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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
a

Vasárnapi Újság » Politikai Újdonságok
1872-dik évi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap.—Az egyik számos eredeti képpel illusztrálva; a másik rendkívüli mellékletekkel bővítve.)
Sokkal hosszabb, — irodalmunkban valóban ritka hosszúságú évsor
áll-lapunk jövő évi folyama mögött, s csaknem két évtizedes pályáján követett iránya sokkal ismeretesebb, mintsem uj ígéretekkel telt programmot
adnunk akár szükségesnek, akár lehetségesnek éreznők. Előnyo, mely régiségében s ismeretes voltában áll, melyre szívesen s némi önérzettel hivatkozunk, azt a látszólagos hátrányt vonja maga után, hogy újdonság ingerével nem csábithat s meg kell elégednie, ha jövőre küszöbén egyszerűen
hivatkozik múltjára.
Hogy a lap szf lleini tartalmát illetőleg a tökély utján megállapodás
nincs, s a legmagasb fok felé, minél többet ért el, annálinktbb kell törekednie s akar is törekfdni: önként értetik. Anyagi kiállítása értékét illetőleg bátran mondhatjuk a legtöbbet, mit lap magáról mondhat, hogy azt,
a lap előfizetési árának arányához képest, a méltányosság és lehetőség legszélső határáig emeltük, s immár csak azzal az egy Ígérettel léphetünk az olvasó közön s<'g elé, hogy az eddigi gyakorlat és tapasztalatok
nyomán igyekozni fogunk a közönség részvétét és helybenhagyását továbbra is kiérdemelni.
Lapunk tizennyolcz évi folyama tanuskodhatik, hogy egyetlen igéretönkkel sem maradtunk adósok, hogy igyekezetünk nem lankadt, sőt
folyton emelkedett, és ennélfogva jogosítva érezzük magunkat azt hinni,

Heckenast Gusztáv,
kiadó.

hogy a közönség eddigi eljárásunk tanúságát fogadva a jövő biztositékául,
fölment bennünket az annyiszor elmondottak ismétlésétől, és kitartásunkat
részéről is példaadó és serkontő tömeges pártolásával jutalmazandja.
A jövőt illetőleg azért csupán annyit vélünk megjegyezhetni, hogy
testvérlapjaink, ha a szorosabban vett anyagi értékben nem is, de bizonyos
tekintetben mégis haladást fognak tanúsítani, a mennyiben tudniillik hiven
fogják visszatükrözni azon átalános haladást, melyet hazánk művészeti,
politikai és egyéb tekintetben az idővel és a kor szellemével lépést
tartva, tesz.
Vasárnapi számainkban, a közhasznú és szórakoztató közlemények,
az átalános érdekű ismeretterjesztő és szigorúan megválogatott szépirodalmi
dolgozatok mellett, túrgyalandjuk továbbra is ama társadalmi nagy kérdéseket, melyek jelenünkben a művelt emberiséget foglalkoztatják.
Politikai társlapunk éber figyelemmel kiséri a hazai és külföldi politikai élet összes mozzanatait s részletes tudósításokat hoz közel- és távolról, országgyűlési, mogyei és vidéki mozgalmakról; különösen hetiszemléit továbbra is ugyanazon kitüni toll irandja, melynek magvas eredetisége*
emelkedett szabadelvű fölfogása, tömör és mégis élvezetes előadása ugy a
nagy közönség, mint tekintélyes közlönyök részéről is elismerésben részesült ez év folyamában.

Nagy Miklo*.
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Uj kedvezmény!

A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" előfizetői a kiadó intézkedése folytán a jövő 1872. évtől kezdve azon kedvezménybea
részesülnek, hogy az „Lj Regélő" czimü vállalatot, mely évenként 24 füzetben jelenik meg, s válogatott érdekes regényeket tartalmaz, egész évre 6 frt.
helyett 4 írtért, félévre 3 frt. helyett 2 írtért rendelhetik meg.
(1-3)

,

\ VaMrmtpi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

nyeremény,

I i

Csak 11 ft. 50 kr. az ára nálunk minden további felfizetés nélkül Ij
egy darab részvényjegynek egy

1839. Eothschildféie sorsjegyre,
||

Gyors és biztos kiirtása a

patkányok és egereknek,

melylvol

220,000; 50,000; 25,000; 10,000 ft.
nyereményre lehet játszani.

'^

M\ K sorsjegyekből egészben még csak 5 huzás leend,
melyben

minden sorsjegy feltétlenül ki fos; huzatni.

Politzer Zsigmond és társa

bankhá?a Pesten, fürdíi-utcza 1-sö SÍ. alatt, iíi

•i
8*" Vidéki megrendelések azonnal foganatosít- i #
V tatnak.
H96 (5-25)
^

az ő Felsége első Ferencz József császár által egy kizárólagos sza! uilalonunnl kitüntetett

patkáiiyuiéreg által,
mely valódi minőségben kapható:
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Eperjesen: Zsembery I. — Eszeken: Deszáthy István. — Győrött: Lehncr F. — Jassmován: Defelovits J. — Kacsán: Növelly A.
— Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolf J. — Lngoson: Kronetter J.
— IV.-Becskereken : Xedelkovits. — Pápán: Bergmüller. — Pozsonyban: Zechmeister testvérek. — Segesvárt: Ueutsch J. B. — Sopronban: Pachhofer L. —
Verőczén: Bész J. K. — Varasdon: I)r. Halter A. uraknál.
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Ki»<W-tulajdo> o* Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).
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Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok eityatt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egééi évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
• y
Hirdetési dijak, a Vasárnapi VJgág és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer basábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszori vágj
többszöri igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadóhivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brrabrn: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

Kepler.
(1571—1629.)

A nagy embereknek, ha semmi más érdemük nem volna is, mint az, hogy példát
adnak az utókornak, — megérdemlik mindig az utódok tiszteletét.
Az élet azon nehéz küzdelmeiben, midőn
a mindenfelöl fölzuduló habok minden
perezben eltemetéssel látszanak fenyegetni
az emberiség nagy ügyeért küzdők sajkáját,
az ő emiékök a világító torony,
mely a végczélhoz vezet, az ő
szellemük adja az erőt, mely
örökké ezt suttogja felettünk:
,,/ortiter et nobile;" — mint
szellemi hadvezérek, a harezosok ezreit vezetik maguk után
az elemekkel vivott csatába, a
kik aztán megmentik, kivívják
az emberiség ügyét.
Washington György jelleme, a szigorú becsületesség,
mely e szavakkal lökte vissza
a neki nyújtott koronát: ,,meg
akarjátok semmisíteni, amiért
eddig együtt küzdöttünk" —
s az Egyesült-Államok alkotmánya egy eredetű, az megmentette ezt, és ez hálás volt,
azon nagy becsületes szellemnek száz év múlva is oly utódokat nevelvén, mint Lincoln
stb. És e becsületes polgárok
által teremtett állam virágzik.
Nagy leczkéje ez a történelemnek !
Az emberiséget vezető nagy
szellemek egyike volt Kepler
János is, a hires csillagász, —
egyike azon keveseknek, kiknek emlékéhez a mi hazánk
neve is fűződik.
1871. decz. 27-kén, a kedves emlékű János estvén lesz
háromszáz esztendeje, hogy
Németország egyik félreeső
kis pontján, aWürtemberghez
tartozó Weilstadt egyik házacskájában egy uj világpolgár tartotta váratlan bevonulását. Az uj szülött egy egészségtelen, beteges héthónapos
gyermek volt, ki mintha már
akkor is a külvilág ismerete

utáni meggondolatlan törekvés hajtotta
volna, sokkal előbb hatolt e világba, mint
más halandó szokta.
Az uj szülött egy régi, de elszegényedett
nemesi család sarjadéka, a Kepler Henrik
fia volt.
Első gyermekéveit szülőinek gyakori
viszálkodása miatt egyik nagybátyjának
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szeretetlen házánál töltötte, hol egy súlyos
betegség csaknem kioltá az elhagyott szenvedő életét. Később szüleinek Leonbergbe
áttelepedésével az itteni elemi iskolában
kezdette tanulmányait, — de a melyeket
csakhamar meg kellett szakítani, mivel atyja
egy meggondolatlan jótállás miatt tönkre
jutván, kénytelen volt elvonni őt az iskolától, hogy a ház körül hasznát vegye. Eletének ezen korára vonatkoznak azon mondák , melyek szerint ekkor
részint mint pásztorfiu a mezőn, részint az apja által nyitott bormérésnél szolgálván,
az igy átvirasztott éjszakák
alatt kedvelte volna meg a
csillagokat.
Szülei végre belátván, hogy
beteges gyenge teste miatt
semmi kézimesterségre nem alkalmas, elhatározták, hogy
tudományos pályára adják,
így történt aztán, hogy 1587ben, tehát már 16 éves korában, ismét a maulbronni kolostori iskolában találjuk, honnan a vizsga letétele után
csakhamar a tübingai protestáns theologiai egyetemre ment.
Itt azonban szabadabb elvű
hittani vitái után belátva, hogy
a theologiai pályán csak ellenszenvet támasztott maga iránt,
a csillagászat tanulásához kezdett, s a derék Moestlin mellett képezte magát.
Éles elméje csakhamar e
téren is annyi elismerést szerzett számára, hogy 1593-ban
már a steier rendek hívták
meg a 22 éves ifjút a gráczi
főiskolában a mértani és erkölcstani katedrára.
Itt kezdődik tulajdonkép
annyi dicsőséggel és annyi
szenvedéssel telt pályája. Itt
irta 1596-ban a „Mysterium
cosmograficum" czimü hires
munkáját, melynek egy példányát az akkor már világhírű prágai csillagász Tycho-
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ütik is megküldvén, az nemcsak elismerését nem birták legyőzni a nagyra hivatott lélek ves Susannet vevén nőül, — felette kissé denyilvánitá, hanem azonnal meg is hivta gyöngének látszó, de tényleg erős hüvelyét: rülni az ég, a vészterhes felhők is azonnal
magához, a mely többször ismételt meghí- a szellemi szenvedések vették azt üldözőbe. tömörülni kezdtek újra föléje. 1620-ban
vást Kepler 1600-ban végre el is fogadva, Mintegy igazolásául azon állításnak, hogy arról értesité nővére, hogy anyját boszorelőbb egy ideig Tycho mellett mint másod az iskola az élet előképe, a szellemi üldözés kánysági pörbe fogták. Kepler mint jó fiu,
csillagász élt, majd ennek nemsokára bekö- már a tübingai theologuson kezdődött, s mindent elkövetett a borzasztó sors elhárívetkezett halála után Tycho helyét és nagy- csak ez folytatódott tovább a grátzi csilla- tására, mely anyja előtt állt, mivel azzal
becsü észleléseit örökölte.
gászon, kinek na<ry érdemei daczára a pro- vádoltatott, hogy nagynénjével volt összeEz észlelések, melyek a hold és bolygók testáns üldözések alkalmával szinte mene- köttetésben , azt pedig már meg is égették.
mozgására vonatkozólag a legpontosabb külnie kellett, mivel bátran szót emelt a Maga is Stuttgartba ment, azonban minden
adatokat tartalmazták, szolgáltatták aztán kormányzóságnál hiteért, s nejétől is elsza- fáradozásaival is csak annyit birt kieszkötulajdonképen az anyagot a Kepler nagy- kasztva, mint földönfutó keresett menedé- zölni, hogy az öt évig húzódott pör — mely
ket a szomszéd magyarországi protestán- alatt a börtönben anyja majdnem elveszett,
szerű fölfedezéseihez.
Ö előtte ugyanis a régi Ptolomeus-féle soknál , kiknek vendégszerető köréber — oly ítélettel fejeztetett be, miszerint habár a physikai kínzástól fölmentetik is,
világrendszert, — mely szerint a föld a egy egész évet töltött.
Midőn végre megunva a hiteérti szün de a morális torturát ki kell szenvednie,
világ álló központja, s e körül keringenek
a nap, hold és a többi csillagok, — megtá- telén zaklattatást, elfogadta a Tycho d< mely abban állott, hogy a kinzó teremben
madta ugyan már Kopernikus Miklós, i Bráhe meghivását, a bántalmaknak uj sori a hóhértól meg kellett hallgatnia, mig elhires lengyel csillagász, de szerencsétlen várt a jellem-erős tudósra. Tycho jóltevőj< magyarázta, hogy mindenik kinzó eszközt
ségére a pontos észleletei miatt nagy tekin volt igaz, mert neki köszönhette a prága miképen használják, s mily kínokat idéztélyben álló Tycho ismét hamisnak nyilat- menedéket, — de a Kepler fölfogása szerin hetni véle elő, a mikre a fiához méltó lelkű
nem volt egyszersmind lelkiismeretének is nő e rettenetes jelenet végén azt felelte: ha
koztatta a Kopernikus-féle tanokat, s igy
birtokosa,
mert ezt ő soha sem volt kés; ezekkel valóban kínoznátok is, még sem tavilágrendszer felöl uralgó zavart fogalmak
eladni,
ezért
bujdosott inkább el Grátzbó gadnám, ha boszorkány volnék.
még mindig életben maradtak.
Anyja megszabadítása után Linzbe viszA Kepler élénk képzelödésének és éles is. Midőn tehát ő nem oszthatva a Tychc
nézetét,
ki
kárhoztatta
a
kopernikusi
rend
szatérve, jutalom helyett csakuj csapás várt
fölfogásának sikerült végre, a számos ész
leletek halmazából kifejteni az ariadnei fo- szert, jdltevöjével ellenkezésbe jött: a; a jó gyermekre; többé el sem foglalhatta
nalat, mely a kinzó tévelygésből megszaba- nem a hálátlanság, hanem azon magas lélek tanári székét, mivel a yakbuzgó nép minerénye volt, mely nem adja oda egy tá denféle bántalmakkal illette „a boszorkány
dított.
Ö ugyanis részint a régiek egyes elszórt lencseért az első szülöttségi jogot. Hogy fiát", — ugy hogy kénytelen volt a Wallennézeteiből, részint saját szemlélődéséből azt Kepler Tycho iránti magaviseletének való stein, az akkor mindenható tábornok, pártkövetkeztette, hogy valamint öt szabályos ban e magasabb lélektani indok volt rugója fogását elfogadni, de a mit a fentebb
mértani test van a földön (u.m : hexa-,tetra-, kitűnik sok más tetteiből. A hol lehetett említett meggyőződéséért nemsoká élvezheokta , dodeka- és ikosa-eder),a melyek szépen mindig hálás volt; alig jutott egy kis pénz tett, mivel helyét egy szolgaibb lelkületű
egymásba illenek, ép ugy az akkor még csak hez linzi tanárságában, a derék Moestliri olasz csillagász Zénó foglalta el.
öt számmal ismert bolygóknak is ily meg- nek, ki tübingai theologus korában ingyen
így végre a legnagyobb nyomorba jutva,
tanította,
ennek
minden
tiltakozás
daczárí
felelő rendet kell követniük, s az észleleteket
élt családjával, lelkiismerete függetlensékezdvén e hypothezisával összehasonlitgatni is, erővel küldött anyjától egy 200 forin geért. Wallensteintől eljötte utáni idejét a
igazolva találta azt, ugy hogy 12 évi gon- értékű ajándékot, hogy tartozását leróvja. rendek és fejedelmek által neki tett köteEllenben a mint előbb II. Rudolf, ugy lezettségek behajtásával töltötte, számtadolkodás és számítás után, csakugyan fölfedezte a bolygók mozgásának három leg- később Wallenstein udvarában is, anny lanszor tevén meg az utat lovon Ratismegpróbáltatás, és nehéz sors után is ké borneig, mígnem végre kimerítve a sok
főbb törvényét, u. m.
szebb volt inkább elhagyni állását, mint- szenvedés, 1629. novemberében meghalt 58
1) hogy a bolygók nem kör, hanem sem a hatalmasoknak tetsző hazug csillagéves korában:„22 tallért, egy ruhát, 2 inget,
tojásdad, ellipsis alakban mozognak, é jóslatokkal meghamisítsa a tudományt.
s saját munkáiból 62 példányt hagyván
pedig mind a nap körül, mely az ellipsisE
külső
szerencsétlenségek
halmaza
maga
után összes hagyatékul, mivel a többi
nek egyik gyúpontjában van;
mellett, házi körében az általa annyira holmiját darabonként már mind eladogatta,
2) hogy a pályán haladtukban a naptól a
óhajtott családi tűzhelynél sem engedett hogy legyen betevő falatja, — mig a fejebolygóig vont sugár egyenlő idő alatt
neki a sors nyugalmat. Mint emiitettük, delmek 20,000 frttal maradtak adósai" —
egyenlő tért fut meg (azaz: távolabb a
naptól lassabban, közelében gyorsabban már az apai háznál, a szülök viszálkodása úgymond Aragó!
hatott keseritőleg Jelkére; testvérei közül
Munkáinak száma, melyekben a küzdelmes
halad);
egyetlenegy, Margaretha nővére volt, ki élet örökbecsü gyümölcsei vannak lerakva,
3) hogy a bolygók körforgási ideje ön- hozzá szeretettel ragaszkodott. Atyjának a
melyek közül a ,,Mysterium"-on kívül
magával szorozva, ép annyi, mint ha a nap török háborúban elestével majdnem a leg- kivált az „Astronomia Nova" és a „Harmótóli középtávolukat kétszer sorozzuk önma- végső nyomorban maradtak.
nia Mundi" költöttek nagy figyelmet, —
gával.
Majd később, midőn maga is megnősült, körülbelől 34-re megy, ugy hogy Kepler
Ez u. n. Kepler-féle törvények megálla- még pedig azon tiszta és becsületes szán- egész életét és müveit ismerve, nem tudjuk,
pításával egyszerre mintegy uj fény derült dékkal, hogy mint a bibliai patriárchákról vájjon az annyi szenvedést elbíró embert,
az égi testekre, s el lett oszlatva az ősi ho- olvasta, ö is oly szép viszonyt folytasson, — vagy az ily szenvedések közt is dolgozni
mály, mely eddig azok mozgási tüneményei első neje, kin gyöngéd szeretettel csüggött, biró tudóst csodáljuk-e benne inkább.
fölött uralgott. Az ut meg volt törve, az s kit csak sok fáradsággal birt az emberek
Születésének háromszázadik évfordulóirány kijelölve, melyen aztán az utódok: irigysége miatt megnyerni, — csakhamar ján mindenesetre megérdemli tőlünk is,
Galilei, Newton stb., mind beljebb és beljebb rásztkórba esett, s később meg is tébolyo- mint az emberiség egy részétől, e megemlé,
g
hatoltak az ég titkaiba.
dott, mígnem 1611-ben aztán meghalt.
kezést.
Dapsy
L.
Ez a Kepler halhatatlan érdeme!
És e csapásnak sok más anyagi csapáDe sajátságosak a végzet utai! Arról, ki sokkal egyidejűleg kellett az ugy látszik
egész életében az éggel foglalkozott, ki oly törhetlen vállakra nehezülni. II. Rudolf
Karácsoni képek.
közel járt a mennyhez, s oly jól ismerte a Linzben építtetett Kepler számára egy csilItt a tél, az évnek szülő édes apja,
föld feletti világot, méltán föltehetnők, lagdát, s igéretileg akkor még fényes fizeVele jött a hű társ, szent karácson napja,
hogy a halandók legboldogabbika volt.
tés, évenként 1500 frt lett neki biztosítva. Az Ezért a vén télnek ünnepi a képe,
Pedig ép ellenkezőleg!
ígéret meg nem tartása azonban nem ritka Tiszta és szép, bár csak a hó minden éke.
Alig van ember, ki többet és nagyob- íset volt a Rudolf kománya alatt. A fényes Hópalástot öltött a föld is magára,
oh mily szép az estnek ragyogó pompája.
bakat szenvedett volna, mint az ujabb csil- névleges fizetés mellett a nélkülözéssel
Minden
hópehely egy gyémántszemnek látszik,
lagászat e megteremtője.
kellvén folyvást küzdenie, elfogadta a raMelyen a holdsugár ezer szinben játszik.
A fölvilágosodás utáni törekvés és a tisborni országgyűlés meghivását, hogy a Kisebb-nagyobb házak fehérlő tetői,
szenvedés ugy látszik, mindig együtt járnak. gyűlés folyama alatt a naptárt igazítsa ki. Kert és mező mind a télnek hirdetői.
Keplerre nézve már születésekor kezdődött Azonban valószínűleg azért is a szokott ju- Csillogó fehér lomb ékit bokrot, ágot,
e szerencsétlen ikerség. — Korai születése, talma lett, mert Linzbe visszatérésekor oly Zúzmarából vannak rajta a virágok.
gyermekkori betegeskedésének pusztító nyo- zükségben volt, hogy kénytelen lett az Ugy néz ki a házak jégcsapos eresze,
mai épen szemén maradtak meg; mintha ottani iskolában tanári állást fogadni el. Mintha üvegrojttal volna végig szegve.
A büszke folyót is jégkéreg borítja,
előre tudta volna a sors, hogy hol vethet
De alig kezdett ez uj állásában, — mialatt ''ajongó hullámit medrébe szoritva.
legérzékenyebb akadályt a nagy szellem újra megházasodott, egy iparosnak szegény, lpihont a szél is, még szárnya se lebbon,
kifejlődése elé! Majd mikor a physikai bajok le széplelkü és mivelt árva leányát, a ked- Szent ünnepi csend van künn a természetben.
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De benn a városban forr, pezseg az élet,
Van zsibongás, jó kedv, minden zajtól éled.
A fényes utczákon mintha vásár volna,
Jön-megy a sok ember, mind sürgős a dolga;
Mintha egymást űznék, le s fel szaladgálnak,
Ropog a fagyos hó a mint rajta járnak.
A kocsi-kerék is tele ragad hóval,
Csikorogva nyargal a gyors futó lóval;
Mig könnyen suhannak a zörgetyüs szánkák,
Benne nevetgélő nők ülnek és lánykák.
Sorjában a boltok csábos kirakatja,
A járókelőket oda csalogatja.
Nagy a kelendőség kicsiben és nagyban,
Rajzik a nép ki s be mint méhek a kasban.
Angyal akar lenni ez O9tén mindnyája,
Ajándékot rakván a karácsonfára:
Szegényét vagy dúsát, kitől milyen telhet,
Egy mézes kalácsot kapjon bár a gyermek.
Oh boldog a gyermek, ki az angyalt várja:
Mig éhezve fázik sok elhagyott árva,
Még kenyere sincsen a holnapi napra,
Pedig holnap ünnep, szent karácson napja!
Karácson, karácson, to fölségos ünnep!
Bár egy reménysugárt hozz ma a szegénynek,
Hogy a gazdagoknak rakott asztaláról
Neki is jut majd a lehullott morzsából.
Oh hisz to jelen vagy mint isten küldötte,
Ott is, hol a szükség tanyáját ütötte;
Ott is, hol nem várnak káprázatos fénynyel,
Csak a tiszta szivben vallásos reménynyel.
Tekints be a lakba ott a város végén,
Hol hivogatólag nem füstöl a kémény;
Hol egy beteg özvegy két kis gyermekével,
Vég Ínségre jutva, majd elvesznek éhei.
A nő ifjú még, de be van esve arcza,
A nyomoruságnak bélyege van rajta;
A nyomoruságnak, mely a kis családot
Nyomja, pedig egykor jobb napot is látott.
A mikor ugy este haza jött a gazda,
Napi keresményét az asszonynak adva,
Aztán kicsikéit vette az ölébe,
Mig párolgó tálat tett a nő elébe,
Mellé ültek ketten, két gyermeket tartva
Ettek, s mindeniknek vidám volt az arcza.
Barátságos volt a vén kályha is akkor,
A tél hidegségét elűzte a lakból;
Hajh akkor nem látta szükségét a fának,
S meleggel viszonzá, mit neki adának.
Most ő is ugy néz ki, mintha gyászban volna,
A fagytól a máz is lepattogzott róla;
Üresen, sötéten ásit hideg szája,
Mind hiába vágyik pár darabka fára.
Mollette egy durva kopott szalma ágyban,
Anyja mellé bújt a két gyermek, s igy hárman
Forró kebleikkel melengetik egymást,
Alszik a két gyermek, nyög az anya folyvást.
Szegényt a láz gyötri, s gyötri gondolatja
Annak, hogy éhen vész két árva magzatja.
De ime az ajtó zörren, meg is nyilik,
Valaki belépett, s köszön a mint illik.
Egy öreges nő jön, előre lipegve,
S résztvevő szemekkel tekint a betegre.
,Jó estét leányom, — mond — mi baja, hogy van?
Beteg, oh terem tőm, s én ezt nem is tudtam!
Ha tudom, még tegnap ide jöttem volna,
Oh, de a szegénynek annyi is,a dolga.'
„Oh az isten hozta édes Zsuzsi néni,
— Mond a beteg halkan — jobb volna nem élni;
Lássa a betegség mint erőt vett rajtam,
Már most e két árvát ugyan miből tartsam?"
S itt elakad hangja, nem jő szó ajkára,
De beszél a köny, mely aürün hull arczára.
,Szárítsa fel könyét, no ne legyen gyermek,
Nem kell elcsüggedni mindjárt az embernek;
Hiszen a jó isten mindeneknek atyja,
Segedelmet küldhet, s még jobban is adja.'
„Oh — felelt az Özvegy — ha jobban is lennék,
Ünnepen munkára ugyan hova mennék?
M'g ágyba nem estem, volt mit adjak enni
Szegény gyermekimnek, de már semmi, semmi."
.Nagy baj biz ez lányom, de valamit mondok:
Ne emészszék keblét e keserű gondok,
Magam vagyok tudja, kevéssel beérem,
Legyünk az ünnepben együtt egy kenyéren.
Tegnap az erdőről jó rakáa fát hoztam.
Tejet, sódart adtak ott, hol mosni szoktam.
— Áldja meg az isten minden haja szálát,
Ki igy felbecsüli a szegény' munkáját! —
Ezek mellé még egy kenyeret is vettem,
Ide hozok mindent, majd elosztjuk ketten.'
„Oh jó Zsuzsi néni, legyen ez felírva
A magas egekben!" — mond a beteg árva.
,Bár többet tehetnék, — felel a jó asszony, —
De mig oda járok, legyen addig nyugton.

