szükséges, hogy fejlődési  feltételei-
nek javítását akadályozza, — de hasonlóképen Orosz-
országra nézve nem lesz szükséges, hogy ezen javítás 
jelentékeny mértékben leendő foganatosítását  követelje 
a békekötésnél, melynek feltételeit  ö — az orosz fegy-
ver sikeréiről Ítélve — Törökországra szabni fogja.  A 
görög hazafiak  akkor is panaszkodni fognak,  bogy őket 
észre aem vették, vádolni fogják  a rokonhitü Oroszor-
szágét hittestvérei iránti rokonszenv hiányával, felejt-
vén,, bogy ezen hírhedt bitrokonság reájuk is rótt bi-
zonyos kötelezettségeket, a melyeket ők nem teljesí-
tettek. Oroszország a békekötésnél kétségtelenül tudni 
fogja  Szerbia és Görögország paasiv magatartását meg-
különböztetni, minthogy ezen passivitás okai tökélete-
Ben különbözők. 

Román lapszemle. 
A bukuresti „Románul" visszatérve arra, hogy az 

általa hozott azon bír, miszerint némely magyarok 
részéről titkos fegyveres  betörés terveztetett Romániába 
— a konaervativ párt nemcsak hogy kétkedéssel fo-
gadta, de ugy arról, mint a „Lámpás"-féle  proklama-
cióról is azt állította, bogy mlindkettö a „Románul"-nak 
a jó szomszédok rágalmazására és provokálására ké-
szült koholmánya, a maga 'igazolására majdnem BZÓ-
szerint közli azon levelet, mely a „P. N." nov. 10 iki 
számában megjelent s melyről az állíttatik, hogy egy 
oly egyéntől származik, ki az erdélyi mozgalomban 
tevékeny részt veendett volna. 

Ugyanazon lapban RobeScu I. F. a Pütnakerület 
közigazgatási főnökétől  egy közlemény jelent meg, 
melyben szemére lobbantatik a szerkesztőségnek, hogy 
nyugtalanító híreket tesz közé anélkül, hogy azok va-
lóságáról meggyőzŐduék és konstatáltatik, hogy a Ro-
mánul nov. 6-iki számában rablók garázdálkodásáról 

Házat épitének körünkben s mi kimondhatatlanul 
örültünk a kedves társaságnak. 

Mily boldogok valánk igy együtt, mily szép vala 
az élet! 

A tengelic-pár dallamos énekével viditá fel  a né-
ma táj egyhangúságát s minket örömélvezetben része-
site s mi Viszont gondoskodjunk az ők háborithatlan 
nyugalmukról. 

Kölcsönösen tettük egymásnak kedvesssé az életet 
Igy multak napjaiink, mig a tengelicpár örömá-

mének tetőpontját érte el, midőn boldog családi körük 
egy fiu  és egy leánygyermekkel szaporodott. 

Ezután minden igyekezetök, munkásságuk a kis 
fiókák  nevelése körül összpontosult. 

Csendes estéken, a holdvilág szelíd fényénél  elé-
gülten pihentek meg hajlékukban, míg néha az ajtóba 
kiülve szép énekben adtak kifejezést  boldogságuknak. 

Oh I de nincs öröm bánat nélkül. A tengelic-
család derült egére is vészfelhők  kezdtek tornyosulni. 

A fiókák  már megnőttek s a szülőkkel versenyt 
futták  be a virágos rétet, illatos völgyeket. 

Egy alkalommal a gyermekek magukra mentek 
ki ólelerp keresni. Szabadon játszadozva közelitének 
egy közeit faluhoz,  hol emberek laktak, roszat nem 
sejtve közelitének égy lombos fához,  melyek ágai közt 
egy ismeretied tárgyat pillantottak meg. 

Félélem nélkül közeledtek, BŐt a leányka — kí-
váncsiságának engedve — egészen rászállott a ekkor, 
mielőtt a fiu  segélyére jöhetett volna, villámgyorsan 
zárá magába a kalitka a szeretett testvért. 

Emberi ármány áldozatává lett az életteljében 
viruló leány. 

Később eljött egy fiu,  kinek arcán látszott az ör-
dögi kajánság s a kálitkát a leánynyal együtt magával 
vivé örökös fogaágba,  hol később mások áldozatává lett. 

A fiu  dűh, bánat és kétségbeesés közt tért haza 
gyedül. 

