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FZÜI. Pizznpall i Erzsébe t , köztiszteletben élt ú rnő 
Komárombai ) , 64 éves korában . — Ozv. SZOKOLY 
IGNÁCZKÉ szül. F a r k a s Anna (Szokoly Viktor i smer t 
iró édes anyja) Nagy-Váradon 75 éves korában . — 
B E R E C Z ANTALNÉ, szül. W a g n e r Lujza , a jeles fővá
rosi t a n á r neje, 36 éves korában . — Ozv. NÁNÁSY 
GÁBORNÉ, szül . Kirá ly Erzsébe t 80 éves korában 
Debreczenben, — CSÁKY ZSÓFIA grófné 26 éves 
korában Bécsben , h o n n a n hol t tes té t Kassá ra szál
l í to t ták . — E I S L E R FüLöPííÉ szül. Back Karol ina, 
Szeged egyik jó tékony hölgye, 24 éves ko rában . — 
Kállay Béni orsz. képviselő kis fia: ISTVÁN ; két év 
előtt születet t két ikerfia közül most a másodikat is 
e l ragadta a halá l szülői szerető köréből. 

Szerkesztői mondanivaló. 
H . K . A beküldött bárom költemény közül legcsi

nosabb s a mai Ízlésnek is legjobban megfelel a „Végre 
még is . . ." De tartalmi tekintetben ez is köznapi, száz
szor megzengett dolgok ismétlése. A költői beszélyke, 
(vagy románcz?) nagyon gyönge, belső alkat nélküli, 
hangjával a harminczas évek költészetére emlékeztető. 
A sonett sem jobb. S ez a mellett még két nyelvtani vét
séggel is éktelenkedik, holott a sonett a legkisebb foltot 
sem türö forma. íme : bésodortaték (—tatám helyett), 
mert —ikes igének amaz nem első, hanem harmadik 
személyü formája; és: csalóda, esalódék helyett, ugyan
azon okból. 

P a t k ó s z e g . ,,A munkácsi mezőn" czimü költemé
nyében vau némi hangulat ; s bár közölhetőnek nem 
találjuk, meg nem foghatjuk, hogy kerülhetett egy tollból 
ki a más kettővel, melyek czirneit más rovatban fogja 
ön találni. 

O h t r é f á s . . . Érthetetlen szóhalmaz, elég csinos 
formában. 

Szabolcs . „A pir s tojások ünnepe", ez évre már 
későn érkezett. Jövőre felhasználjuk; de ha addig várni 
nem akar : az esetben átteszszük a kijelölt helyre. 

A l ipócz i kőasszony. Népmondákat nem igy, 
minden belső alakítás nélkül s csak csekély frázisokkal 
felékesítve, kell kidolgozni. Nem közölhető. 

K r i t i k á n a l u l . Merengés. Sóhajom. Bitornell. — 
A jövő képe. Allegória, antik jambus sorokban. — Mit 
sem bánom. Hol van oly szép leány. — Honszeretet. 
A Petőji (igy!) Társasághoz (a t. társaság nem köszönné 
meg, ha kiadnék!) — A földmives élete. Szeretsz-e ? 
(Megnyílik a bimbó-ajak) . . . Levél kedvesemnek. Ne 
mondd kedves . . . Lemondani ? 

M é g j ő n i k e l l . Nagy eszmékkel küzdeni, nagy 
szavakat hengergetni, csak annak való a ki teljesen ha
talmában tartja a nyelvet, a kifejezést; igy csupa nehéz
kesség, homály, bombaszt és érthetetlenség az egész vers. 
Pedig kár érte ; meg látszik rajta a fő és az érző sziv 
egyaránt. 

R . M. e m l é k é r e . Magán körben, ismerősök, részt
vevők közt megjárja. Közlésre nem alkalmas, mert iro
dalmi vagy épen költői becscsel egyáltalában nem bír. 

S á r o s p a t a k . B. A. Az érdekes közlemény e hétre 
már későn érkezett, legközelebb fölhasználjuk. 

UETI-JSTJÍJPTAR. April. hó. 

SAKKJÁTÉK 
908-dik számú feladvány. A r n e l l J . - töl . 

Sötét. 

Nap Katholikus és protestáns Görög orosz Izraelita 
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« 4 Maximin ti 4 fiintate 
Sienai Katalin Eutnip 
Fülöp és Jak. a. Fülöp, Jakab 
Athanáz, Zsig. Zsiscmoud 
if feltalálása Kereszt fölfed. 
Mónika, Fióris Flóra, Amália 
Pins pápa, Got. Jámbor 

változásai. (J Utolsó negyei 5-

17 B 9 János |16 
18 Simeon 17 
19 János 18L.B'omr 
20 l'izszentel. ii .19 
21 Janár 20 
22 Paraditns 21 
T4 György 22 Sab. 5. p. 

én 35 perczk. déli 12 óra nt . 

Tilágos.' 
Világos indul s az ötödik lépésre mattot mond. 

9 0 3 - d i k s z á n r a f e l a d v . m e g f e j t é s e . 
Wilmers B.-től. 

Tilágo--. Sötét . 
1. Kh6—g5: Hb5—a7: (a) 
2. H f 5 - d 4 Ke4—ái: (b) 
3. Kg5— í i t. sz. 
4. V mattot ad. 

(a). 
1. o2—dlV 
2. Hf5—d6f Hbö—d6: 
3. Vf7— eb Ke4—f3 
4. Ve6—g4 mat. 

(b 
2. Ha7—c6 
3. Vf7—f*+ K e 4 - d 5 
4. e2—c4: mat. 

Helyese i t f e j t e t t é k m e g : Veszprémben : Fülöp 
József. Oelsén : Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly. Debreczenben : Zagyva, Imre. Miskol-
czon : Har tmann testvérek. Bogláron : Mayer K. Buda
pesten : Németh Péter, K. J . és F. H. Marosvásárhelytt: 
Csipkés Árpád. Kolosmonostoron: Brauner Gyula. T.-
Polgáron: Lyszauer és Műnk. A pesti sakk-kör. 

R ö v i d é r t e s í t é s e k : Veszprém: F . J. A 904 sz. f. 
megfejtésében világos első lépésre VhS—h7 következik 
Ff7—e8, mi történik azután ? 

T n r t a l o m : Tahir bej (arczkép). — A t -szél i 
kocsma (képpel.) — Déryné naplójából (folyt.) — Kec ke-
méthy Anrél (arczkép), — Zubovics uj találmánya (képpel.) —S. 
Konstantinápolyi képek (képpel). — A n'ivényvilág óriásai — 
Salvini Tamás (arczkép). — Egyveleg. — Melléklet: E<ry 
cserkesz „huszár-csiny". — A titkos irás története. — A föld 
népessége. — Itt a háborn. — Irodalom és művészet. — Köz
intézetek, egyletek. — Mi újság? — Halálozások. — Szerkesz
tői mondanivaló. — Nyilt-tér. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő : Nagy ffliklÓS. 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 

Legolcsóbb politikai magyar napilap. 

Előfizetési felhívás 

NEMZETI klRLAP-ra. 
A „Nemzeti Hir lap" tárgyalja a politikai napi kér

déseket rövid, velős, népszerűen tartott vezérczikkekben 
és kisebb közleményekben. I t t megtalálja az olvasó 
törvényhozás üléseiről, bizottságok, szakbizottságok 
pártklubok tanácskozásairól rövid, de kimerítő tudósítá
sokat, távirati és ujdonsági rovatában a legújabb híreket 

Azon általános elismerést, melyet e lap a 
múlt évi szerb-török háború alatt gyors, pontos 
és kimerítő tudósításai által kivívott, igyekezni 
fog az orosz-török háborúk alatt is kiérdemelni. 
Külföldi levelei és hnrcztéri tudósításai lehető 
gyorsasággal és alapossággal fogják olvasóit a 
bekövetkező, s hazánkra nézve oly nagyfontos
ságú napok eseményeiről értesíteni. 

A „Nemzeti Hirlap", mindennap egy ivén, a szük
séghez képest, évenként 50 — 100-szor félivnyi melléklet
tel, ünnep utáni napokban pedig féliven fog meg
jelenni ; s ezúttal is a legolcsóbb politikai napilap, mely 
a hirlapolvasó igényeit kielégítheti. 

A „Nemzeti Hirlap" előfizetési ára: 
Egész évre 16 frt — kr. 
Félévre 8 „ — „ 
Negyedévre 4 „ — „ 
Egy hóra 1 „ 40 „ 

Az előfizetési pénzek a „Nemzeti Hírlap" kiadó
hivatalába (Budapest, Franklin-Társulat egyetem-utcza 
4. sz.; intézendők, legczélszerübben postautalvány utján. 

A „Nemzeti Hirlap' kiadóhivatala. 

Előfizetési felhívás 
a 

KELET NÉPE 
czimü politikai napilapra. 

A KELET NÉPE bátran és határozottan kitűzte az 
ellenzéki zászlót ezelőtt másfél évvel, bátran és határo
zottan fogja azt lobogtatni az uj évbemis. 

A KELET NÉPE a konzervatív irány határozott kép
viselője, minden jóravaló törekvésnek erélyes támoga
tója, minden visszaélésnek, romlottságnak kérlelhetlen 
ostorozója. 

Az orosz-török háború alatt hareztéri tudó
sításai lehető gyorsasággal és alapossággal 
fogják olvasóit a bekövetkező, s hazánkra 
nézve oly nagy fontosságú napi-eseményekről 
értesíteni. 

A KELET NÉPE hetenként hatszor egy nagy íven 
— a szükséghez képest félivnyi melléklettel — ünnep 
utáni napokon pedig féliven mint esti lap, tehát minden
nap megjelenik. 

A „Kelet Népe" előfizetési á ra : 
Egész évre 20 frt — kr. 
Félévre 10 „ — „ 
Negyedévre 5 -, — „ 
Egy hóra 1 „ 80 „ 

A „KELET SÉPE" kiadóhivatala. 
(Budapest, egyetem-utcza 4.) 

Bgy hatazor hauabzott petit Bor, Tatfj annak helye egyszeri igtatágnál 
U krajczai; többszín tgtatésnal 10 krajezár. Béijegdlj külön minden 

IgUtAs ntén 80 ki. HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk •zárnám hirdetményeket elfogad Bí-ftfl'en; Hatat* 
síéin és Vegler WallAschKasee fc 10, MOSS* R. Saiw.tatt* Nr. 8 tt 

Oppelik A. Wolkeüe Nr. 2S. 

í r t 2 .50 80 centiméter bosszú frt 2 .50 
valódi hajfonat ok. 
teljesek, betét nélkül és minden hozzávegyités léikül, 
csupa tiszta, természetes emberhajból: 2£ frt o. é.; szeb 
bek 3 frt, 3Í frt, 4 frt, egész 5 frtig a legpompásabbak. 

V i d é k i m e g r e n d e l é s e k utánvét mellett, 
pontosan,szorosan a bajminta szerint eszközöltetnek 

lest tetsiS tárntk lfeiíc?eset bectirtltetiek. 
j L ö w e n b e i n J . hajfonat-gyára 

Budapest, hu mezö-utrza 30-ik a u i i n , 1. emelet. 
Fürt chignonok a legolcsóbban. .iir.i 

A legjobb és legolcsóbb 

vasbntorok kertek és termek számára, 
valamint a legújabb szabadékozott toló ágnak, rugó-
matráezczal és kárpitozással, összetolhatok mint egy 
trumeau-szekrény,' ajánl 

F E I W Z L L I P Ó T , 
vasbutor- és takaréktüzhely-gyáros, Budapesten. Raktár : 
ország-út 43. sz., a nemzeti színház közelében. — Képe* 
árjegyzékek bérmentve. — Ugyanott egy új, 4 kerekű 
angol tűzi fecskendj is igen olcsón kapható. 3397 

if 

ERZSÉBET SOSFURDO 
Budán. 

A gyógyhely keserűvíz forrásai legjobb sikerrel hasz
nálhatók következő betegségeknél: vé rbőség , fejfájás, fül
zúgás, szédülés, ájulás, szívdobogás, mellszorulás; i d t t l t 
b é l h u r u t , makacs székszorulás, má j és epeba jok , l épda -
g a n a t , a r a n y é r , r á s z t és mohkor , túlságos e lh ízás , kösz 
vény, idült börkütegek a görvélykór enyhébb alakjai és női 
bajok, idült méh- és petefészeklob, tisztulási zavarok, fehér
folyás, sfb; — Egészséges fekvés, tiszta üde levegő, jutányos 
lakások, jó vendéglő, többnemü szórakozás. — A z E r z s é b e t -
kosorűviz for rás , belső és kü l ső használata, mindennemű 
fürdők, méhzuhanyok stb. Rendelő fürdöorvos Dr. Bruck 
Jakab , Budapest, bálvány-utcza, Mocsonyi-féle ház. 

A MÍJDJ níiis ló lén H i . 
A társaskocsik, Pestről állomási hely Józseftér, — óránként 
közlekednek. — Egyéb felvilágosítást nyújt a fürdő-orvos 

3338 igazgatóság. 

FEREG-POR 
kitűnő minőségű, 

moly-tinktura, kámphor, naphtalin, patscliooli-fü ajánlja 
3292 N E R U D A N Á N D O R , 

H a t v a n i u t c z a Í O . s z . „ a z a r a n y m é h k a s h o z . " 

Egyenes forrásbői. 
I C Szalon-garnitúrák ~Vb 

nagy választékban és lelkiismeretesen készítve, kapha
tók telepemen; az árak, min tán magam lévén a ké
szítő, magától érthetőleg a legolcsóbbak. Termem j 
létezik a váczi körúton , 6 1 . sz . , I . emeleten, a 
templommal szemben. Tisztelettel 
3340 K A R N E R J Ó Z S E F , k á r p i t o s - m e s t e r . 

A FRANKI IN-TufMII AT m a s y irod'intézet kiadásában^ndifi)^! egyetem-utcza 4) megjelent és kapható: 

ír iÉezés az emberekkel. 
\ Irta ( 
> B. KNIGGE ADOLF. 
'A. t i z e n ü t ü < l i l < j a v í t o t t k i a d á s xzta»> 

J N A G Y ISTVÁN. J 
) Két kötet. ( 

) i két rész egy csinos vászonkStetbe kötw 1 frt SOkrA 

Előfizetési föltételek: VASÁBNAPI ÚJSÁG és 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 

í egész évre-. .. 6 írt 

18. szám. --1877. 
egyfttt: { ^ é ™ " ̂  ^ [ Csupán . V A S Á R I UJ8ÁG : { g f c / " * " " » ^ | Cs-pan . POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: [ ^ , ;. "_ 3 

XXIV. évfolyam. 

TÖRÖK VENDÉGEINK. 

B
UDAPEST vasárnap óta folyton ünnepel. 

Vendégek vannak körében, kiket a 
szeretet hozott ide, a barátság, a test

véri vonzalom érzete, s kik itt baráti rokon
szenvet és oly fogadtatást találtak, minő 
csak önkényt jöhet s minőt lehetetlen volna 
megrendelni hivatalosan. A főváros sok fé
nyes fogadást és lelkes örömet látott már; de 
a milyen a török vendégek üdvözlése volt, 
olyat csak nagy időközökben és nagy ese
mények közepette tud följegyezni egy-egy 
ország fővárosa krónikájába. Maguk a 
keleti fényhez szokott törökök is nem egy
szer mondták, hogy „álmodni sem mertek 
volna ilyen fogadtatásról, a toll azt leirni 
nem tudja s a nyelv görcsöket kap, ha azt 
elbeszélni megpróbálja." 

Valóban nehéz ugy leirni és ugy jelle
mezni a török vendégek fogadását a fővá
ros lakossága részéről, hogy arról annak 
hü fogalma legyen, ki nem volt tanuja. 
Készt vesz ebben minden, szívvel-lélekkel, 
nagy és kicsiny, ifjú és öreg, férfi és nő, 
— csupán egy van, a kinek nem látszik 
tudomásának lenni róla: a „hivatalos" 
Magyarország. De a „nem-hivatalos" or
szág, az lelkesen ünnepli vendégeinket s 
a főváros oly meleg kifejezést ad az egész 
ország érzelmeinek, hogy ha valamiben, 
ugy ebben bizonyára megérdemli az „or
szág szive" nevét. 

A meri-e csak járnak, mindenütt örömri-
valgással fogadja a nép, kendőlobogtatással 
és kalapemelgetéssel üdvözli; ifjaink azon 
vannak, hogy kellemessé tegyék itt mula-
tásukat, szórakoztatják, elvezetik a látni 
érdemes helyekre; országos gyűjtemé
nyeink, tudományos és müintézeteink 
megnyílnak előttök, s elibök tárják kincsei
ket ; színházaink ünnepi előadásokat, egy
leteink társas összejöveteleket rendeznek 
tiszteletökre. 

„Éljen a szofta," ez most az „adjon-
isten" és „fogadj-isten" Budapesten. Hogy 
miért szofta ? ki tudná megmondani, ha 
csak nem azért, hogy mitőlünk egyetemi 
ifjak vittek kardot Abdul-Kerimnek, s a 
török küldöttség most a „magyar szofták" 
látogatását viszonozza. A közönség laikus 

Budapest, május 6. 
része azt hiszi, hogy ezek szofták s cso
dálkozik, mért nem járnak egyenlő ruhá
ban? Pedig hát a magyarázata egyszerű, 
s abban áll, hogy a törökök látogató kül
döttségében képviselve van minden rang, 
állás és osztály s van köztük pap, tanár, 
iró, képviselő, diplomatanövendék stb. csak 
épen a szofta az, a ki köztök — egy sincs. 

De azért őket nálunk mégis szófiák
nak nevezik, öreg vezetőjüket se véve 

ki, ki ezelőtt negyven esztendővel lehe
tett szofta, a minek Magyarországon most 
megtették; „szofták ők" nekünk mind, a 
másik pap is, a ki pedig szintén maga
sabb rangú szolgája a prófétának, a kato
nai egyenruhás szürke szakállú férfi, a 
szofta-kinézésü hodsa s a többi, polgári 
ruhás ifjabb vendég, némelyik a „mektebi 
szultáni" felirattal kabátja gallérján. 

Megérkezésüknek mindjárt harmad-

S Z U L E J M A N S E J K E F E N D I . 
(Borsos,, Doctor é s Varságh f ényképe n t á n . ) 
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napján a főváros egyik legelső műtermében 
le is vették egy szép festői csoportban a 
különböző korú, állású, rangú és szárma
zású ,,szofták"-at, s mi is be szándékozunk 
mutatni őket olvasóinknak valamennyit 
igy együtt, — azonban addig is ismerked
jünk meg velők egyenként közelebbről az 
őket megillető sorrendben. 

SEIKH SZULEJMAN EFENDI, a küldöttség 
vezetője, mindenesetre a legérdekesebb 
egyéniség köztök. Ő a középázsiai klas-
tromok és humánus intézetek főapátja és 
igazgatója. Középtermetű, özbeg typusu 
öreg ur ; a seikh-föveget fején fehér turbán 
köriti és e fölé két ujjnyi széles arany sze
gély van kötve kiválóbb diszü öltözködés
nél. A szokásos övet, mely ezüst csattokból 
áll, drága kövek diszitik derekán. Köpenye 
van legalább húsz darab, egyik szebb és 
drágább a másiknál, minden kimenetelnél 
mást vesz magára. Egyik nehéz lilaszin 
bársony, áttörve aranynyal, a másik rózsa
szín, virágos diszitéssel, a harmadik sárga 
teveszőr aranynyal kivarrva és igy tovább. I 
Ruházatát napjában többször változtatja. 

Életrajzi adatait kérve tőle, elmondott 
sok mindent, csak egyet nem akart velem 
tudatni, születése helyét. Minden kérdé
semre azt válaszolta, hogy közép-ázsiai 
özbeg, s hogy születéshelyét ha megmondja, 
akkor sem tudjuk, hol van, s nem is érde
kelheti a magyar közönséget. Születési évét 
sem mondta, csak annyit tudtam belőle 
kicsalni, hogy körülbelől 57—58 éves lehet 
jelenleg. De a mily fukar volt ezekben az 
adatokban, ép oly bőbeszédű és terjengő 
volt utazásainak s nyelvismereteinek el
mondásában. Négy nyelvet beszél: a törö
köt, persát, arabot és a dsagatajit. Ez 
utóbbira, mint anyanyelvére végtelenül 
büszke, annyira, hogy ha valakinek bemu
tattam (pedig soknak bemutattam) rögtön 
azt kivánta általam elmondatni, hogy ő a 
dsagataji nyelvet is beszéli s hogy ő ennek 
megtanulását minden magyarnak ajánlja, 
inert ez a nyelv képezi a magyar és török 
nemzet közötti szoros kapcsot. Hogy a 
magyarokat e nyelv megtanulására rábírja 
és mintegy arra édesgesse, Mir Ali Sir 
Nevaji költőnek, egy pompás és igen nagy
becsű példányát ajándékozta a múzeumi 
könyvtárnak. A mű 700 levélből áll, nagy 
folio alakban, szép talikh kézirás, a papir 
hindabadi. A lapok szélei diszes keretüek 
és itt-ott rajzok is diszitik. Megigérte, 
hogy ha a keleti török nyelv iránti érdek
lődés nálunk nagyobb lesz, még több 
könyvet is fog küldeni. Az unicum-pél-
dány mindenesetre megér egy pár ezer 
forintot. 