S ugy tesz a mint mondja, megy s j >n megrakodva,
A mije volt otthon, mind magával hozva.
Nemsokára tűz ég, tej melogszik, viz forr,
A hideg, az éhség eltűnik a lakból.
Itt kenyerét osztja árvával az árva,
Ott száz semmiségnek halmaza van tárva,
Másutt meg éjfélig tartják a dús lakmát,
Hol várják dicsőbben szent karácson napját? . . .
W. Rajka Teréz.

A családi

élet.

(Janet Páltól.)
(Tartalom: A családi életről átalánosságban. Jótéteményei : az emberi természet kettős szüksége : egymásért
élni, a gyermekben íjra élni; a házastársak szerelme, szülői
szeretet. Nehézségei: 1-szÖr a családi élettől elválaszthatatlan szolgaság; 2-szor esetleges bonyodalmak; 3-szor a jellemek ellentéte. A fájdalom a családi életben. Mire valók ?
A fájdalom: lakolás és intés.)

A boldogságról akarok beszélni: de hát
mi az a boldogság? Ez a minden bölcseimi
iskolák által vitatott kérdés, mit mondok ?
miden emberé ; mig szenvedő és gondolkozó
emberek lesznek, s mig a lélek és élet
utolsó rejtelme nem lesz lefátyolozva, addig
e kérdés folytonos vita tárgya marad.
A nélkül, hogy e kérdés mélységeibe
behatolnánk, a józan észtől kölcsönzünk néhány olyan eszmét, mely tárgyunkhoz illik,
— azt hiszem, bízvást mondhatom, hogy a
boldogság legkétségbevonhatlanabb jelleme,
melyet az egész világ elismer: a béke; de a
béke kétféle: az egyik homályos és merev,
mely az érzelem és élet tehetetlenségében
áll: a kő és halottak békéje; a másik az
érző és értelmes élő lény Összes tehetségeinek öszhangzatos nyilvánulása.
Nem akarok a gyönyörnek nevezett mulékony és zavaros rázkódásokról beszélni,
ezt a legszerencsétlenebb teremtés is érezheti, — azon benső, bizalmas és mélységes
örömről akarok szólam, melyet az egészséges és helyes tevékenység, az igazi szükségek kielégítése gyakorol a leiekre.
Az emberi boldogság legépebb forrásai
az érzelmek; s ez érzelmek között kettő látszik olyannak, mely természetünkhöz legalkalmasabb, s az emberi szivet leginkább
betölti — ha ugyan e nagy szivet be lehetne
tölteni — : a házastársak egymás iránt való
szerelme, s az apai és anyai szeretet. E két
érzelem létünk két elválaszthatatlan szükségének felel meg: egymásért élni,és gyermekeinkben újra élni.
Az egyedüliségnél semmi sem lehet az
emberre borzasztóbb; ez bebizonyult közelebbről, mikor a negylelkü emberszeretet a
nagy bűnök feletti régi irtózatos igazságszolgáltatást a magános elzárással próbálta fölcserélni. A kísérlet bebizonyította,
hogy ez uj kin sokkal kegyetlenebb annál,
melynek helyébe akarták tenni.
Az elkülönzést az ember nem tudja kiállani, mert semmisége gondolatától nem
tud menekülni. A városokat azért építik,
ezért kötnek ismeretségeket, adnak mulatságokat, mennek a sétatérre s bizalmas
összejöveteleket ezért rendeznek. De mind
ez még nem elég; — nem elég, hogy kunt
egy baráti kézzel, rokonszenves szóval vagy
résztvevő szivekkel találkozzunk : a mi leginkább terhünkre van, az a családi tűzhely
magányossága, az üres és puszta ház, egy
hü társ jelenlétének a hiánya, kire betegségben, bánat és örömben s a legvégső pillanatban számithatnánk.
Ezért látjuk gyakran, hogy a barát
barátjával, testvér testvérével, s a mi legnieghatóbb, az anya fiával lakik együtt. De
a család e szétdarabolása vagy utánzása
még nem képezi az egész családot, söt
még családnak sem mondható; csak vázlata
vagy romja. Van ennél egy sokkal bensőbb

társulás, melyet a természet akart és a
sziv választott, melyben a gyengeség az
erővel, a kellem a komolysággal, a gyöngéd szeretet a szigorú észszel, a munka az
élvezettel egyesül; e társulás az emberi
nem fentartására, s egyszersmind az egyének boldogitására múlhatatlan kellék.
Bocsánatot kérek, itt egy pár szót kell
azon érzelemről mondanom, mely a család
keletkezését szülte.Ez érzelemnek két figyelemre méltó jelleme van: rendkívüli elterjedése és különös átalakító hatalma. Az
embert egészen elfoglalja, érzékeit és lelkét
egyaránt; s a lélekben minden tehetséget,
a legélénkebb, komolyabb, gyöngédebb és
mélyebbeket érinti és rezgésbe hozza: a
képzelődést, szellemet, szivet, sőt még az
észt is; mert a mint Pascal mondta, ki é
szentségtelen tárgyat méltónak találta arra,
hogy a következő gyönyörű szavakat irja:
,,a szerelem és ész ugyanegy: a gondolatok
rohama, mely a nélkül, hogy előbb vizsgálódnék — egy irányba tör, de azért mégis
mindig ész r marad. A költőknek nincs igazok, hogy Ámort vaknak festik; le kell a
köteléket oldani, adják vissza szemevilágáriak élvezetét."
Érzelmeink közt a szerelem az, mely
végzetünk határozatlan és rejtélyes oldalára
legtöbb tekintettel van. Ezért szövetkezik
a szerelem oly szívesen a költészettel, — a
költészettel, mely nemcsak a képzelet mulatsága s a szellem ékessége, hanem az
emelkedettebb lelkeknél az életnek egy
részét képezi. Pláto a szerelem nagy bölcsésze nem átallta az istenek által küldött
lelkesülésnek s magasztos őrjöngésnek nevezni. — Tudom,hogy e lelkesülés gyakran
a legsajnálatraméltóbb eredményeket szüli,
de ez nem az érzelem hibája, hanem azon
emberé, ki érzelmeit nem tudja fékezni és
kormányozni. Minden érzelmeinkben megvan a fogékonyság az eltévelyedésre, ha
rósz irányú szellemmel vagy vak akarattal
egyesülnek; de ez nem ok arra, hogy azt,
ajrni bennök isteni, megtagadjuk. Az a társadalom, mely érzelmeink ez isteni részét
megvetné, külereje, hatalma, fényűzése s
ipara lenne bármily nagy, méltóságának s
fenállásának legfőbb fokán is veszélyeztetve volna.
De különben a lelkesülés a szerelmi érzelemhez nem épen elkér ülhetlen; mert amint
mondtuk, az élet minden körülményeivel s
minden emberi jellemmel csodásán összefér.
Az egyszerű szivekben ártatlan, őszinte
és nyugalmas; avs élénk, hősies, bátor vagy
elmélkedő lelkekben pedig szenvedélyes, de
tuláradás nélkül, söt néha majdnem vallásos ; egy pillanat alatt is támadhat, vagy
hosszas és bizalmas ismeretség eredménye
lehet; néha egyszerű barátságnak is látszhatik; néha nincs szüksége a kötelességre,
a nélkül is hü és tiszta marad; de olykor
meg épen a kötelesség érzetéből ered. Bármily alakot öltsön ez érzemény, a számításból nem szabad kihagynunk. Habár
jelenléte olykor-olykor aggodalmat okoz,,
bizony távolléte még több bajt csinálna.
Igen jó, ha az ifjú képzelödés előtt egy
éber szem vagy gondos kéz a regényes csalképeket elhárítja, de nem kell a száraz,
hideg csuszó-mászó ész terméketlen tanácsainak mindent föláldozni, mert félő, hogy a
kielégítetlen természetes érzelmek a rend,
és becsület korlátain kívül keresik táplálékukat. — Egy régi indus könyvben, mely
legalább 3000 esztendős, a Manou törvénykönyvében egy gyönyörű kifejezést találtam
arra, a mit mi elég hidegen hajlam-házasságnak nevezünk. Tudják-e, hogy nevezték
ezt e mozdulatlan öreg indusok? — Az égi
zenészek házasságának. Ez égi zenének is
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megvan a maga becse, s nemcsak a képzelődés, hanem az ész is azt tanácsolja, hogy
ne vessük meg.
Igaz, hogy a szenvedély nem tart örökké.
De ennek is megvan a maga oka; mert ha
szükséges, hogy az ember a családi élet
nagy kötelezettségeibe egész szenvedélylyel
sodortassák, hogy a kötelezettségeknek teljesen megfelelhessen: le-kell higgadnia, a
képzelödésnek a szivet szabadon kell hagynia, hogy csak az észnek engedelmeskedjék.
A mit az érzemény üdeségéből veszít, érettségben nyeri vissza. A virág elhervad, de
gyökerei egymásba fonódnak, mélyebben
hatnak és sokszorozódnak; a közönyösek
szeme előtt, egyhangú, hideg bensöségnek
látszó érzés alatt oly erősen összeforrott kötelékek vannak, hogy ha az egyik elszakad,
a másiknak a szive gyakran gyógyithatatlanul
szétszaggatódik.
Minden emberi érzelmek között a házastársak
szerelme elégíti ki legjobban azt a szükségünket, hogy egymásért éljünk s gyermekeinkben
való megújulásunkra támaszkodjunk, következéskép ez az, mi az ember
előtt ürességét és semmiségét leginkább eltakarja.
Hála a két élet egybeolvadásának, az élet némileg szilárdabb alapot nyer.
Egy kedves lényre támaszkodva elhiszszük,
hogy élünk, szeretünk és
akarunk élni, és ez reánk
nézve áldás; mert a mint
egy bölcsész igen helyesen mondta: ,,az élet nem
a halálról, hanem az életről való elmélkedés."
Elismerem, hogy ez a
szilárdság csak látszólagos, sőt mint minden egyéb
a nap alatt, ez is csak hiábavalóság. De igen találóan van mondva, hogy az
embernek szüksége van
illúziókra.
Azt hiszem, hü maradok e gondolathoz, ha
hozzá teszem, hogy ez illúziók a valódi életben is
megvannak, minden oldalról környeznek s egy
perczig sem tudunk tőlök
menekülni. Házakat épitünk, hol öreg napjainkban megpihenjünk: csalódás, mert holnap meghalunk; fát ültetünk, hogy
gyümölcsét szedjük s árnyékát élvezzük: csalódás, virágának illatát
sem érjük meg; — gyermekeinket neveljük,
derék embereket akarunk belölök csinálni:
csalódás, nem fogjuk meglátni, midőn czélt
érnek; egy szeretett nő karjára támaszkodunk, vagy oltalmunkat ígérjük neki: csalódás, özvegyen hagyjuk, vagy ő szállt korán a sírba s egyedül hagyatva fogjuk siratni. De az ily csalódások szükségesek: s
azon nap, melyen életünkből hiányozni
fognak, a siron kivül nem találunk békét
sehol.
A második szükség, melyből a családi
élet ered, a gyermekekben való újra élés.
Ez is ugyanazon okból ered, mint az első:
az egyedüllét unalma, s az a nyugtalanság,
hogy létünk ürességét uj ivadékokkal áraszszuk el. Az ember annyira szereti az éle-

tet, hogy kétszer akar élni. A házastársak
szeretete s a szülői szeretet innen jő.
A halhatatlanság vágya is az élet szerelméből ered. A vallás azzal elégíti ki e
vágyat, hogy tulvilági életet ígér; de még
ez sem elég, az ember még itt e földön óhajt
bizonyos nemű halhatatlanságot. — Némelyek nevök örökítésében keresik: a dicsőség szerelme is egyik alakja az élet szeretetének. Non omnis moriar, monda Horatius,
„nem halok meg egészen." íme ez a költők
és hősök kiáltása. De ily halhatatlanság
csak igen kevésnek jut osztályrészül, a
nagy ré3z az által vesz kárpótlást, hogy
gyermekeiben születik újra. Elfelejtik, hogy
mig az ifjú szeretett csemeték körültök születnek, nőnek, virágoznak és gyümölcsöznek, az alatt a haj elhull vagy megőszül.

Karácsoni vásár Pesten.

Ismerik önök Sévigné asszony gyöngéd kifejezését, midőn leányának azt irta
en
„mell - fájdalmaddal szenvedek." — I g
helyesen van ezzel kifejezve, hogy a szülök
gyermekeik életébe bele élik magukat, fájdalmuk szenvedést okoz, s elvesztésökbe
gyakran belehalnak: az a gondolat, mely
gyermekeinket ugy tekinteti velünk, mint
saját énünk egy részét, nem egészen csalódás; mert testünk és vérünk, főkép lelkünk,
példánk, oktatásunk, erényeink és gyarlóságaink élednek föl újra bennök; ha maguk
viselete által a világ becsiilését és tiszteletét kiérdemlik, ez elismerés egy részét magunknak tulajdonítjuk, valamint hogy saját
érdemeink elismerése egy részben szüléinkre
háramlik vissza; a szerencsés vagy szerencsétlen hagyományok, erények éá bűnök,
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igy szállnak nemzedékre, mindenik örökli
s a nevelés vagy példaadás által saját énjének egy részét viszont tovább adja.
A család tehát létünket kiegészíti s örökiti: térben s időben terjeszti. A magános
ember a foldszinén igen csekély pontot foglal el, s ha meghal, semmit sem hagy maga
után. A család ellenben messze terjeszti
ágait, ifjú hajtásait a távolba küldi, s mély
gyökereket ver; —ez majdnem — halhatatlanság.
. (Vége követk.)

rácsonfájának s a rajta függő egy pár diónak,
aranyfürtös papirburkában és rongyból készített
kis babácskájának, épen ugy örvend, mint a gróf
urficska és kisasszonyka mesterséges és drága játékai s csecsebecséi nagy halmazának; s a szegény
apa gyönyöre gyermekei örömén nem kisebb, mint
a gazdag apáé. Azért a karácsoni vásárban a
szegény nem irigyli a gazdagot, s nincs is miért

téré legyen mondva: örül annak, hogy ártatlanul
örülhet, hogy rósz szenvedély nélkül is élvezheti
még, olykor-olykor, az életgyönyör poharát; sezen való öröme boldoggá teszi. Azért mondom
én, hogy minden vásárok közt a világon a legvigabb vásár a karácsoni vásár!
—á—r—

az én kis feleségemet, kit minden karácson fordultával szebbnek, szeretetreméltóbbnak találok,
s a ki áldott, jóságával s szeretetével annyira magához csatolt, hogy nélküle karácson estéjét sem
kívánnék többet tölteni. Milyen szép a karácsonest ! a hó apró pelyhekbon hull, s minden oly
csendes, oly mystikus homályba van borulva. Á
kinek csak egyetlen ismerőse van — ahhoz siet, 8

Karácsom vásár.
Minden vásár közt a világon, ez a legvigabb
vásár!
Ámbár átaJában sem lehet mondani, hogy a
vásár valami szomorú dolog volna. Emberi természetünk olyan, hogy összes
szenvedélyei közül egyik sem
képes reá oly mély és állandó
hatást gyakorolni, mint a birvágy, s a szótár összes szavai
közt nincs érdekesebb kettő,
mint az enyém és a tied. A
vásárban egyszerre s egy csomóban ezor meg ezer embor
tulajdonjogi érdekei működnek, ezerén meg ezerén cserélik „enyém"-őket és „tied"öket össze vissza! Hogy ne
lenne sürgésforgás, mikor
mindenkit az foglal el, a mi
legjobban érdekli; hogy ne
lenne tolongás, s taszigálódás,
könyökharcz, mikor mindenki
azon van, hogy először juthasson be a sátorba, hol tulajdonjogát érvényesítheti 3
birvágyát kielégítheti. S enynyi mozgás, sürgés, tolongás
•és súrlódás, hogy ne élénkítené föl a szellemeket, hogy
ne idézne bizonyos nemű vidámságot elő, mint átalában
a mozgás és súrlódás: meleget ! azért vig a vásár 1 azért
a hangos héjje-hujja, a pecsenyés sátor lármás táncza,
a betyár-kurjogatás, meny eeske-viczánkolás, czigány-hajsz
és rószeg-devernya széliében
hosszában. Vig dolog a vásár,
ha sok ember feje fáj is utána
másnap.
De még sincs olyan vig
vásár egy is a világon, mint
a karácsoni vásár. Ennek a
vigsága egészen másnemű,
zajtalanabb, szelídebb, családiasabb, majdnem azt mondom : szentebb. Itt muzsikaszó nincs, pecsenyés-sátor,
meg laczikonyha sincs, sarkantyu-pengés és héjje-hujja
sincs, réazeg ember sem találkozik, — mégis minden arcz
mosolyog, minden szem ragyog,minden ajkcseveg vidám
jó kedvében. Itt is az enyém
és a tied élénkíti s hozza mozgásba és tüzbe a sziveket; de
nemesebb értelemben, ugyszólva eszményi alakjában; mert az ember legnemesebb önzése: mások
mogörvendeztetése által szerezni örömet magunknak, van itt a játékban. Az enyémet az énnel cseréljük föl s kedveseinkkel önmagunkat azonosítjuk;
nekik akarunk örömet szerezni, hogy örömükben
magunk találjunk örömet. Ne higyjétek, hogy
gyermekeinknek gyújtjuk a karácsonfákat; mi e
kis örömtüzeket saját mulatságunkra gyújtjuk
meg. S ha egész esztendőben futottunk, fáradtunk, dolgoztunk, szereztünk és nélkülöztünk,
ez este már csak nem vonhatjuk meg magunktól
(de nem is sajnáljuk akármennyibe kerüljön is) azt
az örömet, hogy kicsinyeink mosolyában, ujjongásában, ragyogó szemeiben s meglepetésével betelni
nem tudó gyönyörében gyönyörködjünk.
Azért a legvigabb vásár a világon a karácsoni vásár, mert itt nem testi dolgokat, szükségleteket, házi holmit, vagy effélét, hanem tiszta
örömet vásárol magának minden ember, a legszegényebb is. Az utczaseprő gyermeke, ökölnyi ka-