A szülők megtudva sz esetet, ie nem irható bá-
natba estek. Ezen mély fáidalom  áldozata lett később 
az anya, kit egy közeli bokor alá, egy nefelejcs  virág 
tövéhez temetett el gyászoló családja. 

akarja tartani a többség nyakán, természetes, hogy ez 
híóMrt le fogja  azt rázni a költségvetés mégtagadá-

Az uj kormány ezekből az urakból alakulna : 
R o c h e b o n e t elnök és hsdügyér, W e l c h e 

belügyér, D u t i 1 1 e u 1 pénzügyőr, P e I 1 e k i e r tá-
bornök igazságügyér, B a n n e v i l l e külügyér, 0 z é-
n e föfdmivelésügyér,  C-o 11 i g n o n közmunka, F a y e 
közokt.- és G i c q u e 1 tengerészetügyi miniszter. 

Nagyobbára olyanok, kiknek most halljuk először 
nevét is. 

Orosz lapokból. 
A „Golos" a mediació lehetőségéről szólva, azon 

véleményben van, hogy csakis Angolország az, amely 
Törökország javára közbenjárni szeretne ; a többi ha-
talmak semlegesek maradnak. Német- és Olaszország 
— mond a „Golos" — mai napság is azon nézetben 
vannak, mint a háború kezdetekor : ők Oroszországgal 
szemben barátságos semlegességben lesznek. Ausztria 
Magyarország Plevna eleste után is hem találnak in-
dokot fegyverünk  eredményeitől félni  s ez addig ugy 
marad, mig a bárom császár szövetségében maradni 
azáudékoznak. Marad hátra Angolország, vagy helye-
sebben mondva a lord Beaconsfíeldnek  pártja. Az had-
seregünk Erzerum felé  haladásában az angol érdeke-
ket veszélyeztetve látja s ebből következteti, hogy Tö-
rökország megmentésére segédkezet nyújtania kell. 
Csakis Angolország a közbenjárásra vonatkozó indit-
ványt megteheti. De mily eredményt várhat Angolor-
szág vagyis a lord Beaconstield kabinetje ily lépéstől? 
Londonban tudniok kellene, hogy Oroszország bármily 
indítványt elvet, mely azt nem fogja  tartalmazni, amit 
Oroszország elkerülhetlen szükségesnek tart, hogy bé-
két Törökországgal kössön. Ezt pedig a mostani angol 
kormánytól nem lehet várni b így minden kétségen 
kivül Oroszország elveti az angol békejavaslatokat..— 
Mit fog  Angolország ezután tenni ? Vagy tétlenségre 
lesz kárhoztatva, vagy a fegyverhez  nyul. A fegyveres 
közbenjárásnak csakis akkor lehet gyakorlati eredmé-
nye, ha Angolország Plevna bukását s az orosz had-
seregnek a Balkánon tuli elönyomulását képes mega-
kadályozni. Hogy pedig gyakorlati eredménye lehes-
sen, szükséges hogy gyorsan megtörténjék : nagy had-
sereget kellene Törökországba szallitani, de erre leg-
kevesebb bárom hét kell, és még valami : mielőtt ily 
hadsereget átszállítana, a parlamentet is össze kellene 
bivni, miszerint az a kellő költségeket megszavazza, a 
mire szintén legalább 14 nap kívántatik; de ezen öt 
hét alatt portának azon meggyőződésre kellene jutni, mi-
szerint kénytelen lesz Oroszországhoz egy Beparat bé-
kekötésért fordulni,  s ez esetben Beaconsfield  hadse-
rege elkésik. Mindezt jól tudják az angol turkophilok 
valamint azt is, bogy Angolország minden eféU  kísér-
lete botrányos fiaskóval  végződnék. A világba eresz- , 
tett bir az angol közbenjárásról puszta szónak fog 
maradni, mert az nem az angol nemzetnek szilárd 
akarata, banem lord Beaconsfíeldnek  és kabinetjének 
erőtlen tétovázásai. 

A „Szt. Peterburgskija Viedemosti" Szerbia és 
Görögország tétlenségének okait kutatva, a szerb feje 
delemség mellett több körülményt hoz fel  mentségül, 
nevezetesen azt, hogy a mult háborúban szenvedett i 
erkölcsi és anyagi károk dacára valóban készül a harc i 
folytatására,  hogy Ausztria-Magyarország semlegességre i 
ösztönzé és bogy talán Oroszország is diplomatikus I 
bonyodalmak kikerülése végett addig a meddig inkább 1 