A seikh fiatal korában vetődött Kon-
stantinápolyba s ott tanulmányai végezté
vel az özbeg tekke (klastrom) seikhjévé 
(apátjává) neveztetett ki. E tisztet és állást 
foglalja el már 32 év óta, s mint ilyen az 
összes közép-ázsiai intézetek főgondnoka 
és igazgatója. Nagy és sok teendők vannak 
ez állással összekapcsolva, mennyiben ő 
egyszersmind a közép-ázsiaiaknak jogügyi 
képviselője is. Büszke utazásaira is. Bejárta 
a mohammedán világ minden zegét-zugát. 
Elhatolt a khinai falig, járt Indiában, az 
indiai szigeteken, Egyiptomban, s a nép
ismeretben nagy jártassága van. Utazásá
ban becses tapasztalatokat szerzett. A 
nemzeti múzeum ásvány- és állattárá
ban igen örült, ha egy-egy ismerős tárgyra 
akadt, pedig nagyon sok és szép tár
gyat látott ott ismerőst, s minden iránt 

kiváló érdekeltséggel viseltetett. Egyik 
este majdnem két órai előadást tartott 
nekem az emberi tudományokról, melyek
nek száma szerinte 160, s ezek közé tar
tozik a khemia, az álomfejtés, a madarak 
repülésének tudománya és sok egyéb. Kü
lönösen a khemiáról szeretett beszélni. 
Másnap a vegytani laboratóriumban Than 
Károly egy pár igen érdekes mutatványt 
tartott, a miket az öreg ur a megütközés 
és leveretés érzetével nézett. Mikor haza 
jöttünk a sok látogatásból, egészen más 
világban láttam az öreg urat. Hasonló 
meglepetés várta őt majdnem mindenütt. 
Az öreg ur életében e pár nap igen nagy 
változást jelez. Mennyi szép illúzió, meny
nyi képzelet szakadt meg ilyen rövid idő 
alatt! Egyik jellemvonása az érdekes tár
salgás és a leleményes adomák. Minden 
alkalomra tud mondani egy-egy jóizü 
adomát, vagy érdekes ötletet. Midőn a 
mintaszerű uj városházat megnézte és a 
főpolgármester a lépcsőn levezette, meg
állt egy perezre s igy szólt: ,,Ez a pompás 
palota eszembe juttatja azt, hogy Moham-
med próféta, midőn felvitték az égbe, any-
nyira megszerette azt, hogy többé ki nem 
akart menni belőle; én is épen igy vagyok 
itt ezzel. Ha most karonfogva nem vinné
nek, ki nem mennék innen soha." Az irók 
és művészek társaságában bemutatják 
neki a nemzeti színház egyik elsőrendű 
tagját; nevének hallására azonnal kész a 
szójáték a Felek (ég) és annak fia között. 
Midőn aztán a művész nejét is bemutatták, 
igy szólt: ,,Ha ön az ég: neje az égnek 
holdja." (Ez a legszebb bók a keletieknél). 
Bemutatják egyik költőnket és nejét, mire 
az öreg ur igy szól a költőhöz : ,,Ön min
denesetre kitűnő költő, mert van angyala, 
a ki lelkesítse." Ez igy megy egymásután. 
A művészet is tudja lelkesíteni. A népszín
ház előadásán a lelkesítő rögtönzés után 
lelkesedésében lehúzta értékes gyűrűjét és 
a művésznőnek akarta dobni a színpadra. 
Senki sem sejtené az öreg úrban azt a 
tüzet, mi benne lakozik, ha nem látja őt 
lelkesülni. Pedig ez nála nagyon hamar 
fellobog. Ifjúi lángra gyúl egy pillanat 
alatt s akkor az itjakon is túltesz. E szó 
„muszka" elég arra, hogy szemei vadul 
forogjanak és a harag lávaként folyjon be
lőle. Mint keleti ember szereti a nyugal
mat is. Az a futtatás, ami vele pár nap óta 
történt, nagyon megviselte, s nem egyszer 
sóhajtott nyugalom után. Az írói körben, 
hol folyvást mintegy kétszáz ember zsi
bongott körülötte, és közbe zongora és 
czimbalomjáték s ének hangzott egy
mást felváltva, izgatott lett , s mind
egyre azt kérdezte: „mért nem ülnek le 
ezek a vendégek?" Az ő hite szerint sok
kal okosabb, ha az ember nyugodtan ülhet 
és hallgathat. 

A seikh sokat tett és tesz — különben 
állásánál fogva sokat is tehet — a köz
ügyekért. Befolyása és hatásköre igen nagy 
és ezt kínálkozó alkalmakkor használni is 
szokta. 

HODSA MEHEMMED EFENDI, rangban a 
második, nem oly vérmes és heves termé
szetű, mint a seikh, hanem azért nem ke-
vésbbé lelkes. A küldöttek között ő beszélt 
legtöbbet a lakomák alkalmával és talpra
esett felköszöntőivel nem egyszer ragadta 
el a vendégeket. A Bagdadhoz tartozó Szu-
lejmanie városban született, s iskoláit 
ugyanott végezte a nagy tudományáról 
hires Oszmán Efendi vezetése alatt. A hat

vanas években Konstantinápolyban tele
pedett le s ott az összes könyvtáraknak 
rendezésével és lajstromozásával bizták 
meg. E nagy munkát hat év alatt egy
öntetűen végezvén mindenütt, e téren nagy 
érdemeket szerzett. Ezután a hires Jeni 
Dsami medreszéjében a jog és logika taná
rává neveztetett ki, mely állásban van ez 
időszerint is. 

HÜSZNI B E J az előbbiektől teljesen 
elütő egyéniség, ő az újonnan alakult 
török képviselőház tagja, melyben Adri-
nápoly városát képviseli. Az ujabb irányú 
török férfiak közül való. Felvilágosodott 
és talpig derék embernek ismertem ki. 
Hányszor sóhajtott fel nemzete elmaradása 
s annak oka fölött! A legnagyobb bajokat 
magában a kormányban, különösen a kor
mányférfiakban találja. A haladásnak nagy 
barátja, ő t kiválóan a tudományos intéz
mények és mint nagybirtokost a gazdasági 
gépgyárak érdekelik. A török-magyar ba
rátságot nem szavakban keresi, hanem 
tettben. Eddig Angliából hozatott gépe
ket és eszközöket a török földbirtokos, 
ezután tőlünk akarják hozatni. Összeköt
tetésben akar maradni velünk folyvást, 
hogy a mi jót és hasznosat itt látott, azt 
otthon meghonosítsa. A földmivelés és 
kereskedés terén nemcsak gyakorlati jár
tassággal, hanem elméleti ismeretekkel is 
bir. Jelenleg 48 éves, szép képzettségű 
férfi és ügyes szónok. Ha Törökországnak 
sok ilyen gondolkozású képviselője volna, 
akkor alkotmánya megteremné áldásait. 

MEHEMMED MÜKHLISZ EFENDI a galata-
szeráji lyceum (Mektebi Szultáni) aligaz
gatója. Némelyek ezredesnek hitték egyen
ruhája miatt. Apja Abdul-Baki Kasztamu-
niában előkelő állást foglalt el. Mehemmed 
Mükhlisz született Kasztamuniban 1837-
ben. Isztambulban az orvosegyetemen a 
sebészetet tanulmányozta, s az akkor kitört 
orosz háborúban a rumeliai hadseregnek 
tartalékosai sorában a hatodik ezrednek 
harmadik zászlóaljában mint orvossebész 
a szebasztopoli és kurdisztani ütközetek
ben részt vett. A háború után a rendőrmi
nisztériumban nyert fősebészi állást. 10 
év után lépett ki a katonaságból és ekkor 
Krétában az iszfakiai szandsákban mint a 
kerületi gyűlés tagja nyert alkalmaztatást. 
Nyolcz évi itteni működése után a „Mek
tebi Szultáni" nevű lycéum aligazgatója 
lett. Egyike a legigyekvőbb és a művelő
dés iránt leginkább érdeklődő férfiaknak. 
Haladásunkat látva egyik másik-téren, 
elkomorulva mélyedt magába. Különösen 
a Margitsziget adott neki anyagot a gon
dolkozásra. Mikor a sziget berendezését 
és állapotát bemutattuk neki és mindenről 
felvilágosítást nyert, felkiáltott: „Bezzeg a 
mi főuraink nem tudják az élvezetest a 
hasznossal egybekötni. Palotákat építenek 
egymásután, fényesen berendezik s egy 
évben alig töltenek benne száz napot, 
haszontalanul elkorhad, elpusztul. Igy 
mennek tönkre a mi főuraink egymás
után!" Azt tapasztaltam, hogy a török 
kormány gépezetének hiányait igen jól 
ismeri s szeretne rajtok segíteni, de pes-
simista, s ilyenkor igy szokott felkiáltani: 
Ne csare ! (Mi haszna!) 

AHMED FAZIL EFENDI. A legrokonszen
vesebb alakok egyike. Csendes, hallgatag 
ifjú, a török magánjog tanára. Ritkán 
találhatni ilyen felvilágosult mohammedán 
papot. Az első napokban ő látszott a kül
döttség szón'okának, később azonban bizo-
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nyos okok miatt teljesen elnémult. A kép
tárakról és egyéb az iszlám által tiltott 
dolgokról nagy felvilágosultsággal nyilat
kozott. A Koránnak erre vonatkozó tilal
mait elévülteknek tartja. A persa és arab 
nyelvet tökéletesen birja s rendesen persa 
és arab virágokkal disziti török beszédjét. 
Született 1850-ben Antakia városában, s 
ott tanulván, később Aleppóba ment s ott 
török jogot tanult. Isztambulban teleped
vén meg, a katonai középtanodában az 
arab nyelv tanárává neveztetett ki, s most 
is ott van alkalmazva. Tanit továbbá a 
„Mektebi Szultáni" nevű egyetemen török 
magánjogot. FazilEfendinek irodalmi mű
ködése is van, egy pár csinos költeményét 
fel is olvasta nekem s megigérte, hogy 
gyűjteményét megküldi. V. Murád szultánt 
trónraléptekor egy szép költeménynyel 
üdvözölte, s rá nemsokára a molláhk közé 
fölvétetett. 

ABDÜL BAKI BEJ , a hires Szarni vezir 
pasa fia, született 1853-ban Viddinben, 
mikor is atyja a viddini vilajet kormány
zója volt. A „mahruszei aklam" nevű hiva
talnok-képző iskolában végzett tanulmá
nyai után előbb az igazságügyi miniszté
riumban, majd a külügyminisztériumban 
nyert alkalmazást, hol jelenleg is műkö
dik. Csendes és elegáns magatartású, kissé 
akadozó beszédű fiatal ember. 

MEHEMMED TEVFIK EFENDI, a „Baszi-
ret" czimü lap munkatársa és a„Csailak" 
(„Héja") czimü élezlap szerkesztője. Isz
tambulban született. Az uj-török pártnak 
„Mukhbir" („Hirnök") czimü lapjában 
kezdette meg hirlapirói működését, azóta 
munkatársa volt az „Isztambul", „Huda-
vendigjar", „Terakki" és más lapoknak. 
Eredeti ember, élezeit nem vesztegeti be
szédjében; hanem annál borsosabban 
tálalja fel lapjában. Azt mondják, hogy 
nagyon sebtiben dolgozik. Hétfőn jelenik 
meg lapja, s vasárnapig képtárgyról vagy 
szövegről egyátalán nem gondolkozik. Leül 
s hevenyében megírja egymaga az egész 
lapot, mely különben nem is valami nagy. 
Itt időzése alatt is mindig az utolsó órá
ban ütötte össze tudósításait lapja számára. 
Sokat irt, s mint mondja, nagyon szépen 
referált. Egyik bankét alkalmával egy 5—6 
sorú magyar felköszöntőt akart felolvasni, 
de társai lebeszélték róla, mondván, hogy 
ez a bankét nem „Csailak". 

RAIF B E J , Huszni Bej országgyűlési 
képviselő fia, 24 éves ifjú, Adrinápolyban 
született, egy ideig katona volt, de később 
kilépett a katonaságból s tanulmányaival 
foglalkozik. 

A közönség által szoftákn&k tartott 
tanulók, a „Mektebi Szultáni" czimü 
polytechnikum-féle intézet növendékei, he
ten vannak. Fiatal emberek és európai 
műveltséggel birnak. Majdnem mindnyájan 
beszélnek francziául, legjobban beszél 
Nuri Resad Bej és Ragib Murád Sza-
ridsa Bej. 

NUKI RESAD Konstantinápolyban szü
letett 1857-ben. Nem akarják róla elhinni, 
hogy nem Parisban tanulta a franczia nyel
vet, olyan szépen és folyékonyan beszéli 
azt. Bizonyos mélabús hangon beszél, 
különösen ha a törökök sorsáról szól. 
Tanulmányait a szmirnai középtanodában 
végezte, hol a görög nyelvet is elsajátí
totta. A galata-szeraji lyczeumban már 17 
éves korában diplomát kapott. Most a 
mérnöki tudományokat, különösen a hid-
és utépitészetet tanulmányozza. 

RAGIB BEJ Görögországban Negropon-
teban született 1857-ben; egy a görög 
függetlenségi harezban a görögök ellen 
nevezetes szerepet játszott családból szár
mazott. 1869-ben végezte a görög gynmá-
ziumot Negroponteban, s azóta a galata-
szeraji lyceum hallgatója. Tüzesen szónokol 
s köztünk „török Robespierre" nevet 
nyert. 

MEHEMMED SEMSZEDDIN BEJ cserkesz 
származású. Apja az oroszok ellen harczolt 
egyik cserkesz törzs feje volt. Az oroszok 
által kegyetlenül kiűzött cserkeszekkel jött 
Törökországba, s ott törökül megtanulva 
és a középtanodákat végezve, a „Mektebi 
Szultáni"-be vétetett fel.' 

ESSZAD BEJ Kenan pasa fia, és Esszad 
Mükhlisz pasának, a hires költőnek és 
vezirnek unokája, 1856-ban született An-
gorában; elvégezvén iskoláit, a „Mektebi 
Szultáni" intézetbe lépett. 

ALI DZSEVAD BEJ a hires boldogult 
Haszan Takhszin pasának fia, 1857-ben 
született Isztambulban. Megigérte, hogy 
a magyar nyelvet egy év alatt meg fogja 
tanulni. 

RIZA és HASSZÁN Bejek szintén a ne
vezett tanoda növendékei. 

/>/•. Erődi Béla. 

Déryné naplójából. 
VII. 

Fogyatkozások. Gyakorlatok a la Demotihenet. A Fáy-
csahiil. Déry. 

E közben folytak a játékok rendiben, 
az idő haladt s én mindig szorgalmasabb 
lettem. Most azonban, csak ugy részle
tenként, értésemre kezdték adogatni, hogy 
mennyi sok gyalulni való van rajtam, a 
miről én magamon észre se vettem, hogy 
az hiba. 

Nevezetesen az .s-etnem tudtam jól ki
mondani, ugy hogy mikor azt kiáltottam 
„segítség!" ez oly lágyan hangzott, mint 
„szegitszég!" csaknem annyira sziszegve, 
hanem olyan valami seppegés-formán. 

Már most szerepeket osztottak volna 
a számomra; de ki akarván engem e hibá
ból gyógyítani, azt mondja egyik színész, 
Kemény ur : 

— Jó jó, hiszen mind jó volna, de 
nagy színésznő nem lesz belőle soha. Ha 
valami kisasszonyt, vagy dámát játszik: 
hát akkor is ugy fogja mondani: „czak 
teszszék?" Nem lesz nagy színésznő soha! 

Nekem elszorult a szivem. Igy hát vége 
mindennek, mondám könyes szemmel, 
hasztalan minden tanulásom. 

— Egy mód ugyan volna, — mondja 
Kemény ur — de oda vastürelem, szor
galom, fáradhatatlan gyakorlat kell. 

Én csak gondolkozóba estem. Akkor 
mindjárt szégyeltem hozzá menni, de 
midőn egyszer félre vonult, csak oda som
polyogtam hozzá. 

— Édes Kemény ur — én látom, hogy 
maga nekem jó akaróm; mondja meg ne
kem, mit kell cselekednem, hogy jól mond
jam ki az s-et? Ha ember megteheti, én 
megteszem. 

Kemény ur mosolygott. 
— Hát addig kell, — viszonzá — 

mikor magára van, vagy otthon valakivel 
beszél, az s-et keményen hangoztatni, míg 
jó tisztán hangzik, ha pedig az sem hasz
nál, egy golyót kell a nyelve alá tenni s 
azt egy hónapig is ott viselni. 

Igen megijedtem. Egy hónapig nem 
játszani! No volt nekem drága dolog! Nem 
győztem hova bújni, hogy — midőn időm 
volt — szüntelen az s-t hangoztassam jó 
keményen, egy rőfnyire is kihúztam azt a 
szegény s-t, hogy C6ak golyót ne kössenek 
a nyelvem alá. 

Csakugyan nagysokára sikerült is las
sanként menekülnöm e hibáimtól s mon
dák, hogy minden játékban észre lehet 
venni, mennyire tisztábban ejtem ki a 
szókat. 

De nemcsak ez az egy faragni való volt 
rajtam. 

„Most már, mondák, itt volna egy 
roppant nagy ária a „Perzeusz és Andro-
méda" nevű daljátókból. Elveszszük Cza-
gányinétól és Rózsikának osztanánk ki, de 
parányi az istenadta, mint egy kis veres 
mókus, ugy hogy alig lehet ráakadni a 
sűrű haja közt. Aztán nem is volna olyan 
igen kicsiny, de mily görbén áll előre ha
jolva! Még görbe hátú lesz! Ha egyenesen 
állna, mindjárt magasabbnak látszanék 
egy fél rőffeí." 

Oh istenem! bárcsak soha ne tanultam 
volna rámán himezni attól a csúnya sváb-
nétól! Mert csakugyan, minthogy igen 
gyenge testalkatú voltam, igen előre tar
tottam a nyakam az egész napi előre
hajlás által. 

Volt a színháznál egy igen igen szép 
leány, de igen gyenge színésznő, s csak a 
chorusban énekelt. Neve volt Bárány 
Katicza. Ez engem eleitől fogva igen sze
retett, öltöztetett, hajamat csinálta, — 
mint monda, hogy szép legyek. 

Most is „jöjjön kis Róza" —monda, — 
„nekem most már kevés, vagy épen semmi 
dolgom nem lesz. Befűzöm én magát min
den reggel, kinövi azt maga az én kezem 
alatt,— ne búsuljon!" (Mert már megint 
pityergőre állt a szám.) 

Csináltatott nekem a keztyüsnél fényes 
fekete bőrből egy széles hózentrágert (csak 
tudnám, hogy irjam magyarul), egy széles 
fekete övvel, melynek két szárnyával oly 
erősen lepántolta két vállamat hátamon 
keresztül véve, szintúgy nyögtem bele. 

Szegény anyám is sokat pirongatott 
ezért a hibámért; riktájkba is egyenesül
tem én rögtön, ha megszólított, de csak 
arra a perezre. A következőben már 
megint csak összesüppedtem. No most, 
igy megpántolva, nem volt módomban az 
összesüppedés. 

Ezt a szép Katiczát Vida ur megsze
rette, nőül vette s kivitte magával később 
jószágára Törtelybe, s ott lakott azontúl 
anyjával együtt a kastélyban. 