Karácson este.
irigyelje; az öröm eszközei drágák és olcsók, de
A három ezüst húszas.
az öröm maga mind egy becsü s annak nincs ára!
Legnemesb önzésünk, szeretteinknek örömet
(Karácsoni történet.)
okozni; legnemtelenebb önzésünk, másokat irigyelni; amaz ébren van, emez elhallgat a karáA karácson estét nemcsak azért szeretem,
csoni vásárban; s ha már vásár, ha már onyém és mivel kedves családi-ünneppel van összeforrva, s
tied csereberéje: ennél nemesebb és tisztább csak- nekem is sok édes emléket varázsol elri gyermekugyan nem lehot. Emberi természetünk dicsére- koromból, hanem mert akkor jegyezték el velem

még az utszéli koldus is valami hajlékot szerei,
hogy legalább ezt az egy estét tölthesse meleg
fedél alatt, s jó szivek közt. És az apró gyermeksereg, milyen szorongó szívvel tekint e nap
elé, s midőn már elérkezett, alig várja a pérczet,
hogy a kis Jézus hozta karácsonfát megláthassa.
Ennek fejében pár nappal előbb még a pajkos fiu
is megszelídül, s egy angyal természetét veszi fel.
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Mert Jézuska csak a jóknak hoz ajándékot, a korolt, s vajha ti is hiven őriznétek meg e kara öreg ur. Az én szemeim pedig ez idő alatt az Íróroszaknak legfeljebb egy puttonos ördögöt, ki a csoni emléket. Olvassa el csak ügyvéd ur, a fehé asztalon tapadtak. Egy jó marék ezüst pénz volt
csintalanokat magával viszi, vagy pedig valami vánkosra aranynyal himzett betűket.
ott rendetlenül egymásra halmozva. En csak kevén banyát, ki jó szijkorbácsot tart vastag kezében.
En gépiesen nyúltam a kis vánkos után, rész zemet nyújtom ki, s egy párt magamhoz vehetek.
Ezt pedig a kis polgárok nagy szégyennek tart- kető kezemben a vánkoson is tánczoltaka húsza Ki kárhoztathat érte? Hiszen szegény nőm száják. Mindezen érzelmekre nagyon jól omlékszem, sok. Közel tartottam egy gyertyához, s ugy fen mára veszek orvosságot, máskülönben nem tudnám
hát még arra a legszebb emlékre, midőn a kará- hanoon olvasám — dr. Karvaly Márton huszaea kifizetni. Majd kamatostól vissza fogom fizetni.
csonfa nekom egy olyan élő ajándékot adott, ki 1852. decz. 25.
A mint kezemet fölemeltem, ugy éreztem, mintha
örökké hü kísérőm, s ki éltem fölött őrző angyal— A legegyszerűbb orvos a világon — foly ónból lenno, de akaratom erősebb volt, az ónkéz
ként őrködik!
tata Berényi ur, — kinek én sokkal tartozóra odatapadt a fényes ezüsthöz, s hármat lassacskán
A Berényi családhoz már jó idojo jártam, s ki iránt hálámat soha le nem róvhattam. Má zsebembe dugtam. — Ah, de mikor már zsebemigy nem feltűnő, hogy abban az időben a bizalmas egy pár év óta a k . . . . i temetőben nyugszik, ben volt, midőn kezemet rajtok nyugtatám, rettekarácsom ostét is Telük töltöttem el. Fölösleges de még most is minden évbon elzarándokolok netesen égetett, vissza akartam tenni, de alighogy
megemlítenem, hogy Berényi mostani apósom, s sirjáho?, emlékére egy pár forró hálakönyet szén hozzájuk nyúltam, izzó parázszsá változtak. Késő
hogy szép leánya mellett nagy vagyonnal birt, telni! Az ő nevére tettem egy alapítványt a volt minden; az öreg orvos már előttem állott
bár csak iparos volt. Azt is felesleges megemlí- k . . . . i iskolában. Nézze ott a falon azt a képet ezüst gombos pálczával.
tenem, hogy szivesen láttak, s hogy leányukat; — S ujjával egy széles arany kei étbe foglalt arcz— Menjünk barátom — kiáltott reám, látva,
Esztikét, szivemből szerettem. Olyan hiven em- képre mutatott. Oda néztem, és őszszakálu öreg hogy nem mozdulok. Nem bírtam mozdulni. Az a
lékszem még mindenre, kivált pedig a karácsonfára, ur nézett onnan felém. Láttam már több ízben,
három húszas olyan nehéz volt zsebemben, mintha
mely eljegyzett minket!
azt gondolám, hogy az csak tanulmányfő.
esry mázsa lett volna. Reszkettem mint a nyárA nagy szoba templomi fényben tündökölt, s
— Sokan kérdezték már, hogy miért tartom falevél.
a diófa asztalon a picziny gyertyáktól megvilági- e közönséges képet legszebb szobámban, de min— Sohase aggódjék — válaszolá az orvos, —
tott karácsonfa állott. Minden arezon öröm ült, s dig kitérő választ adtam a kérdezősködésre, most jóra fordul minden, nője majd olyan egészséges
a gyermekek tekintete csodálatos bámulattal azonban leendő vejemnek föltárok mindent, hogy lesz uj évre, mintamakk, csak arra ügyeljen, hogy
függött a kis Jézus ajándékán. Arczuk ragyogott, ne legyen előtte titok családunk múltja. Igen, én az orvosságot pontosan bevegye.
szemük csillogott, s az édes meglepetés kellomes azon orvosnak köszönhetem isten után azt, a mi
Házunk nem messze volt, de ut még soha
benyomása fogta el őket. Itt van, megérkezett a vagyok, mert épen karácson estéjén küldött enhosszabbnak
nem tetszett. Féltem haza menni. A
karácsonfa ajándékival! mindenkinek hozott vala- gem hozzá végzetem. Hanem kissé vissza kell
mit. Az édes anyának értékes kendőt, a családfő- menni a múltra. Azt már hallotta tőlem, hogy lámpát kerültem, kezemet erősen zsebemre szorinek himzett papucsokat, nagy tajtpipát, s a mi négy évet töltöttem Parisban, hol egy derék jóra- tám, nehogy az ezüst koppanni találjon. A járóezelínél is kedvesebb, egy képbo levéve gyerme- való műasztaloánál meglehetős előmenetelt tettem. kelők összehúzták magukat, nekem még mellékeit. S akis polgároknak játékot, aranyos kocsi- A honvágy visszahozott hazámba, s szülőváro- nyemot is ki kellett gombolnom, ugy szoritott
valami benső fájdalom . . . a lelkiismeret kinzott.
kat, szép képes könyveket, drága festékeket n somban K
n telepedtem le. Itt előre lát- Szerencsére az orvos ez elfogultságot, szótlansáolvadó ezukorkákat. Mindeniken kiki neve ott tam, hogy csak közönséges asztalosságra leszek
ragyog aranyos betűkkel. Az apa nem győzi kiosz- kárhoztatva, de belenyugodtam sorsomba. Keres- got a nőm miatti aggodalomnak tulajdonitá, s nem
tani, s az ürömnyilvánitásnak sem hossza, som hettem annyit, mennyi mindennapi szükségle- ütközött meg rajta. Legalább nekem ugy tetszett.
—- Végre hazaértünk. Nőm állapota csakvége. Csak még Esztikém van hátra, 8 tudom, hogy temre elegendő volt. Nőmmel megismerkedvén
rólam sem feledkezett meg a karácsonfa. Mindjárt már egy félévi otthon tartózkodásom után el is ugyan aggasztó volt. Az orvos megirta a rendelreám kerül a sor. íme, most hozzám fordul Be- vettem. Szegényesen, de egymást szeretve, boldo- vényt, s ismerve nyomom helyzetemet, a vevényre
rényi ur, de egészen megváltozva s reszketeg gan éltünk. Egy évi házasságunkra született Esz- azt irá, hogy az ő számlájára írják be. — Ez —
hangon szólt:
tikém, ki mindkettőnk szemefénye volt. Nőm egy monda mosolyogva, — legyen tőlem önök számára
— Ügyvéd ur, hajtsa félro a zöld ágat, s ön idő múlva veszélyesen beteg lett. A betegség még karácsoni ajándék.
Kezet akartam neki csókolni, le akartam
a gazdag embernél is rósz vendég, de több gyötis talál ott karácsoni ajándékot.
előtte
borulni, de nem mertem, s midőn búcsúra
relmet
okoz
ott,
hol
a
gyógyittatást,
s
kellő
ápolást
Reszketve emeltem föl a mutatott ágat, s ime
egy kidomborodó arany keretben fehér bársony a szegénység miatt kellőleg nem lehet teljesíteni kezét nyujtá, jéghideg kezem reszketett az övében.
— Minden jóra fordul, — biztatott, — majd
vánkoson föl volt tűzve három füles ezüst húszas, S én akkor csaknem fillér nélkül voltam. Ugyanis
holnap
reggel megint oljövök.
rendes
munkáimmal
fölhagytam,
mert
egy
város mellette kék selyemszalagon két karika aranyMagamra maradtam. Szegény nőm eszmégyűrű, egyiken az én novem, másikon Esztikéé. sunkba vetődött gazdagnak látszó uri egyén megMi kaptuk a legdrágább ajándékot! Megra- bízott azzal, hogy számára egy remek íróasztalt letlenül mindig a pénzről beszélt, én pedig
gadva a váratlan meglepetéstől, öntudatlanul fog- készítsek, s árát csak bizzam reá. Lelkemből átkozva szoritám tenyerembe az égő húszasotam meg Esztike kezét, s az örömükben könyező örültem, hogy most már szenvedélyemet kielégít- kat. Reggel majd megszabadulok tőlök. Kaszülők elé térdeltünk, hogy áldásukat ránk adják. hetem, s egy pompás műremeket állíthatok ki. ráncsonra mégis ehetik a szegény beteg egy
Midőn gyűrűinket kicserélték, először az édes Előleget nem vettem föl semmit, biztam az idegen kis húslevest. Sokáig virrasztottam ágya melanyának csókoltunk kezet, s aztán az apához lép- gazdaságában. Félretett kevés pénzemet az anya- lett. Az olaj kiégett a lámpából, az orvosságot
tem, — de ő visszahúzta kezét. Megdöbbenve gok beszerzésére fordítottam. Az íróasztal kará- sötétben kellett beadnom. Még egy szál gyertyára
néztem reá, s csaknem visszarezzentem szokatlan, cson előtt két héttel el is készült. Órákat töltöt- sem volt már pénzem, pedig ott volt a drága aszkomor tekintetétől. Mi okozhatta e hirteleni tem szemlélésében, szegény nőm örömmel tűrte a tal. Oh mennyiért nem adtam volna, ha egyszerű
kedély változást? Az elébb oly boldog örömmel nélkülözést a jövő reményében. Már másnap el székekké változik, hogy olcsón adhatnám el. A
akarta vitetni az íróasztalt, s előre arról beszélget- sötétben mindig fényes húszasok lebegtek előttem.
mosolygó apa homlokán redők setételtek.
A gyermekek ekkor m:ir mind szobájukba tünk nőmmel, hogy mi sok mindent veszünk A képek kidomborodtak. Életet nyertek. Lassantávoztak. Egy-ogy viaszgyertya kialudt, s lassan- karácsonra, midőn szomszédom, ki szintén látta ként a fény sötét gyászszá változott, az alakok
ként sötétülni kezdett a szoba. Csak négyen ma- müvemet, azzal a hírrel lepett meg, hogy az én megnagyobbodtak, hiába vontam magamat félre,
radtunk a szobában. Berényi ur szólalt meg gazdag emberem még reggel hitelezői elől meg- felém jöttek . . . közből az orvos állott, felém muszökött. Villámcsapás nero sújthatott volna le job- tatva ezüstgombu pálczájával, s rekedt hangon
először.
— Most, midőn nekem kezet akart csókolni, ban, mint ez a rémitő hir. Nőm, ki különben is kiáltá — ez itt, ez itt a tolvaj. — Erre fölsikolegy igen-igen szomorú emlék jutott eszembe. Mi- gyönge volt, roszul lett, én pedig, nem szégyen- tottam, szivemhez kaptam . . . fölébrodék, hála.
előtt leányomat elvenné, a karácsonfa fénye mellé lem megvallani, mellette sírtam, mint a gyermek. stennek, csak álom volt!
ez árnyékot is oda kell varázsolni. Látta-e, ügy- Háromszáz forint veszteség! Sok az egy szegény
Reggelre nőm sokkal jobban lett. Eszmélete
véd ur, látta-e azon gyűrűk mellett a három ezüst embernek. Nőm beteg! Azt egy jó férj nem vi- visszatért, szelíd szemeivel mosolygva tekintett
selheti el könnyen. Összes pénzem nem ment egy reám, s gyöngéd hangon monda:
húszast ?
— Kedvesem, most már remélek; add ide a
— Igen; — rebegém, s már kérdeni is akartam, forintra. Kölcsön akartam kérni, de ki adott volna
de komoly tekintete miatt elhalt a szó ajkaimon. nekem, hiszen már eddigi jó embereimet is elide- bölcsőből kis leányunkat, hadd csókoljam meg.
— Szóljon, mit tart ön az olyan emberről, a genítettem, hogy megbízásaikat visszautasítani. Gyönge karjaiba vette a kis csecsemőt. — Kis
angyal, — monda nőm, — mit hoz nekünk a Kriszki készakarva valakitől valamit elidogenit? — s Borzasztó helyzetnek néztem elébe.
merően nézett rám, mintha szemeimen keresztül,
így jött ol karácson estéje. Szomorú idő volt, tuska?
szivemből akarta volna kiolvasni a választ.
— Várjatok, mondám — mindjárt hozok meleg
künn havazott, lelkem pedig fájdalomtól égett s
E kérdés, ily körülmények közt engem nem- bánattól. Az orvos már kétszer volt nálunk, s levest, s kis leányunknak gyönge kávét.
csak meglepett, de le is hangolt. Mint ügyvéd aggódva rázta fejét. — Este öt órakor nőm ma— Mit! susogá nőm, — talán pénzre tettél
nem vethettem soha magamnak szememre, hogy gánkivül volt. A szomszéd leánya jött át könyö- iZert, hiszen oly szegények vagyunk . . . s kövalakit megcsaltam volna. A mi engem illetett, azt rületből néha-néha. Most is ott ült az ágy mellett. lyező szemmel tekintett a szép iró-asztalra.
igenis, jogosan megköveteltem. Talán hallott felő- A bethlemi jászolt vivő gyermekek örömdalt éneMár egészen kivilágosodott. Tekintete arlem valami aljas rágalmat, s most örömöm után kelve haladtak el ablakom alatt, de nekem ugy comra vetődött, s igy kiáltott föl:
százszorta nagyobb keserűséget akar előidézni tetszett, mintha halotti énoket mondanának. Már
— Uram Jézus, férjem, mi lelt. Halotthalbüntetésemül. Mit feleljek, hát mit tartsak e^y a gyaluforgács is elfogyott. Hideg volt a szoba, rány vagy, szólj, miért reszkotsz ? Tán valami
oJ
tolvajról?
de homlokomon forró verejték cseppek gyöngyöz- paj ért.
— En biz, — válaszoltam — az olyanforma em- tek. Nőm folyvást rosszabul lett. Mit tegyek, meg
— Nem, — rebegém, — nincs semmi bajom,
bert igaz magyar nevén tolvajnak hivom, azonban hagyjam-e halni ? Kalapomat vettem, siettem az ;udod kedvesem az aggodalom; nem aludtam az
mint ügyvéd tekintetbe kívánom venni az enyhítő orvoshoz. Előszobájában várakoznom kellett. Az sjjel . .
körülményeket is, mert vannak osetek, midőn . . . öt perez öt órának tűnt föl előttem. Végre beme— De jó vagy te, — szólt nőm, — megfogva
— A nyomor tulkiáltja az erkölcsi érzet hettem. Sirva kértem, hogy jöjjön el. S a jószivü kezemet, azon kezet, mely a húszasokat lopta;
szavát, ugy-e bár ? — kérdezó, szavamba vágva omber látva fájdalmamat, nyájasan mondta:
— de szólj, — folytatá, — hol vetted a pénzt, a
Berényi ur, szemeiben egy köny csillogott, s az
— Várjon itt egy kissé, — mig a másik szo- mivel nekem levest, kis lányunknak podig kávét
elébb egészen komor arezon most szeliuebb kife- bában felső öltönyt veszek magamra.
akarsz venni?
jezés ült. — Igen, — folytatá megtörülve szemeit,
Én alig hallottam szavát, mindon lépése, a mint
Egy perczig haboztam. Meg akartam vallani,
— el kell noktek beszélnem e három húszas törté- kifelé ment, szivemen dobbant vissza. Az ajtó félig e hogy alj ásítsam le magamat nőm előtt. Megnetét, mely életem sorsára döntő befolyást gya- nyitva volt. A sok ruha közt sokáig keresgélt az lné az a tudat, hogy férje tolvaj. Nem, nem,
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mondhatom meg, s igy válaszoltam töredezett lanul léptem Berényi úrhoz, megszoritám jobbját, nap égető heve. A jégtől ment és az öbölfolyam
s megcsókoltam kétszer. Esztike szintén odajött, (Gulfstream) enyhe hullámai által átmelegitett
hanggal:
— Egy jó barátomtól kértem kölcsön egy pár először sirva borult apja kebelére, ez pedig kezét sarki tenger, melyet Kané látni vélt, s melynek
kezembe adva, igy szólt:
létezésérőlPotermann biztosan megvan győződve,
forintot. Megszánt, s könyörült rajtam.
„Legyetek boldogok, s emlékezzetek mind- •a melyről azonban Koldewey kapitány ugy véle— A jó isten áldja meg értté; mihelyt fölkedik, hogy az egész csakis a szobatudósok agykelek s munkához ülhetek, majd valami szép női végig örömmel e karácsonra!"
rémének tekinthető, — e szabad északsarki Oczeán,
munkával lepjük meg. Az asztalt Pestre küldjük,
Könyves Tóth Kálmán.
mint kétségbevonhatatlan tény, mind jobban-jobOtt megveszik; tán még többet adnak értté, mint
ban kezd kibontakozni a mondák homályos ködéa mennyit a megszökött gazdagtól kaptál volna.
ből. A hollandi Gillis által több mint száz év előtt
— Ügy úgy, én is azt gondoltam.
A hatodik YÍlágrész.
fölfedezett s az ő nevéről Gillislandnak nevezett
A húszasok ugráltak zsebemben. Meg kell
sziget, melynek létezése, minthogy ez idő óta soha
tőlök szabadulnom, mert különben megőrülök.
(Földrajzi monda.)
senki se látta, már egészen mondává lett, az
Már épen menni akartam, midőn kopogtattak. —
Ha elismerjük — s pedig el kell ismernünk, 1870-ik év nyarán Heuglin Tódor és WaldburgSzabad! — kiálték, elfojtva lélekzetemet, mintha
hogy a mondának némi jogosultsága van a törté- Zeil-Trauchburg gróf által föltalált vagy legalább
attól tartanék, hogy a lélekzet is árulóm lehet.
Az orvos volt. Mosolygott mint rendesen. nelemnél, miért ne ismerhetnők el e jogosultságot is távolról látott Károly-király-földjóben (KönigNem mertem ránézni, pedig szemei rajtam jártak. a történelem édes testvérénél, a föllrajznál is? Karls-Land) uj életre támadott föl. Most Észak— Magának, — szólt egészén közeljöve hoz- A monda mig egyrészről mint a történetírás elő- Amerika, Skóczia, Svédország, Norvégia, Németzám, — magának baja van; mutassa üterét; — s meg- futára, fogékonynyá igyekszik tenni a szivet és és Oroszország ismét uj expedicziókat terveznek
fogta zsebemben tartott kezemet, mely épen a hú- lelket a tudomány komoly igazsága iránt, addig az ismeretlen északi tartományok fölkeresésére.
szasokon volt. Mint a kit a kígyó csípett meg, oly másfelől annak hátteréül a mintegy kísérőjéül
De a közönséges orosz, ki e már megtett
hirtelen ugrottam vissza . . . a húszas megcsörrent szolgál. A monda repkény, mely a történelmet vagy még ezután véghez viendő utazásokról hall,
zsebemben. Elárultam magamat. Nagyobb, élesebb átöleli s a komor épület mohos falait zöld lombo- szánakozólag rázza fejét, megsimitja szakáilát és
hangot adott ez az ezüstcsörrenés, mint a város zatával tetszetősebb és kedvesebb szinezetüvé tö- jgy szól: ,,Soha sem fogják azt az országot elérni,
minden harangja. Elsáppadtan, kimerülve rogy- rekszik átváltoztatni. A történelemnek nincs mert az örök béke ideje még nem érkezett el —
egyetlen helye, és nincs egyetlen mozzanata, me- szent János utolsó követője még nem jelent meg!"
tam egy székre.
Oroszország — beszéli a szájhagyomány —
Nőm megijedt; az orvos pedig nem hozzám, lyet a monda megeleveníteni, földisziteni ne igyehanem egyenesen nőm felé ment, s vigasztalva keznék. Miként a mese egy csintalan gyermek, a a szent Oroszország, a Fagyos-tengertől kezdve
képzelem és kedély kedvencze, ugy a monda egy egészen a Határhegyekig (Ural hegyláncz) az isten
monda neki :
— Ne tartson semmitől, mind e gyöngeség öreg anyóka, ki vizsga tekinteteivel az erdőkbe kertje vala. Miként a szent-pétervári múzeumban
az éjjeli virrasztástól van. Mily szép asztal, — szólt, és mezőkbe, a sziv és tenger örvényeibe törekszik egy ősvilági állat alsó állkapczája bizonyítja, oly
állatok éltek ott, melyekhez képest a mammuth
megpillantva szerencsétlenségem okozóját. — Oh, behatolni.
Öt világrészt ismerünk már — irja Jókai valóságos törpe volt. Az emberek jók valának, a
mily felséges műremek. Férje munkája ez ? Igazán
kiállításra való. Miért nem küldték föl Pestre ? „Fekete gyémántok" czimü regényében — de a fák szépen virultak és ízletes gyümölcsöket terNőm hosszasan beszélte el szomorú esetünket, hatodikról csak most hallottuk, hogy az is létezik. mettek — miglen az ég ura e szép országot puszta
nélkülözésünket, s én láttam, hogy a jó öreg sze- És hol? — az északi sarknál. Egy egész világrész, sivataggá változtatta. Épen péntek napon történt.
mében könyek csillogtak. S annálinkább vérzett tele ismeretlen növényekkel, ismeretlen állatokkal, Messze távol a Golgotha hegyén keresztre feszis igy valószínűleg emberekkel is. A legünnepel- tették az Idvezitőt, mig annak a tanítványnak,
szivem.
— Én — monda folytatva az öreg orvos, — tebb tudósok bizonyítják e világrésznek létezését, kit az ur kedvelt és szivén hordozott, a halál mit
én, ha nincs még rá vevő, megtartom az asztalt; s merész tengerészek már több mint egy század sem ártott. „Akarom, hogy ő itt maradjon, mig
óta igyekeznek a Jég-tenger úszó hegyei közt ke- én visszatérendek" — monda Jézus róla és János
mondja csak, kedves asszonyság, mi az ára ?
— Sok az kedves doktor ur, — sóhajtott resztültörni, hogy e hatodik világrészbe juthas- életben maradt.Do az ur intő szavai, hogy: „Szesanak. Lehet, hogy a déli sarknál még egy hetedik ressétek egymást!" nem találtak visszhangra e
nőm, — háromszáz forint!
— Bizony, az igaz, nem valami csekélység, világrész is van. Legalább Maury kapitány föl- gonosz világon. A gyűlölet és irigység tanítvánem is magamnak tartom meg. Egy jó barátom szólitá az angol kormányt, hogy küldjön oda nyát is folytonosan üldözé. Helységből holységbe,
lakik Pesten, az kedvét leli az ily különösségek- expedicziót és tudományos indokokkal bizonyit- országból országba menekült János hű követőivel
ben. A magam szakállára adok rá előlegül száz gatá, hogy a légsulymérő állása szerint, moly a együtt. Sehol sem talált enyhet, nyugodalmat.
forintot. Jöjjön Berényi barátom hozzám, mindjárt déli sarkvidékeken uralgó folytonos esőzések miatt Végre Oreszországba jött. Péntek volt — nagynom igen változhatik, ott a levegő minden bizony- péntek. Előtte Ahasveru8 ment, a bolyongó zsidó.
ki is fizetem.
Elképzelhetik kínos helyzetemet. Jóltovőmet nyal ritkább, és hogy a felső, sűrűbb lég nyomása Ez hirdeté, hogy,miket mi veit János és — mi
loptam meg. Azt, ki nőm életét visszaadta. Gépi- az alsó, ritkább rétegekre oly magas hőmérséket történt ő vele. Élete átok vala — nyugalomra
esen vettem magamra kabátomat, s követem a jó idéz elő, melynek hatása alatt ott a jéghegyeken sehol se lelt. És a mikor János belépett az ország
tul egészen uj életnek kellett előállnia és kell je- templomába, intve a népet, hogy térjen vissza a
urat.
békéhez és a szeretethez, melytől az hónának
Házához érve, nem tartóztathatáin magamat, lenleg virulnia.
De mindez csak sejtelem, gyanitás. Az északi szépsége és termékenysége miatt olbizakodva,
s igy szólék: — Nem, orvos ur, nem fogadhatom
régóta elpártolt: kigunyolták és megverték őt és
el ajánlatát, inkább éhen halok meg, mintsem ön- világról már pozitivabb tudomásaink vannak.
az országból tanítványaival együtt kikergették,
S
itt
aztánképzelem-dásan
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a
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től igy jutalmaztassam! miért nem dobat ki engem,
mert arra volnék érdemes? Én ön iránt az ember- színeivel ecsetelve állítja össze koszorús regény- messze a magas észak felé.
írónk az északsarki tartományok fölkeresésére
És a hol János elhsladott, a hol saruiról a
telenségig hálátlan voltam. Én önt megloptam.
Igy szóltam, s az elidegenített három húszast küldött expedicziók és merész utazók száraz ada- port leráata, a viruló tájék azonnal sivatag puszasztalára téve, rohanni akartam kifelé. De ő tait, melyekre képzeleti, de épen azért meglepő, tasággá, jégmezővé változott. A földet belepte a
hó és a jég s az ország területének e meglátogaszokatlan gyorsasággal élőmbe állott. Most már nagyszerű „uj világát" fölépiti.
No, azok a pozitív tudomások a hatodik vi- tott részét merevvé tette az örökös tél. — János
bátrabban mertem szeme közé nézni, mert éreztem,
hogy ha nemtelen tettet követtem is el, a megbá- lágrészről még nem épen oly „pozitívak," miként pedig, a nép dühe által üldöztetve, mely az ő köa „Fekete gyémántok" jeles irója hiszi és állítja, zeledését átoknak tekinté az országra nézve, az
nás kibékiti a lelket.
— Jól tudtam én azt, kedves Berényi barátom, de mégis lehet valami a dologban, mert a történe- északi tenger felé menekült. Mihelyst oda érke— szólt mosolyogva,—ismertem körülményeit; lem és földrajz előfutára, kísérője és háttere, a zett, egy hajó vette fel őt és megmenté a gonosz
tegnapi magaviselete után mindjárt sejtettem, monda, régóta emleget olyasmit, és a mi még en- üldözők boszuj ától. Észak felé vitorlázott és senki
hogy mit tett, s pénzemet megolvasva, rögtön nél is több, a legújabb tudományos vizsgálatok sem volt képes követni — mert mögötte jéggé
észrevettem, hogy abból három húszas hiányzik. eredményei sem tartják teljes lehetetlennek a fagyott a tenger; a hullámok megmerevültek és
Ha kér tőlem, többet adok, de azt hiszem, hogy e tenger jégmentességét a fold sarkai körül. E kü- örök tél homálya szállt le a vidékre. De a monda
leczke többet haszált önnek, mintha minden pén- lönösnek és merésznek látszó állítás tormészettani János látogatásáról és tova meneküléséről fennzemet rendelkezésére adom. Ön becsületes ember, bizonyságait elősorolni és ismertetni jelenleg nem maradt az országban.
mert tettetni nem tud; a nyomor egy perezre leté- lévén szándékunkban, egyszerűen csak az ide voMessze fönt az északi sarknál, a jégtől szarité az erény útjáról, de nem tudott volna sokáig natkozó népmondát beszéljük el olvasóinknak.
bad tengerben, egy szép szigeten, ott él János
a gonoszság utján járni; megtért, s tudom, hogy
E monda létezésén teljességgel nincsen mit tanítványaival együtt. Senki se juthat el hozzá,
többé ily lépésre a legnagyobb inség sem vinné. csodálkoznunk.Mert miként mehettek volna végbe mert áttörhetetlen, áthatolhatatlan jég veszi köItt van, fogadja el tőlem asztalára elOOftot előle- a sarki utazások, eme vészteljes kalandozások a rül a nyilt, enyhe vizű tengert. Néha-néha, bizogül, a hiányzó összeget barátom fogja megküldeni. magas észak sivár, otthoniatlan vidékein, a nél- nyos időközökben, áthajózik egy-egy tanítvány a
Nem vonakodtam tovább. Mily boldog kará- kül, hogy ama tájak lakóinál valami mondát vagy tengeren, keresztül töri a jógkorlátot, mely öncsonyom volt! Nőm javult, lelkiismeretem kitisz- mondaszerü viszhangot keltettek volna föl? — A ként megnyílik előtte, s ismét az emberek közé
tult, s helyzetem helyreállott. S mindezt az egy- tudósok, tengerészek és partlakók ama vitás kér- vándorol, hogy nekik a szeretet evangéliumát hirszerű öreg orvosnak köszönhetem. Ez hozott reám dése, hogy létezik-e a sarkoknál jégtől szabad ten- desse, tisztán, hamisítatlanul.
Jutalma — halál. Meghal, gyűlölet és irigyboldog karácsont. Asztalom feltöltötte Pesten is ger, a mondák birodalmában rég el van már
a figyelmet. Egy műárua társául fogadott, s igye- döntve. Ugyanis egy monda szerint, mely évszá- ség által üldöztetve. — Szeretetének halál a bérozadok óta él az északi népok ajkain, mely tengeDe mikor szent János utolsó tanítványa ia ki
kezetem után megáldott a jó isten.
Mig Karvaly Márton élt, minden évben nála résztől tengerészre, szájról szájra, országról or- lesz küldve és meghal — ekkor János maga fog
töltöttük a karácsont. Most is legalább arczképe szágra ment át örökségül — valóban létezik az fölkerekedni, hogy békességet és szeretotet prétanuja boldog örömünknek. Eddig van a történet, északi sarknál nyilt tenger: jég nincsen rajta, dikáljon és a megfagyott, megmerevült Oroszormost tudhatja, miért ragadtam el kezemet ön elől; számtalan sok hal élénkíti langymeleg hullámait, szágnak uj kikeletet hozzon. A föld fel fog enelőbb meg akartam magam ismertetni, s most ha és a magas észak szárnyasainak milliói szállong- gedni és újból zöldelni és virulni kezd, Oroszorbarátom marad, örömmel adom önnek leányom nak fölötte és körülte; közepén pedig gyönyörű szág ismét föltárnád, ismét isten kertjévé lesz —
sziget, melynek partjait langyos habok locsolgat- j az emberek másokká, jobbakká lesznek és a tenkezét, ő pedig szintén örömmel adja át szivét.
Itt elhallgatott. Mi sem szóltunk egy Szót ják s rajta mesés növényzet és tündéries virágok i ger is le fogja rázni magáról a jég hideg lánczait!
íme, ez a monda, ez a rege él az orosz közsem. A nagyteremben alig égett már egypár vi- tenyésznek és virulnak, melyeket nem bánt az |
aszgyertya, kétes szürke fényt árasztva. Én szót- északi vad vihar ós nem hervaszt el a nyárközépi nép ajkain a jégtől ment északi tengerről, szent
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Jánosról és tanítványairól. A többi északvidéki
népeknél bizonyára szintén akadnánk ilyen tárgyú szóhagyományok nyomaira s igen valószínű,
hogye mondának is lehet annyi reális alapja, mint
s régiek „Atlantis"-féle mondáinak, melyeket
későbben Amerika fölfedeztetése oly fényesen
igazolt.
Károly király földje, az egykori Gillisland,
ismét föl van fedezve ; egy lépéssel megint előbbre
jutottunk a kérdés megoldása fölé. Föl fogja-e
azt világositani a legújabb kor teljesen? Hinni
szeretnők! S vájjon, melyik nomzet fog keresztül
örni a. rideg jég korlátokon ? Ez a legközelebbi
övő titka!
Sámi Lajos.