Ez idő folytában sok nemeslelkü párt
fogóra találtam. Nevezetesen ott lakott 
Gombán egy igen gazdag nagy család, a 
nagy nevű Fáy-család, az öreg Fáy László 
ur két fiával és két leányával. Az egyik fia 
volt, — ki ne ismerné? — a szép eszű, 
országos hírű Fáy András. A másik Laczi. 
A két testvér egészen különböző termé
szetű volt. Andris már oly fiatal korában 
is búskomolyságra hajló, Laczi pedig 
örökké vidám, lehet mondani, pajkos, 
kedélyes fiatal ember volt, s annál pajzá
nabb, minél komolyabb amaz. Ha Andris 
elmerengett, Laczi nyakába borult, meg
fogta két kezével a fejét, össze-vissza csó
kolta, haját összeborzolta. Szegény Andris 
majd belefúlt a nagy szeretetbe, az öreg ur 
pedig tekintélyes hasát tartva, kaczagott 
enyelgésükön. 
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A két gyönyörű leány valóságos angyal 
volt, Zsuzscsa, ki szépségével elbájolta fél 
Pest ifjúságát, egy nemes keblű, jó szivü 
lény, de sok udvarlója levén, szörnyű ko-
kett volt, ugy hogy a ki fiatal ember csak 
körében forgott, az örülésig el tudta kábí
tani. Sok gazdag ifjú volt kérője; de ő 
nyíltan megmondotta, hogy ő egy fiatalhoz 
se megyén férjhez, mert ő neki a Dárius 
kincse se volna elég. Ő egy roppant nagy 
birtokú öreg urat akar férjül, ki soha se 
sokalja, bármennyit költsön is. Csak
ugyan nagy pompát is űzött, kevés viselő 
öltönyt lehetett rajta látni, — többnyire 
uszályos kék atlasz-ruhában járt, fehér 
rózsákkal és szalagokkal diszitve, nyaka, 
homloka tele rakva ékszerekkel s ujjai 
csak ugy ragyogtak a sok köves és brillián-
tos gyűrűtől. Aztán az volt a szokása, 
hogy soha sem ült a divánra, hanem föl
vetette magát az ágyra a szép ruháival, 
melyekből minden szinü volt neki egy-két 
nehéz selyem. 

De Borcsa, a kisebbik, maga volt a 
megtestesült szelidség, ártatlanság és egy
szerűség. Gyönyörű, bájoló nagy sötét 
szemei voltak s szelid arczának kedves 
barátságos vonásai, melylyel leigézett 
mindenkit. Ő rajta ritkán lehetett egyebet 
látni egyszerű fehér ruhánál, minden ékszer 
nélkül, szép fekete fürtéi közé tűzött egy-
egy rózsát legfölebb. Őt nem zsibongták 
körül az udvarlók, — távol tudott tartani 
mindenkit magától, — mert már gyermek
leányka korában eljegyezték egy rokoná
val, Gábri Pistával. Hat évig szerették 
egymást és csakugyan egybe is keltek. 

Alig voltam egy pár hónapig a színház
nál, igen megszerettek a kisasszonyok, kik, 
mint az egész család, nagy színházpártolók 
voltak, s meghívták Murányiakat ebédre 
velem együtt. Arról a szeretetről, azokról 
a dicséretekről, melyekkel engem elhalmo
zott az egész háznép, az ideig fogalmam 
se volt. Nem volt egy perez nyugtom tőlök, 
nem volt más nevem, mint; „jöjjön ide, 
kis fülemile, énekelje ezt!" — „jöjjön ide, 
maga kis flóta, maga kis pacsirta, maga 
kis csalogány", stb. stb. És minthogy 
Zsuzscsának szokása volt mindig az ágyon j 
ülni, nekem is oda kellett ülnöm vele, 
csakhogy mindig össze-vissza csókolhas
son, nyakgathasson s ott dalolnom. Ez 
nekem nem volt egészen tetszésemre, mert 
nekem nem volt annyi ruhám, mint neki, 
nekem nem volt több két köznapi ruhám
nál, — legjobban szerettem mindig fehér
ben kimenni s ez volt legkedvesebb vise
letem még késő koromban is, — de azon 
nem volt szabad egy ránezocskának, egy 
gyüremlésnek lenni. Azok pedig mindig 
játszottak velem, mint a kis macskával, 
össze-vissza hömpölyögtettek az ágyon, 
hát már most lehet képzelni, minővé lett 
az én szép fehér könnyű ruhám! Eleinte j 
csak eltűrtem, nem mertem ellene szólani, ' 
csak egy kissé duzzadt szájat csináltam s I 
ruhámat szüntelen simitgattam, de később ! 
visítottam, futottam le a kertbe, ők utá
nam, — ekkor rendesen az öreg ur vett 
ellenök oltalmába. 

Az ö házok akkor az u. n. „arany 
szita" nevű ház volt, igen sok szobája volt 
s a nagy országúton állt, mely a kaszárnya 
épülete mögött viszen el. 

Midőn én a színházhoz jutottam, Déry 
ur már rég színész volt. Ő Pesten járt 
iskolába s szegzárdi születésű volt. Sem 
atyja, sem anyja nem élt már, de férfitest

vérei voltak többen. Midőn az iskolákat 
elvégezte, kedve jött a színészethez és 
színész lett; eleget pirongatá legöregebb 
bátyja, Déry János, ki professzor volt 
Szegzárdon, nem ért az semmit, ő csak 
színész maradt. 

Iskolatársa volt a Fáy-urfiaknak, kik
kel jól megismerkedett s te-tu barátok 
lettek. A fiuk gyakran vitték magokkal 
házukhoz és az öreg ur is igen megsze
rette, tudta, hogy szegény ifjú s monda: 
,,Ej Pista öcsém! jer te ide lakni, van itt 
elég üres szoba, ellakhatol benne, aztán 
mikor magunk is benn lakunk, nálam 
mindig szabad asztalod lesz." 

Azért irtam ide ezeket az aprólékos 
haszontalanságokat, mert később esemé
nyek, egész életemre határozó események 
következtek belőle . . . . 

(Folyt, kfivetk.) 

Halászat Romániában. 
Bakarest, 1877. april. 

A magyar alföldről lehömpölygő Dana 
Baziáson alól háromnegyed órával hegyek közé 
érkezik és mindig keskenyedve, a hires Babakői 
(a németek elviselhetlen nyelvrontósága sze
rint „Bapagáj") és még inkább Drenkován alól 
annyira összeszorul, hogy alig van néhol oly 
széles, mint a Maros Aradnál. Innen azután 
egészen az oláh határig — hol a Vaskapunál 
kirontva, ismét csendes természetét veszi fel, 
— mindenütt sziklákon zúzódva, forrva, hara
gos lármával erőszakolja ki magának az utat, 
alig hagyva sok helytt annyi mélységű tért, hol 
egy gőzhajó — ha t. i. nagy vízállás van — 
keresztül hatolhat; mert kis vízállásnál még 
csolnakkal is veszélyes az áthatolás, annyi szikla 
meredez a vizszinen felül, hogy a parton utazó 
azt hinné, száraz lábbal átugrálhatja a hatalmas 
folyót. A Vaskapun alól azután egész a ten
gerbe szakadásig mindenütt szétterjeszkedve fo
lyik, a török partokon kellemes hegyek, messzi
ről nézve festői városok és várak, — az oláh par
ton pedig szélesen elterülő síkságtól, rengeteg 
füzesektől és beláthatlan nádasoktól szegé
lyezve, sok zátonyos szigetet, a parton belől 
nagy tavat alkotva. Ha már most még hozzá 
gondoljuk a jövő-menő gőzösöket, két-három 
vitorlás kereskedő gabonahajókat, a nagyobb 
kikötőknél ezer számra rakodó paraszt szekerek 
dulakodását, — a mindkét parton álmosan 
ácsorgó határőröket, msllettök a világfájdalom
mal telt sentimentalis gémet, — a hajó köze
ledtére tömegesen fel-felszálló gödény, hattyú, 
vadlúd, rucza megszámlálhatlan seregét, — az 
itt-ott hat-nyolez csolnakból álló halász társa
ságokat: ugy fogalmunk lehet arról, mi képe 
az al-Dunának, mi jelleme az itteni életnek. 

A Duna felette gazdag mindenféle édes 
vizi halban; a viza, tok, kecsege, menyhal, har
csa, márna, potyka, keszeg, sigir, süllő, csuka 
nagy mennyiségben honol iszapos ágyában; ta-
vaszszal pedig feljön a dunai hering is — szkrum-
bitza—és nagy tömegben fogatik. Nagyságra alig 
egy fontos ha], de fehér, jóizü kemény húsáért 
kedveltetik. Én magam is megeszem hatot is 
egyszerre, rostélyon sütve, czitromlével leöntve. 
A viza, tok, kecsege ritkán olcsóbb 2 franknál 
okája; de potykát, süllőt, harcsát néha oly tö
megben fognak, hogy én láttam }j|0 okáját 10—12 
frankon vesztegetni. A hal egyébiránt átlag min
dig olcsó, kivévén azon böjti napokat, melyben 
a halevés — mint virágvasárnap é3 Mária 
fogantatása — kivételesen meg van engedve. 
Vizát, tokot, kecsegét az egész folyóban fognak, 
de legszebbeket láttam még is Szeverinben, hol 
e halak a Vaskapu sziklái közt örömest tartóz
kodnak és horoggal fogják; láttam 180 okás 
vizát, melynek ikráját 8 frankért, húsát 2 frank
ért árulták okáját. Tokot legszebbeket fognak 
Braila és Szulina közt, ikráját vagy frissen 
árusítják el, vagy besózva, hordókba préselve, 
„fekete kaviár" név alatt viszik a kereskedésbe, 
magát a halat felvágják félhüvelyk vastag szele
tekbe, igy jól besózva, babérlevél, bors és más 
fűszerrel szépen hordókba rakva „Lakirda" 
névvel szétküldik. 

ADanaKalafátnál keletre fordulva, elhagyja 
magasabb, agyagos partját, és midőn jól meg
árad egy, sok helyt két móríőld szélességben 
hömpölygeti iszapos tartalmát; midőn pedig, 
apadni kezd: visszahagyja jó részét a tulajdon-
képeni partnál alacsonyabban fekvő helyekbe,, 
melyek azután nagy tavakat képezve, egy-két 
keskeny lefolyásukkal állanak a fő folyóval 
összeköttetésben. De nem csak vizet, hanem 
tömérdek mennyiségű halat is hagynak hátra, 
melyek örülve a csendes, füves, gyékényes sze
gélyű partoknak, milliárd számra szöknek e 
tavakba ikrájukat lerakni, de mihelyt e műtétet 
bevégezték és a viz apadni kezd: szöknek ők is-
vissza a nagy folyóba, ezen összekötő 10—20— 
30 öles ágakon. Már most a halászok föteendője 
az, hogy ez ágakat a halak előtt ugy bezárják, 
hogy a halak vissza ne úszhassanak, mert ettől 
függ évi halászatuk eredménye. 

E végre már régidőktől fogva az egész ág 
szélességében ember-vastagságu, a viz magas
ságának megfelelő — egymástól 2 lábnyira álló 
— tölgyfa-pilótok vannak leverve, melyek télen
nyáron a vizben maradnak, é3 a bezárónak erő
dítését képezik. Kint a parton pedig, készen 
áll, a halász-kunyhók oldalához támasztva, az 
ujjnyi vastag mogyoró vagy tölgyfából készült, 
egymáshoz sűrűn gyékény-fonattal erősített 
lepedőforma tulajdonképeni bezáró, melyet mi
helyt a viz apadni kezd, és a halak a bezárónál 
jelentkeznek, sebesen a tölgygerendák elé rak
nak ugy, hogy egy fertály fontos hal sem mehet 
keresztül e rekesztéken. így tehát a halak be 
vannak a nagy tóba zárva. Bazárva? igen, de 
nem addig van az! Ide kell jönni és ezt a küz
delmet nézni: bámulni egyfelől azon értelmi 
ösztönt, melyet ezen halak magukat menteni 
igyekeznek, az erélyt, melylyel azt végrehajt
ják, — másfelől azon tömeg halat, mely ilyenkor 
a zárlat elébe tolakodik. 1873-ban május 15-én 
láttam hosszan egy 18 öl széles kijáróban a 
halakat 120 öl oly tömegesen, hogy a viz csak 
mint forró, felvert iszap itt-ott mutatkozott 
köztük, és ezerek nyomattak agyon a tolako-
kásban. Pedig ezeket minden áron vissza kell 
terelni, mert különben egy sem marad a tóban, 
és vége az évi halászatnak. 

A halászok tehát meg is tesznek minden 
lehetőt, hogy a rekesztéktől távol tartsák őket. 
De a halak sem nyugosznak; először jőnek a 
40—60—80 okás harcsák, és teljes bizalommal 
erejökbsn, rontanak a kerítésnek, hogy csak ugy 
reng a teteje, de ez nem sikerül. Akkor mint 
vezényszóra kiválnak a széle3 oldalú, lapos 
keszegek, és szépen sorban a léczezethez feküsz-
nek, hogy egy csepp viz sem hatolhat keresztül, 
és igy hatványozzák, feszitik a viz erejét, ha 
valamikép a partnál lyukat bírnának fúratni a 
vizzel; ilyenkor elég egy araszos lyuk, már 10— 
15 perez múlva három négy láb szakad le a 
partból és vége a halászatnak. A sebes úszó 
potykák hányják fel magukat ember magasságra, 
hogy menekülhessenek. A halászok pedig neki 
terelik ilyenkor e tömeg halnak a falu ménesét 
vagy gulyáját, kergetik keresztül-kasul, maguk 
is csolnakokon lapátolják vissza, míg végre is 
győzedelmeskednek, és a halak a tóban marad
nak. — E manővert a halak háromszor pró
bálják egymásután, és ha harmadszor sem 
sikerült: ugy felhagynak minden ellenállási 
kísérlettel és futnak a tó mélyebb helyeire ma
guknak nyugvó helyet keresni. A rekesztek 
közepén hagynak még egy-két öles nyilast, de 
nem fenékig, hanem csak a felszínen. De a 
telhetetlenség itt sem hagy szabad utat, hanem 
ide feszítenek egy oda illő 15—20 öl hosszú 
erős hálóból készült zacskót, és a mely halat 
balvégzete e zacskó szájához vitt: abból lehet 
ugyan paprikás estére, de megszabadulni bizony 
nem fog soha. 

Ezen bezárása a tónak annyira érdekfe
szítő, annyira ideg-ingerlő, hogy én midőn 
először volt alkalmam ezt végignézni, — ámbár 
alföldi kálvinista, tehát phlegmatikus vagyok, 
— egész nap elfelejtettem enni, és nem voltam 
képes a partról távozni. Sőt azt is észrevettem, 
hogy még a közelünkbe szemtelenkedett gémek, 
apró kócsagok is elhagyták szokott busko-
morságokat és mohón kapkodtak az olcsó 
prédán. 

Ilyen tava van Romániának felette sok, 
kisebb-nagyobb kiterjedésű, — a Zimnicsi két 
ós fél mérföld hosszú, — fél mérföld széles, 
— a Grékai két mérföld széles, egy mérföld 

18. SZÁM. 1877. xxrv. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 279 

hosszú, tehát egy egész kis Balaton, a Brailán 
túli pedig még ezeknél is nagyobb. — E tavak 
mind magántulajdonok, a halászat haszonbérbe 
adva minden megszorítás nélkül, ugy hogy az 
ikrét hányó vagy igen apró halat épen ugy, 
és minden időben fogják, mint a szárazon a 
hasas nyulat minden időben vadászszák. A 
Zimnicsi tónak három halászata, a Grékainak 
öt halásztanyája van, az ötért fizetnek évi 
árendát 5700 aranyat, a Zimnicsiért 7200 oszt
rák aranyat. 

Igy be lévén egyszer a halak a tóba —• 
Jezer-Balta — zárva, megkezdődik a halászat, 
de csak akkor, ha reá alkalmas idő van. E végre 
van 120—150 öl hosszaságu, 1—IV2 öl széles 
hálójuk, melyet esolnakokba pakolva bevisznek 
a tó közepébe és kezdik kiterjeszteni, azután 
fél körbe húzva, összébb-összébb vonják, mig 
a rendes módon végre a benn lévő tehertől 
kiürítik. Egy-egy halászat eredménye rendesen 
naponként — egy-egy tanyán — 40Ö0 oka min
denféle hal, és 60—80—100 ezer darab rák. De 
hát Domne! mit csinálnak e tömérdek hallal ? 
Felelet: egy részét rögtön a jég közé pakolva 
még azon éjjel viszik Bukurestbe és más nagyobb 
városokba, hol a körülményekhez képest eladják 
fél, egy, két frankon okáját, a ráknak százát 
1—5 frankért; más részét rögtön felhasogatják, 
belét kihányva erősen besózzák, földalatti hűvös 
helyeken szépen sorba rakva, később megszik
kasztva, kereskedésbe viszik, főkép télire hagyják. 
A nagy, szép 3—4 okás potykákat pedig belétől 
kitisztítva besózva, fákkal kipeczkelve napon 
szárítják. Ez a hires szárított hal: „Batók". 

E nagy dunai tavakon kivül van még az 
ország belső részében nagyon sok halastó, mely 
vagy források vizéből, vagy csak összegyűjtött 
hó és eső-víz felfogásából készül. Ezek is sok és 
jó halat szolgáltatnak, különösen a kedves izü, 
fél font nagyságú „karakudát," de mivel ezek 
inkább csak a mindennapi szükségre ós kony
hára szolgálnak, és mivel halászatuknál semmi 
szokatlan elő nem fordul: nem tartom érdekes
nek ugy is hosszura nyúlt levelemben tovább 
untatni. 

Mind ezeket irtam pedig azért, hogy tud
ván szép Magyarország hal-szegénységét — 
pedig ezelőtt ott is igy volt, de 48 óta még azt 
is elvitte a pozdorja — kedvet kapjon ön, szer
kesztő ur, egy kis halleves vagy halpaprikásra 
és látogassa meg az önt tisztelő és mindenkor 
magyar szívességgel megvendégelni kész hon
fitársát, barátját. Feriz .'. 

Csatorna a Fekete- és Kaspi-
tenger között. 

Spalding amerikai mérnök Oroszországban 
tartózkodása alatt tervet készített a Kaspi- és 
Fekete tengernek csatorna által való összeköt
tetésére s az erre vonatkozó javaslatot egy 
érdekes emlékiratban be is nyújtotta az orosz 
kormánynak. 

Spalding szerint a Kaspi-tenger a legmé
lyebb részét foglalja el annak a medenczének, 
a mely Oroszország déli részén Ázsia és Európa 
közt terül el, s felszíne jóval mélyebb fekvésű 
mint a Fekete-tengeré. 

Két nagy folyam — az Ural és a Volga — 
számos mellékfolyóval gazdagodva s a lapályon 
mellékágakra szakadva ömlik a Kaspi-tengerbe. 
E folyók vize nagymennyiségű iszapot, fövé
nyét és kavicsot ragad magával, a melyek a 
tengerbe jutván, ott lerakódnak, nagy területe
ken feltöltik a tenger medrét, kisebbítik annak 
kiterjedését és zátonyokat képeznek, minek 
következtében a hajózásnak évről évre nagyobb 
akadályokkal kell megküzdenie : végül a párolgó 
viz-felszin területének az iszap nagymérvű 
lerakódása folytán bekövetkező kisebbedése 
csökkenti a szomszédos vidékek termőképes
ségét. 

Ha ez tovább is igy tart, s ha orvosszerről 
senki sem gondolkozik, a Kaspi-tenger egyszer 
csak eltűnik a föld színéről s helyette az orosz 
birodalom közepén nagy, mocsáros lapály kép
ződik, s az ennek következtében beálló jelenté
keny klimatikus változást bizonyára megérzi 
majd nemcsak a környék, de még a távolabbi 
vidék is. 

Hogy eme lassú, de biztos átváltozás meg
akadályoztassák, Spalding azt ajánlja, hogy a 
Kaspi-tengert kössék össze a Fekete-tengerrel 

csatornával, a mely az ő számítása szerint 266 
kilométer hosszú volna, s a környező vidéknek 
roppant nagy előnyére válnék ugy gazdasági, 
mint ipari és kereskedelmi tekintetben, sőt még 
a politikai és társadalmi életet is hivatva volna 
ott regenerálni. Ennek az óriási munkának a 
könnyítésére magát a viz erejét véli felhasznál
hatónak, minthogy a Fekete-tengerből a csator
nába, s a Kaspi-tóba ömlő víztömegnek 200 
méternyi lejtön kell lefolynia. 

Ezenkívül még azt is indítványozza, hogy 
a Don folyót térítsék el eddigi útjából s vezes
sék a Volgába, hogy ekkép a Kaspi-tenger medre 
hamarább megteljék a Fekete-tenger színvo
naláig. 