Vasúti hóeke.

Midőn már a gyémántok eladva voltak , ő felsége
ugy találta, hogy most már nem oly díszes az ő
királyi öltözéke, 3 reá vette a francziákat, hogy
az elárusitottak helyett 3536 darab uj gyémántot
vettek. A királyságnak szikrázó fény kellett,
hogy fennállhasson! Dolaltre szerint a koronagyémántok összesen 9547 darabból álltak. 1792ben azonban lopás által e szám kevesbedett, melyet mai napig sem lehetett földeríteni, bár akkorában kétgyanv.sitott tolvaj: ChambonJésDouligny,
mint kiket rajta kaptak volna a lopáson,' elitéltettek. E csudálatos kincsek közül, hova lett
gyönyörű „Regent" gyémánt, mely maga 12 milliót ért, senki sem tudja. Egy nap a párisi városházba beküldött anonym levél azt irta, hogy a
Champs-Elysée sétaterének egyik fája alá van elrejtve. Azonban hiába volt minden kutatás, sem
a helyet, sem a levél iróját nem lehetett eddig kitudni. Eladták- vagy eldugták, nincs a ki megmondaná? Hol merre vándorol oz a nagyszerű
„szikrafényü" kincs ? megtalálják-e valaha ? senki
sem gyaníthatja. A legrégibb metszett gyémánt
a pápai tiarát ékesíti, egy másik (a burgundi herczegé) pedig az osztrák koronát. Kié lesz „Regent", a leghíresebb minden közt ?
O (Aranyszarvu kígyó.) Jáva szigetén a bondongi uralkodó jelenleg: Rhadon Adipathie Wira
Nata Koesooma. Ez a czifra nevű ur arról nevezetes, hogy van egy iszonyú óriás kigyója (BoaConstrictor) melyet a bennszülöttek mint szent
állatot, nagy tiszteletben részesitenek. A kígyó 30
lábnál hosszabb s fején két arany szarv van,
melyeknek hegyeit két nagy gyémánt ékesíti;
,Goestih Mohamed"-nek hívják. Az állat fejbőrét

nyalakodni, s a mit nyújtanak, minden teketoria
nélkül elveszi és elnyeli. Minden héten kokuszolajjal bekenik ? ez igen jól esik neki; szabadságával sohasem szokott visszaélni, de semmiféle
kényszerítést sem tür, mi azonban nem is látszik
ilyen roppant állattal szemben tanácsosnak.
© (A madarak repülése.) Mikor Humboldt
Sándor aChimborasso-ra fölment, egy saskesely üt
látott mintegy 40,000 lábnyi magasságban, mely
eleinte csak egy kis fekete pontnak látszott, de a
mely későbben mind jobban-jobban gyorsuló repüléssel csapott le ama szédítő magasságból megpillantott zsákmányára. A mi már a különböző
madarak repülési gyorsaságát illeti, e részben a
tett vizsgálódások következő eredményekre vezettek: Az ölyvek, s még több más madár, óránként 30 mérföldet repülnek; a dunalud, mely
sokkal nehézkesebb, 18 mérföldet, a közönséges
varjú 5, a közönséges fecske 18, a toronyi fecske
pedig 54 mérföldet repül óránként. A sas egy
perez alatt 5000 lábat, és igy 4'/2 perez alatt egy
mérföldet hagy hátra. Egy sólymot, mely IV.
Henrik franczia királyé volt, és Fontainebleau-ból
elmenekült, 24 órával későbben Málta szigetén
fogtak meg, a mely onnan 306 mérfóldnyi távolra
esik. — Megemlítjük itt azt is, hogy Közép-Európában körülbelül 380 különböző madárfaj él; az
összes fajok száma, melyeket eddigelő az egész
földön ismernek, többre megy 7000-nél.
*• (Különös végrendelet.) Baldivin Sámuel
1736-ban halt el Hampshireben. Végrendelete felnyitásánál meghagyva találták, hogy holttestét
egy tóbaereszszék le. Utolsó akarata teljesittetett.
A szinte végrend°letileg halotti kísérőül kinevezett
egyének nagyon csodálkoztak e
különös intézkedés felett. Egy bizalmas barátja az elhunytnak következőleg világosította fel őket:
„En megfejthetem önöknek e talányt. Az elhalt szüntelenül viszáíkodásban élt Gilboru kisasz3zonynyal, szomszédnőjével. Ez
utóbbi gyakran mondta neki: ha
meghal, e feletti örömében sírján
fog tánezolni. Baldivin ur a kisasszony e mulatságos tréfáját elrontandó, tette emo különös végrendeletet."
** (Óriási torta.) Don Frederik Erázuriz, a chilii uj kormányelnök tiszteletére egy 91/2 lábnyi
magas ezukor tortát sütöttek, mely
ezer forintba került. A sütemény
egy templomot ábrázolt, csúcsán
az uj elnök szobrával.
© (A kávé jó keletnek örvend.)

A vasúti közlekedést a különböző évszakok
rendes tüneményei közül semmi sem szakasztja
meg oly gyakran, mint télnek idején a hófuvatagok fölhalmozódása. A mont-cenisi hegyi vaspálya, melyet Feli épitett, valóban meredek hágói
mellett is könnyen és biztosan járható a középsinre alkalmazott vizszintes kerekek fogózkodása
által, de majd minden télen három-négy napi
késedelemnek van kitéve a miatt, hogy az Alpok
havas tetőiről roppant görgetegek omlanak le és
vasúti töltést, távirdavonalokat, síneket, szóval
mindent elboritnak, a mi a biztos közlekedéshez
múlhatatlanul szükséges volna. Skóczia és Anglia
felvidéki vasutai s nálunk is a hegyes vidékeken
épitett vonalok szintén gyakran alá vannak vetve
a téli évszak eme sok bajt és zavart okozó jelenségeinek. A közlekedés napokig, sőt hetekig
félbeszakad. Azonban az emberi
találékonyság, mely a vasutak épitésénél a távolságot, mélységet és
magasságot le tudta győzni, a hófuvatagoktól se rettent vissza.
Kanadában, az észak-amerikai
angol birtokon van egy nagyszerű
vaspályavonal, az úgynevezett
Grand- Trunk-Baüway, melynek
összes hosszúsága, mellékágait is
ide értve, 900 angol mérföldre
megy. Az ország északi fekvésű és
igen zordon éghajlatú lévén, az
emiitett vasútnak igen sokat kell
küzdenie a téllel és hóval. A közlekedés e kérlelhetlen ellenségeit
legyőzendő, a kanadai mérnökök
egy igen hatalmas szerkezetű vasúti hóekét találtak föl, mely ké{lünkön teljes működésében személhető. A roppant nagy ekevas,
^
mely a mozdony előrészéhez van
erősítve, nyilt oldalú üregével s
y
Costarica köztársaságban pár év
mindkét felén fúró és metsző élei,.--'
'
előtt még 110,000 mázsát szálvel könnyen utat vághat a legmélítottak ki, mig most csak ez évlyebb és legtömörebb hófuvatagVasúti hóeke.
ben 262,879 mázsára megy (100
ban is. B czélszerü találmány
fonttal számítva). A szállítás zsámost már használatba van véve mindonütt, hol a valaha lehúzták, meghasitották, az aranylemeze- kokban történik, mely a kávéval együtt 130
tél hóviharai a vaspálya-közlekedést megakadá- ket a szarvakkal együtt bedugták s erre a bőrt fontot nyom.
lyozhatnák.
8. L.
ismét összevarrtak. Most már e különös fejdisz,
** (Csók-jegyzék.) Lonauban a Harz-hegység
minthogy a bőr régóta begyógyult, ugy néz ki, vidékén hajdan oly törvény volt, melyszerint ha
mintha természetes volna. Hogy ki ékesítette föl valamely ifjú egy szüzet meg akart csókolni, azt
igy ezt a kigyót, ma már senki se tudja megmon- elébb a községi elöljárónak bejelenteni tartozott.
Egyveleg.
dani; a mostani fejdelem 56 éves ember, de már A kik e bejelentés nélkül csókolóztak, ogy egész
•/. (A franczia korona-gyémántok.) A világ apja, sőt nagyapja is olyannak ismerte azt és éven át minden hónapban egyezer utczát kellett
mindig kiváncsian olvasta az uralkodóházak tör- a családi krónikában erről semmi sincs följe- seperniök. Az erről vezetett csókolási jegyzőkönyv
ténetében azon részt, mely a vakító , csiklandozó gyezve. Annyi bizonyos, hogy e kigyó több mint idővel oly vastaggá lett, hogy tiz ló nem bírta
korona-gyémántokról szól. Erdekfeszitők azon sze- száz év óta él ez uralkodó család, birtokában. helyéről elmozdítani.
szélyes történetkék, melyek egyik vagy másik Többnyire egy régi rizstartó ládában tartózkodik,
**(Katasztrófa a Jeges-tengeren.) Szeptember
korona-gyémánt elveszéséről, megtalálása vagv de szabadon is járkálhat, illetőleg csuszkáihat, és közepén a Jeges-tengerben a Behring-szoros utón
meglopásáról akadnak az olvasó elé. Legtöbb magától még senkit som bántott, csak séta-csusz- tul, harminezhárom amerikai czethal-bárkát iszokézen a franczia korona- gyémántok mentek át. Az kálásánál nem szabad föltartóztatni, különben nyú katastrófa sújtott. A bárkákat az óriási jéga sok kormány, illetőleg rendszerváltozás, az ural- farkával szerte csapkod s leveri az embert a lábá- darabok megragadták s részben összezúzták, részkodók fölcserélése stb. regényes színbe burkolják ról. Gyakran több napra kisétál a szabadba va- ben elmeritek. A hajókon levő összes legénység
a korona-gyémántok történetét. 1791. május és jú- dászni és ilyenkor tele hassal tér vissza, összete- szerencsére megmenekült, de az okozott kár igen
nius hónapokban a nemzetgyűlés ogy bizottság kerőzik és mindaddig fekve marad, mig a mit el- tetemes. A mi Chicagóra a nagy égé3, az Newáltal leltárt vétetett fel a drága kövek, gyöngyök nyelt, meg nem emésztette. Vedlésének idejekor Beadfordra, az amerikai czethalászat főhelyére, a
és ékszerekről. Ez intézkedés aztán mende-mon- nem igen mernek hozzá közeledni, mert olyankor halcsont és halzsir-kereskedés székvárosára, ama
dára adott alkalmat; beszélték, hogy egy hajón igen dühös. A főpap, RhadenPanghoelve, valamint katasztrófa, mely a harminezhárom — nagyobbára
Londonba szállították, s igy tovább. Mig végre a fejdelem is, engedelmességre tanították, s mi- , mind Beadfordba való s az ottani társaságoknál
Delaltre képviselő megbizatva, egy közlemény- helyt valamelyikük hívja, rögtön előjön és óriási biztosított s dúsan megrakott értékes hajókat
ben egyonként leirta a gyémántokat, s jelentésé- nagyságában összotekerőzik a zöld posztón, mely megsemmisítette. New-Boadfordnak a Jeges-tengeben csak a gyémántok neveinek elősorolása 100 egy asztalra van teritve, miután előbb az uralkodó- ren 25 hajója volt, ezek közül 19 elmerült, egy
oldalt vett igénybe. A franczia korona 1774-ben, nak szokott komplimentjét megtette. Mikor csöndes eltűnt s csak négy tért haza. A szerencsétlenség
bele nem számítva a saphirek és amethysteket, magányába visszabuvik, ezt gyakran büszke önér- főokát abban keresik, hogy a hajók, elcsábittatva
rubinok és smaragdokat, 7482 gyémánttal bírt. zettel teszi, nem ritkán a hinduk testén halad át, a dús halászat által, sokáig maradtak a veszélyes
Mennyi kéz reszketett terhük alatt, és mennyi kik nom tudtak.idejekorán kitérni utjából, s ilyen- vidéken. A hajók, melyek szept. elsejéig vissza
szem csillogott bűvös, csábító fényüktől! XV-ik kor iszonyú súlyával majdnem agyonnyomja őket, nem térnek, rendesen igen nagy veszélynek teszik
Lfljos azt gondolta magában, hogy a korona na- de szándékosan még soha senkit sem bántott. ki magukat. Különben oly nagy szerencsétlenség,
gyon is gazdag, mig ő igen szegény,s 1776-ban Néha megtörténik, hogy ez óriáskígyó egy-egy minő a mostani, 1830 óta nem történt. Akkor 10
1471 darabot eladatott, a mi 75 millió livre&t jut- báli estén, mikor a vacsora javában foly, hirtelen angol jármüvet értek utói s semmisítettek meg a
tatott kezébe, egy kis ország ára abban az időben. csak megjelenik a vacsoránál, mert nagyon szeret j jégtáblák.
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hogy e lap nem szaktudósoknak, hanem átalában a czimü folyóirat fog megjelenni. — A nagyváradi
„Bihar," melyet eddig Juhász Gyula vezetett, szermivelt közönségnek van szánva.
kesztőt cserél. Máshonnan is uj meg uj lapok
**
(A
„Figyelő")
irodalmi
és
szépművészeti
— (Magyar hírlapirodalom 1871 - ben.) A
hirét veszszük ; megindulásuk után majd szólunk
lapból
a
Xl-ik,
novemberi
füzetet
vettük,
az
előb„V. U." 5, 6, 8, 11, 15, 20, 24, 29, 42, 44és50-ik
róluk.
számában közöltek óta még a következő ez évben biekénél nem kevésbbé érdekes tartalommal. Egyegy
füzet
ára
70
kr.
Előfizetési
ára
félévre
4
ft.
Közintézetek, egyletek.
megindult hírlapokat kell fölemlítenünk:
** (A „Magyar nyelvőr",) melyet az akadémia
Polgári Kör. (Rimaszombat.) Ismeretterjesztő hetilap
** (.á magyar tudományos akadémia) decz.
az ipar, kereskedelem és földmivelés köréből. Felelős szerk. megbízásából Szarvas Gábor szerkeszt, havi folyó- 18-án Csengery Antal elnöklete alatt összes ülést
irat
lesz.
Előfizetési
fölhívásában
többi
közt
azt
is
és kiadó Gjőrffy Pál. Megjelen hetenként kis ivrétü egy
ivén. Előf. ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt. (Keletkezett mondja, hogy a magyar nyelv nemcsak a szomszé- tartott. Csak egyetlen felolvasás volt: Biedl Szende
decz. l-jén.)
dos nyelvek hatása alatt korcsosul, de teljesen jeles nyelvészünk, ki daczára, hogy 13 éve tagja
Keresztyén Család. (Pest.) Hetilap a magyarországi
az akadémiának, most először szólalt föl a tudoprotestáns egylet pártfogása alatt..Kiadó és fel. szerk. Far- nélkülöz egy tudományos magyar nyelvtant is. A mányok csarnokában. Emlékbeszédet tartott
kas József és Kovács Albert. Megjelen minden szombaton „Nyelvőr" ígéri, hogy a függőben levő nyelvkérdé- Schleicher Ágost a nagy tudományu prágai tanár
4-edrét kis ivén. Előf. ára egész évre 2 frt. (Mutatvány- seket is tüzetesen megvitatja. A czél elérését leginszáma megjelent decz. elején.)
kább a magyar nyelv életéből meritett eszközök se- fölött, a ki akadémiánknak külföldi tagja volt.
Mátyás Deák. (Pest.) Apró pénzzel fizető képes újság. gitségével kívánja megvalósítani. E végből kutatni Mély fájdalommal emlékezett meg róla, ki egykor
Alapító tulajdonos Lonkay Antal; kiadja a Hunyady Mátyás
vezetője, barátja és tanártársa volt a prágai egye*irodalmi intézet; fel. szerk. Kuthen. Megjelen minden szom- fogja a történeti s népnyelvet, s e mellett kiváló men, hová Riedl tudósunk az ötvenes évek elején
baton 4-edrét féliven. Elöf. ára egész évre 6 frt; félévre 3 figyelme tárgyát fogja képezni az ujabb irodalom,
frt. — (Keletkezett decz. 18-án.)
különösön pedig a benn található tévedések; to- a Schleicher által indítványozott, és felállított maBelejtn. (Pest.) Kiadó-tulajdonos és fel. szerk. Páz- vábbá figyelemmel kiséri a haladó nyolvtudomány- gyar nyelv tanszékére hivatott meg. Schleicher
mándy Dénes. Megjelen mindennap reggel. Előf. ára egész nak nyelvünkro vonatkozó kutatásait s a megálla- oly fontosnak tartotta a magyar s a vele roévre 10 frt, félévre 8 frt, negyedévre 4 frt. (Keletkezett
pított eredményt időnként köztudomásra hozza. A kon áltáji nyelvek tudományos fölfogását az
deczember 21-én.)
európai nyelvészetre, mint Amerika fölfedezé1871-ben a magyar korona területén megjelentszerkesztő felszólítja az egész művelt magyar kö- sét a természet- és természettudományokra nézve.
összesen 391 hirlap és folyóirat, és podig 219 ma- zönséget, hogy különösen a néphagyományok Sőt határozottan állította, hogy a magyar nyelv
gyar, 108 német, 22 horvát, 15 tót, 13 szerb, 10 egybegyűjtésében közreműködéssel gyámolitsa. A az európai nyelvtudomány terén valóságos Karomán, 5 olasz, 4 ruthen és 1 zsidó nyelven. (Buda- folyóirat megjelenik újévtől kezdve (aug. és szept. lifornia, s hogy azon tudomány-águk egyikét kéPesten megjelent a jekn év folytán 140 magyar, hónapok kivételével) minden hó 15-én három pezi, a melyekre nézve mi magyarok is „módositó62 német, 1 horvát, 5 tót, 3 szerb, 5 román, 2 ru- ivnyi füzetben. Előfizetési ára helyben egész'évre lag folyhatunk be az európai kultúrára." Ezért
then és 1 zsidó nyelven, összesen 219 hirlap és négy frt, vidékre öt frt. Az előfizetési összegek a sürgette, hogy tanszék állíttassák a prágai egyetefolyóirat; vidéken 79 magyar,46 német, 21 horvát, szerkesztőséghez (Hungária-szálloda) intézendők. men. Schle:cher 1821-ben született Meiningenben;
— („Hafis dalai") a költő életrajzával. Persá10 tót, 10 szerb, 5 román, 5 olasz, 2 ruthen nyelból
fordította
(t. i. a dalokat; az életrajzot pedig 1850. márcziusától Prágában volt-tanár; irt munven, összesen 178 hirlap és folyóirat. Főösszeg
irta) Erődi Harrach Béla. A derék fiatal orienta- kát a szláv nyelvekről, a lithván nyelvről, és ct-ak
397.)
lista, kitől keletre vonatkozó népismei a irodalmi igen kevés pihenőt engedett magának. Napjai nem
1871. év folytán keletkezett 116 hirlap és folyó- dolgozatokat lapunk is nem egyet közlött, a ki folytak alegboldogabban. A csehek gyűlölték, mint
irat; 65 magyar, 34 német, 5 horvát, 4 tót, 4 szerb, csak nemrég bocsátotta közre Omer Chejjám, a németet, és a németek elzárkózottsága miatt nem
2 ruthen, 1 román, 1 olasz nyelven. (Budapesten cynikus persa költő, gúnyoros verspárjait, most igen rokonszenveztek velő. 1857-ben visszaköltö42 magyar, 21 német, 2 tót, 1 román, 1 ruthen kelet legnagyobb lyrai költőjét vezeti olvasó kö- zött Németországba, hol Jénában igen csekély
nyelven, összesen 67 hírlap és folyóirat; vidéken zönségünk elé. Erődi 82 dalt közöl osyszerre, a fizetéssel tiszteletbeli tanár lett. Lankadatlan
23 magyar, 13 német, 5 horvát, 4 szerb, 2 tót, 1 bor és szerelem örök ifjú dalnokának Divan-jából, munkásságát folytatta itt is, és ez lassanként aláolasz, 1 ruthennj elven, összesen49. Főösszog 116.) körülbelől egy ötödrészét az egésznek — nem vá- ásta egészségét 1868-ban hunytéi, és utolsó szavai
1871. évben megszűnt 53 hirlap és folyóirat: logatva, úgymond, mert Hafizból válogatni nem ezek voltak: „Mindig az igazság után törekedtem;
22 magyar, 27 német, 2 asserb, 1 horvát 3 1 ruthen lehet; adhatta volna az egészet is, de kísérletet de most már minden jobbra fog fordulni." A hires
nyelven. (Budapesten 16 magyar, 22 némot, s 1 akart tenni: hogy fogadja a magyar közönség. Ré- tudós nyelvünkön folyékonyán beszélt és irt. —
szerb nyelven, összesen 39 hirlap; vidéken 6 ma- szünkről meg vagyuckgyőződve : hogy jól fogadja; Ezután többjapró tárgyról tétetett jelentés, s az ülés
gyar, 5 német, 1 horvát, 1 szerb, 1 ruthen nyelven, mert a mollett/hogy Hafiz valódi költő, ki hatását Nendtvich azon indítványával ért véget, hogy a
össosen 14. Főösszeg 53.)
a szivekre és a képzeletre soha és semmi népből leégett strassburgi egyetemnek az akadémia kiad1871. év végén megjelen összesen 344 hirlap és való olvasónál el nem téveszti, — mi magyarok, ványai küldessenek meg. Wencsel is pártolá, mert
folyóirat: 197 magyar, 81 német. 21 horvát, 15 kiváltkép a nyugati irodalmak befolyásától menten a nevezett egyetem pár száz évvel ezelőtt nagy
tót, 11 szerb, 10 román, 5 olasz, 3 ruthen és 1 maradt népköltészetünk álláspontjáról tekintve, befolyással volt nemzeti fejlődésünkre. Az ügy a
zsidó nyelven. (Budapesten megjelen 124 magyar, valódi rokont találunk kelet kép-, szenvedély- s könyvtári bizottsághoz tétetett át véleményadás
40 német, 1 horvát, 5 tót, 2 szerb, 5 román, 2 ru- szellemdús költőjében, Miaforüitást illeti: abban a végett.
then, s 1 zsidó nyelveD, összesen 180; vidéken 73 helyzetben nem vagyunk , hogy azt az eredetivel
** (A természettudományi társulat) decz. 21-kI
magyar, 41 német, 20 horvát, 10 tót, 9 szerb, 5 összehasonlíthassuk s szigorú hűségéről ítéletet ülésében Berecz Antal olvasá föl dr. Szontagh
román, 5 olasz s 1 ruthen nyelven^ összesen 164 ejthessünk, annyit mondhatunk felőle, hogy Erődi Miklós értekezését a föld képződéséről, s annak
hirlap és folyóirat. Főösszeg 344.)
nem bír ugyan a verselés azon virtuozitásával, őslényeiről. Ezután Papp Márton „Kepler János
A fentebbi kimutatásban foglalt lapok min- mely Hafiz tökéletes fordításához szükséges volna, emlékezete" czim alatt a nagy természettudós
denikéből van egy-egy példány gyűjteményemben. de átalában véve igen élvezhetőt nyújtott s ezért decz. 27-ki 300-ik születésnapjának évfordulója
Szinnyei József. az irodalom nevében köszönetet s buzdítást érde- alkalmából, élet- és jellemrajzot olvasott föl.
** (A Pesten alakuló lengyel-egylet) f. hó 10- én
** (Folyóiratok.) Szerkesztőségünkhöz bekül- mel. Érdekes adalék a költő ismertetéséhez a ter- tartotta alakuló gyűlését. Elnök lett Sichra Alajos,
jedelmes
életrajz,
mely
a
füzetet
megnyitja.
—
A
dettek : „A magyar mérnök- és épitész-egylet közlöalelnök Skrzynsky Sándor gr., titkár Grzyszoczky
1
nye' IX., X, és XI. füzete; szaktartalmát táblák, kiállítás igen csinos és díszes; a füzet mintogy Ferencz, pénztámok Jaworszky László ; választ180
lapra
terjed
s
ára
1
frt
30
kr.,
pompás
disztervrajzok is érdekesitik, jelesen az utóbbi füzetmányi tagok: Machniczky Tivadar, Kozlowszky
hez a margitszigeti fürdőépületek tervrajza van kötésben 2 frt 20 kr. Karácsoni és uj évi ajándé- Kázmér, Poray és Chojnaczky.
kul
igen
ajánlható.
mellékelve. E folyóirat ára egész évre 10 ft; tagok a tagdij fejében kapják. A „Természettudo= (Apulejus.) Föl vagyunk hatalmazva anBalesetek, elemi csapások.
mányi közlöny" ez évi utolsó (deczemberi) füzetéről nak kijelentésére, hogy Apulejus, kinek „Nyugotközelebb szólottunk. Az „Erdészeti Lapok" X. és Európa és Hazánk" czimü röpirata átalános
** (A jég áldozata.) Budán egy Grusz Erzsi
XI. füzetéből Horvátország kincstári erdőségének figyelmet gerjesztett, Baráth Ferencz, a magyar nevű szolgáló vizet montmeriteni a Dunára, s miismertetését kell kiemelnünk; a „Borászati füzeteké- irodalomtörténet és aesthetika tanára a pesti re- dőn az alig befagyott jégre lépett, leszakadt s
ből (XI. füzet) Korizmics László s a szerkesztő form, gymnaziumban, s lapunknak is munkatársa. menthetlenül elveszett.
dr. Entz F. közleményeit; e havi folyóirat ára
** (Gőzmalom égése.) Zágrábból irják, hogy a
** (Debreczenben) Psenyeczki Nagy Sándor
egész évre 3 frt, míg az „Erdészeti Lapoké" 5 főiskolai tanár, jeles nyelvtani kézikönyveiből isr Szerémség egyetlen nagy gőzmalma Vukovártt ©
frt. — A dr. Dárdai Sándor által szerkesztett mét megjelent egy pár fűzőt. Az „Angol nyelv hó elején porig leégett. A gőzmalom a város
„Jogtudományi Közlöny" - nyel kapcsolatban ! levélszerínti önoktatásából" (II. rész) most a közepén lévén építve, az egész város, közvetlenül
„Jog- és államtudományi folyóirat" jelenik j 19-ik levél, a franczia nyelvéből podig az 5-ik le- a szomszédos házak nagy veszélyben voltak. A
meg, dr. Hofimann Pál szerkesztése mellett; eb- ' vél hagyta el a sajtót. Egy-egy levél (füzet) ára tűzoltóknak sikerült a tűz terjedését meggátolni*
ből eddig 3 füzetet vettünk. A. kik a „Jogtudo- 30 kr. Megrendelhetni a szerzőnél Debreczenben hanem a malom egész estig égett, s minden részémányi Közlöny"-re előfizetnek (egy évre 12 fr.), e (piacz, Farkas-ház.)
ben hasznavehetlenné vált. Az épület 24,000 írtra
folyóiratot egész évre 2 frtért kapják; ára külön 4
** (A „Hivatalos statisztikai közleméngek") biztosítva volt, tulajdonosának mégis százezerekre
frt. — Mind-e komoly törekvésü folyóiratokat
menő kára van, több ezer mázsa legfinomabb
nem ajánlhatjuk eléggé mindazoknak, kik szeret- IV-ík évfolyamának Ill-ik füzete jelent meg; az lisztje, gabnája elégvén. Egyik leomló fal által
1869-ik
hivatalos
adatok
alapján
szerkesztette
nek komoly és tartalmas, körükbe vágó dolgokról
egy emberélet is áldozatul esett, két tűzoltó pedig:
olvasni. Ide sorozhatjuk a „Természet" czimü la- Beöthy Leo. E 33 ívnyire terjedő mű igen érdekes súlyosan megsebesült.
pot is, mely három év óta terjeszti a természettu- és becses adattárul szolgál Magyarország áru** (Hajótörés.) A Kaspi-tengeren egy gőzös,
dományt népszerű modorban. Ára egész évre 4 forgalmát Ausztriával és a külfölddel illetőleg.
mely
22 ágyút és 3500 tölténybödönt vitt, hajó** (A lapmozgalom vidéken) sem kevésbbé élénk
frt, félévre 2 frt. Az előfizetési pénzek Berecz
törést
szenvedett, a szállítmány és 22 ember
Antalhoz a „Természet" szerkesztő-kiadójához, mint a fővárosban. Kassán Fésűs György tanár
elmerült.
szerkesztése
mellett.,
Felső-magyarországi
szemle"
kalap-utcza 3. szám intézendők. Megjegyzendő,

Irodalom és művészet.
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Mi njság?

erdélyi táborába hivatott s ott mint tábori nyomdaigazgató kitűnően felelt meg nehéz hivatásának.
— Dr. Szontagh Miklós, pesti orvos, elvesztette
nejét Madarász Ernesztina asszonyt, alig 29 éves
korában. — Szakáiházán Temesvár mellett, múlt
héten halt meg a 99 éves Fleischer Antal, nyűg.
kamarai fólvigyázó. — Fadgyas Gusztáv jó novü
pesti ügyvéd 52 éves korában elhunyt. — Hudson
György világhírű- vasutépitő, kinek neve már a
30-as években minden nagyobb vasúti vállalatnál
olvasható volt, 71 éves korában meghalt.

— (A képviselőház) szerdán kezdte meg a
közoktatási minisztérium költségvetésének tárgyalását, s az átalános vitát o fölött a pénteki
ülésben fejezte be, a mikor egyszersmind az ünnepek alkalmából üléseit jan. 9-ig elnapolta. Az államköltségvetésből a közoktatási minisztérium
költségvetésének részletes tárgyalása és a honvédelmi minisztériumé maradt a jövő évre.
** {Képviselőink) az országházban heves vitákat folytatnak egymás ellen, néha a legszenvedélyesebb hangú kitöréseket hallatva. A lakomák
Szerkesztői mondanivaló.
azonban „egyesitik" a különféle pártokat. így a
— M.-Sziget. Sz. I. A Lovassy-féle fölségsértési porképviselőház elnöke által a múlt szombaton a ról szóló nagy érdekű közleményt, mely e történeti ese„Hungariá"-ban adott lakomán, a házigazdáért ményt egészen uj világításban tünteti föl, köszönettel vetSomssich Pálért Csanády Sándor emelt poharat, tük. Ami számitásunk szerint is 3 - 4 számra fog terjedni .
czikk, s azért csak jövő évi első számunkban kezdhetjük '
mint a következetesség férfiaért. Somssich és Jám- ameg
közlését. A többi szíves Ígéretre is számolunk.
bor Pál jegyző Szlávy minisztert éltették, ki azon
— Győr. Dr. S. J . Januári számainkban közölni fogjuk.
a napon humordús beszédjével valódi parlamenti
— Kassa. M. V. Az érdekes képet munkába adtuk, s
j
diadalt aratott. Tóth Kálmán szintén Somssichot nem fogunk soká késni vele.
— Pest. M. A. Az ajánlatot szívesen elfogadjuk. A beélteté. Wahrmann, ki — a mint monda — a pénzküldött raj z (Kazinczy F.önkészitette arczkép-vázlata) érdeügyi bizottságban a baloldal két fukar tagjához kes mint történeti'emlék, de illusztráczióra nem alkalmas.
(Szontagh P. és Ghyczy K.) soha sem tudott csat— Pest. K. S. A karácsonyi verstől sem|azt, hogy eszés
lakozni, itt most a baloldal két ,,költő" tagjának méi vannak, sem azt, hogy a forma (legalább a külforma)
(Jámbor és Tóth Kálmán) véleményében teljesen iránt érzékre mutat, nem tagadhatjuk meg. De eszme-világa
elvont, a nélkül, hogy kedély melegítené, a mi vallásos
osztozik, s Szlávy minisztert és Somssichot együtt igen
költeménynél elengedietlen kellék; s formai csinja itt-ott a
éljenzé.
rimpengésbe megy át. — Alkalmazza egyéb müveire a ho1872-ik évi folyamára,
** (A Margit-szigeten folyó építkezésekről) aráczi mondást, melyet „ily alkalmi müveknél mellözhetönek vél" — s hiszszük, hogy fog adni közölhetőt is.
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos
,,Magyar mérnök és épitész-egylet Közlönye"
— A székely leány. Van benne itt-ott hangulat. De
azt irja, hogy a sziget közepére tervezett világ- a végén azt a kis epigrammai fordulatot negyvennyolez so- eredeti képpel illusztrálva; a másik rendkivflli mellékletekkel bővítve.)
fürdő az ott fúrandó artézikut sikerültétől vagy ros hosszadalmas elbeszélés árán vásárolni meg — mégis
meghiúsultától függ. Addig a sziget ó-budai csú- igen drága.
Előfizetési föltételek:
— Tisza-Fűred. Az Andersen-féle mesét azért nem
csán létesitett fürdőt kivánják az építkezők a leheközöljük, mert rájöttünk, hogy irodalmunkban már kétszer
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva
tő legkényelmesebbé és díszesebbé tenni. E ozél- is megjelent.
ból különféle épületekben 340 lakszoba van ter— B.-Gyarmat. L. Részletes bírálatot írni nincs A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
vezve. Az oddigi kád-, illetőleg kőfürdőkön kívül, időnk; annyit elégnek tartunk, hogy múzsájának beküldött
együtt:
tükörfürdők is fognak készülni, sőt belélegzési terméke nagyon zsönge még; eszméi s képei rég és százszor Egész évre (január—deczember)
10 ft.
elénekelt
dolgok;
formája,
külső
s
belső,
egyiránt
fejletlen;
helyiségeket is terveznek. A vendégek kényelmére
5 »
s ha rímei közt ez is szerepel: bokorban, daloddal, meg i Félévre (január-június)
tágas és diszes gyógyterem készül, s az egész ismét madár és reám, ugy hiszszük a mellőzés eléggé igaCsupán Vasárnapi Újság:
telepnek különösen északi oldala tágas, magas, zolva leend.
leend
Egész évre (január—deczember)
6 ft.
és diszes csarnokokkal vétetik körül: egyrészt,
— Eletszakok. Szonett. Elcsépelt üres szalma.
Félévre (január-június)
3»
hogy kedvezőtlen időben sétahelyül szolgáljanak,
Csupán
Politikai
Újdonságok:
másrészt pedig, hogy az egész telepet az uralkodó
SAKKJÁTÉK.
Egész évre (január—deczember)
5 ft. — kr.
északi szél behatásától lehetőleg megmentsék,
Félévre (január —június)
2 » 50 „
630-ik sz. í.~ Schwede K.-tól
vagy legalább védelmezzék.
ÜW" Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal(Lipcsében.)
ványnyal eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy
** (Lengyelgyász.) A„Golosz"-nak írják Var5 kros bélyeg kívántatik.
sóból, hogy az ottani irányadó lengyel körök
Sötét.
Uj kedvezmény!
elhatározták Lengyelország első felosztásának évA
„Vasárnapi
Újság" és „Politikai Újdonságok" előfiszázados fordulóját, ezen szerencsétlen emléket a
zetői a kiadó intézkedése folytán a jövő 1872. évtől kezdve
jövő farsangkor az által gyászolni, hogy minden a
azon kedvezményben részesülnek, hogy az „Uj Regélő"
nevezett évszakban szokásos mulatságoktól tarczimü vállalatot, mely évenként 24 füzetben jelenik meg,
tózkodni fognak.
s válogatott érdekes regényeket tartalmaz, egész évre 6 ft.
helyett 4 ftért, félévre 3 ft. helyett í ftért rendelhetik meg.
** (Eötvös József emlékszobrára) b. Sina Simon
.3000 frtot adakozott.
A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala (Feat, egyetem-uteza 4. sz.a.)
** (Batthyány-szobra hóból.) Az a naturalista
szobrász, ki a mészáros-uteza egyik udvarában
minden télen elkészíti valami kitűnőség szobrát
hóból, most Batthyány Lajos lovagszobrát állította elő.
Legnjabb naptárak.
** (Borseprő-adó.) A belügyi és kereskedelmi
Szerencse naptár az 18Í2. évre. Számos
minisztériumok Pest városa azon intézkedését,
képekkel, világosított példával, útmutatással és
mely szerint a borseprő akóját 30 krral rendelte
tanácscsal arra nézve, miként lehetünk e földön szemegadóztatni — jóváhagyták.
rencsések? — Szerkeszti Szerencsés Jenő. Ára
f (Halálozások.) Ordódy Kálmán, osztályfűzve 60 kr. o. é.
tanácsos a honvédelmi minisztériumban, Budán
Eladó leányok naptára 1872. szökő évre.
57-ik évében meghalt. A boldogult az utolsó
Több tapasztalt hölgy és férfi hátrahagyott kézevőkben a Ludoviceum visszanyerése ügyében
a
b
c
d
e
f
g
h
iratai után szerkeszti Tóvölgyi Titusz. Ara fűzve
sokat buzgólkodott. — Sopsi-Szent-Iványbandecz.
Világos.
50 kr. o. é.
7-én halt meg 62 éves korában Szentiványi György,
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
ffCjT Kapható minden könyvárusnál az orki 1848-ban Háromszék egyik képviselője volt, s
szágban.
azóta a közügyekben buzgó férfi. — Hosszumezőn
Az 625-ik számú feladvány megfejtése.
Máramarosban Lajos András, agg néptanitó halt
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé(Czenthe Józseftől Miskolczon.)
meg közelebb, a ki 48 éven át ernyedetlen buzganyek irányában vállal felelősséget a
Szerk.
Vil.
Söt.
lommal teljesítette hivatalát a ref. iskolában-, ezon
1. Vcl—bl
d4—d3
idő alatt több mint 5000 gyermek részesült nála
i^jT Lapunk mai siámához a „Gyakor2. Vbl—el
Fd7-c6
oktatásban. — Debreczenben a városi nyomda egy
lati M ezőgazda" czimü lap előfizetési fölhvása
3. Vei—g3
Fe5—g3:
van csatolva 1872-ik folyamra.
derék munkás férfit vesztett el az öreg Ujvárossy
4. Fg8—e(i matt.
József halálával. E szakképzett nyomdász 56 év
Helyesen fejtették meg: Vetzprémben: Fülöp József.
HŰS Jelen számhoz mellékelve van a
óta kiváló szorgalommal működött e téren, a — Jdszkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: Galambos László. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Nagy-Szalontán: „Népszava" és „Ludas Matyi" előfizetési felszabadságharcz korában is Debreczonből Bem Kovács
Albert. — A pesti sakk-kör.