Ha a Spalding eszméje az orosz kormány
nál kedvező fogadtatásra talál, s ha e terv 
komolyabb alakot ölt, méltó társa leend a leg
újabb időben Türr István tábornok által életre 
keltett Darien-csatornának. 

SER VAD AC HECTOR 
KALANDOS VÁNDORLÁSA A NAPRENDSZEREN ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

Isten kezében. 

A kormoránok délnek röpültek volt a kápol
nából s igy, ha a madarak ösztönének hinni 
lehet, föl lehetett tenni, hogy délre mégis csak 
száraznak kell lenni valahol. 

Néhány óra múlva uj vizeken hajózott a 
Dobryna, melyeknek sekély mélységű rétegei 
az egykori Dakhul-félszigetet takarták, mely a 
Tuniszi és Hamamáti öblök közt nyúlt vala a 
Földközi-tengerbe, ha ugyan Procop hadnagy 
számításai s hozzávetései nem csaltak. 

Két nap múlva, hasztalan keresve a tuni
szi partok bármely nyomát, vagy a gabéi öblöt, 
vagy a saharái tenger összekötő csatornáját 
— majdnem kétségbeestek már, hogy valaha 
még szárazt lássanak, midőn egyszerre február 
11-kén (mindig a régi naptár szerint, vagy is 
két nappalt és éjjelt számítva egy napnak,) — 
,,Föld ! föld !" kiáltás hangzott a fedélzeten, — 
s a távol láthatáron egy száraz körrajzai tűntek 
föl, ott, a hol csak tengernek kell vala lenni. 
De ha az egykori szárazok helyén mindenütt 
csak tengert találtak : csoda-e, hogy ott találják 
a szárazt, a hol azelőtt tenger volt ? 

E száraz nyugot-keleti irányban, egyenes 
vonalban nyúlt el, s csakhamar elzárta az egész 
déli láthatárt. Procop hadnagy által kormá
nyozva, a Dobryna némileg közelitett hozzá, a 
nélkül, hogy egészen közelébe hajtson, a mi — 
nem ismerve sem a tengert, sem magát a szá
razt — veszélyes lehetett volna. Nyugotra, 
vagy keletre hajózzanak-e hosszában? ez volt 
az eldöntendő első kérdés. Servadac természete
sen a nyugoti irány mellett volt, mert a franczia 
partokhoz óhajtott volna közelíteni. De a szél 
nyugot felöl fútt és pedig egyre növekedő erő
vel s igy Procop hadnagy helyesen jegyezvén 
meg, hogy ha nyugot felé akarnak tartani, 
vitorláikat szél ellenében nem használhatják s 
a gőz erejével legyőzhetik ugyan a szelet, de 
csak nagy erőfeszítéssel: Servadac is bele nyu
godott, hogy kelet felé tartsanak, miután dél 
felé el volt zárva az ut, észak felé pedig azért 
nem akartak menni, mert az alig feltalált szá
razt nem akarták ismét elveszíteni szemeik 
elöl. 

Két hét óta a hőmérséklet folytonos apa
dását észlelték; miután rohamosan nevekedett 
volt, a naphoz való közelítés által, mikor a 
Vénus pályáját szegték vala át, azóta ép oly 
gyorsan szállott ismét, a mi csalhatatlanul arra 
mutatott, hogy a naptól ismét távolodnak; mit 
egyébiránt az is bizonyított, hogy a nap tá
nyéra egyre kisebbedett a látszatban s már oly 
arányra szállott alá, a mekkorának a Mars-ból 

kell látszania, mely 7 millió mórfölddel van 
(közép-távolában) messzibb a naptól, mint a 
föld rendes távolsága. Mind ebből elutasitha
tatlan következtetés, hogy az égi test, melyen 
vannak, nagyon hosszúkás ellypsis-pályán jár, 
s nem az eddigi földpálya irányában, hanem 
egyfelől a Vénus, másfelől a Mars pályáját 
metszve át. 

De a Dobryna hajósai most csak másod
rendű figyelmet fordítottak a vih'tgüri jelensé
gekre, azokkal szemben, melyek az őket kör
nyező tenger színén tolakodtak közvetlen meg
figyelésük elébe. 

A göelette, csakis két kis tengeri mérföld 
távolságot tartva, haladott keleti irányban az 
elöttök oldalt emelkedő partok hosszában, 
keresve, de nem találva sehol egy menedék
pontot, melybe bevonulhatna az egyre dühöseb
ben mutatkozó szélvihar elöl. Az uj kontinens 
meredek sziklafalként emelkedett föl, csak
nem egyenes vonalban, elöttök a hullámokból. 
Alja, melyet a hullámok dühösen csapkodtak, 
tökéletesen függőleges és sima kőfalat képezett. 
Egyetlen nyilas, sőt egyetlen repedés vagy haj-
lás sem mutatkozott rajta. A felső részen pedig 
apróbb-nagyobb oszlopok, tornyok, obeliszkek 
egész erdeje emelkedett, mint a stalaktyt-k<i>-
ződményeken szokott, melyek e fal tetejének 
csipkézett tekintetet adtak. 

A mi még inkább feltűnt, e meredek szik
lafal teljes „uj-volta", melyet még a légköri 
befolyások legkevésbbé sem látszott hogy érin
tettek volna; egyetlen moha-szál, egy kőszáli 
fü egyetlen levele, a legkisebb moszat-levél sem 
látszott rajtok, holott a legszárazabb és ride
gebb kőszál sem szokott azok nélkül lenni. E 
sziklafal csillámos színezete, mely a mérő ólom 
által a fenékről felhozott érezporhoz volt töké
letesen hasonló, teljes tisztaságban és újdonság
ban állott elöttök, mintha egy érczöntö katla
nából csak épen most került volna ki. 

Mint a növényi, ugy az állati életnek is 
teljes hiánya mutatkozott az uj szárakon. A 
hol növényi élet nincs, mit keresne ott az állat
világ. S a Dobrynán levők azért nem is csodál
kozhattak, hogy a tengeri madarak egész raja, 
mindennap az ö hajójukat kereste fel s nem 
csak az árboezokra ült, hanem a fedélzetet is 
ellepte s az ott esetleg vagy szándékosan el
szórt morzsákra és hulladékokra mohó vijjo
gással tódult oda. Ily kiéhezetten látva e sze
gény madarakat, azt lehetett hinni, hogy e 
tenger egész végetlenén sehol egy pontot nem 
találnak, a melyen csak a legcsekélyebb táplá
lékhoz is juthatnának. Az elöttök elvonuló 
sziklaparton legkevésbbé, mivel az a növény
zet és édes viz teljes hiányában látszott szen
vedni. 

Ilyen volt e sajátságos part, melynek 
hosszában napokig haladtak hajójukkal. Arcza 
változott néha, s majd magasabb, majd alacso
nyabb falat mutatott, több vagy kevesebb 
czifrázattal a tetején. De aljában sehol nem 
mutatkozott sem fövenyes, sem kavicsos part; 
sem egy öbölszerü mélyület, hová egy hajó, 
mint kikötőbe, befuthatott volna, vagy a hol 
viz készletét megújíthatná. 

Már több mint 400 kilométer hosszúság
ban haladtak e folytonos és sehol nyilast nem 
mutató sziklapart mellett, midőn egyszerre 
annak egy merész fordulata megállította tovább
haladásukat. Csaknem derékszögben északnak 
fordult a part, s most már a keleti láthatárt 
zárta el előlök a sziklafal. Ha visszatérni nem 
akartak a merről jöttek, északnak kellé fordíta
niuk a hajó orrát, egyenesen Európa felé. 

Málta-sziget irányában jártak, snem sokára 
meg keile győződniök róla: létezik-e még Málta 
szigete, ez egymásután a főnicziek, karthágóiak, 
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sicziliaiak, vandálok, görögök, arabok s a keresz
tyén lovagrend által birt kisded száraz, még a 
föld és tenger szinén ? Máltának azonban semmi 
nyoma, s azon a helyen a hol keresték, február 
14-kén, a mérő ólom ismét csak az előbbi mély
séget mutatta változatlanul, s ismét azt az 
ismeretlen minőségű, csillámló érczfövenyport 
hozta fel, melylyel a csodálatos tengeren még 
mindenütt találkoztak. 

— A pusztulás tehát nem szorítkozott csu
pán Afrika szárazára, monda Timaseff gróf 
komoran. 

— ügy van, felelt Procop hadnagy; hatá
rai kiszámíthatatlanok. S merre menjünk most? 

— Csak egyenesen, kiálta hévvel Servadac 
kapitány, egyenesen Sicziliának, Olaszországnak, 
Francziaországnak, hadd tudják meg végre . . . 

— Nem a Dobrynán van-e az emberiség 
összes fennmaradt töredéke ? egészité ki Tima
seff gróf baljós hangon. 

Servadac mit sem felelt; szomorú sejtel
mei egészen megfeleltek a Timaseff gróf által 

tette hatályát, s a hajó már-már tehetetlenné 
látszott válni. 

De hol egy kikötő, hol egy kis öhölke, 
melybe bevonulhasson? A meredek sziklafal, 
melyhez a gép ellenkező irányú erőfeszítése 
daczára, egyre közeledtek: menedéket nemigért, 
sőt szétzúzással fenyegetőzött, ha hozzá talál
nának csapódni, a mi pedig elkerülhetetlennek 
látszott. 

Procop hadnagy minden erejét megfeszí
tette, de hasztalan küzdött az elemek erejével. 

— Atyám, — monda urának, — az emberi 
erő korlátolt. Nem birok ellentállani tovább. 

— Elkövettél-e mindent, a mire egy ten
gerész csak képes? —kérdé Timaseff gróf, kinek 
halvány arcza semmi ijedelmet nem árult el. 

— Mindent; de egy óra eltelése előtt a 
sziklafalhoz leszünk paskolva. 

— Egy óra alatt az isteni hatalom meg
menthet. 

— Nem fog megmenteni, ha csak a szikla
fal meg nem nyilik s át nem bocsát. 

tök; már egészen föléjök hajolni látszott.Mind
nyájan készen voltak az utolsóra. 

— Isten velünk, gróf! — szólt Servadac, 
kezét nyújtva egykori ellenfelének. 

— Isten velünk! — felelt Timaseff gróf, az. 
első szót hangsúlyozva. 

E pillanatban a Dobryna, egy rettenetes-
hullámtól magasra fölkapva, a falhoz csak pár 
ölnyire, a hozzá csapódás veszélyében forgott.. 

Egyszerre egy erős hang hallatszott: 
— Fel a közép árbocz vitorláját! Fel a jobb-

árbocz vitorláját! 
A Procop hangja volt. A legénység, bár 

nem tudta mire való, azonnal teljesítette a-
vezényszó parancsát. Procop maga a kormány-
kerékhez ugrott s azt nagy erővel kezdette for
dítani. 

Egy kiáltás hangzott valamennyi ajak
ról. Nem a rémület kiáltása — hanem a szaba
dulásé. 

A sziklafalon egy nyilas, negyven lábnyi 
szélességű, jelent meg. Ha nem tőr: tehát 

TENGERI MADARAK EGÉSZ RAJA A SZIKLAFAL NYILASA. 

kifejezett setét aggálynak. A hajó azonban 
tovább haladt, északi irányban, a keletet elzáró 
s délről északra vonuló part hosszában. Más 
irányt nem is lehetett követni, és sem a Sydra-
öbölt, — a régiek Syrtes-ét, mely egész Egyip
tomig terjedt, — sem a görög tengert, az Ar-
chipelt, a Dardanellákat s Fekete-tengert nem 
lehete, az oldalt magasló sziklafal miatt, belát
niuk. 

Február 16-kán megkisérlették nyugotra 
fordulni, hogy az európai partokhoz (ha még 
léteznének) közeledhessenek. De mintha az 
elemek ellenök esküdtek volna, oly iszonyú 
szélvihar keletkezett, hogy lehetetlen volt azzal 
szemben bátran haladniok. Procop hadnagy 
végetlenül aggódott. Kénytelen volt bevonatni 
az összes vitorlákat, sőt a főárboczot le is sze
reltetni. Az óriás hullámok néha száz lábnyi 
magasságba, s arról ugyanoly mélységbe dob
ták a könnyű hajót; a gőz-katlan legerősebb 
megfeszítése, olykor csaknem az elrepedésig, 
nem birt ellenök állni, a csavar egészen elvesz-

SERVADAC HECTOR VÁNDORLÁSA. 
— Annak a kezében vagyunk, a ki mindent 

tehet, — felelt a gróf levéve kalapját. 
Servadac, a hadnagy, a matrózok, szótlanul 

követték példáját. 
Procop hadnagy, látván, hogy mit sem 

tehet a katasztrófa elhárítására, minden erejét 
arra fordította, hogy oly irányt &djon a. Dobryná-
nak, mely az ütődést lehetőleg kevés veszélyüvé 
tegye. Gondoskodott arról is, hogy hajótörés 
esetében a menekülők legalább élelmi szerek 
nélkül ne maradjanak. Az élelmi szereket ós az 
ivó vizet jól elzárt hordókban a fedélzetre hor
datta, hogy a viz könnyen lebegővé tehesse 
azokat a veszély perczében. Mert e veszélynek 
be kell következnie, ha csak, mint Procop had
nagy monda, a sziklafal meg nem nyilik. 

A szél iránya s ereje nem változott; s a 
gép utolsóig megfeszített működése daczára 
perczről perezre közelebb sodorta a hajót a 
meredek sziklához. Már csak egy-, már csak fél
tengeri mérföldnyire voltak tőle. Az óriási fal 
egyre magasabban, magasabban meredt előt-

menedék. A szél ereje, a hatalmas kéztől kor* 
mányzott hajót, e nyilasba dobta be. 

Ki jő-e még onnan valaha ? 
(Folyt, kóv.) 

Egyveleg. 
A mi lói Vénás fölfedezője, Voutier ezredes a-

napokban hunyt el Hyérésben. Mikor még a franczia 
tengerészetnél tisztnövendék volt, 1821-ben Milo (a-
régi Melos) szigetére utazott régiségeket keresni, s 
egy parasztot látott ott köveket ásni egy régi tem
plom romjai közt. A paraszt épen egy romlatag: 
állapotban levő szobor egy részéről takarította el a 
törmeléket, s minthogy czeljaira nem volt használ
ható, ismét be akarta takarni. De Voutier azonnal 
felismerte a fölfedezés nagy értékét, s a szobrot 
kiásatta és igy került napfényre a görög szobrászat 
egyik legnagyobbszerii remekműve. 

Belgium egyik leggazdagabb embere, ki e napok
ban meghalt, végrendeletére azt irta: „a pápa jubi
leumán bontandó fel", azt hiszik, hogy 12 millió-
franknyi vagyonát a pápának hagyta. 
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A török küldöttség Budapesten. 
Politikusoknak, diplomatáknak nem min

dig jó a kertészeknek azt a szokását követni, 
hogy a csemeték hajtásait le-lemetszik; az ilyen 
megnyesdelés nemcsak a csemete növését 
izmosítja. Ha az őszszel el nem koppantják 
azokat a fáklyákat, melyekkel a főváros egye
temi ifjúsága a török főkonzulhoz akart menni, 
akkor erről a lefolyt hétről aligha volnának 
azok a följegyezni valók, melyeket itt nagy 
örömmel sorolunk föl, mert az őszinél sokkal 
alkalmasabbá vált időben, a viszonyokat megil
lető imponáló módon nyilatkoztak, s e nyilat
kozathoz módot adtak az egész országból fel
hangzó harmóniának. 

A magyar ifjúság látogatását viszonozni 
eljött konstantinápolyi küldöttséget itt a fővá
rosban az egész országból fölhangzó üdvözlet 
fogadta. A fővárosi ezernyi tömegekhez érkez
tek a vidéki küldöttségek. A harsány éljenek 
orgonájához hozzá csatlakozott a távírda, mely 
még a külföld városaiban élő magyarok köszön
tését is meghozta az ország szivébe. 

„És ez nem gyermekjáték, vagy üres 
demonstráczió, — mondja egy bécsi lap, a mely 
különben mindig kicsinyel bennünket. — Sehol 
sem oly higgadtak az emberek politikai dolgok
ban, daczára a tüzes véralkatnak, mint épen 
Magyarországon. Hanem ott az emberek min
denek fölött gyakorlatiak." 

Azonban ez események politikai jelentősé
géről beszélni nem e lapokban van helyén. 
Magok a mik történtek és a hogy történtek, elég 
nyíltan és érdekesen beszélnek. 

* 

A sok ellenmondó hír után, melyek a kon
stantinápolyi küldöttség eljövetelét s Éuscsukból 
való visszatérését variálták, csak ápr. 27-én 
lett bizonyossá, hogy valóban jönnek s már 
29-én itt lesznek. A polgári bizottság és az ifjú
ság bizottsága kettőzött buzgalommal látott 
az előkészületekhez. Az ut mentében eső állo
másokat is tudósította a vendégek megérkezé
séről. 

A mint a küldöttség .Barnásnál magyar 
területre ért, onnan kezdve mindenütt a leg
szívesebb fogadtatásra talált. Már a bevezetés j 
is kellemesen lepte meg az érkezőket, kik a 
rokonszenv kifejezését oly sűrűn és őszintén 
találhatták föl. A mi Verseczen innen történt, a 
hol valaki rálőtt a robogó vonatra, csak azt 
bizonyította, hogy a faj, mely Triesztnél meg
dobálta a Konstantinápolyba menő magyar 
utasokat, Versecz környékén sem különb ter
mészetű. 

Az utasok talán észre sem vették a lövést, 
valamint arról sem volt tudomásuk, hogy Te
mesvárnál a katonai parancsnokság tilalmára az 
indóházhoz nem bocsátották a közönséget, mert 
mire a vonat megérkezett, a közönség betört. 

Szegeden volt az első pihenő, ha ugyan 
pihenhettek a vendégek olyan körülmények 
közt, mikor tenyéren kívánta őket hordozni 
mindenki. Ápr. 28-án éjjel érkeztek, s 29-én 
hajnalban folytatták utjokat Budapestre. 

Itt falragaszok és hírlapok hirdették jöve
telüket. A vasárnapi politikai lapok vezérczik-
kekben üdvözölték, a közönség pedig eléggé 
várta már Tahir bejt is, hogy most aztán teljes 
legyen érdeklődése. 

Borult nap volt, de elég jó az áprilisi idő
viszontagságok után. A közönség özönlött az 
indóházhoz, s ellepte a hosszú és széles váczi-
utot, a Deák,-tért, Deák-utczát és „Hungária" 
környékét. Az ablakok és erkélyek is tömve 
voltak. Ez volt a hölgyek páholya a tömegek 
és bevonulás nyújtotta látványossághoz. 

Déli fél 12 órakor érkezett meg a vonat, 
magával hozva a 15 vendéget, s Szalay Imre 
képviselőt és Lukács Gyulát, kik Ruscsukig 
mentek a küldöttség elé. Az első üdvözletet 
Mátyus Arisztid mondta a polgárok nevében, 
Tanko Sámuel pedig (törökül) az ifjúság névé- j 
ben. Mehetned efendi törökül válaszolt, s e 

pillanatban megkezdődött dr. Erödi Béla sze
repe, hogy tolmács legyen. 

De semmi tolmácsra nem volt szükség 
annak megértésére, a mi ezentúl történt. A 
roppant tömeg mindenki által megérthető nyel
ven szólt. A rokonszenv oly kifejezése volt, 
melyet a politikai viszonyok már régen izgat
tak, s mely birt az öntudattal, hogy nem a 
házak által határolt mederben fog elhangzani. 

Elől bandérium lovagolt, s aztán a kocsik 
következtek, mindenikben egy-egy vendég, s 
a vendéglátó bizottság két tagja. Csak az első 
kocsiban volt két vendég: Sulejman sheik és 
M<h<iit<'d efendi hodzsa. Keleti jellegű sötét 
szinü arezok, melyeket az arany szegélyű fehér 
turbán, s a festői öltözet meg inkább kiemelt. 

A merre elhaladtak, a közönség tömege 
összeomlott a kocsik körül, s a harsogó üdvöz
let tovább és tovább szállt, mint a bérezek 
fokain a viszhang. Az ablakokból kendők lobog
tak az egész vonalon. A vendégek mélyen meg
voltak hatva, s homlokukra ós a szívre tett 
kézzel viszonozták az üdvözletet, a mi egyet
len pillanatra sem csöndesült el, s mikor a 
„Hungária" szállodához értek, dörögve tört ki 
még egyszer. 