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
Politikai Újdonságok

Nyilt-tér. *)

hívása.

Hónapi-és
hetinap

(iöröif-orosz
naptár

Izraeliták
naptara

kél

Hold
nyűg.

hossza

Deczember
Decz. (ó)
ó. p. f. p .
S4 Vasár A 4 Ádám Éva A 4 Ádám Év. 12 C 30 Spirid. TebetR. f.
12
272 14 7 484 11 65 45
25 Hétfő fi. Karácson , IV. Karács. 13 Eustrat
13
273 15 7 48 4 12 77 36
ÍG Kedd István vértana •István vért.

II

27!Szerda
28 Csőt.
29 Pént.
301 Szóm.

14 Thyrsus
14
János evang.
János evang. 15 Eleuther
15 Habakuk
Apró szentek
Apró szentek 16 Aggeus
16 Jáfet
Jonatán
Tamás püsp.
17 Dániel
17 Hebron
Dávid
Dávid király
18 Sebestyén
lSSab.Sem
Hold változásai. ® Holdtölte 26-án 10 óra 51

1845-diki

Baden-nagyherczegségi sorsjegyek,
melyek egészben

S ö r még csak 13 éven át játszanak, 'ssm

a melyeknek legutolsó húzása már 1885-ik évben történik, ajánlom rövid kisorsolás-tartama-,
előnyös játékterv- s biztos nyeremény végett — megvételre havonkénti részletfizetés mellett.
Ezen sorsjegyeknek évenként nyolez, u. m.: 4 series és4 száni-huzása van, s pedig: a
series-huzások febr. 28., máj. 31., aug. 31. és nov. 30-án; a szám-huzások : márcz. 31., jun. 30.,
szept. 30. és decz. 31-kén, — s igy 13 év lefolyása alatt, mely időközben minden sorsjegy okvetlen ki fog huzatni, — 104 húzás történend.

274 16 7 494 12 89 24
276 17 7 494 13 101 11
276 19 7 494 14 113 2
277 20 7 494 15 124 55
278 21 7 494 16 136 55
perczkor este.

kél

nyűg.

ó. p

Kepler (arczkép). — Karác«oni képek. — A családi
élet. — Karácsoni vásár (képpel). — A három ezüst húszas

! (képpel). — A hatodik világrész. — Vasúti hó-eke (kép5 24 I pel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. —
6 28
7 28 Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. —
8 21 Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondani
9 8
9 46 való. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. - - Heti-naptár.
10 18
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.(L. magyar-uteza 21. sz.)

Báli

(lisz-liajlíirlíikcl.

melyek egész éjen át kurta rugékonyság, valamint tömött fényes természetes
bodrosságukat megtartják, a hires

„PállTia" nyújt.
Egy üveg ára 1 ft. 20 kr. és 70 kr.
Kapható Pesten: Török Jóxsef

gyógyszerésznél király-uteza és Lueff M.
illatszerésznél váczi-uteza a „Mineryá"hoz.
1216 (1—3)

Uri-utcza

40,000, 35,000,10,000, 5000, 2000 stb. ft. ezüstpéozben.

M T veszteségről szó sem lehet, s csakis nyeremény lehetséges. I -

Sikerülvén nekem e sorsjegyekből,— melyek külföldön már elkapottaknak tekinthetők, egy szerény mennyiséget beszereznem, s melyeket most a t. ez. Tevőim rendelkezésére bocsátók, s pedig

ADLER L,

pénzTáltó irodája Pesten, Doroltya-utcza a Lloyd-épületben.
Minden másnemű sorsjegyek és sorsjegy kombinatiok részletfizetésre a legolcsóbb feltételek mellett.

•.

Legújabb

női-

ruha-kelmék1
bámulatos olcsón!

[Hamburger AdolfI
Üzletében
EST, uri-utcza 1. sz. I
párisi has.
HT" Minták kivánatra j
küldetnek mindenJelé i n g y e n és^

havonkénti részletfizetés mellett 10 ttjával.

Az első részletfizetése alkalmával a vevő, — a series és számmal ellátott részletfizetési
okmányt kapja, melylyel kizárólag saját javára játszik; minden nyeremény az illetőnek azonnal
sajátjává válik, s az utolsó részlet lefizetése után az okmányban megjogyzett eredeti sorsjegy
fog kiszolgáltatni.
Sorshuzási lajstromok ángyért. Vidéki megrendelések utánvét mellett eszközölhetők.

1-SŐ 82.
r

Minden seriessel kihúzott sorsjegy 150 ft. nyereménynyel azonnal biztosítva van, s minél
közelebbre esik a sorshuzáe, annál magasbra emelkedik a nyeremény, mig végleg a 300 ft.
nyereménynél állapodik meg, ennélfogva

bérmentve.

ház.

párisi

Heckenast Gusztávnál Pesten megjelent
minden könyvárusnál és könyvkötőnél
kapható:

AZ ELSŐ ZRÍNYIEK.
Irta

SALAMON FERENCZ.
§)^* Kényelmi-ezilckelc. ""^8

Háiztcurtáisi-ozilclf ele.

Chinai ezüst erökcezletek
Ezüst lemeiolt tárgyak
Káré- éa thea-tákzák
Kenyér- és erökészlet-kosarak
KiTéióaó gépek, kávéörl5k
Kézi asztali és ágas gyertyatartók
TheaüstSk, franczia gyorsforralők
Saraorarok, tojásfözők
TleaszürSk, szelenczék, kannák.

íróasztali készletek
Tentatartók
Tollhordók és csészék
I/erélnyomók
Irómappik és thekák
Czukor-szelenczék, asztaltakarék
Irószekrénykék
Vaj- és sajt-tánjerok
Levélmérlegek
HabrerS és vajkéaiito gépek
, Jegyző-táblák
Husrágő gépek, s számtalan más < Fali naptárak
Finczetokok
tárgyak.

Kezet- és olajtartók, pohártartók
Sardinaizelenczenyitők, diőtőrő'k
Sodaviz-készitő gépek
Fagylalt-készitS gépek

Berendezett útitáskák Olvaső-támaszok
U'ti Nocessairek
Hévniérők
Asztali csen etynk
Vasuti-ágyak
Csutorák
SiobafüstölS mécsek
Illatszerek és szappanok Feszületek, kápolnák
Kártyák, kártyaprések SzentelttiztartóTt
Játékbárcták és tálak Fénykép-albumok
Látogatójegy-tálak
l'Sr»lk«i5tart<Sk
Óratartók és szekrények Gyertyaellenzők
Péuz-siekrények
Illatszer-szétfurók sat.

3888888888888838888888888888883

WC Lakdiszek.

Dmltj'-sten 2-ik sz. a „Magyar Király" utiloiánl motort, »jí«ljik

karácsoni és újévi
CT_A.IT3DÉK:O

megueraséhei d»s választéka uisímű-raktirukat.
Jelen ajánlatunk csak rövid vázlatát képezi ugy

„ka-

rácson! cikksorozatunknak", mellyel kívánatra szivesen szolgálunk, mely azonban a „ H o n "
283-ik, „ N a p l ó " 282-ik, „ U e f o r m " 344-ik,

Pf~ Felderítő alkalmi tárgyak.
Xokoruzenvi hévmérők.
Karácsoni diók s tShb tréfás
lepetést ezikkek.

Leánykák, fink,
í gyermekek részére.

KERTÉSZ és EISERT Pesten,

Virágasztalkosarak.
Cachepok, függő kasarak.
Trésxekrények.
íladarltalitkik.
Szobrok is mellszobrok.
Márvány oszlopok.
Fa- és szinkosarak.
Kandalló-állványok.
Kályhaernyők.
Aranyhaltartók.
Aquariumok.
Angora lábszSnytgek.
Papírkosarak sat.

meg-

F~ Karácsonffa
díszítések.

TARTALOM.
Nap

hossza

í

Minden kibocsátvány kAzt legelönyösb sorsjegyek.

„Magyar Állam" 282-ik, „Ellenőr" 423-ik,
„Magyar UJság" 282-ik és „Nefelejts" 50-ik
száanában jelent meg, s tetemesen könnyiti egy vagy
más alkalmas ezikknek feltalálását.

f # " " „írásbeli meKbifcasofciinli" mosttia legnagyobb
figyelemmel felelünk meg, kérjük azonban az idejtkorám
megrendelést,
« a küldendő czikk árának közelítő meghatározását.
'^f
Meg nem felelő tSirgyak. visszavitelnek.
A legolcsóbbra szabott arak .minden egyes tirgyon
szemlélhetSk.

Gyertyatartók, gyrttjácskik sat.

HETI-NAPTÁR.
Katholikus és protestáns
naptar

HIRDETÉSEK.

Nemzeti színház.

Péntek, decz. 15. „Közönyt közönynyel." Vígjáték 3
felvonásban. Irta Moreto. Spanyolból fordította Győri V.
Szombat, decz. 16. „Lohengrin " Opera 3 felv. Szövegét
s zenéjét szerzetté Wagner R.
Vasárnap, decz. 17. „A szigetvári vértanuk." Eredeti
szomorujáték 4 felv. Irta Jókai M. — (Jókainé asszony
föllépteül.)
Hétfő, decz. 18. „A társaságból." Színmű 4 felv. Irta
Bauernfeld; ford. Szerdahelyi.
Kedd, decz. 19. „A zsidónő."' Opera 5 felv. Zenéjét
szerzetté Halévy.
Szerda, decz. 20. Először: „N&udvarlds." Vigj. 1 felv.
Irta Láng L. — „Egyetlen leány.11 Vígjáték 1 felv. Irta
gr. Fredro S.; ford. Radnótfáy. — „Egy szellemdús hölgy."
Vígjáték 1 felv. Irta Berciik Árpád.
Csütörtök, decz. 21. „A troubadour.^ Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi. — (Trousil Mária k. a., bécsi opera-szinházi énekesnő föllépteül.)

;

T oilette- és ékszerszekrénykék
illatszer-szekrények
Kesztyű-szekrények és tágitők
Varrópárnák, köTek és srőfok
lvulos-szeKrények, kézitáskák
Polgozó-Necessairek
Chatelainek, ollótokok
l'énztárczák, kézi és övtáskák
Illatszerrel berendezett dobozok

> Tentatartók,
tolltartók.
<Irómappák. tollkistJc.
^ Rajztstkösnk,
festikládák.
S Perselyei:, glóbusok.
) Iskolatáskák.
s Microscopok.
l Varró-sré/ok és párnák.
{KbtS- is dolgozó-kaskák.
£ Gyermekkijténykik sat.

MF* Játékszerek
^ egyes nemei, Frb'bel rendszere szerint dobozokban.
S Laterna magikák.
\ Zenélő szelenezik sat.

^ftT Mulattató
társas játékok.

[KiMnféle

nemei.

$fsV legjobb
korcsolyák.

\ Legújabb szerkezetűek, gyermekek,
hb'lgyek is urak részére.

JPF* Kl-v&lólagf u r a k réstseéro.

; Fegyverek, revolverek, pisztolyok
Kézi, gyümölcs- és dolgozókosarak
! Szobapisztolyok és fegyverek
Legyezők, báli bokrétatartók
Vadásztáskák és szükségletek
Ékszercsészók és állványok
> Angol nyergek, lovagló-eszközök
Bonboniérek, Tirágcsoprocskák
; Doháüyxóazerek és tajtiruk
Diszes kézi- és Sr-táskák
SziTarssekrény-állTányok,
serlegek
i
Tágaló kesztyű- és zsebkendő^ S z i v y
táskák
, ; Szivartárczák és tárak
Kksxorek, s számtalan szebbnél szebb '<' Dohányszelenczék és köblók
eszményi tárgyak.
: Dooáayvágó-gépek

Bnrnótszelenczék
Oyufatartók, szemámkisecskék
Pénz- és levéltárczák
Nagy bankjegy- és részvénytárczák
Rugany esööltőnyök
Tőrős
ős (Stilet)
( ) s mis sétabotok
Kuhafogasok, szersiámládák
Színházi látcsok
Óralánczok s egyéb ékszerek.

izimképes kiadás. (XVI, 660 lap, 8-adrét)
fűzve 3 ft., diszkötésben 4 ft.

MAGYARORSZÁG

A TÖRÖK HÓDÍTÁS KORÁBAN.
Irta
SALAMON FERENCZ.
Nagy 8-rét (831 lap). 2 ft. 80 kr.

Figyelmeztetés

a szülőknek!

Ezzel at.cz. szülőknek figyelmében ajánlom az általam évek
óta készített és sikerrel használt

„Giliszta-csokoládét,44

mely nemcsak biztos hatása által
minden ily nemű találmányt fölülmúl, de egyszersmind a gyermekeknek kellemes izénél fogva
igen könnyen beadható; lehet szárazon, tejben vagy vízben felolvasztva más étel közé keverve
beadni, a nélkül, hogy azáltal
legkevésbbé is vesztene hatásából.
W
1 db. 15 kr., 6 db. 12kr.,
12 db. 1 ft. 20 kr., postán küldre
10 krral több.
1144(15-26)

Sipőcz István,

gyógyszerész Pécsett.
Kapható Pesten: Schopl és Bre
zsányi uraknál, Mária Valeria-utcza.

660

661

Mellbetegeket

Högmayer és lichailovits

I

értesítem arról,

„a Prófétához"

|

g | czimzett már 21 év óta P e s t e n , a városház-téren fennállott, s a legjobb i j
Hí
hírben lévő
\m

runiburgi vászon és készfehérnemű üzletünket
1871. május 1-töl a

szerviták-terére 2-ik szám alatt a fehérhajóval szemben tettük át.
cli'ogTa bátorkodunk ujomian és dúsan rendezett nagyválasztéku
lehető legjutányosabb árak mellett ajánlani.

m

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenvi orros által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délután 2-től 4-ig.

Bálvány-utcza 6. szám, 2, emelet
(ezelőtt vaczi-nt 24-ik szám.)

raktárunkat a '*
n98 (3-8) j

ERNST 1 ,

homaopath-orvos és szülész.

Fehérnemű
raktár.

PALOCZ RÓBERT

Nagy raktár

••^ Biztos nyeremény.

szövött árukból.

fehérnemű kereskedésében

Csak 11 ft. 50 kr. az ára nálunk minden további felfizetés nélkül
egy darab részvényjegynek egy

váczi-utoza 9-ik szám alatt.

1839. Rothschild féle sorsjegyre,

mindenféle szövött áru
a téli idényre kapható nagy választékban.

U r a k n a k : gyapot alsó ingek legjelesebb óvszer a meghűlés ellen s az egészség fentartására különösen ajánlható! színes és fehér 1 ft. 40 kr., 1 ft. 60 kr ,
1 ft. 60 kr., 1 ft. 75 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft.. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr, 3 ft., 3 ft.
50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr. és 5 forint
Gyapot alsó nadrágok 3ft.. 3 ft.25 kr.,3ft.50kr.,4ft.,4ft.5O kr., 4 ft. 75 kr., 5 ft,
Vasfaj? szövésű lábtynk 50, 60 és 70 kr., legfinomabbak 70, 80, 90 kr., 1 ft.. 1 ft,
25 kr., 1 ft. 30 kr., 1 ft. 40 kr., 2 ftig.
Harisnyák hosszú szarral 1 ft 75 kr., 2ft., 2 ft.4O kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft. 25 kr.
TérdmelegitTík 2 ft., 2 ft, 25 kr., 2 ft, 50 kr.
Flanell-ingek különféle színekben 4 ft, 4 ft. 50 kr, 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft.
Vadász-mellények 4 ft. 50 kr., 6 ft.
S z i n e S i n g e k : ezelőtt 3 ft., mostvégeladasi áron csak SflT* 2 forint. -QK&
Azonkívül fehér madapvlam-intrek dús választékban, minden nagyságban a legjobb mintájú Iliell-eldkkel és .a legkitűnőbb kelmékből készülve 2ft.5O krtól
kezdve fölfelé.
szükséges vászon fehérnemficken kívül zsínórzott és pique.
Barchet cor»ett*k 2 ft. 80 kr., 2 ft. 90 kr., 3 ft..i! ft. 25kr.,3 ft. 50 kr., 3 ft. 75 kr..
4ft.5 ft.
Barchet aUó nadrágok 2 ft., 2 ft. 10 kr., 2 ft. 20 kr., 2ft.50 kr., 2 ft. 75 kr,, 3 f;.
Barchet alsó szoknyák 4 ft., 4 ft. 25 kr., 4 ft. 50 kr., 5 fc.
1214 (2 - 3)
Alsó gyapju-insek 2 ft. 50 kr., 2 ft. 60 kr.. 2 ft. 75 kr., 3 ft. 50 kr.
Gyapja nadrágok 1 ft. 80 kr., 1 ft. 90 kr., 2 ft. 3 ft.
Harisnyák télre 1 ft. 40 kr., 1 ft. 60 kr., 1 ft. 80 kr.. 2 fc, 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr.
Kamaslik. térdmelegitők stb
Leánykák számára nagy választék fehérnemüekben, s télre különösen jó meleg
barchet nadrágok, corsettek, gyapjú alsó-ingek, kamaslik, harisnyák 2 éveseknek és fölfelé minden nagyságban. Az árak csakis azért nem soroltatnak elö,
mivel «z, az évek száma szerint emelkedik.
Vidékről jíivö megrendelések azonnal teljesittetnek.

A jövő 1872-dik január l-jétől fogva

Recskeméül}' Aurél által kiadott és szerkesztett
1212

„Magyar Politika"

melylyel

220,000; 50,000; 25,000; 10,000 ft.
nyereményre lehet játszani.

%\ E sorsjegyekből egészben még csak 5 huzás leend,
;Tt,

H

melyben

|

minden sorsjegy feltétlenül ki fog hiizatni.

Politzer Zsigmond ós társa

Hl bankháza Pesten, fürdö-utcza 1-sö sz. alatt.

$$; OTT Vidéki megrendelések azonnal foganatositü | tatnak.
1 1 9 6 (6_25)

Heekenast Gusztáv könyvkiadó hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

HÖLGYEK TITKÁRA,
vagyis

legnjabb levelező-könyv nők számára.

minden előforduló alkalmakra való fogalmazási mintákkal, mindenféle társasági, családi, bizalmas és szerelmes levelekkel, alapos útmutatással a levélirás szabályait illetőleg, emlékkönyvbe való válogatott versekkel. Második
kiadás. (220 lap, 8-rét) keményen kötve 1 ft.

Nagy készlet

(2-2)

czimü politikai napilapra előfizethetni 12 frttal egy évre, 6 frttal félévre, 8 írttal
negyed évre, egy forinttal egy hónapra, vidéken minden postahivatalnál. Pesten
K e r t é s z J ó z s e f nyomdájában, városház-tér 3. sz., 2. udvar; továbbá Tettey Nándor, Pfeiffer Ferdinánd, Eggenberger és t. könyvárusoknál.
1
U

NélküIAzhetlen kézikönyv.
Most jelent meg harmadik kiadásban és Fekete Bernát könyvkereskedésében Pesten váczi-uteza, kapható:

Az árva- és gyámügyek

azoknak kezelése és azok körüli eljárás, irománypéldákkal. Anyagi törvényeink, az uj polg. perrendtartás, az uj megyei és községi törvények
szerint egészen újonnan átdolgozott harmadik kiadás. Birák, ügyvédek, tisztviselők, községi jegyzők,gyámok és gondnokok számára irta
Kassay Adolf. Ára 1 Irt.
Gyűjtők minden 8 példány után egy tiszteletpéldányban
részesülnek.
1217 (2-4)

a legczélszerübb szabadalmazott

SZOBA-URSZEKEKBÖL.

anglés és ürszékzárakból,
továbbá: ezerszeresen megpróbált szabadalmazott

kémény-fedélzetekből,
melyek

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára
SPP** Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak,
ülő- és znhanyfürdö-készülékek.

MiksitS Károly, bádogos-mester.
1149 (3—6)

Raktár: Rózsatér 2. SE.alatt.

t

Előfizetési felhívás

biztosító-társaság,
mely Kolozsvárott 1865. évben alakulván, 1870. zárszámlája szerint máris

3.300.000.059 ft. 54 kr. biztosítéki alappal bir.
Biztosításokat elfogad:
I. Tűzkárok ellen.
II. Szállitmányi áruk, utoni elkárosodás ellen.
III. Jégkórok ellen, mindennemű terményekre. Végre:

ív. a i ember életére,

minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek és olcsó dijak mellett.

Életbiztosítási példák:

I. Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő
1000 ft. tökét biztosítani óhajt, fizet:
Egy 25 éves 19 ft. 70 kr.. egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 30 kr.
» 30 » 22 »• 70 >• » 45 » 39 » 10 » » 60 » 75 » 60 *
» 35 » 27 » 20 » » 50 » 47 » 60 » » 65 » 103 » 50 »
évenkénti dijat.
II. Ha valaki gyermekének 18., 20. vagy 24. korévben fizetendő 1000 ft. kiházasitási vagy neveltetégi tőkét biztosítani óhajt, fizet:
Egy 1 éves gyermektől
18 korévig
20 korévig
24 karévig
40 ft. 20 kr.
33ft.60 kr.
24 ft. 70 kr.
» 2 »
»
44 » 10 »
36 » 70 »
26 » 50 »
» 3 »
»
48 » 50 »
40 » 10 »
28 » 80 »
évenkénti dijt. A gyermek elhalálozása esetén a befizetett dijak visszatérittetnek.
III. Ha egy jelenleg 28 éves férj és 22 éves neje valamelyik elhalálozásakor, a
túlélő részére fizetendő 1000 ft. biztosítani óhajt, fizet 31 ft. 30 kr. évenkénti dijt.
Ezenkívül elfogadja a

túlélési csoportok (Assotiatio) biztosításait is.

NÉP ÚJSÁGA

czimü
l e g o l c s ó b b politikai és gazdálkodási szabadelvű független h e t i l l P p mely tiszta népies beszédmodorban mind azt fogja röviden közleni, a mit nagy napilapok hosszasan közölnek. — Megjelenik egy nagy ivén 8 lapon 1872-ik évi első
vasárnaptól kezdve minden vasárnapon.

Előfizetési ára egész évre c s a k
,.
., félévre
,,
Negyedéves előfizetés nem fogadtatík el.

3 ft. — kr.
1 ,t 5 0 „

AZ eg«$z éve» előfizetők azon rendkívüli kedvezményben
részesülnek, hogy 3000 előfizető esetére minden év szt István napján az előfizetők
1218(1 — 2)
sorszáma közül tíz kisorsoltatván,

1000 ft. olvasási ösztöndijt nyernek,

agy hogy az első kisorsolt számú előfizető nyer 5 0 0 ftot, a második 2 0 0 ftot stb.
jJÉP*" Az előfizetési dij f. év végéig küldendő be Ferenczy Sándor köz- és
váltó ügyvéd szerkesztő s kiadónak Pestre mázsa-uteza 4. szám alatti lakására.
.<%?, ní.iíHiH'snn jónak cílsairrt SÍSUKÍÍ ' egészen trisen érkezett

CBNEEBERIH NOVENY-ALLOP
mell- s tűilébete^ek számára.

t svábbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáe,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTEM: Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa. — Oszetszb;
F., — Sehirk J., — és Gerbardt A. uraknál.
1
B l I> A M : Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Kolozsvárit: Megay M. C. S.-Sz.-Gyfirgyön: ötvös P.
Aradon: Probst F. J.
v e z ó r ü g y n ö k s é g e I P e s t e n , (régi posta-uteza 2. sz.,2. emelet).
gyógysz.
Körmöczön: Draskóczy gy.
48*ódon: Sperlagh J. gy.
1
Utánnyomás nem dijaztatik. "3flg
1189 (4—26)
Károlyfehérvár: FischerE. Sopron : Voga és RupjiBaján: Klenautz J.
recht.
Brassóban: Gyertyánfy Fa- Kabinban: Stojánovics.
Kan-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J .
bick és Jekelius gyat.
Sasvár: Mücke A, gy.
Lngoson: Arnold J.
A galandóczot (Bandwurm) meggyógyítja (levélileg is) dr. Bloch. Bécsben, Pra- Battonyán: Bignio K.
Segesvár: Misselbacher J.
Belgrádon Nicolacovics test. Médiáson: Breiner K.
íerstrasse 42. szám alatt.
1088 (7—0)
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevobaa: GyulekaN.8.
Sziszeken: Kubányi F.
Miskolezon: Spuller J .
Fieischer.
Rnnyháilnn: Kramolin J. gy. Mitrovicz: Krestonoshics A, Szombathelyen : MitterMobáes: Pyrker Gyula gy. mayer gyógysz.
Brassóban: Fabick Ed.
Marosvásárhely: Jeneygy. Székesfehérvár : Say R.
Csáktornyán: Kárász A.
gyógysz.
Munkácson: Gröttier L.
Oiitnn: Borsay F. gysz.
Mohácson: Kőgel D.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Debreczenben:
GöltlN.
gy.
A cs. kir. szab. Kwizda Ferencz J.-féle fiditö-nedv előnyeit illetőleg —
Nagybányán: Horacsek J. Szathmáron: Juracsko D.
Deésen: Krémer S
ezélszerünek tartjuk, alábbkövetkező néhány iratot a nyilvánosság elé hozni:
Szent-Miklóson: Haluschka
Dettán : Braniimülier J. gy.IVezsSderbcn: Fuchs J.
Kwizda Ferencz J . urnák K o r n e u b n r g b a n !
Nyltran: dr. Láng E.
DevrcKerben:
Hoffmann
B.
gygy
Kapcsolatban megküldöm önnek a legutóbb küldött cs. kir. szab. üdifö-nedEszéken: Kawilowicz gysz. Nyíregyházán :HönschEde Szarvason: Réthy V.
veért — tartozásomat, s felkérem önt. küldjön számomra e kitűnő gyártmányból
gyógysz.
fiperjesen: Zsembery Ign
Szentesen: Eissdorfer G. gy.
ujolag hat üveggel.
Stauifenbergi Schenk báró,
Érsekújvár: Conlegner Ign. Nagy-Becskereken: Nedel- és Prohaszka Gyula.
W ü r z b u r g , márcz. 15. 1871.
kir. tábornok, s az államtanács elnöke.
kovics és Haidegger.
Egerben: Wessely gysz.
Temesvár : Kraul és Botit
Kwizda Ferenez J . nrnak Korneuburgfean!
Eszéken : Thürner fiai és Nagy-Kanizsán : Welisch
gyógysz.
és Lovack gyógysz.
Tisztelettel kérem önt, küldjön számomra legközelebbi posta alkalommal, kiDessáthy gyógysz.
Tokajban:
Krötzer A. gy.
Nagy-Károly: Sohöberl C.
tűnő cs. kir. szab. tiditó-nedvéböi három üveggel. Báró Leonhardi Károly,
Győrött: Brunner F.
Nagykikinda: KomkaA. J. Tordán: Welits és Wolf.
T ö v i s (Erdélyben), jun. 21. 1871.
hadnagy a 8-dik huszár-ezredben.
Syulni!: Lukács gysz.
Tatán: Niertit F. gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A.
Kwizd» Ferencz .1. nrnak Kornenbnrgban!
Nagyszombatban: Pantot- Török-Szent-Miklós: PilHátszegen
:
Mátesy
B.
gysz.
Felkérem önt, küldjön cs. kir. szab. fiditö-nedvéből lovak számára, ujolag 5
losz M.
Ipolyságon: Mikulást T.
schek R. gyógysz.
üveggel, s kedves kötelességemnek ismerem önnel tudatni, hogy íiditö-nedvével —
Trencsénben: Simon A. gy.
Jánosházán:
Kuna
gysz.
Orosházán:
Vangyel
M
általam már évek óta a legfeltűnőbb eredmények érettek el.
Unghvártt: Telendy gys».
Jolsván: Maleter gysz.
Pancsován: Graff gysz.
K i r c h b e r g — Wagram, jul. 10. 1871.'
Gróf Maldeffhein,
és özv. Benesch P.
Kaposvártt: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
cs. kir lovassági kapitány.
Kőszegen : Strehle gysz.
Posegán: Balogh gyógysz. Újvidéken: Schreiber F.
Károlyvártt: Benich J
Pntnokon: Szepessy gysz. Varannón: Elizárgysz.
Kwizda Ferencz J . nrnak Korneuburgban!
Kérem önt, az idekapcsolt összegért cs. kir. szab. kitűnő Aditö-nedvéböl Kis-9Iártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
ujolag 14 üveggel küldeni.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Rosnyón: Posch J. gysz. Varazsdon: Halter gyaz.
W ü r z b u r g , jun. 12. 1871.
Hartmann, gyalogsági tábornok.
Kassán: Eschwig E
Késmárk: Generiich C és A. Rimaszombat: Hamaliárgy. Verseczen: Herzog gysz.
Kwizda Ferencz J . árnak Kornenburgban!
Zimony: Ivánovics és fia.
Rámán: Milutinovitz S.
Kecskeméten: Papp M.
A már több izben öntől kapott kitűnő üditö-nedvébol, küldjön számomra
R ékason : Boromi K. gysz Zalatnán: Mégay Gyula.
Karánsebesen
:Weber
A.
gy.
ujolag 24 üveggel.
Zombor: SteinfiaMárk.
Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros: Sándor R. gy.Zsámbokrét: Neumann M.
W ü r z b u r g , jun. 12. 1871.
Hartmann, lovassági ezredes.
Szabadkán: Hofbauer I. gy.
Ed. gyógyszZentán: Wuits testvéreknél.
Kwizda Ferencz J . nrnak Kornenbnrgban!
Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár.
1184 (4—6)
Ismételve felkérjük önt, küldjön számunkra haladéktalanul cs. kir. szab. kitűnő
üdito-nedvéből 8 üveggel. — L a n g e n b u r g , (Würtemberg), jun. 12. 1871.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Herczeg Hohenlohe-féle udvari istállók intézősége.
Minden biztosítási miveleteknél a biztosítottak, már az első évtől kezdve a
társaság 50% nyereményben részesittetnek.
Egyéb módozatokra nézve 8 különben is mindenekben bővebb felvilágosítással
szolgálnak a társasági felügyelők, vidéki ügynökök és

a „Victoria" biztosító-társaság

Lé-tulajdonosoknak.

A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben megszerezhetők:
PESTEN Török József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; Thalmayer A. s társa; Halbaoer testvérek; RakodczayA.; F rommer II. BUDÁN
az udvari gyógyszertárban; ezenkívül Magyarország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az olvasottabb lapokban időnként
közzététetnek.
1200 ( i )
OVálS
Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a
v v M C T . Kwizda Ferencz J.-fóle fiditö-nedv (Restitutions-Pluid),
mint a maga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más
basonnemü s hasonnevezetü készítményekkel össze ne tévesztessék; továbbá kéretik
azt szíves figyelemre méltatni, hogy a kornenborgi marhapor minden függvénye,
az itt látható hasonmásu vörösfesték nyomású aláírással van ellátva, s kötelességemnek
tartom ezúttal közhírré tenni, hogy hamisítványok fordulnak elő, melyek egészen
hatásnélküli, s mi több, ártalmas alkatrészekből vannak összeállítva, melyek megvételétől ezennel mindenkit nyomatékosan ővok

Legjobbíéle

DorS( ll-ÍIt;íjola,j.

Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulík
s bőrktitegek sat. gyógyítására. Egy üveg
ára 1 ft.
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.

Dr. Belir lűeg-extracíusa,

Stiriai Stnb-havasi-novéiiynedv

mell- a tüdőbetegek számára.
az idegek erősítésére s a test edzésére ára
Egy üveg ára 87 kr.
70 kr.
Dic „Zeitschrift fur gerichtliche Medicin, öffentiiche Gestradheitspflege und Medicinal-Gesetagebung" bringt in Nr. 48 vom 2 1 .
November 1866 über „Schneebergs Krauter-AHop" Folgendes:
„Der aus Alpenkrautern bereitete „Schneebergs KrSuter-Allop" de« Herra
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Frana Wilhelm. Apotheker in Neunkir chen, i»t
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel. Er mildert beseer als allé anderen Syrupa rten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindh chen
Affeotionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten n. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden " n d reizmildern den Eigeaschaften mit gtinstigem Resultate angewendet."
,,/-,,
. v

Főraktár: K I T T X K R GYULA gyógyszerésznél

Gloggmtzban.
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Szecskavágó-gépek leírása.

Csak alapos gyógyítás bl«tesit atóbajok ellen.

Titkos

I. Sannieleon-féle kisebb fajta szecskavágó,
mely az 1858-ki és későbbi kiállításokon arany-éremmel és dicsérő oklevéllel jutalmaztatott.
Ezen szecskavágó az 1858-ki kiállításon 40 közt azért kapott aranyérmet , — mert kis gazdáknak való legkisebb szecskavágó, s egyszerű szerkezete, jő könnyű kezelése és szapora munkássága által tüntette ki magát. A
gép egy négy lábon álló szilárdon összeépített vasállványból áll, melynek elórészén a fő- és hajtó-tengelyen a sulykerék (lódító) látszik. Ezen kereken két
külkör alakú (convex) kés van, mely a lóditókerék egymás ellen álló karjaira
két-két csavarral van megerősítve. A másik két-két csavar, mely ugyanezen
lóditókerék karjaiba van illesztve, arra való, hogy a kések élét, szigorúan
lehessen a gép előrészéhez állítani, hogy a szalmát vagy vágandó takarmányt
egyenesen elméssé. A főtengely folytatásán van egy csiga, mely alul a gép
állványban és tengely alá és fölébe illesztett két fogas henger tengelyén levő
oldalfogas kereket hozza mozgásba. A vágandó takarmányt pedig a fenn említett két henger hozza a kés alá.
Használás alatt ügyelni kell, hogy minden csavar erb'sen meg legyen szorítva; a tengelyek, csigakerekek és perselyek tiszta faolajjal megolajozva, a por
és piszoktól tisztán tartva legyenek, különben a gép időnek elb'tte romlásnak indul.
Ezen szecskarágó-gép mindenféle takarmány-vágásra egyiránt alkalmas,
legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. Pontos és jó kezelés mellett
1 óra alatt könnyen 30 véka fél hüvelyknyi hosszú szecskát vág. — Gyári ára
50 fi. osztrák értékben.
Készül a gyárban ugyan a géphez hasonló nagyobb és szerkezeténél
csak azzal különböző szecskavágó, hogy a felsőbb henger a beletett vágandó
takarmány után fölebb vagy lejebb emelődik és a vágandó takarmányt mindig
egyformán megnyomva tartja. Ezen gépen j ó kezelés mellett könnyen
40—45 véka szecskát lehet óránkint vágni, egy embert a gép hajtására, egyet az etetésre használva. Ára 6 0 frt. osztr. ért.

II. Amerikai szecskavágók.

Ezen szecskavágók egy szilárdan összeállított fa-állványból állanak, melyeknek előrészén két öntött vas fogatlan hengerkerékre vannak a kések, számszerint 4—8 és 2-re illesztve. Ezen hengerkerekek tengelyének két oldalán vannak hajtok és
hajtókerekek alkalmazva. Ezen hajtókerekek mellett van egy kis fogas korong, mely egy a szalmahuzó alsó henger tengelyére illesztett nagy kerékbe vág, mely tengely másik végén szintén egy fogas kerék van, mely által a felső fogas henger
hozatik mozgásba. Ezen gépek egyszerű szerkezetük és tartósságuknál fogva igen kedveltek, és talán magából a gyárból már pár ezer van Magyarországon elterjedve. — Ezen szecskavágóval a 4
és 3 késün lehet az elsőn negyed, fél és 1 hüvelyknyi hosszú szecskát vágni, a mint a négy késün 4, 2,
Tagy egy késsel vág az ember. A 3 késün pedig 8,
2 és egy késsel vág. A két késü szecskavágó vág
kétféle szecskát, fél és egy hüvelyknyi hosszú, a
mint két vagy egy késsel vágunk. Meg kell említenünk, hogy ezen szecskavágóknál ezelőtt vászonnal
volt az alsó henger ellátva, most azonban ezt elhagyva czélszerüen szerkesztett fogas vashengerek
alkalmaztattak a takarmánynak a kés alá való tolására, melyek azt sokkal biztosabban és egyenlőbben eszközlik. A munka előtt kíilönösen vigyázni
kell arra. bogy a csavarok mcgerösitve, a
tengelyek és perselyek tiszta faolajjal megolajozva s a gép por és piszoktól ment legyen, különben hamar romlásnak indnl. Ára
ezen gépeknek: 4 késü, lóerőre alkalmazható 220 ft.
o. é. vág óránkint 250—300 véka szecskát. — 4
késü emberes lóerőre, vág: lóerővel hajtva 120—160
vékát, embererövel hajtva 60—80 vékát; ára 130 ft.
o. é. — Embereróre 3 késü, vág óránkint 50—60
vékát; ára 105 frt. o. é. — Embererőre 2 késü vág óránldnt 40—50 v é k » ; áa 85 frt. o. é. — Különben e gépek vágnak egyátalában mindent, legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. — Ezen szerkezetű 2 késü szecskavágó az 1858-ki évi gazdasági
kiállításon ezüst-éremmel jntalmattatott szilárd szerkezete és könnyű kezelése miatt.
Ezen amerikai szecskavágó-gépeket legújabban vasállványra is készíti a gyár különféle nagyságban, de mindegyike
4 késre. — Ezen gépek erős alkotásuknál fogva lóerőre is alkalmazhatók; ára 180—160 frt. osztrák értékben.

III. Riclinioiid- és^Cliaudler-féle szecskavágók.
Ezen gépek szilárd és csinos alakú vasállványuak, a metszőkések szintén külkör- (convex) alakúak és a hajtő-kerék egymás átellenében álló karjaira vannak csavarok által megerősítve, g
Az ezen karokon lévő többi négyszögfejű csavarok arravalók, hogy a
kést a gép elejére szigorúan oda lehessen igazítani, hogy a vágandó takarmányt
tökéletesen elvágja. Ezen gépek közül a kisebb fajtának hajtókerék tengelyén
van egy csiga alkalmazva, mely az e tengely alatt és fölött levő szalmahuzótengelyek végére illesztett fogas kerekeket, illetőleg hengereket hozza mozgásba. A gépnek felső hengere mozgó — föl és le — mely szerkezeténél fogva
a vágandó takarmányt, legyen az több vagy kevesebb, mindig egyenlően összeszoritva a kések alá hozza. Ezen gépen könnyű kezelés mellett lehet óránkint
50—60 véka szecskát vagy akár milyen takarmányt — legyen az széna, szalma
vagy kukoriczaszár — vágni; ára 50 és 70 frt. osztrák ért.
A második ennél nagyobb szecskavágó-gép, hosszas négyszög-alaku
állvány közepén nyugszik, két tengelytartó perselyben, a fő- vagy hajtőtengely,
melyen a súly vagy lóditókerék van szintúgy a külköralaku késekkel és csavarokkal, mint az előbbiek, el van látva. Ezen tengely végén egy kisebb fogas
kupkerék van alkalmazva, mely által egy ezen tengelyre függőlegesen, de vele
egyaránt fekvő tengelyt hoz mozgásba. Ezen tengely végén van ismét egy kis
fogas korong, mely által egy közvetítő nagyobb és kisebb fogas kerék mozgattatik. Ezen kisebb kerék bele vág egy a szecskavágó-gép alsó hengertengelyére illesztett nagyobb fogas kerékbe és azt hozza mozgásba. Ezen tengely
közepe felé ismét van egy kerék és forgat egy fölötte levő a felső szalmahuzóhengertengelyh el összekötött könyöktengelyt, és igy a felső szalmahuzó-hengert, mely a könyök-tengelynél fogva a vágandó takarmány mennyisege után
ifölebb vagy lejebb mozgó és a takarmányt mindig szorosan összeszoritva a
kések alá hozza.
Ezen szecskavágó a hozzáadott négy pár váltókeréknél fogva négyféle
külön hosszúságú szecskát vág. A kerekek következendőkép alkalmaztatnak, u.m.: 1. Ha az alsószalmahuzó-lengelyre a 40fogú
kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetítő kis kerék 12 fogú, negyed hüvelyknyi hosszú szecskát vág. — 2. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre a 86 fogú kerék van alkalmazva és ezt hajtó közvetítő kis kerék 14 fogú, fél hüvelyknyi szecskát vág. —
8. Ha a nagyobb kerék 33 fogú és a kisebb 20 fogú, három negyed hüvelyknyit. — 4. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre e 30
fogú kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetítő kis kerék 28 fogú, 1 hüvelyknyi hosszú szecskát vág.

Ára a legkisebb félének kéz-erőre 50 ft., a nagyobb kéz-erőre ÍO ft., a legnagyobb kéz-erőre 135 ft.,
a ló-erőre alkalmasnak 180 ft., a legnagyobbnak ló- és gőz-erőre 250 ft.
Eze» gépeknél is vigyázni kell, hogy a tengelyek és perselyek tiszta faolajjal olajozva, a csavarok
meghozva és a grp atalában por, piszoktól óva legyen, mert különben hamar romlásnak indul.
1206 (3—3)

Vidats István gépgyára.

vT»Y<^

^

betegségeket,
s tehetetlenséget,

elgyengült férfiéról,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel anélkül hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék,
minden izgató szer nélkül bámulatos
gyorsan és alaposan (az újonnan keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnlson fokórházban
kiszolgált osztályorvos, a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja minden alkalmatossággal ugy a titoktartás,
mint a gyógyczélokhoz jól beosztott
(endeló-lntézetében Pest, Sebestyéntér 4-dik szám 1-ső emelet, (a „2 huszárhoz" czimzett kávéház felett), naponkint
reggel 1 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.
Férfiak és hölgyek részére különkülön várószoba van.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
1096 (1—12)

kakasneikuli

lancasíer
I-s6

Vadászfegyverei^

fegyverraktár s műhely:
váczi-uteza
a „levélhez."

rítéséV
ajánlja a részére Magyarországban és Ausztriában kizárólagos szabadalmat nyert legújabb javított

Oxford eszén czia

meggyógyít azon pillanatban minden makacs fogfájdalmat.
Hathatósága a leggyorsabb legsikeresb. Egy üvegcse ára 50 kr.
Raktárak: Bécs e az ország
minden nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad Zulin G.
cs. kir. szabad, tulajdonos Triesztben Főraktár Pest s a vidékre nézve: Török J ó z s e i
gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz.

Cs. és kir. szabadalmazott, a maga nemében egyetlen hatású
patkány- és egérIrtószer. Egy bádog doboz ára 1 ft., 6
doboz 5 ft. o. é.
CS. és kir. szab. gyökeresen hatópoloska-irtószer,
bútorok számára. Egy üveg
ára 40 kr. 6 üveg 2 ft. o. é.
Fölülmulhatlan hatású poloska-irtóscesz, falazat számára. Festésnél, meszelésnél vagy falak mázolásánál a festékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6
pintes üveg 5 ft. o. é. 1 pintes üveg elégséges egy középnagyságú szobára.
Specialitás, kitűnően biztos és gyökeresen ható sváb-bogar
(Heimchen) irtó-por.
1 csomag ára 3 0 kr.,
6 csomag ára 1 ft. 50 kr.
Valódi persa rovar-por,
a bolhák, molyok, legyek, hangyák stb. kiirtására. Égy nagy
üveg ára 4 0 kr., 6 nagy üveg
, r 2 ft o. é. — Egy kis üveg ára
ÍO kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é.
A legcsekélyebb megrendelések
is, a illeték beküldése vagy utánvét mellett, pontosan teljesittetnek. Minden
czikkhez a szükséges használati utasítás
mellékelve van.
B ^ ~ Nagybani árszabályok a t. ez.
gyógyszerész és kereskedő urak kivánatára díj- és bérmentesen megküldetnek.
9 V * Alólirt gyár, kölcsönös megegyezés folytán, egyszersmind városi házak, falusi birtokok, gyárak, áruraktárak, kórházak és egyes helyiségeknek
személyzete által a nevezett férgektőli
megtisztítására kezesség mellett vállalkozik.
1152 (14-24)
gtf
Azon hathatós eredmények közül, melyek féreg-irtó szereim alkalmazása által elérettek, csupán a következőket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir.
miniszter-elnökség és magy. kir. belügyminisztérium palotái; továbbá Festetich
Ágoston és Festetich Dénes grófok palotái stb. stb.
Számos megrendelést vár:

R E I S S B.,

magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a
férgek gyökeres kiirtására
Pesten, három korona-nteza 9. SE.

fegyverraktár s műhely:
kerepesi-nton,
a nemz. szinház átellenében.

kakas nélküli

-áL
A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Ildik

Lancasíer-vadászfegy véreit
(saját készítmény.)