Itt volt a vendégek szállása a Dunapart 
felé, honnan pompás képben tárul föl ős Buda
panorámája. Itt ismét üdvözlés, bemutatás ós 
tisztelgés várt rájuk. Az ebéd d. u. 3 órakor 
bizalmas körben, a vendéglátó bizottság körében 
folyt le, s alkonyat felé az Orczy-kertbe kocsiz
tak az athletikai klub előadására. Az utczán 
mindenütt nagy tömeg várta őket. 

• 

April 30-ika a különböző testületek és 
vidéki küldöttek tisztelgésével kezdődött. A 
törökök iránti rokonszenvet fejezték ki e válsá
gos időben. Táviratok is sűrűn érkeztek az 
ország minden részéből. A küldöttek magok 
pedig a fogadtatás minden mozzanatáról táv
iratot küldtek haza. Többen közülök állandó 
naplót vezettek. 

Az idő kellemetlen volt, s ez a város meg
tekintését akadályozta. A reggelit az Erzsé
bet-tér diszes kioszkjában költötték el, Ber
kes zenéje mellett s pohárköszöntések közt. 
Innen Borsos, Doktor és Varságh műtermébe 
vezették őket, a hol fényképet vettek róluk. 

E nap volt az ifjúság altul rendezett lakoma 
a „Hungária" üveggel fedett udvarán, melyet 
magyar, török lobogók és czimerek díszítettek. 
A résztvevők száma több volt 300-nál. Igen 
sokan jelentek meg a képviselők közül is. 

A mint a vendégek megérkeztek, Rácz Pál 
zenekara ráhúzta a török indulót, majd a 
Rákóczy-indulót, aztán Berkes zenekarával fel
váltva játszott. 

A vendégek díszbe voltak öltözve. A három 
pap színes kaftányban és fehér turbánban. A 
többiek fejükön fezben, fényes gombu sötét 
kabátban. A tanulók gallérján arany betűkkel 
van behimezve „nektebi — szultáni" császári 
iskola. Az öregek (mint Szulejman) nem isznak 
bort, s az áldomáskor vizzel koczintottük. 

Az áldomások sorát b. Kaas Ivor képviselő, 
mint a vendéglátó bizottság elnöke nyitotta 
meg, s franczia nyelven az uralkodót ós a szul
tánt éltette. A törökök homlokukat érintő kéz
mozdulattal fogadták a köszöntéseket s a tetszés '• 
jelét mormogó „haj-haj" közbeszólással fejez
ték ki mindig. 

Erödi a vendégekre, különösen Szulejman 
sejkre mondott pohárköszöntőt. Huszni bej, a 
drinápolyi képviselő (törökül) a magyarokra, 
kik oly nagyszerű fogadásban részesitik őket. 
Irányi Dániel (francziául) a török fegyvereknek 
kivánt győzelmet, s megjegyzé, hogy ha a hiva
talos diplomacziának vannak rendes és rendkí
vüli követei, van az a népnek is, mely mindig j 
nyílt és őszinte. A magyar ifjúság küldöttse. 
hiven képviselte Magyarországot Konstantiná
polyban ; valamint vendégeink hü tolmácsai a 
két nemzet közt levő barátságnak. — Szólt 
ezután Rasid bej, a „Mektebi Szultáni" növen
déke, a magyar testvériséget éltetve; Ssemtedin 
(cserkesz ifjú) franczia nyelven a magyarokat; 
Tankó műegyetemi tanuló (törökül) az ozmánok 
fegyverére kivánt diadalt; hasonlón Szalay Imre 
képviselő is. Raghib bej (tanuló) franczia nyel
ven áldomásozott a magyar nemzetre. Azt 
mondta, hogy a török fegyverek az orosz ellen 
az emberi jogokat és a haladást védik. „Ha 
győzünk, a magyar nemzet osztozni fog örö- | 

műnkben, mert e győzelem a szabadság és 
népjog győzelme lesz annak ellensége fölött 
ha elveszünk, tudjuk ós érezzük, hogy önök 
siratni fogják egy hősi nemzet hősen elvérzett 
fiait, kik meghaltak inkább, hogysem idegen zsar
nokságot tűrjenek." — Németh Albert képviselő 
a monarchia politikája ellen kifakadva, szintén 
a török győzelmekért ürített poharat. — Tamási. 
a népszínház tagja, a színeszek részéről mon
dott éljent. Raghib bej Kossuthot (kit tábornok
nak nevezett) éltette. 

Mire a toasztok csillapulni kezdtek, épen 
eljött az idő, hogy a vendégek a níptzinhi 
menjenek, hol a „Koziki" operettet adták. Kép
zelhető, hogy a színház a szorongásig megtelt, 
s hogy a páholyaikba belépők elé mily éljenzés 
ós „csók jasa" (mert ezt megtanulta e napok 
alatt mindenki) viharzott. 

Soldosné énekelte a czimszerepet, s a má
sodik felvonásba egy alkalmi üdvözletet szőtt. 
A mint énekelte „E szerint a ki itt van szofta 
— Az isten hozta," a közönség felugrált, tap
solt, éljenzett, kendövei integetett perczekig, 
aztán Soldosnénak ismételni kellett még két
szer a dalt, s a zajos ovatio szintén ismétlődött 
kétszer. 

Sulejman sejk, kinek Soldosné éneke és 
játéka nagyon tetszett, gyémántos gyűrűjét 
akarta a színpadra dobni. Környezete azonban 
figyelmessé tette, hogy könnyen elveszhetne. 

# 
Május első napja zuhogó esővel viradt föl, 

s ilyen maradt egész nap. A vendégek azonban 
nem hátráltatták magukat s meglátogattak 
több közintézetet. 

Először a múzeumba mentek, hol Pulszky 
ós Rámér fogadták s vezették el a különböző 
osztályokba. Élénken kérdezősködtek és a sejk 
megjegyzéseinek tolmácsolása nem kis teendő 
volt ErŐdi részére. 

A múzeumból a képviselőházba mentek. Itt 
Kovách László háznagy volt az elfogadó s elve
zette őket az osztály-termekbe, aztán pedig az 
ülés-teremnek az elnöki emelvónynyel szemközt 
levő karzatára, hová mikor beléptek, homloku
kat érintve, tiszteletteljesen foglalták el helyei
ket. Épen alkalomszerüleg érkeztek. Földváry 
Mihály tett indítványt, hogy az országgyűlés 
mondjon köszönetet Abdul Hamid szultánnak 
a Corvinák visszaajándékozásaért. Hallhatták, 
hogy az egész ház zajosan éljenezte az indít
ványt, s hogy annak elfogadására egytől egyig 
fölállt a képviselőház minden tagja. Negyed 
óráig voltak a képviselőházban, s onnan a mű
egyetembe mentek. Stoczek rektor mutatta meg 
a tanszereket s a gépeket. Sulejman sejk és 
Rhagib bej élénk érdeklődéssel szóltak a tech
nikai tudományokról. A tud. egyetemben Laub-
haimer rektor és a dékánok a kisebb díszterem
ben, nagyszámú ifjúság jelenlétében fogadták a 
látogatást s a rektor ós Mehemed efendi vál
tottak üdvözlő szavakat. Majd az egyetemi könyv
tárt s a vegytani intézetet látogatták meg. 

D. u. 2 órakor a polgártág lakomája volt a 
„Hungária" nagy termében. A főúri körök, a 
nemzeti kaszinó, vagy a Lloyd-társulat itt sem 
volt képviselve. Jelen volt azonban a főváros 
hatóságától Kamermay er polgármester, Gerlóczy 
alpolgármester és több tanácsos. Természetesen, 
e lakoma fő eseményeit is a toasztok képezték. 
Gelléri Szabó János uralkodónkat és Mátyus 
Arisztid a szultánt éltetvén, Királyi Pál emelt 
poharat a vendégekre, kik ugyanakkor, mikor 
határaik mentében ágyuk dörögnek, eljöttek 
hozzánk, hogy a Konstantinápolyban átvett 
kézszorítást viszonozzák és kicseréljék. Mehemed 
efendi a törökök engesztelhetlen ellenségéről 
szólt, mely mo3t is népszabadság czim alatt 
indított hábomt, pedig Lengyelországot vérten
gerben fojtotta meg és a Kaukázus mohamedán
jain a legborzasztóbb kegyetlenségeket követte 
el. A törökökkel együtt érző testvér-nemzetre, 
a magyarokra ürítette poharát. 

Két költőnk is üdvözölte e lakomán a ven
dégeket. 

Tóth Kálmán pohárköszöntésül következő 
költeményt szavalta el, mely nyomtatásban is 
szétosztatott: 

Mi van itten ? magyar kalpag, török fez . . . 
No most itten egyszeriben csata lesz; 
Soká igy volt . . . de már megjött az eszünk, 
Többé olyan bolondságot nem teszünk, 
Bizony isten nem teszünk! 
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Furcsán ment a dolog soká mi nálunk: 
Ha egymásnál viziteket csináltunk, 
Hátrahagyott látogató kártyánkra 
Lángban égő falvak voltak pingálva, 
Csupa vérrel pingálva. 

De hál' isten, vége lett e dolognak, 
Most már lángban csak sziveink lobognak, 
És a mikor találkozunk valahol. 
Vér helyett a szeretetnek könyje foly, 
Édes, meleg könyje foly. 

Már ezután mi örökké igy teszünk, 
Erre szivvel s féifikézzel esküszünk, 
Ugy áldjon meg —- ki eskünket meghallá — 
A magyarok istene, meg az Allah, 
A turbános nagy Allah! 

Jókai Mór a jövő török kultúráért és sza
badságért emelt poharat, kívánva, hogy ama 
nemzetek, melyek Törökország népességét képe
zik, a közös szabadság, a közös művelődés alap
ján tanulják azon földet, mely eddig szülőföl
dük volt, ezentúl mint hazát szeretni, s készek 
legyenek béke idején eszökkel, munkájukkal, 
harcz idején szivök vérével ezen közös hazát 
megvédelmezni. 

Raghib bej a magyar királyt és parlamen
tet éltetvén, többi közt igy szólt: „Mi tiszteljük 
a vallásszabadságot; mi tiszteljük mások sza
badságát ; nekünk van alkotmányunk. Kérdem 
önöket, elmondhatja- e ezt magáról azon ország, 
mely egy hazug zászlóval kezében tör ellenünk?" 

Resad bej franczia nyelven a magyar nem
zetre, az elnyomott és fenyegetett vitéz nemze
tek barátjára emelte poharát, ki lelke mélyéből 
gyűlöli az oroszt, mert azt a barbár zsarnokság 
képviselőjének tartja, ki elnyelni törekszik 
egész Európa szabadságát. 

A lakoma alatt a vidékről érkezett több 
üdvözlő sürgönyt is fölolvastak. 

* 
Lakoma után több országgyűlési képviselő 

tisztelgett a sejknél, és Földváry Mihály mondott 
üdvözlő szavakat. Meglátogatták azután Huszni 
bej török parlamenti tagot, s a „kollegát" Gulner 
Gyula képviselő köszöntötte. Huszni bej vála
szában kiemelte, hogy ők érzik s tudják, hogy 
sokat hibáztak, sokat vétkeztek, de most felnyílt 
a szemük; a török parlament s 35 millió ozmán 
nevében mondja, hogy a magyar nemzet soha 
sem fogja megszégyenelni a barátságot, melyet 
a török iránt érez. A török parlament nevében, 
melytől megbízást kapott, üdvözli magyar kép
viselőtársait, ennek nevében nyújt baráti kezet, 
s fogadja, hogy soha sem lesz okunk szégyelni 
e kézszorítást. 

# 
Este a nemzeti színházat látogatták meg, 

hol Gerster Etelka k. a. énekelt, s „Hamlet" 
negyedik felvonását s az „Alvajáró" opera egyik 
részét, továbbá a „Coppelia" ezimü balletet ad
ták elő. A törökök már az előadás megkezdése 
után jelentek meg a páholyokban, s lett azon
nal harsogó köszöntés, taps, mely perezekig 
tartott. A hallétben előforduló csárdást a ven
dégek kezdték megtapsolni, s volt riadalom újra. 

* 
Május 2-án végre kiderült az idő, s alkal

massá lett kirándulásokra. Délelőtt Budán vol
tak a török vendégek, a régi dicsőség e helyén. 
Megtekintették a hajógyárat, a Margitszigetet, 
s fölmentek Gül-Baba sirkápolnájához. A ká
polna belsejébe nem kisérte őket senki, mert 
imádkoztak. Szulejman sejk Gül-Baba sírjánál 
egy drága arany szőnyeget hagyott emlékül. 
A kis mecset belseje virágokkal volt díszítve. 

A hajógyárba és a szigetre a „Mátyás ki
rály" gőzhajó vitte őket. A gyárban tűzoltók 
díszbe öltözve vártak. Tiszteletükre a „Petőfi" 
hajót is vizre bocsátották. 

A villásreggelit a Margitszigeten költöt
ték el. 

Vendégeink egy része a délelőtt folyamá
ban több gyárat is meglátogatott, s több keres
kedésben bevásárlásokat tettek. 

Még délelőtt látogatást tettek Ráth Károly 
főpolgármesternél és megnézték az uj városka* 
zat, melynek fényes üléstermét a sejk alig 
győzte dicsérni, Huszni bej Földváry Mihály és 
Mocsáry Lajos képviselőket látogatta meg. Ne-
hányan látogatást tettek Vámbérynál is.' 

Az este egy részét a torna-egylet csarnoká
ban töltötték el. Torna-előadás volt, még pedig 
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érdekes, mely tornázóink ügyességét tetszetősen 
feltüntette. Nagy közönség foglalt el minden 
helyet, s Rácz Pali zenekara játszott. Hét óra 
után érkeztek meg a vendégek, s ekkor kivo
nultak a porondra a tornaegylet tagjai, vörös 
ingben és nagy tömegben. Szontagh Ábris a 
csapat élén üdvözölte magyar beszédben a 
vendégeket, s Huszni bej válaszolt rá. 

A mutatványok másfél óráig tartottak, s a 
törökök szembetűnő érdeklődéssel nézték a testi 
erő és ügyesség szép mutatványait. Ezek végé
vel a küldöttséget a mellékterembe vitték, hol 
gazdagon teritett asztalok várták; e banketet 
nem igen vették igénybe, csak egy kis fekete 
kávét ittak, s azzal az „irók és művészek thea-
estélyére" mentek körülbelül 10 órakor. 

Az irói és művészi körben Hatala Pé
ter, a társaság alelnöke fogadta a török ven
dégeket arab nyelven tartott rövid beszéddel, 
mely örvendetes meglepetést keltett közöttök, 
mert a Korán nyelvét a törökök között is csak 
a képzettebbek beszélik. A kör tagjai nagyszám
mal voltak jelen s köztük a szép nem is szépen 
volt képviselve. Mulattatásukról is gondoskod
tak. Odry Lehel legszebb népdalaik kettejét 
énekelte török szöveggel, azután pedig Soldosné 
és Tamási mutattak be nekik néhány tőrül 
metszett magyar népdalt, végül Bertók hires 
czimbalmosunk játszott. Majd kedélyes társas -
vacsora következett, hideg sültekkel és theával, 
melyből az öreg sejk is szürcsölgetett, persze 
rum nélkül, mert azt a Korán meg nem engedi, 
az öreg főpap pedig szigorúan tartja magát a 
próféta parancsaihoz. Éjféltájban Türr tábor
nok megkezdte a csárdást a magyar menyecske
ruhába öltözött Soldosnéval. A török ifjak 
kedvtelve nézték a tánczot, de nem sokáig 
nézhették tétlenül, — a magyar lányok és asszo
nyok őket is tánczba vitték s megforgatták 
magyarosan. Aztán jött csak a felköszöntések 
zápora. A társaság nagy része csak éjfél után 
négy óra felé oszlott el s kitartottak vele a török 
ifjak is, míg az inkább kimerült idősebbek már 
éjfél előtt eltávoztak. 

* 

Május 3-án a küldöttség tagjai többfelé tet
tek látogatásokat. Szulejman sejk és Huszni bej 
tisztelegtek a képviselőház elnökénél, Ghyczy 
Kálmánnál, és Somssich Pálnál, ki előtte való 
nap erélyes interpellácziót intézett a képviselő
házban a keleti bonyodalmak felöl. 

Még délelőtt meglátogatták az akadémiát, 
I hol Pulszky, Vámbóry és Fraknói fogadták őket. 
I Megnézték a képtárt, a nagy termet, a könyv-
[ tárt és Vámbéryval sokat beszélgettek. Szulej-
I man sejknek különösen egy török nyelven irt 
| történetkönyv ragadta meg érdeklődését, melyet 

Vámbéry az ötvenes években fedezett fel vala-
I melyik konstantinápolyi bazár poro3 lomtárá-
j ban. E könyv unikum a maga nemében és a 

sejk azon meleg óhaját fejezte ki, hogy lemá
solás czéljából rövid időre a török fővárosba 
küldessék. Pulszky készséggel ajánlotta fel erre 
közbenjárását. Nem kevésbbé érdekelte Szulej
man sejket Vámbéry „Dsaggatai nyelvtana," 
melynek megpillantásakor nagy csodálkozásá
nak ós örömének adott kifejezést. A látottak 
fölötti örömét megörökítendő, sebtiben török 
költeményt irt és azt az akadémia emlékköny
vébe jegyzetté. E költemény magyar fordítás
ban igy hangzik: 

Oh ég, szövetségeseink hazáját virítsd fel! 
Magyar és ozmán nemzetit mindig virítsd fel! 
Határát túllépni merészlő ellenségnek soha 113 adj hatalmat! 
A barontott maszkát bárhol ti;> >r,i 1 •! 

Az emlékkönyv e versen kivül az egyesek 
sajátkezű névaláírásában is hordja nyomát 
török vendégeink látogatásának. 

A nap folyamában az izr. rabbi-jelöltek 
küldöttsége kereste föl a vendégeket, s Weinstein 
Miksa héber nyelven fejezte ki a rokonszenvet, 
a mit dr. Deutsch tolmácsolt. 

A délután egy részét több csoportra oszolva 
látogatásokkal, egyes helyek megtekintésével 
töltötték. Aztán kikocsiztak a sugárúton végig 
a városligetbe, megnézték az állatkertet Serák 
igazgató vezetése alatt és elmentek a Páva
szigetre, hol a nőképző-egylet majálisa folyt, 
nem valami szép májusi időben. Ép ezért a 
tánczvigalmat estére a „Hungária" termében 
folytatták, hol a küldöttség tagjai szintén meg
jelentek. Sejk Szulejmant és Mehemed efendit 
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a terem felső végén levő diszpanilagra ültették, 
honnan láthatólag gyönyörködtek a magyar 
szépek kecses tánczaiban. A küldöttség ifjait 
a mulatság heve annyira elragadta, hogy ők 
is tánczra perdültek s egy-egy fővárosi szépség 
karján a jelen voltak meg-megujuló éljenzései 
közt csárdást jártak. Még a komoly Bhagib bej 
sem vonhatta ki magát a tánczhól. Ugyanez este 
a tánczvigalom előtt a küldöttség tagjai közül 
8-an a nemzeti kaszinóban adott vacsorán jelen
tek meg, a melyen Pulszky Ferencz és Bohonczy 
francziául, Vámbéry törökül mondott felköszön
tést a vendégekre. 

* 

Május 4-ike péntek lévén, vagyis török 
ünnep, a vendégek a délelőtt nagy részét otthon 
töltötték. Később tisztelgőket fogadtak, az 
egyetemi ifjúság küldötteit, a mérnök és épi-
tészegyesület küldötteit, kik az egylet összes 
kiadványait is átadták a „Mektebi szultáni" 
könyvtárának. 

A törökök meglátogatták az „Athenaeum" 
nyomdáját is, hol Schröpfer könyvvezető fran
cziául üdvözölte őket. 

Délben az országgiilési képviselői: lakomája. 
volt az „Európában". A képviselőkön kivül 
csupán a küldöttség tagjai hivattak meg. E 
lakomát a képviselők pártkülönbség nélkül ren
dezték. D. u. 6 órakor a Hungáriában az 1848!)-
diki honvédek küldöttsége (volt honvédtisztek, s 
a honvéd-menház aggastyánai) tisztelegtek tö
rök vendégeinknél. 