Ezen fegyverek föelönye mások felett a gyors és biztos töltés és pontos löképesség száz lépésre, (mely távolságra 2-ős számú sörét 50 iv
itatos papíron keresztül visz) még különösen az, hogy szerkezete egyszerű, s igy nincsenek alávetve a más ilynemü kakasokkal ellátott fegyvereknél folytonosan
szükségelt javításoknak; továbbá egyik igen nevezetes előnyük az is, hogy teljes biztossággal elzárhatok.
E találmányom részre hajlatlan szakemberek által mindig a legjobbnak ítéltetett, mert a kívánalmaknak várakozáson felül kitünőleg felel meg,
és bármely vadászfegyverek próbalövéseivel a legbiztosabban versenyez.
Egy szép kiállítású

kakas nélküli dupla Lancaster-vadászfegyver
gyönyörű

Jis^i'to'oaol ás ilamaszt-esövelskol

J3O, 150, 2 0 0 írtba, kerül, és mindenkinek, kit érdekel, a

váczi-

atezában és a kerepesi-uton, a nemzeti szinház átellenében lévő üzletemben szívesen megmutattatik.
Lancaster-fegy véreket kakasokkal 8 0 frttól 1ZO frtig készítek szépen kiállítva.
Raktáraimban Lefauchenx-vadászfegyverek is nagy választékban vannak, és pedig a legjobb szerkezet
szerint készítve, melyek saját gyártmányom lévén, a legpontosabban állitvák ki, áruk 6 5 , 1 5 , 80, 90, 100 frtig.
Lefancheux-fegyverek a legjobb hírű lüttichi gyárakból 40, 4 5 , 50, 60, 80, írtért kaphatók.
Lefaucheux-revolverek személyes biztonságra kipróbálva, gazdag választékban szerezhetők be, még pedig 6 lövésüek 8, 18, 15, 18, 2 0 , 25, 3 5 frtig, — 10, 12, 20 és 30 lövésüek
25 frttól 75 frtig.
Percussios fegyverek, duplák vascsövekkel 12 frttől 15 frtig; egycsövüek 7 frttól 8 frtig.
Szalag (Ruban) csövüek duplák, 2 0 frttól 2 5 frtig.
EgycsövQ mordályok, párja 2 frt. 4 0 krtól 5 frtig; kétcsövüek 5 frttól 12 frtig.
1
Vadászeszközök nagy választékban a legolcsóbb gyári árakon.
SW~ Minden fegyverért jótállók, és azt nem tetszés esetében e g y hó leforgása
|
alatt kicserélem.
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Műhelyeimben fegyverjavitások olcsón eszközöltetnek.
StT* Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

8

Titkos betegségeket és tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)

gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett

Handler Mór,

orvos- és sebésztudor, szülész és szemész.

Rendel naponkint délelőtt 11 órától l-ig és délután "&@
3 órától 5-ig.

Lakik Pesten, Lipót-város, INMor-utcza 13-ik szám, 1-ső

emelet, 14-ik szám.
H64 (11-20)
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik.

Iluile balsaniiqne
(balzsamos-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülféreg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 ttveg ára 2 ft. 2 5 kr. a. é.

Life preservers, Piüs for dogs.
(kutya- lapdacsok.)

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-labdaesok nemcsak előmozdítják a
VíiBlv
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem megóvják, a kutj.ik.it minden másegyebb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvénys rüh-től, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.
1185 (á—6)
E g y skatnlya ára 1 ft. 10 kr.
Bórmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyszerésznél Gloggniessban.

Tizeiuiyoiczadik évfolyam.

53-ik szám.
Mindeualál)birt tiírsj ak
szilárdul elcsomagolva
szétktildetnek.

Traugott
(I. osztály.)

Minden legkisebb commissio leggyorsabban
kivitetik.

Műszaki-gyakorlati találmányok.

Traugott légzáró ajtók, ablakok szá-; Traugott örökös jegyzökönyve.
Legujabb! E jegyzökönyvek pergamára télen, egy házban sem kellene
hiányozniuk. Az ajtók és ablakok ha-r mentlevelekkel telvék. és az írást tetsadékaiba tétetik,miáltal sem szél,sem! szés szerint nedves ujjal is el lehet
hideg be nem hatolhat, 1 rőf csak 4 kr i távolítani. Egy db. elegáns kötésben
rSUgOtt csodaguminija a közönséges; tizenöt kr., ugyan, az elefantcsontradirgummi alakjában, minden rozsda-1 imitationból irónnal letörlésre 40 kr.,
palából 30 kr.
foltott vagy piszkot minden tárgyból:
Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált
1 Traugott laterna-magikája. A ki ezt
kivesz, igy például egy régi krajczár
birja,
az
bűvész.
Ezen
pompás
és
egymegdörzsöltetvén újjá lesz, 1 db. 20 kr.
szersmind öreget és fiatalt egyiránt
és egy évre elegendő.
oktató játékszer, mely 72 különböző
négyszögi etüek (8 évi jótállás mellett)!
raugott electrlcns ostrom-világa;
híres
személyiséget varázol egy tetszés
az különösen az 1871-ki hadjárat alatt
Horderő:
1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 mázsa.
éjjeli kémszemlék alkalmával használ- szerinti helyre, társaságokban igen
Ára:
18 21 25 35 45 55 70 80 90 100 110 forint.
kedveltetik 1 db. a hozzávalókkal
tatott. E világ oly fényes mint a nap
80 k r , nagyobb 1 ft. 20 kr., még
Solyegyen-mérlegek (5 évi jótállás mellett).
és minden szobában megmutathatik.
nagyobb 3. szám 1.50,4. szám 1.80, 5.
Horderő: 1 2 4 10 20 30 40 50 60 70 80. font.
. 12 db. 60 kr., 6 db. 30 kr.
szám 3 ft.
Ara:
5 6 7.50 12 15 18 20 22 25 27.50 30 forint.
I Traugott husvágó-gépe. Az 5 perez Traugott ajonnan javított késkABarom-mérlegek vas-korláttal és sulyokkal (10 évi jótállás mellett).
alatt legnagyobb tömeg húst apróra
szörfiloje, likaesos angol ÖsszetételHorderő:
15 20 25 30 40 50 mázsa.
vágja, kolbásztöltésre stb. Legna- ből, minden eddigi találmányt felülÁra:
150
170 200 230 300 350 forinté
. gyobbszeríi tal.'ílmány 1 db. 6 ft. 50 kr. múl. A zengek 3 — 4 szeres vonás
Ilid-mérlegek (10 évi jótállás mellett).
I TrSUgOtt dugaszhuzó-gépe legbiz- után élesek csorba nélkül. Egy db.
Horderő: 50 60 70 80 100 120 150 200 300 500 mázsa.
tosabb mód a dugasz sértetlen eltávo- 30 kr.
Ára:
350 400 450 500 550 600 650 750 900 1200 forint.
litás,
ára
1
db.
90
kr.
""». •>•••> - — — —
TraiIgOtt burgonya- ésalmaHsztitóTovábbá minden más mérlegek és sulyok. 5SP"* Megrendelések, a pénzösszeg
mely Londonban és
és Parisban
Parsb a"
iraU^Ott tojás-vizsgálója gazdasz-j ggépe,
é p e
m e l y i,ondonban
beküldése vagy utánvét mellett azonnal foganatosíttatnak:
1202 (4—50)
gazdász•zonyok szamára. Az újonnan felta-1 legnagyobb
'
'-1- dijt
>::'nyerted.egy
«
nál
se
hiányozzék,
50
dbot
egynegyed
Iáit tojás-vizsgáló mi.'iilen körben nagy
figyelmet keltett. Ha :< tojást a vizs- perez alatt tisztit meg. Súlya másfél
Ára ^
4 „
ft..
gálóra teszik,a belsót oh tisztán látni, iont.
, U U u «,»
mérleg- és 'súly-gyárosok Bécsben.
mintha nyitya volna, ugy hogy a r o m - | T r a H 0 t t D J o n | 1 | l n jJa v i t o t t g n l n m l
lőtt tojást első pillanatra megismerni i
."
•>
=
® ^ Raktár: Stadt, Singerstrasse 10-dik szám.
és igy ezen irányban
- • • csalódás
, . , . " nem le,. 1 esökőppnye, szagtalan, szép es esős
hetséges; és milyen kellemes szakács
Gyár: Margarétáén, Griesgasse 3(5-dik szám Bécsben.
időre,különösen ajánlható utasok, gazvagy szakácsnőre, ha a tojást azonnal
dászok és vasutihivatalnokoknak, egy
felverni és fölhasználni tudja, a nél- szóval azoknak, kik az esőnek kitéve
kül, hogy orrát bele kellene dugni. K vannak; azok egy újonnan javitott roműszer hasznát vásárlásoknál is min- molhatlan anyagból valók. E köpeden gazdasszony be fogja látni, és azért nyek elegánczai és tartósság tekintenem késend azt a többi házi eszköz
tében felülmúlnak minden eddig haszmellé beszerezni 1 db. 60 kr.
náltukat.Megjegyzendő, hogy varrányTraugott tintapora. Gyakorlati ta- nyal nem birnak, tehát javításra nem
szorulnak, és ugy készitvék, hogy szép
lálmány. Végre sikerült egy tintaport
időben másik felükön, elegáns felöltőfeltalálni, mely mindenkit kielégit;
minden eddigit ugy jóság- mind olcsó- ként lehet használni. 1 db. rendes
hogy as: egész birodalomban és sok inas országban senki sincs, ki miként
ságra nézve felülmúl. Egy rész víz nagyság 10.50, igen nagyok 12. 13,
14
ft.
Csuklyák
dbja
1
ft.
Megrendehozzá adása által a legjobb fekete:
fénytintát előállíthatni, mely azonnal! lésnél a méí^ck Icivánutos.
használható, 1 csomag egy pint tintára raiISfOtt 'vízmentes' Ágybetétei,
chronometer- es müóras SZEGEDEN szülővárosában
minden háztartásban szükségesok, küelegendő, csak 20 kr.
12
éven
át
külföldön
és a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet mindea
lönösen gyermekek, betegeknél teljeTraiIgOtt niitrailleuse -tüzszere,
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután
e meggátolják
m g g j az á'ázúst; dbja 90 kr.,
sen
S
Münchenben az elméleti és gyakorlati vizsigen csinos 8 kr.
1.20. !.4O, 1.75. 2.20.
gálatot addig még senki által meg nem közeT r a u g o t t Elf-fogpasztájavalameny-JTrailgOÍt örökös vilnga. Legújabb
litett eredménynyel letette volna; ki továbbá
nyi mégoly dicsért szer közül a legjobb
és dohány-gyújtó bronceból,
gzivar
üzlete 22 évi fönállása óta annyi órát, és mindezeés legbiztosabb fogtisztitószer. E ké- melye!- III. Napóleont ábrázolják.
ket, ujakat ugy mint javításokat, saját találmányu
szitmény „Traugott Elf-pasztája" azon
Xz "szájában égő kanóczot tart, mely
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
tulajdonságokkal bír, hogy a fogakati évekre elégséges tüzet ad. Ajánlható
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
vendéglők• és
a cariesíől vagy más kaíi- és borkő-1 kávéházak,
- - magánosoki- •
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egynak.
A
töltés
petróleum
vagy
spiritusképződéstől, az úgynevezett fogkőtöl, |
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
történik. dbja 1 ft.
megszabadítja, ugy hogy azokon át-l
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át
.1 t. ez. közönségnek, mint azt ó tette, és jövőben is tenni fogja.
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•
^'
. . .
nulmányozásra. Hengérgőzgépek
."jV* Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javítás megrendelője 5
fényét vagy glaznrjat vagy az
bályzóval. borszeszszcl füthetők dbja
évi írásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt,
egészséges csontokat legkevésbbé
US?" Hogy & mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosabb
1. szám 3 ft., 2. szám 4 ft., 3. szám
is megtámadja. A Rrsino-tinmatta
bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
továbbá a foghusra élesztőleg és az 5 ft., 4. szám 6 ft. 5. szám 7 ft., 6. s?ám
10 ü
! 1 6 S
ÍPÍT* Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
illó olajok hűsitöleghatnak a szájüregi—*•""••
(4~5
egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyitványok, bizonyitékok töményegész szervezetére, mely a tisztítás ál-11 raU£©tl indiai idöjaras-órája nö'elen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek
tal a késő korig egészséges és normálj vényi sarkkal, hygrometer névvel,
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
marad. Végül a folyadék ozonszerüleg j csak 65 kr., az időt 24 órával előbb muHJP~ Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és
hat a fogakra, ugy hogy azok fehérek | tatja
minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók.
veszély
üveg 1 forint 20 kr. j Traugott
g
veszély nélkül.
nélkül. 1 üveg
LelaucheuxéekatultöltöHölgyórák.
Frt.
Férfi órák.
Frt.
I Traugott dugaszoló-gépeit. Hogy
pisztolyai; e pisztolylyal egy perez
Ezüst henger-óra 4 rubinnal .
10—12 Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal. . 13—18
1000 palaczkot 30 perez alatt duga- alatt 20-at lőhetni, dbja 25 db. kész
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 25 - 8©
»
»
arany szegélylyel,
töltéssel 6.50 kr., a lövés sokkal bizszolni lehessen, elégséges az amerikai
detto, zománezozva . . . . 31—36
13—14
ugrólappal
tosabb,
mint
a
revolvernél.
dugaszoló-gép 1 db. 60 kr.
detto, arany fedéllel
. . . 36 -40
15—17
»
»
dupla
tokkal
20 frtos megrendelésnél egy pompásan kiállított albumot kapni,bőrbe kötve 200
detto, zománezozva gyé14-17
»
»
kristályüveggel
képre, melynek valddi értéke 6 ftra rug; 40 forintosnál egy cassette-t 6 személyre
mánttal
42— 4í»
16,18—20
» horgony-óra 15 rubinnal
7 __
való étszerrel; 6 0 forintosnál 12 személyre ingyen rabatt gyanánt; egy oly
detto, kristály-üveggel • . 42—45
» horgony-óra dupla tokkal . 18, 20—24
kedvezményt csak oly nagyszerű telepzet nyújthat.
detto, dupla tokkal 8 rubinnal 38—48
» angol horgony-óra kristálydetto, zománezozva, gyémánttal Ő8—65
,
9V~ Egyesegyedül kapható az átaláuosan ismert 1
18, 20-24
üveggel
horgony-óra
45—4&
. 23-28
» ugyanazok dupla tokkal
»
kristály-üveggel 56—60
v tábori horgony-óra dupla
»
dupla tokkal . 50—56
tokkal
22-28
detto, zománezozva gyémánttal 70—80
» valódi horgony remontoir fülJ F * Serkentő, órával együtt 7, mely
nél felhúzható kristályüveggel
' . . 30-35 gyertyát is gy«j* 9 ft., 8 napos 13 ft.
jPF"* Ezenkívül minden egyéb kivánhatí
» ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40
Arany horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 36,óra kapható, ugy munkás-órák is.
Inga-órak legnagyobb raktára.
38, 46—60
10, 11, 12 ft
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, Mindennapi felhúzással
16, 18—26 »
»
v arany fedéllel 60, 65, 70—100 Minden 8 napi felhúzással
30, 33, 35 »
• horgony-óra kristály-üveggel. 44—70 Óra- és félóra-ütéssel .
50, 55, 60 »
"" "
65—100 Negyed- és óra-ütéssel .
ugyanaz dupla tokkal
30—36 »
65—100 Havi regulatorok
» valódi horgony remontoir
ezennel tudatja tisztelt vevőivel s a nagyérdemű közönséggel, hogy ő legújabban Paris1 --.
ft. -~
50 _..
kr.
100-200
Inga-órák
bepakolásaért
»
ugyanaz
dupla
tokkal
.
JLUW
^,iu
oi<.^
v
»^v-.-w»
.
.
U
g
U
U F
u
ból nagyszerű választékban kapott: márvány-, valódi bronz- és horgony-állI
V
Ezüst
óralánezok
3—8
ftig,
hosszuk
6—15
ftig,
3-mas
számú
aranylánczok
rövid
vány érákkal, — továbbá utazási- és ébresztő-órákkal látta el pesti raktárát.
18—70 ftig, hosszú 35—100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy talmiSHT" Ugyanott dúsválasztékban mindenkor készletben találhatók kipróbált
arany, bronz- és aczél-Iánczok is. 9 V T á r g y a k , melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
arany órák hölgyek s urak számára — lánczczal együtt vagy a nélkül, melyek kü9tT~ Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. S W Vidéki megrenlönösen karácsonyi- s ujévl ajándékai igen alkalmasak.
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delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesíttetnefe

Bugányi L. és társa,

Karácsonyi és újévi ajándékok.
Braiiswetter János

Iáruháztól: TRAUGOTT FEITEL Bécsbe.., Ka«toe»»g 2.

LECHNER JÓZSEF

mü-órás Pesten, váczi-utcza 5. sz. alatt,

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, deczernber 31-én 1871.
Előfizetés! feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok e«yűtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Ccupán Vanárnapl Újság: Égési évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpnn Politikai Újdonságok: Egész évre b ft. — Fél évre 2 ft. 60 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnnpl UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négysaer hasábzott petit aor, vagy annak helye, egy«zeri iktatásnál 10 krajcaárbar háromszori v»gj
többszöri iktatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hiv»talunk szamara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppeiik Alajos. Wollzeile Mr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, kiilSn minden igtatás után 30 krajczár.

Hoványi

F e r e n c z.

(1816-1871.)

A magyar katholikus egyház és iroda- ban egyházmegyéjébe Nagy-Váradra tért szűk körében, hanem a bölcsészeti és törlom egyik legjelesebb férfiát vesztette el vissza, s mindjárt papnöveldéi tanulmányi ténelmi tudományokra is kiterjedt, s nagy
közelebbről Hoványi Ferenc^ nagyváradi felügyelővé s székesegyházi hitszónokká aesthetikai jártassággal és szép Ízléssel pákanonokban, ki a folyő hó 11-kén, 55 éves neveztetett ki. Fiatalabb lévén, mintsem föl- rosult, tiszteletet és nagy befolyást bizkorában, s igy még férfikora delén végezte szenteltethessék, még két év múlva, 1838- tosított neki. Azonban csak rövid ideig
be a munkásságnak és jótékonyságnak szen- ban is csak egy félév elengedésével nyerte maradt Nagy-Váradon, s már 1844-ben Szitelt életét. Neve, melyet az akadémia 1858- meg a fölszentelést, s ugyanakkor a hittu- lágy-Somlyóra tétetett át plébánosnak és
ban fűzött tiszteleti tagjai koszorújába, dományoknak is tudorává avattatott. Püs- iskola-igazgatónak s krasznakerületi espeszéles körben volt ismeretes és tisztelt. S pökét mint titkár kisérte az 1839—40-diki resnek, hol 1847-ig működött. Innen irta a
korán bekövetkezett halála érzékeny vesz- pozsonyi országgyűlésre, hol a vallás-ügy s Religióban „a lelkípásztorság terhei és viteség különösen azon egyháznak, melynek jelesen a vegyes házassági kérdés vitatta- gasztalásai" czimü leveleit, melyek őt
egyik legvitézebb harezosa vala.
tott. A következő püspök, b. Bemer László — mint irót és papot — egyaránt a legjeleHoványi 1816. ápril 2-kán
sebbek egyikéül tüntették föl.
született Körös-Tarján helySokat tett itt az iskolák fölségben, egy mértföldnyire
virágoztatására is, s megkezNagyváradtól; apja malomdette hosszú sorát azon tetemes
mester volt, s a gyermek bölanyagi áldozatoknak is, melyecső-álmaiba a bérezi folyam
ket életében s végrendeletében
zugása vegyült s ábrándos,
a nevelés és a jótékonyság olsőt rajongásra hajló lelkületáraira hordott.
tének korán táplálékot adott.
A gyakorlati lelkipásztorAnyja Túri Jozefa, Erdély
kodás mezejéről azonban elrégi nemesi családai egyikéből
szólittatott, magasabb hivatás
származott, ki ősi nemes büszlévén fenntartva számára. A
keségét egyszerű állásában
magyar kir. egyetemnél megsem vesztette el s átültette
ürült hittanári székre nevezgyermeke nagyratörö lelkületetvén ki, ez állomást csak rötébe. Igy nevekedett a fiu,
vid ideig töltötte be, mert Kis
nyolez éves koráig a falusi
Pál kanonok halálával, még
malomházban, hamar elárulazon évben (1847-ben) Ferencz
ván ritka szellemi tehetségeit.
József főherczeg (mostani fe1824-ben Nagyváradra vitték
jedelmünk) és testvére Miksa
iskolába;holagymnáziumnégy
(utóbb mexikói császár) mellé
alsó osztályát, — majd 1829magyar nyelvtanárul hivatott
ben Temesvárra, hol — a némeg. Bécsben maradt még himet nyelvet is elsajátítván — a
vatásának befejezte után is,
más két osztályt végezte. A
bár 1849-ben nagyváradi kabölcsészeti tanfolyamra ismét
nonokká, s 1853-ban préposttá
Váradra tért vissza, s 16 éves
neveztetett ki. A világtól elkorában, azt is végezvén, belső
vonulva, a kapuczinusok kohivatását követve papi pálostorának egy czellájában, főlyára lépett. Lajcsák püspök
kép irodalmi munkálatokkal
(ki többi közt a vegyes házasfoglalkozva tölté ez éveket.
sági ügyben ultramontán ma1851-ben adta ki 1846-ban tett
gatartásával az 1840-diki orHOVÁNYI FERENCZ.
olaszországi utjának tapasztaszággyűlésen is nevezetes tárlatait két kötetben, melyek a
gyalásokat idézett elő) fölismervén az ifjú mellett is mint titoknok működött 1843-ig-, vallásos szellemen kivül, kivált az olasz
nagy tehetségeit s magas hivatását, öt a mikor várad-velenczei plébánossá s egyszers- művészet remek alkotásainak valóban műbécsi Pazmáneumba küldötte. Mint papnö- mind alesperessé neveztetett ki. Ritka szó- értő leírásaival vannak át meg átszőve. Fövendék, már a szépmüvészetek s bölcsészet noki tehetsége s ékesszólása keresettekké munkája azonban, mely a katholikus egytudor koszorúját nyerte, amellett hittani tette templomi szónoklatait, nagy tudomá- házi irodalomban már azelőtt is megalapíszigorlatait is kitűnő sikerrel tevén le, 1836- nyossága pedig, mely nem maradt a hittan tott nevét magasra 8 csaknem Pázmán, a