Estére a népszínházba mentek, hol a 
„Csikós" népszínmű volt kitűzve. Az előleges 
megállapodás szerint az előadást nem nézik 
végig, hanem 9 óra előtt eltávoznak, mert ez 
estére maradt afáklyásmenet is, mely a programm 
szerint a széna-térről indult az „Európa-szál
loda" elé. 

* 

Az elutazás máj. 5-éu reggel lesz. Béggel 
7 órakor indulnak a déli vaspályán Trieszt 
felé, s Brindisin át térnek vissza Konstanti-
nápolyba. 

A sok meghívást, melyet a vidéki városok
ból kaptak, a küldöttség nem fogadhatta el, 
részint mert ki vannak merülve, részint mert 
sietnek a visszatéréssel. 

* 

Es most ne feledkezzünk meg dr. Erődi 
Béláról sem, a ki nemcsak részt vett az izgal
mas hét minden mozzanatában, elejétől végig, 
hanem végig hallgatott minden beszédet, min
den toasztot, és aztán össze-vissza különféle 
nyelven tolmácsolta azokat, magyarból, fran-
cziából törökre és törökből vissza. Ö volt a köz
vetítő mindenütt, fáradhatlan, figyelmes, és 
nélkülözhetetlen. Vigyázni és jegyezgetnie kel
lett folyvást, s minden beszéd és felszólalás 
után felé fordult minden figyelem. Főkép az 
öreg sejk ő általa beszélt és hallgatott. Nem 
kis feladat: folyvást szónoki pathoszszal be
szélni. A harmadik napon el is rekedt, de meg
állta helyét mindvégig egész lelkesültséggel és 
törhetlenül. 

A török főváros a háború kezdetén. 
(Két képpel.) 

Most már hát a diplomacziától csakugyan 
az ágyú vette át a szót. Az északi kolosszus két 
felől tárta ki óriás vaskarját tüzes véres öle
lésre, hogy agyonszorítsa, a kinek az örökére 
áhit. Az első ágyúlövés Ázsiában dördült el, de 
már a Duna mellől is megszólalt rá a viszbang. 
A muszka megszállta az al-Duna oláh partjait, 
s hídfőket és sánczerősségeket hány fel a kikö
tővárosok körül s felplántálja rajok ágyupadjait. 
A török monitorok egy csütörtöki távirat sze
rint bele szóltak ebbe a dologba Brailánál, mely 
alkalommal néhány vas-gömböcz a városba is 
beletévedt s felgyújtott néhány házat s néhány 
embert megölt. A dunaparti muszka ágyuk 
ugyan visszavonulásra kónyszeritették a török 
vashajókat, de azt nem tehették meg, hogy * 
folyammelléki lakosok élet- és vagyonbiztonsá
guk miatti aggodalmukban ezrével oda ne hagy
ják lakhelyeiket s az ország belsejébe, vagy 
külföldre ne vándoroljanak. Erdélyben már 
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egész karavánok gyülekeznek gazdagabb romá
nokból, kik az orosz „barátság" elöl keresnek 
ott menedékhelyet, sőt egy sürgöny szerint 
sokan török területre menekülnek a muszka 
ágyuk oltalma elöl. 

A szörnyű fegyvertánczra tehát magzen
dült a nyitány. 

Ázsiában már több egy heténél folynak a 
csatározások, s egy perai távirat örvendetes szen-
szácziót keltett közöttünk, jelentvén, hogy a 
törökök egy nagyobb csatában az orosz czen-
trumot keresztül törték s a balszárnyat vissza
vetették. De e győzelmi hir még nem talált 
ujabb megerősítésre; a török hivatalos hirek 
csak annyit mondanak, hogy nagyobb ütközet 
nem törtónt, C3ak apróbb csatározások, melyek 
azonban mind a török fegyverek győzelmével 
végződtek. A muszkák nagyra vannak vele, 
hogv az ázsiai határszélen levő Bvjazid erőd 
1700 főre menő helyőrsége kivonult előlök s a 
hegyek között foglalt állást, hátra hagyva 12 
ágyút és lőszereket. De ez a hir is megerősítésre 
vár még, mert az orosz diadalok hirét ugyan
csak kötve kell elhinni; tudvalevő dolog levén 
még a krimi hadjáratból, hogy az oroszok egy-
egy csatában soha se vallottak be többet egy 
elesettnél,ugy hogy a muszka „egy halott" egész 
közmondásossá vált. Ilyen „egy halottat" kü
lönben már eddig is bevallanak. 

Természetes, hogy a csatatérről érkező 
legcsekélyebb hirt is nagy izgatottsággal fogad
juk ittBudapesten is,örülünk egy-egy győzelmi 
hirnek, mely a törökökre kedvező, s a törökök 
vereségének hire minket is lever. Képzelhetjük 
hát, minő izgalom lehet az, a melylyel e híre
ket, a muszka aspirácziók Mekkájában, a török 
birodalom fővárosában, macában Konstantiná
polybán fogadják. 

Mint onnan érkező levelekből látjuk, a 
török főváros jellege az utóbbi napok alatt egé
szen megváltozott. Konstantinápoly, daczára, 
hogy főváros, mégis osztozik a többi török váro
sok ama tulajdonában, hogy rendes időben sok
kal nyugalmasabb, kevésbbé nyüzsgő és eleven, 
mint a nyugati városok. Még az oly események is, 
melyek egy-egy európai várost egészen felfor
gatnának s talpra állítanák minden lakosát, a 
nélkül szoktak végbe menni bennök, hogy valami 
nasy feltűnést mutatnának. A török s általában 
a legtöbb keleti nép asszonyi gyengeségnek 
tartja a kíváncsiságot, nem szívesen csoporto
sul, nem szeret az utczín tolongani, s méj a 
parlament megnyitása, és az alkotmány kihir
detése is ugy fogadtatott, a mit nálunk közöny
nek és részvétlenségnek mondanának. A törökre 
nem igen hat a külső látványosság, demonstrálni 
meg épen nem szeret, a mit legjobban bebizo
nyított akkor, mikor ifjaink a török hadak főve
zérének a diszkardot megvitték. Tábornokok, 
főhivatalnokok s kitűnőségek mentek elébök, 
keleti fénynyel és pompával vették körül, a nép 
is részt vett a szives vendéglátásban, — de nem 
volt az rendkívüli tömegeivel imponáló népnyi
latkozat, minőnek nálunk minden hivatalos 
segítség nélkül, sőt annak passzív magatartása 
mellett is mi magunk voltunk tanúi és részesei 
pl. a török küldöttség fogadtatásánál, hol száz
ezerre becsülik az önkényt kivonult lakosság ; 
számát. 

Azonban a mi Törökországban most tör
ténik, az már nem puszta kíváncsiság, kedvte
lés vagy demonstráczió dolga: ez élethalál-kér-
dés, mely minden embert kihoz a rendes 
sodrából s izgatottá teszi a legnyugalmasabb 
idegü embert is. Konstantinápoly most egy 
hangyaboly, melybe pálczát szúrtak. A lakos
ság nyüzsög-mozog, csoportokat formál s tolong 
az utczákon, s mindenki a legnagyobb várako
zást és feszültséget fejezi ki arczán. 

A falakon szultáni manifesztumok, prokla-
mácziók jelennek meg, melyek elé emberek 
gyülekeznek, s minden rendű és rangú nép cso
portosul, katona és egyéb vegyesen, a kiket 
még a parancsszó a csatatérre nem szólított. 
Figyelemmel olvassák a jelentéseket és fölhí
vásokat, s szájról szájra adják azok tartalmát, 
mint azt mai képünk mutatja, hol néger tipusu 
arcz, hamal (teherhordó), pereczes, török-zsidó, 
örmény és cserkesz katona látható. 

A kávéházak is tele vannak politizáló és a 
háború fejleményeit latolgató csoportokkal. Az 
alacsony kereveteken letelepedve, a nargilé 
füstje mellett várják az érkező tudósításokat, 
harcztéri és azokkal egybefüggő jelentéseket s 

a ki abba a szerenesés helyzetbe jutott, hogy 
j egy térkép aka H kezébe, egész lokális közpon

tot képez, mikor kiteríti s magyarázni kezdi 
rajta a hadseregek állását, vonulását, mozdu
latait s kombinálgatja a valószínű összeütközés 
helyeit és a hadmiveletek esélyeit. Köréje gyül-

i nek a többiek s kíváncsian, érdekeltséget kife-
j jezö, kerekre nyilt szemekkel hallgatják élénk, 
j tüzes előadását. Közbe-közbe talán egy-egy 

sürgöny is érkezik, mely arról szól, hogy fogad
ják Budapesten a török küldöttséget a magyar 
testvérek. Egy ily kávéházi jelenetet tüntet fel 
másik képünk. 

Szegény törökök! Nem lehet csodálni, hogy 
keleti nyugalmuk ennyire elhagyta. A mióta 
az ottoman birodalom fennáll, nem forgott 
még ilyen veszedelemben. E?y évtizedek óta 
készülő, óriás erejű ellenséggel találja szemben 
magát, mely megfogadta, hogy letörüli Európa 
térképéről, s épen abban a pillanatban, mikor 
a nyugati czivilizáczió vívmányainak nyitott 
önmagánál fényesebb kaput a „fényes kapu", 
egyenlőkké tette lakosait, s megfeszíti minden 
erejét, hogy beléphessen a kulturállamok so
rába. 

És Európa, mely a kultúra terjesztőjének 
hirdeti magát, tétlenül nézi, mint akasztja meg 
e magasztos szándokaiban az az abszolutizmus, 
melynek nyomában nincs egyéb, mint zsarnok
ság és szolgaság. 

A mi rokonszenvünk az egyetlen szövet
ségesük. Bár adhatnák vissza inkább hőseiket, 
kik a félreértés százados harczviban a mi fegy
vereink által estek el, s pótolhatnók helyre a 
vétséget, melyről most kell meggyőződnünk, 
hogy önmagunk ellen is el volt az követve. A 
megtörténtet azonban meg nem letté mir nem 
tehetjük, csak sajnálkozhatunk felette. De ha 
az igazi rokonszenv tehet valamit arra, hogy 
megaczólozza szivüket, karjaikat és f egy verők 
élét, — akkor Magyarország rokonszenve nem 
lesz az utolsó erkölcsi erő az ö táborukban. 

Irodalom és művészet. 
„Kőszeg sz. k. város jelens és mait ja." Irta (W-

nel Kálmán. Első rész: Jelenkor. Szombathely 
1877." Ez a czime annak a mintegy százötven 
oldalnyi kötetnek, mely Kőszeg város monográfiáját 
megnyitja, s melyet — az előszó Ígérete szerint — 
egy második, a történelmi részt tartalmazó kötet kö
vetni s befejezni fog. kz előttünk fekvő kötet a jelen
kori állapotok ismertetésének van szentelve s csak 
helyen-közön nyúl vissza a multakba is. A kötetnek 
nagy előnyére válik a nyugodt hang 8 az a körül
mény, hogy a történelmin kivül a modern tudomá
nyosságnak egyéb requisitumaival is számolni 
igyekszik. A rövid előszó után következik a fold- I 
rajzi fekvés meghatározása, az éghajlat (28 évi 
észleletek alapján), magasság, a vizek, földtani 
viszonyok, stb tárgyalása; ezután a lakosság jel
lemzése, a termékek, az állat- és ásványvilág ismer
tetése, az ipari, kereskedelmi viszonyok vázlata, a 
tanügy, jótékony intézetek, társasélet, építmények, 
közigazgatás és törvénykezés képe, szóval: tömören 
adott feleletek mind azokra a kérdésekre, a melye
ket egy város jelene iránt fölvethetünk, s ez min
denesetre oly vállalkozás, a melytől az elismerést 
megtagadni nem lehet. Részletes ismertetésnek 
nem itt lévén helye, csak azt kívánjuk megjegyezni, 
hogy a mű magyarosság tekintetében nem egészen 
kifogástalan, s az sem válik valami díszére, hogy a 
növény és állatvilág elősorolásánál azokkal a kép
telenségekkel él, a melyeket az ép nyelvérzék hatá
rozottan elitéi, igy az a „Czámolylevelü virnáncz , 
kakuk foszlár, szárölelő tátkanaf" a növényeknél, 
a „földi mezötanyász, csacska mezek, stb." az 
állatoknál bátran elmaradhattak volna, mert sem
mit sem magyarázva vagy jelentve, még fülsértők, 
szabályellenesek is. Sajnálni lehet, hogy ilyen 
elvetendő dolgok immár az illető szakirodalomból 
másnemű irodalmi termékekbe is beveszik magokat. 
No de azért ezek keveset vonhatnak el a mű egyéb 
nemű becséből s Chernél ur utánzásra méltó példát 
fog szolgáltatni, főleg akkor, ha a jelzett második, 

i tisztán történelmi rész meg fog felelni a várakozás-
! nak. Megemlitjük még, hogy az előttünk fekvő első 
! kötet Szopori Nagy Imre és Thaly Kálmán uraknak 
| van ajánlva. Ára ? — (h. o.) 

„A világforgalom esxköxei: a vasutak, posták és 
távírdák." Ily czimü érdekes tárgyú és közhaszna 
mű első kötete jelent meg, Wiihrl Jákótól, ki mint 
„M. Közlekedésügy" czimü folyóirat szerkesztője 
is ismeretes már e téren. A megjelent első kötet, 
bárom szakaszban, a közlekedési eszközök emiitett 
hároni ágának történetét tartalmazza s világos 
átnézetet nyújt arról, oly modorban, hogy a nagy 
közönség is kellő felvilágosítást nyerliet belőle 8 
szakértők is érdekkel olvashatják ós használhatják. 
A könyv azonban, mint a szerző is mondja elősza
vában, főleg ismeretterjesztő jellemű, s mint ilyen 
teljesen megfelel czéljának. A niigy S-udrétben 177 
lapra terjedő s csinos kiállítású kötet ára nincs 
kitéve. 

„Cesarine", Sand George-nak a lángszellemü 
és lángtollu franczia írónőnek egyik legszebb regé
nye, ltózsaági Antal gondos fordításúban, most 
jelent meg Kassán, Maurer Adolf könyvárus által 
kiadva. Két kötet, ára -2 frt 50 kr. Ily művek soha
sem évülnek el s az irodalomnak mindig nyereségül, 
az olvasónak mindig élvezetül szolgálnak. A szerző 
eleven rajzai, szenvedélyes irálya, ékesszóló nyelve 
s dialektikája e művében is megragadólag nyi
latkozik. Felhívjuk rá a szépben gyönyörködő olva
sóink figyelmét. 

„A lélektani tanulmány föltétlenül szükséges a 
művészetekkel foglalkozóknak." Ez a czime egy 
kis bölcsészeti értekezésnek, mely Kassán, Maurer 
Ad. kiadásában jelent meg. Irta Birnberg, fordította 
Ferenczy József. A czim körülbelül mindazt meg
mondja, a mit az átalánosságoknál maradó érteke
zés. Ára 40 kr. 

Kimory Samuéi, az ismeretes bibliafordító, ki a 
teljes (canonicus) bibliát lefordította az eredeti 
nyelvekből, most az ótestamentomi Apdcrtfui 
könyveket adta ki, az eredeti görögből fordítva. 
Ajánljuk az é/deklódó közönség f̂igyelmébe. Ara, 
a 4-edrétü, szótár-alaku, két hasábos, tömött 1 iy 
lapra terjedő kötetnek csak 1 frt. 

„Az 1876. évi migy. orsz. ipar-termény és állat-
kiállítás emlékkönyve." £ czim alatt irta meg egy 
vaskos füzetben Oelléri Mór a tavalyi szegedi kiállí
tás monographiáját. Tartalmas mű, melynek ugy-
ismertető, mint statistikai része megérdemli a 
szakközönségnek s a közgazdasági kérdésekkel fog
lalkozóknak tüzetes figyelmét. Ara 1 ft. 50 kr. 

„Gazdasági Mérnök" czim alatt e napokban 
indult meg egy szakközlöny, melyet melegen aján
lunk közönségünk figyelmébe, mert valóban meg
érdemli. Szerkesztője Qonda Béla szakszerű irodalmi 
munkásságáról már eddig is szép névvel biró fia
tal mérnökünk, ki, mint az e téren szintén irodal
milag is működő Kvassai Jenő, gazdatagi mérnökségre 
vonatkozó szaktanulmányokkal foglalkozik. Jeles 
erők támogatása mellett most megindította e téren 
első ilynemű, a gazdaközönségünknél hézagpótló 
közlönyét, mely a földöntözés, csatornázás és folyó
szabályozás, valamint a mezőgazdasági gépészet és 
építészet ügyeivel fog foglalkozni. Az első szám már 
megjelent érdekes tartalommal. Türr István a csa
tornázásról és annak jelentőségéről szól az országos 
földjavitásokra nézve. K. Jónás Ödön egy uj gőz-
szivattyut ismertet. Van czikk továbbá benne a 
termékenyitó iszapoltatásról, az indiai csatornázás
ról, az Eckert-féle szórva-vető gépről s több apróbb 
közlemény, melyek közül egyet („Csatorna a 
Fekete- és Kaspi-tenger között) mutatványul mai 
számunkba átveszünk. A folyóirat havonként két
szer jelenik meg egy nagy ivén. Előfizetési ára az 
év végéig 4 frt, mely összeg Weiszman testvérekhez, 
mint kiadóhoz küldendő. 

A nenueti színházban a héten Patti Adelina hír
neves vetélytársa, Lucca Paulina asszony lépett föl 
mint vendég, Meyerber „Afrikai nő" czimü dalmű
vében. Nincs benne annyi természetadta báj és 
kellem, mint Pattiban, hogy mindjárt puszta meg
jelenésével, egy tekintetével vagy mozdulatával 
lebilincselje közönségét, de művészete egyenrangú 
azéval. Hangjának ereje és terjedelme talán még 
nagyobb, mint Pattié, s van benne lélek és kifejezés. 
Érczes mezzosoprán hang ez, mely ugyan már 
néhol veszteni kezdi ifjú zománczát, de bámulatos 
egyenletességével valamennyi regiszteren keresztül 
és kitűnő iskolázottságával ma is olyannak bizonyul, 
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mely az erőteljesebb kitöréseiét igénylő drámai sze
repkörnél valóban ritkítja párját. A közönség eleinte 
hidegen fogadta, de a negyedik felvonásbeli kettőse 
után, melyben művészete egész fényében ragyogott, 
kitört a taps hatalmasan, s e jelenet után nyolczszor 
kivta ki a közönség, a mi nálunk igen ritka lelke
sedés jele. A szinház teljesen megtelt fényes közön
séggel, mely egész mértékben áldozott hódolatával 
a művésznőnek, ki még két szerepben fog föllépni 
nálunk, aztán még Bécsben és Prágában — hol pá
lyáját kezdte — s azután egészen vissza akar vo
nulni a színpadtól. — A drámánál is volt vendég
szereplés e héten. Hetényi Béla lépett föl a „Delilá"-
ban s némi modorosságot és feszességet leszámítva, 
derék színésznek bizonyult, ki remónynyel tekinthet 
fejlődése elé. 

Közintézetek, egyletek. 
A magyar tud. akadémia apr. 30-án összes ülést 

tartott. A tárgyalt ügyek ezek voltak : „Az ember 
eposza" czimü verses művet, mely névtelenül kül
detett be, az akadémia nem tartja kiadásra méltó
nak. Szintén nem adja ki az akadémia Hertelendy 
Zsigmondnak. „Az azonos hangzású szókról" irt 
munkáját. Londonból Sólymos Béla beküldte 
Hydeclarknak „A magyarok himmalajai erdetéről" 
irt értekezését. E művet szerző pár év előtt maga 
is beküldte kiadás végett, de téves eszméi folytán 
az akadémia már akkor elhatározta, hogy nem adja 
ki. A Fáy-alapítványból az 1876—78 évekre eső 
jutalmakat az első hazai takarékpénztár oly pálya
műre kívánja kitüzetni, mely tekintettel Magyar
ország gazdasági és kereskedelmi viszonyaira és a 
most fenálló adónemekre oly adórendszert állapítson 
meg, mely Magyarország helyzetének legjobban megfelel
jen. E pályázat legközelebb kihirdettetik. Bertha 
Sándor gr. Széchenyi Istvánnak atyjához irt három 
levelét ajándékozta az akadémiának, továbbá atyja, 
id. Bertha Sándor „Országgyűlési tárczák 1830-
ból" czimü művének 200 példányát, mely művet a 
czenzura számos évig lefoglalva tartott s ma már 
könyvkereskedésekben nem kapható. Az idei nagy
gyűlés május 23—27-én fog megtartatni; a május 
27-iki nagy közülés progammja a következő: Elnöki 
megnyitó beszéd. Titkári jelentés. Emlékbeszéd gr. 
Mikó Imre fölött, Horváth Boldizsártól. „Költésze
tünk Mátyás korában," értekezés Szilády Árontól. 
Értekezés a távolba hatás kérdéséről, b. Eötvös Ló
rándtól. Végül elnöki zárszó.— Arany János „ren
des tag" Írásban jelenti az akadémiának, hogy azon 
egészségi okokhoz, melyek folytán tavaly a titkári 
állásról lemondását benyújtotta, időközben szemei
nek oly megromlása járult, hogy a rábízott munká
kat csak orvosi rendelet ellenére, szemeinek meg
erőltetésével végezheti, azért kéri az akadémiát, 
hogy tavaly beadott lemondását, melyet ő vissza 
nem vett, fogadja el, és a főtitkár választását a 
nagygyűlés napirendjére tűzze ki. Csengery Antal 
hangsúlyozza, hogy az „örökös titkár" állása nem 
olyan állás, melyet egy napról más napra meg 
lehetne változtatni. Hivatkozik a franczia akadé
miánál előfordult hasonló esetekre, midőn a titkár 
évek során át fölmentetett hivatalától, ha teendői
nek végzésében akadályozva volt. Indítványozza, 
hogy a titkár-választás ne tűzessék ki a nagy gyűlés 
napi rendjére, hanem jelentessék be ott Arany János 
lemondása, s hivassék föl a gyűlés, hogy a helyet
tesítésről 1 vagy 2 évre intézkedjék. Ez el is fogad
tatott. — Charles de Linar franczia tudós az ötvös
ség történetét megírta, s abból egy példányt meg
küldött az akadémiának azon kéréssel, hogy a 
magyar ötvösség történetére vonatkozó részt, mely 
a műben tekintélyes helyet foglal el, egyik tagjával 
nézéssé át, ki az esetleg becsúszott hibákra figyel
meztesse, hogy azokat a második kiadásban ki 
lehessen javítani. A mű Ipolyi Arnoldnak ada
tott ki. 

A m. t. akadémia nemzetgazdasági és statisztikai 
s7akosztálya apr. 28-iki ülésén bemutatta Lónyay 
Menyhért gr. elnök a szakosztálynak György 
Endre által gondosan szerkesztett szakközlönyét. 
Ezután Kautz Gyula folytatta előadását a „nemes 
fémekről," a nemes fémekről szóló egész irodalmat 
megismertetve. Azon kérdésnek tudományos fejte
getését : vájjon az arany vagy az ezüst legyen 
valamely ország törvényes fizetési eszköze, szerinte 
Scaruffi 1582-ben kezdte meg. Akkor az arany-
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pénznek adatott az elsőbbség. Értekező előadja a 
kérdés irodalmi fejlődését a mai napokig, de a maga 
részéről egyelőre nem foglal el állást, miután meg
ígérte, hogy a kérdésnek hazánkat érdeklő gyakor
lati oldalát egy 3-dik előadásban fogja kiemelni. 
Utána Lukács Béla tartott „a tagosítás, s birtok
rendezés, legelő és erdő-elkülönítésről" felolvasást. 
Különösen kiemeli a törvénynek Erdélyben tapasz
talt hiányos végrehajtását. A birtokrendezés meg
könnyítésére a teljes bélyeg- s illetékmentesség 
engedélyezését, egyszerű s gyors eljárást és egy 
erdőtörvény alkotását ajánlja. Lónyay gr. osztozik 
előadó nézeteiben, ő is a gyors s olcsó eljárásra 
fekteti a legtöbb súlyt. Hunfalvi/ János különösen a 
kormánytól várja, hogy jó példával járjon elől. 

Az orsz. képzőművészeti társulat ápr. 29-én tar
totta évi közgyűlését Pulszky Ferencz elnöklete 
alatt, kit a közgyűlés további négy évre újra meg
választott elnökének. A választmány évi jelentésé
ben első helyet foglalt a m ű c s a r n o k ügye. 
A műcsarnok épitése a megállapított költségek hatá
rai közt történt, s a múlt évben megszavazott köl
csönt sem kellett igénybe venni. Az építéssel Kéler 
Napóleon építész bízatott meg 50,000 frtnyi költ
séggel. A műcsarnok megnyitását czélszerünek 
találták őszre halasztani, mert jelenleg a párisi, 
londoni és bécsi kiállítások veszik igénybe a kül
földi művészeket. A társulat múlt évi képkiállitása 
nem sokat jövedelmezett, s ezért nem is rendez 
többé kiállítást jelenlegi helyiségében, hanem csak 
a műcsarnokban. A szegedi képtárlat aránylag töb
bet jövedelmezett a fővárosinál, mert 187 frt 2 kr 
tiszta haszna volt s 4000 frt áru festmény kelt el. 
A sorsolás, melyből 1875-ben 942 frt 50 kr. tiszta 
jövedelmet élvezett a társulat, — az idén sem lesz 
érdektelen, mert e czélra 80 nyereménytárgyat sze
melt ki a választmány 7360 frt értékben. A vagyon 
a lefolyt évben is örvendetesen gyarapodott, még 
pedig 14,897 frt 88 krral. Uj alapitvány tétetett 
7900 forintig, tagdijakból és egyébből 12,710 forint 
40 krajczár folyt be. Az összes bevétel meghaladta 
a 29 ezer frtot. A jelentés meleg hangon emlékezett 
a művészetek pártolójának, gr. Waldstein János
nak haláláról. A jövő évi költségvetés 19,00 írtban 
állapittatik meg; a kiadási rovat 360 írttal kisebb. 

A történelmi társulat május 3-ikán tartott ülésén 
Wenzel Gusztáv Bosnyákországra vonatkozó, a 14. 
századból származó szláv nyelvű okiratot mutatott 
be. Egyszersmind kivánatosnak fejezte ki, ha tör
ténetíróink a velünk szoros összefüggésben volt 
Boszniára több gondot forditnának, mert a mit e 
tekintetben a szláv Íróktól tudunk, fölötte hiányos. 
Ezután Fraknói Vilmos ismertette a müncheni 
brandenburgi levéltárban tett kutatásainak ered
ményét. E levéltár I I . Lajos király nevelőjétől szár
mazik, s noha egy része visszakerült Bécsbe, onnan 
pedig hozzánk, mégis elég okirat maradt oda kunt. 
Fraknói talált 5 Árpádkori okiratot, Hunyady 
János birtokviszonyaira és Mátyás király hagyaté
kára vonatkozó adatokat; egy pör iratait, melyet 
fiórenczi kereskedők indítottak Mátyás özvegye és 
fia ellen, mert a király halála után 26,900 frt értékű 
selyem és bársony kifizetetlen maradt. Van egy 
német nyelven szerkesztett napló az 1497-iki ország
gyűlésről ; e szerint ez e nemben a legrégibb föl
jegyzés. Szóval a müncheni Brandenburg-féle levél
tár sok érdekes okmányt tartalmaz, s lépések tör
téntek, hogy ezek is visszakerüljenek hozzánk. — Az 
érdekes jelentés után Óváry Lipót az olaszországi, 
különösen a milanói, mantuai és genuai levéltára
kat ismertette, melyek számos hungarikákat tartal
maznak, s melyeknek rendezettségét páratlannak 
állította, mi éles ellentétet képez, főleg a mi ok
mány- és levéltárainkkal szemben, melyek eddig a 
legsiralmasabb állapotban voltak. — Következett 
Thaly Kálmán felolvasása a Bercsényi családról. 
Thaly jelenleg a család történetét irja, s összeálli-
totta családfáját. E család neve először a 16-iki 
század elején tűnt föl, Bercsényi Lászlóban. A 
Rákóczy-féle szabadságharcz után a család Fran-
cziaországba menekült, hol két nemzedéken át 
fényes szerepet vitt, s egyik közülök franczia követ 
is lett a bécsi udvarnál. Ez eszközölte ki, hogy a 
család visszatérhetett Mária Terézia alatt. Az utolsó 
Bercsényi (Antal) Kassán halt meg 1835-ben — 
Végül Csontos János tett jelentést az ipartörténeti 
bizottság működéséről. A czéhek iratait és tárgyait 
már több helyről küldték be, s a beküldött tárgyak 
közt sok kiváló érdekkel bir. A titkár jelenté, hogy 
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ujabban 7 hatóság lépett a társulat alapító tagjai 
közé. Uj részvényes tag 40 jelentetett be. 

A délmagyarországi történelmi és régészeti tár
sulat múzeuma Temesvártt a máj. 23-án tartandó 
nagygyűlés alkalmából ünnepélyesen meg fog nyit
tatni. A társulat most adta ki értesítőjének ez évi 
második füzetét is, melyben többek közt Pech József 
érdekes czikket közöl a temesmegyei zsadányi avar
telepekről, Boleszny Antal pedig a veterani barlang
ról és Peth váráról. A társulatnak szakkönyvtára 
is van, mely azonban még csak 115 kötetből s 35 
füzetből áll. 

Az orsz. nőképzö-egylet múlt vasárnap tartotta 
közgyűlését Veresné-Beniczky Hermin úrhölgy 
elnöklete alatt. Az egylet tanintézetének jelenleg 
kétszáz növendéke van, kik közül harminczegy tan
díjmentes, tizenegy féltandijt fizet, ötöt pedig el is 
látnak ingyen. Az egylet bevétele 58,275 ft 61 kr, 
kiadása pedig 27,058 ft 47 kr. Pénztári többlet 
31,217 ft 14 kr. Értékpapírban 9,500 ft van. Negy
venezer forinton megvették a zöldfa-utczai 34-dik 
számú házat s 35,000-et már le is fizettek. E telken 
a tanintézet czéljainak megfelelő épületet fognak 
emelni. Indítvány kettő volt: a dr. Dobránszky 
Péter tanáré, ki egy uj közgyűlést óhajtana tartatni, 
mely kizárólag a hazai nőképzés ügyével foglalkoz -
zék. Seyler-Liftner Emilia úrhölgy pedig a házi 
ipar oktatását ajánlotta fölvétetni az egylet tanin
tézetében. A két indítvány sorsa fölött bizottság fog 
dönteni. A választás eredménye az lett, hogy 
maradnak az egylet élén mindazok, kik annak 
ügyét oly sikeresen vezették eddig is. 

A nemzeti kaszinó e hó 3-án ülte meg lakomával 
50 éves fenállásának ünnepét. A miniszterek közül 
jelen voltak Tisza Kálmán, Széli Kálmán, Wenck-
heimBéla br. sBedekovics. A kaszinó alapító tagja 
közül már csak öten élnek: Bohm László, Szögyényi 
László, Havas IgnJ.cz, Mikes János gróf és Károlyi 
György gr. Ezek közül csak az első négy volt jelen 
gr. Károlyit betegsége akadályozta a megjelenésben. 
A lakomán első emelt poharat Majláth György, ki 
hosszabb, politikai tartalomban is gazdag beszédben 
utalt arra, hogy mennyire örvendene a kaszinó kez
deményezője gr. Széchenyi István, ha mindazon in
tézményeket, (kaszinót, a Duna két partjának össze
kötését, dunai gőzhajózást, lóversenyt, gazdasági 
egyesület stb.) melyekuek ő adott éltet, megerő
södve látná. Fölemlíti, hogy a kaszinóval Széche
nyinek politikai czélja is volt; az t. i., hogy a hazai 
közélet vezérelemei elzüllöttségükből, elkülönzött-
ségükből kilépjenek, s ha nálunk a különböző rétegek 
közt nincs akkora idegenkedés, mint egyebütt: 
abban jó része van a kaszinónak s alapitóinak is. 
Élteti Széchenyi emlékezetét s az alapitókat. Szö
gyényi László a kaszinó további virágzására és az 
uj nemzedékre emeli poharát. Podmaniczky Frigyes 
br. a távollevő gr. Károlyi Györgyöt élteti; Tisza 
Kálmán szintén reá emeli fel poharát, kit a nemzet 
példaképül vehetne, „mert minden időben a népsze
rűség hullámzásán fölülemelkedve, üldözést, meg
próbáltatást hazafiasán elviselt; kivan neki hosszú 
életet s mihamarább felüdülést. Károlyi Pista gróf 
meghatóan mondott atyja nevében köszönetet. 

A nemzeti múzeum ismét egy becses levéltár 
birtokába jutott. A Berényi család és Helmbach 
báró levéltára ez, melyet gr. Berényi Ferencz aján
dékozott oda az intézetnek. — Megvan a múzeumi 
könyvtárban a bécsi képes krónika (Márkus-krónikája) 
másolata is. Lemásolásán Bicsérdi Lajos egy évig 
dolgozott Bécsben. A 146 lapból álló munkában 
142 kép van arany alapon. A másolás költségeihez 
Ipolyi Arnold püspök, Almássy Pál, Pulszky Fe
rencz, néhai Emich Gusztáv s még mások járultak. 

Egyház és iskola. 
A kassai püspöki széket egyelőre a kormány 

nem akarja betölteni, mert a kassai székesegyház, 
e nagyszerű műemlék, helyreállítására szánták e 
püspökség néhány évi jövedelmét. A munkálatokat 
1859-ben Fábry püspök kezdette meg, de az 1875 
június 20-ki vihar a góth építészet e remekét erősen 
megrongálta. A helyreállítási költség százhúszezer 
forintra megy. Perger püspök halála után czélsze
rünek látszott, hogy a püspöki széket be ne töltsék 
s az időközi jövedelmekből fedezzék a költségeket, 
melyekhez Kassa városa is négyezer forinttal járul. 
Ha mégis e szék betöltetnék, akkor a szentjobbi 
apátság jövedelmét fogják a dóm helyreállítására 
fordítani. 
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Balesetek, elemi csapások. 
fagy szerencsétlenség történt e hó 1—2-íka 

közti éjjel Beck János fővárosi pékmesternél a vig-
utczában. Két segédje, Hoffman Adolf és Alischer 
János elvégezvén dolgukat, a kemenczébe jól befű
tötték s elaludtak. Mikor reggel 5 órakor Beck 
belépett, mind a kettőt megdermedve találta. A 
széngőz Hoffmant meg is ölte, de Alischert még 
életre lehetett hozni. 

Egy sulyedő községről, Döröcskéről tettünk emlí
tést a múltkor. Egy szemtanú, ki e szomorú neveze
tességű tüneményeket megvizsgálta, a következőt 
irja: A sülyedés ellen jónak látnám, kanálisokat ásni 
az esés felé, mert a sülyedést bizonyosan a föld 
á r j a okozza, a mi onnan is kitetszik, hogy 16 mé
ternyi mély kut megtelt vizzel. Ha tehát a föld árja 
ezeken a kanálisokan levezettetik, a föld megszilár
dul és a sülyedés megszűnik. 

Mi újság? 
Al országgyűlésen is napirenden volt a héten a 

keleti kérdés. A képviselőházban Simonyi Ernő, 
Chorin Ferencz már korábban intéztek interpellá-
cziókat a monarchia magatartása felől; legutóbb 
Somssich Pál is, ki főkép a végből interpellált, hogy 
az orosz hadmüveletek által megakasztott dunai 
közlekedéssel szemközt mit akar tenni a kormány 
a kereskedelem és forgalom érdekében. Tisza minisz
terelnök e hó 4-én együttesen válaszolt e kérdésekre, 
óvatosan kerülgetve minden határozott szót, s csak 
átalánosságban emlitve, hogy monarchiánk a sem
legességet tartja szem előtt. Két főtörekvése van: 
mindent elkövetni, hogy a háború csakis az orosz 
és török küzdelme legyen, továbbá hogy a háború 
következményeikor a keleti ügyek oly végleges ren
dezésére érvényesíthesse befolyását, mely a monar
chiára kedvező. Simonyi, Chorin nem voltak meg
elégedve a válaszszal, s kérték, hogy a válasz tárgya
lását a ház rendelje el. Somssich tudomásul vette, 
valamint a ház többsége is. E napon a bécsi biro
dalmi tanácsban is válaszolt a kormány Giskra 
interpellácziójára, s a válasz teljes lényege az volt, 
a mit Tisza is mondott. 

Törők pap keresztyén templom oltára előtt. A 
török küldöttség szegedi fogadtatásáról a következő 
megható epizódot közli a „Bp. Napilap" egyik 
levelezője: „Vendégeink meglátogatták az alsóvárosi 
templomot is, hol a ferenczrendi atyák lelkes ven
dégszeretettel fogadták őket. Az ősz prior örömmel 
mutogatta a sekrestyében a török korból maradt 
okmányokat, s a templom becses ereklyéit. A sek
restyéből az imaházba mentek a török vendégek, 
mely zsúfolásig tömve volt néppel, és itt egy szivet-
rázó jelenetnek voltunk tanúi. Hodsa Mehemed efendi 
a főoltár zsámolyára lépett, tűzben égő szemeit fel
emelte az égre, s ihlettségtől átható hangon a követ
kezőket monda nemzeti nyelvén : „Az izlám népe itt 
áll a keresztyén mayyarok Istenének oltáránál és kívánja, 
hogy a vallás ne vonjon válaszfalat a két nemzet között, 
melyet szorosabb kötelék: a vér köteléke fűz össze!" — A 
törökök lelkesültei! ismétlék főpapjuk őszinte szív
ből eredő kivánatát; az összegyűlt népet pedig any-
nyira meghatotta a jelenet magasztossága, hogy 
elragadtatással kiáltott „Amen"-t. 

A török küldöttség Szegeden ídőzéséről még egy 
érdekes részletet irnak. A bankét után a török 
ifjak is lelkes hangulatban voltak. Elénekeltek egy 
török harczi dalt. A czigány mögöttük volt, s ugyan
csak ügyelt a nótára. A mint az ifjak az éneket 
bevégezték, a banda ráhúzta ugyanazt a török 
riadót. Az ifjak meg voltak lépetve, s kérdezgették, 
hogy hol tanulták. A felelet az volt, hogy most 
hallották először. A magyar czigánynak elég, ha 
egyszer hall valamit. Erre aztán még egyszer elé
nekelték azt a dalt, most már zenekíséret mellett. 

Hatala Péter arab beszéde, melylyel az írói és 
művészi körben török vendégeinket üdvözölte, kö
vetkezőleg hangzott: 

„Já seik Szulejmán, Jászajjed! Uaszjádi! Kad 
dakhaltom házehi eddár, dár elittihád aszhab elke-
táb uaszháb esszanáji. Szalám elajkum, beitná beit-
kom! Edz fatáhná báb bádzehi eddár, fatahna 
kolubná! Ahlan uaszahlan!" („Uram Sheik Szuh-
mán, uraim! Beléptetek e terembe, az írók és 

művészetek társaságának termeibe. Legyetek üdvö
zölve. A mi házunk ajtaját, sziveinket nyitottuk 
meg. Tessék, jöjjetek!") 

Borsos, Doctor és Varságh műterme e hét folytán 
a leglátogatottabb helyek egyikévé lett Budapesten. 
A török küldöttség tagjai itt vétették le magokat 
egy csoportban és némelyik külön is, s a közönség 
azonnal ostrom alá vette a műtermet, s tömérdek 
megrendelést tettek a fölvételekből. Még külföldről 
is érkeztek megrendelések távirati utón e képekre. 
A török ifjak közül többen, itteni barátaik fölkér
tére, magyar díszruhában is levétették magokat. 

Oláhországi menekülők már nemcsak Erdélybe 
érkeznek folytonosan, hanem a fővárosba is. Több 
család érkezett Brdapestre Galaczról, vagyonával 
együtt, a háború esélyei ellen magokat biztonságba 
helyezendők. 

Óváry Lipótot, az orsz. levéltár allevéltárnokát 
a nápolyi PoLtaniana tudós akadémia levelező tagul 
választotta. 

Kinevezés. A közmunka- és közlekedési minisz
ter Kenessey Albertet a m. kir. vasúti és hajózási 
főfelügyelőséghez valóságos főfelügyelővé nevezte ki. 

Kegyeletes ünnepély. Nagy-Sarló most is meg
ülte az 1849. április 19-diki nagy csatában elhullott 
honvéd hősök emlékét, e csata idei évfordulóján. 
Ünnepélyes menetben vonultak az emlékszoborhoz, 
a hol Vida János, a mezőváros birája, tartott beszé
det, a várost pedig kivilágitották. 

Házasság. Gerster Etelka kisasszony, az ünne
pelt énekművésznő, e hó 16-kán tartja esküvőjét 
Gardini impressarióval. Az esküvő Budapesten lesz 
s csak ezután indul a művésznő férjével ismét kül
földre. 

A zeneköltők ritkán vannak bogarak nélkül, 
még ha Indiából valók is. A magyar tud. akadémiá
nak szintén volt alkalma erről meggyőződni leg
utóbbi ülésén. Egy kalkuttai zenetudós több szansz
krit nyelven irt müvét küldé meg az akadémiának, 
s egyszersmind tudakozódott, hova forduljon, hogy 
az akadémikusok sorába fölvétessék. Meg fogják 
neki küldeni a társaság alapszabályait, melyekből 
ez iránt felvilágosítást nyerhet. 

Öngyilkosság. Dusek, 1849-iki magyar pénzügy
miniszter fia, Dusek Béla, mint Zágrábból irják, 
máj. 3-án ott agyonlőtte magát. Az öngyilkosság 
okául a szerencsétlen férfiú zilált pénzügyi viszo
nyait említik. 

Izgalmas jelenet. Ápril 26 án a „Fiume" nevű 
gőzhajóra, mely Budapestről Bécsbe ment, a nagy
marosi állomáson egy fiatal lány szállt föl. Az este 
szép volt, s az utasok a hajófedélzetére gyűltek ösz-
sze, mikor a fiatal lány, ki félre vonulva ült, egy
szerre a hullámok közé vetette magát. Még néhány
szor felnyujtá kezét, és magyarul nyelven segítségért 
kiáltott, de nem lehetett megmenteni. A szerencsét
len eltűnt örökre, mielőtt a segély megérkezett. Csak 
kalapját találták meg később a kerékházban. Nevét 
senki sem tudta. 

Az állatkertet ismét nagy veszteség érte. A hir
telen változó időben a szép nőstény oroszlán tüdő-
gyuladást kapott, s el is veszett. 

•athuzsálem. Csobokkán (Baranyamegye) egy 
117 éves ember él, s annyira jó erőben van, hogy 
élelmét saját munkájával keresi meg. Süket, de 
szeme jó. 

A távzenélés. Körülbelől e szóval fejezhetjük 
ki nyelvünkön az Észak-Amerikában föltalált „Te-
lephonic music"-ot, melynek az ottani bálozok már 
is nagyszerű hasznát akarják venni. Ugyanis Bos
tonban közelebbről oly báli meghívókat küldöttek 
szét, melyek következő szavakkal végződtek : „A 
táncz kezdete 8 óra 30 perczkor. A tánezdarabo-
kat G. híres zenekara fogja játszani Uj-Yorkban s 
onnan küldi át Bostonba távirdán." 

..Háború-krónika." 
Ily czim alatt egy, k é p e k k e l ellátott 

uj vállalat indul meg a Franklin-társulat 
kiadásában május elejétől kezdve. 
E vállalat czélja a most kitört keleti há
ború alkalmából a Franklin-Társulat heti

lapjainak előfizető közönsége részére tájé
koztató közlönyül, s egyúttal kiegészitőjeül 
szolgálni a hírlapok elszórva megjelent 
közleményeinek. Tartalma ehhez képest a 
következő lesz: 

A háború keletkeztónek rövid története. — 
A harczoló és a háborúban közvetlenül érdekelt 
államok hadi erejének ismertetése. — A szereplő 
hadvezérek és államférfiak élet- és jellemrajzai. 
— A hareztérek leírása: ama pontok, területek 
és vidékek ismertetése, melyekben a hadi müve
letek történnek. — A háború egyes eseményei
nek, csatáknak, ostromoknak stb. leirása. — 
A harczoló népek ismertetése. — Érdekesebb 
epizódok, történetek a csatatéri és tábori élet
ből, stb. stb. 

A „Háború-krónika" közleményeit ré
szint a keletet személyes tapasztalásból 
jól ismerő irók, részint Törökországban és 
Romániában lakó eredeti levelezők, részint 
végre a „Vasárnapi Újság", a „Politikai 
Újdonságok" és a „Képes Néplap" rendes 
munkatársai fogják irni. 

A „Háboru-krónlka"hetenként egy
szer fog megjelenni egy oly nagyságú ivén, 
mint a „Képes Néplap". — Az első két 
szám a megrendelőknek már a „Politikai 
Újdonságok" l e g k ö z e l e b b i számával 
szét fog küldetni. 

A „Háború króniká"-t csupán a „Va
sárnapi Újság", „Politikai Újdonságok", 
vagy a „Képes Néplap" előfizetői rendelhe
tik meg, mert annak e l ő f i z e t é s i á r a 
oly példátlanul c s e k é l y r e van szabva, 
hogy a rendkívüli k e d v e z m é n y b e n 
csak ezen törzslapjaink t. előfizetőit része
síthetjük, a következő külön előfizetési árak 
mellett: 

a kiknek előfizetése az emiitett lapoknál 
j ú n i u s végével lejár, tehát két hónapra (má
jus—június) 40 kr, 

a kiknek előfizetése s z e p t e m b e r b e n jár 
le, tehát öt hóra (május—szeptember) . . 90 kr, 

a kiknek előfizetése d e c z e m b e r végével 
jár le, tehát nyolez hónapra (május—deczem
ber) I frt 40 kr. 

BrS* Előfizetéseket csak is a Vasárnapi 
Újság, Politikai Újdonságok és Képes Néplap 
előfizetőitől fogadván el, kérjük a t. megrende
lőket ne terheltessenek megírni , hogy mely 
lapra vannak előfizetve, vagy a czimszaíagből, 
mely alatt a fentnevezett három lap vala
melyikét kapják, egyet a megrendelő posta
utalvány szélére ragasztva kiadóhivatalunkhoz 
beküldeni. Figyelmeztetjük még, hogy egy elő
fizető csak is egy példányt és pedig ugyan arra 
az időre, a meddig előfizetése a törzslapra tart , 
rendelhet. Mindezeknek figyelmen kívül hagyása 
csak késedelmet és reclamatiókat vonna maga 
után. 

A megrendelések az illető lap {„Vasár
napi Újság" és „Politikai Újdonságok", — 
vagy „Képes Néplap") kiadó-hivatalához Bu
dapest egvetem-utcsa 4. sz. intézendők. 

TJ.j e lő f i ze tés m á j u s e l s e j é t ő l . 
A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonsá

gok" két hóra (május—június) 2 frt, — a „Há-
boru-króniká"-val együtt 2 frt 40 kr. 

A „Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok" 
öt hóra (május—szeptember) 5 frt,— „Háboru-
króniká"-val együtt 5 frt 90 kr. 

Csupán a „Politikai Újdonságok" két hóra 
(május—június) 1 frt, — a „Háboru-króniká"-
val együtt 1 frt 40 kr. 

Csupán a „Politikai Újdonságok" öt hóra 
(május—szeptember) 2 frt 50 kr, — a „Háboru-
króniká"-val együtt 3 frt 40 kr. 

A „Képes Néplap és Politikai Híradó" nyolez 
hóra (máj.—deczember) 1 frt 40 kr., — a „Há-
boru-króniká"-val együtt 2 frt 80 kr. 

A ..Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok-
kiadó-hivatala Budapest egyetem-uteza 4. sz" 
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Halálozások. 
F Ű N K KÁLMÁN fővárosi tanácsnok, egyike n, leg

tevékenyebb tisztviselőknek, e lhunyt szélhűdés kö
vetkeztében, alig 40 éves korában . Soká és buzgón 
szolgálta a főváros ügyeit, eleinte m i n t alügyész, 
majd m i n t törvényszéki főjegyző, u tóbb m i n t t aná
csos. Özvegye és két gyermeke m a r a d t . 

ÁDÁM GYÖBOV, nyuga lomba lépett h . h . apos-
tagi lelkész és solt-egyházmegyei alesperes, megha l t 
Szabadszál láson apr . 21-én 68 éves korában . Vég
rendeletében szülővárosa, Nagy-Kőrös fógymnasiu-
íuának 2000, a szabadszál lási egyháznak 1100, a 
pesti p ro tes t . á r v a h á z n a k 100 forintot hagyomá
nyozott . 

E l h u n y t a k m é g : EÖKSY LÁSZLÓ, a vasmegyei 
Kis-Czell kerület i függetlenségi kör elnöke, 49 éves 
korában Kis Czellben. — Vásonykői gr. ZICHY ZSIGA 
36 éves ko rában . — SZARUKÁN GERGELY, városi köz
g y á m N. -Váradon . — JANKÓ SÁNDOR, magyar-genc- i 
polgár 47 éves korában. — üzv . MICHALOVICS 
DEMETERNÉ szül. Lány i Petronel la 73 éves korában 
Nagy-Károlybau. 

Szerkesztői mondanivaló. 
R n s c s n k . A még nálunk levő közleményeket, me

lyek, ha nem napi érdeküek is, de igen érdekesek szintén 
fel fogjuk használni lapjainkban. Alkalmunk volt tapasz
talni, hogy közönségünk folyton figyelemmel kíséri az 
ön érdekes közleményeit. 

B u k a r e s t . Az érdekes levelet mai számunkban 
siettünk közölni, s fölkérjük, hogy hasonló vagy a napi 
eseményekre vonatkozó közleményeivel ezentúl is szíves
kedjék fölkeresni lapunkat. 

N . N. J . Szivei Ígérete teljesítését elvárjuk. 
F á j d a l o m és öröm. Kísérletnek megjárja, de a 

közölhetésre még nem érett meg. 
Sólyom. Költeményei sem jók, sem roszak, s ez 

elég roBz. 
L é t e z e l . Tartalma prózai bölcselkedés, alakja gyarló, 

az egészben hiányzik, kívül-belől, a költészet. 
R . S. Dal. Csekély értékű. 
Á l o m - v a l ó . Szép részletek vannak benne; élénk s 

csinos leírások. De a mutatvány ellen mégis van kifogá
sunk. — A kér.lezett egyén, mihelyt időt vehet magának, 
magánlevélben bővebben fog nyilatkozni. 

T a r d o n a . R. A. Fel fogjuk használni. 
J á s z - B e r ó n y . Húsvétkor. Nem közölhető . Innepi 

szavakba öltöztetett köznapi gondolatok. 
R á c z k e v e . Első kísérleteknek nem volnának épen 

roszak. De azért a folvtatásra se merjük nagyon biztatni. 
F e U ő - Á b r á n y . G . J. Levelét elküldöttük Szegedre 

Bakay Náudor urnák. 
K r i t i t k n a l u l . Borúra derű. — A Corvina* meg

érkeztekor (1877. ápr. 2t?) — A két testvér nemzethez. 
— Szeretlek. (Levelező-lapon érkezett versemény.) 

SAKKJÁTÉK 
909-dik számú feladvány. Kauders A.-tól. 

Sitit. 

904-dik számú feladv. megfejtése. 
Kohtz és Kocíelkomtól, 

Vllág-o . Sötét. 
1. V h 8 — c 8 B e 6 — c 6 : 
2. V c 8 - h 3 Kc4—C5 : (a) 
3. c3—c4f t. sz. 
4. Vh3—b3—d7—fő mat. 

(a) 
2. F f 7 — d 5 : (b) 
3. Vh3—fit Be4—e2 
4. V f l — e 2 m a t . 

(b 
2. Be4—e3—d4 
3. Bd5—d4+ Kc4—15 
4. Bd4—b4 mat. 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Veszprémben: Fülöt) 
József. Oelsén : Glesinger Zsigmond. Sárospatakon' 
Gérecz Károly. Debreczenben : Zagyva Imre. MisioÜ 
ezon : Har tmann testvérek. Bogláron : Mayer K. Buda
pesten : K. J . és F . H. Marosvdsórhelytt: Csipkés Árpád. 
Kolosmonostoron : Brauner Gyula. A pesti sakk-kiir. 

R ö v i d é r t e s í t é s e k : Sarkad. J. M. S. Jobbakat 
várunk. 

HJETI-NAPTJLR. AjrrxL hó. 
Nap Katholikus és protestáns Corög orosz Izraelita 

í g h 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

b ' d Világos.e 

6 Vfl. 5 Ján. ol. fö. « 5 Rogate 
7HSzanisz.) eresz. Áldor 
8K'Mih.jeI.> járó Ákos 
9 S iNiz.Ger.) napok. ííergely 

10 C Áldozó csütörtök Áld. tsiitiirt. 
11:P Beatrix, Mam. [Bérezi Asp. 
12SPongrácz JNarcus 

Hold változásai. # Újhold 13-

24 B Zách. |23 B. fi. el. 
25 Bárk ev. 24 
26 Basileus 25 Szem 
;27 Simon pápa 26 Szeth 
28 9 vértanú :27 
29 Jázon és S. 28 B. S. h. 
30 Jakab 29 Sa. 6.1. 

an 6 óra 46 perczk. reggel. 

T a r t a l o m s Török vendégeink (három arczképpel). 
— Déryné naplójából (folyt.) — Halászat Romániában. — 
Csatorna a Fekete- és Kaspitenger között. — Servadac Hector 
kalandos váudorlása a naprendszeren át (két képpel.) — Egyveleg. 
Bel léklet : A török küldöttség Budapesten. — A török főváros 
a háború kezdetén (két képpel). — Irodalom és művészet. — 
Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Halálozások. — Szer
kesztői mondanivaló. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő : Nagy Miklós. 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 

Bgy hatszor hat»4bzott petit sor, nej ásnak helye egyszeri igtatásnál 
l t krajezir; tfbbazon igtatisnál 10 krsjezir. Bélyegdíj külön mindtn 

ittatás után 30 ki. HIRDETÉSEK. Kiadó-hiTatalttnk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: 
Stein és Vogler WaUftscheasee Nr. 10, MOSSO R. Seüerstatte Nr. I éj 

Oppelik A. WoUzeUe Nr. 22. 

Valódi arábiai 
M o k k a ~ k á v é S™mMÍo 2mfrt°" 
, < , l _ _ _ l _ , _ _ _ I. rendű finomított (Surány) 66 kr. 
la/ZIlKOriI. » > 64 kr. 
úgymint mindenféle fűszeráruk, déli gyümölcs és cse

megék a legkitűnőbb minőségben 

NÁGELésFIA 
fűszer-, csennge- és bor-kereskedésében 

Budapest , múzeumkor (országút) 35 . 

FERENCZ JÓZSEF 
KESERÜVIZ-F0RRÁS~ 

a budai, valamint minden bel- és külföldi keserüvizek 
közül legtartalomdúsabbnak van elismerve; enyhe ize 
miatt pedig különösen ajánlható mint legkellemesebb, 

l e g h a t á s o s a b b kese rűv í z , 
mely hatás előidézésére az egyéb keserQvizeknél szo

kásos adagoknak c s a k f e l é t igényli. 
Kapható minden gyógytárban s fiiszerkedésben, és 

3Q51.B aferrásigazgatóságnál Budapesten. 

kert • 

Margitszigeti gyógyfürdő 
Budapest főváros közvetlen közelében. 

35° R. meleg artézi forrás — porczellán-, márvány-, kád- és köfördök zuhanykészülékkel — nagyszerű 
300 teljes kényelemmel berendezett szoba — társalgási terein — kül- és belföldi lapok — naponta zene . 

K ó r a l a k o k , m e l y e k e l l e n a m a r g i t s z i g e t i hévviz kedvező e r e d m é n y ű v e l h a s z n á l t a t o t t : 
Köszvény — az izületek, izmok, csonthártya, ideghüvely, idült csúza. A csuz, köszvény, erömüvi 

behatások, typhus után fellépő hüdések. -s- Zsábák. — A csontbántalmakat, csontszút, izületi bajokat és 
külséitéseket követő elváltozások. — Fájdalmas hegek, merevség, hüdés. — Börbántalmak. — Vizelési nehéz
ségek. •— Méh- és hüvelybántalmak. m 

A hévviz belsőleg eredménynyel használtatot t : idült gyomorhurutnál és alhasi pangásoknál. 
A szigeten van gyógyszertár; rendelő orvos: d r . V e r z á r . 
Bérleteknél ugy a fürdő-, mint a menetjegyek együttes váltásánál árelengedés. 
A szigeten lakók a fürdö-használatnál és a menetjegyeknél előnyben részesülnek. 
A fővárossal óránkint kétszer közlekedés. 3343 5 

A fii/ári idény május 1-én megnyittatik. 
A lakások megrendelése : a szigeten a felügyelőségi irodában. 

(Utolsó pofta: Ó-Buda.) j± margitszigeti felügyelőség. 

:Minden régi köhögés ellen,: 
mell fájdalmak, sok évi rekediség, torokbajok, a a tQdö nyaíkáaodása 
ellen a több orvos által megpróbált 

fehér mellszörp, 
oly gyógyszer, mely még sóba sem használtatott a legkielégitöbb ered
mény előidézése nélkül. Ezen szörp már az első használatnál feltQnbleg 
jótékonyan hat. sót a göresnH és hüg- hurutnál elősegíti a nyúlós es 
megrekedő nyálka kicöhögését, azonnal enyhíti a gége ingerlékenysé
gét és rövid idő a att eltávolít minden, ha mé : oly heves, sör magát a 
legveszélyesb (*ZÁrnzbetegNégi köhögést, én a vérhányá-t i». 

i n 1 tgén Iregaek S.H, erj KI trésnek l.Ss, tgj neiyed Srejiek M kr. 
3025 M a y e r O . A . W „ Bres lauban . 

FőraktárBudapesten: T^r'k Jóis*f gyógyszerész urnái, királv-uteia 7. sí. 

G y ö n y ö r ű s z é p 

a leykedtezöbben megszerezhetők 

HAMBURGER ADOLF-nal, 
Budapest , koronaherczeg-uteza 8. sz . 

Hintik tiniatra axonial isiya es bérmsim bárloTá xjidetiet. 

Előfizetési felhívás 

KELET NÉPE 
czimü politikai napilapra. 

A KELET NÉPE bátran és határozottan kitűzte az 
ellenzéki zászlót ezelőtt másfél évvel, bátran és határo
zottan fogja azt lobogtatni az uj évben is. 

A KELET NÉPE a konzervatív irány határozott kép
viselője, minden jóravaló törekvésnek erélyes támoga
tója, minden visszaélésnek, romlottságnak kérlelhetlen 
ostorozója. 

Az orosz-török háború alatt hareztéri tudó
sításai lehető gyorsasággal és alapossággal 
fogják olvasóit a bekövetkező, s hazánkra 
nézve oly nagy fontosságú napi-eseményekről 
értesiteni. 

A KELET NÉPE hetenként hatszor egy nagy íven 
— a szükséghez képest félivnyi melléklettel — ünnep 
ntáni napokon pedig féliven mint esti lap, tehát minden
nap megjelenik. 

A „Kelet Népe" előfizetési ára: 
Egész évre 20 frt — kr. 
Félévre 10 „ — „ 
Negyedévre 5 „ — „ 
Egy hóra 1 „ 80 „ 

1 ..KELET NÉPE" kiadóhivatala. 
(Budapes t , egye tem-u tcza4 . ) 

Altesti sérvben szenvedők 
Stnr2enegger Gottlieb Herisanban (Schweícz) egyáltalán ár
talmatlan natású sérv-kenőcsében" meglepő gyógyszert tálai
nak, ép ugy altesti sérvek mint méh-előesések ellen. Bizo-
nytványok és köszönő iratok a használati utasításhoz van
nak mellékelve. Kapható fazekakban á frt 3.20, szintúgy 
maga Sturzenegger G-. által, mint szintén a következő rak
tárakban : B u d a p e s t e n FormágV i 8 . gyógyszert, a boldog
ságos szűzhez. T e m e s v á r o t t P e d e r I. gyógyszert, a s eS e ly' 
zö szüzanyához. Z á g r á b b a n MittlbaCu Zsigmond gyógyszert. 
B é c s b e n WeiSS IÓZSef gyógyszert, a szerecsenhez, Tucn-
lauben, 27. 246(1—3 

A legjobb és legolcsóbb 

yasbntorok kertek és termek számara, 
valamint a legiijabb szabadékozott toló ügynk, rug 
matráczczal és kárpitozással, összetolhatok mint egy 
trumeau-szekrény, ajánl 

F E I W E L L I P Ó T , 
vasbutor- és takaréktúzhely-gyáros, Budapesten. Bak'»r^ 
ország-út 43. sz., a nemzeti színház közelében. — KéP 

(^'árjegyzékek bérmentve. — Ugyanott egy új, * Jitf 
I angol túzi fecskendó is igen ob tón kapha tó^^ 
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19. szám. -1877. Budapest, május 13. XXIV. évfolyam. 

EMLÉKLAP A CORVIN-CODEXEKRŐL. 




