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:
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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

Ilii

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.

Koványi

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
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Ó-év estéjén.
Tölts bort, setétet, mint a rémes éj;
Áldozzunk a halál sir-szellemének,
Nekem ma csak bús dolgokat beszélj*
És zengjen ajkadon gyászos sir-ének.
Kiket több ezredév ónálma nyom —
Sirasd el a dicső hősök halálát;
Egész világ egy roppant sirhalom —
Az éveket, melyek jőnek, ne számláld.
Földből jövénk, a föld alá megyünk;
Ez hegyre száll, az mély barlangba téved;
Csak egy napos virágszál életünk:
Búsuljunk, — búra is kovés ez élőt! —
Folyjon sirodra ó-év! könyem árja —
Sok drága szív van e nagy sírba zárva.

U j - é v r e.
í.
Kedves vendégem, uj év! üdvezellek,
Virágot, csókot szórva homlokodra;
Oh lészsz-e hü viszhangja énekemnek,
Melyben feléd repül lelkem rajongva?
Oh légy dicsőbb mint minden földi szépség,
Szebb mint a szépségnél is szebb dicsőség,
Szemedből egy aranykor képe fényljék,
Melyben lépjen testvéri frigyre föld s ég.
Csókold meg ily tündérfényben hazámat, —
Csókodtól terhbe esnék völgye, halma;
Csókold meg sorra a gyengéd arákat:
Csókodból millió kellem fakadna.
Mig széppé fest az ábránd s képzelet:
Dicső valóvá ész, erő tehet.
2.
Múlt és jelenből él a nagy jövő, hidd,
Hatvan század kincsén ül a jelen,
Ez e kincset jövőbe átvivő hid —
Hid a jelen, jövőbe lépsz ezen.
Jelen s múlt lesz jövőd is nemsokára;
Ha multad elveszett: van még jövőd;
A nap leszáll, ismét ragyog sugara,
S a vész lecsillapul, mely üldözött. —
Ébredj! ki eljátszád hiún idődet, —
Felajzá tán nyilát rád a halál!
Használd, mi a múltból még visszajöhet;
Hibáztál? a hibán okulluitál. —Keresd meg a jövőn, mit multad elvett,
Különben veszve vagy — kövesd ez elvet.

3.

ritkán férnek össze. E családi boldogság
Ma vár, reményi bolond, tétlen, tunya,
szabályait a szülék rendesen bámulatosán
Pedig nincs még előkészitve semmi;
jól értik. Az ifjak ebből keveset csinálnak:
Vásárra megy, s nincs pénze, áruja,
legalább hajdan igy volt, de most már azt
Fát sem nevelt, s gyümölcsét véli szedni;
állítják, hogy ez ifjak is épen olyan számíA ház alapját sem vetette meg;
tók
mint az öregek.
Tetőt csinál a csak képzelt falakra:
Én
nem tudom; de miután két bölcseGyőzelmet vár a vérszomjas sereg,
Bár fölrobbant alatta a tűzakna.
ség van: az, mely a mindennapi dolgok
Okos remény ritkán csal vagy soha,
folyamának figyelembe vételéből és a taA mit reménylsz, az ég, az év megadja,
pasztalásból ered,, és az, mely a sziv merész
Ha végezed, mit a nap rád róva:
lelkesülését^s
a kötelesség törvényét követi;
Hű munka az oko3 remény alapja,
—
a
rettenhetetlen
lelküeketnem akarnám
Pórul jár a bolond, ki mert szelet vet,
elkedvetleníteni,
mert
tudom, hogy megVihart arat, s őröl merő keservet.
gondolt
s
helyes
határozattal
cselekesznek,
Szűcs Dániel.
ha a figyelemre méltó életszabályokat föláldozzák, de hisz — mi ez ahhoz a kimondhatatlan
s megbecsülhetetlen előnyhöz képest,
A családi
l e t.
hogy szivök szerelmét választhatják! —
(Janet Páltól.)
De ez két föltétel alatt történhetik: az első,
(Vége.)
hogy e választás ne könnyelműség vagy
aljas
szenvedélyből történjék, — misodik,
A család megkivánja, hogy az ember
hogy
a
fölmerülő nehézségeket épen olyan
érte életét áldozza, de az áldozatot életének
bátorsággal
tűrjék, mint a milyennel szembe
növekedésével fizeti vissza: kényszeriti az
embert, hogy önmagáról megfeledkezzék, mentek vele.
A harmadik szirt, melybe a családi élet
de azt megengedi, hogy másokban magát
találja fel, a személyes boldogságot az ön- ütközik, a, jellemek különbségéből és tökéletlenségéből származik.
feláldozás boldogságával fizeti vissza.
Tagadhatatlan, hogy oly tökéletes szöEzek a családi élet jótéteményei, de nehézségekkel és veszélyekkel járnak. E ne- vetségekkel is találkozunk, hol az egymás
hézségeket három okra lehet visszavinni: kiegészítésére született két lélek, a kedély
az első a dolgok és a családi állapot termé- és érzelmek különös összhangzata következszete, a második a külső véletlen körülmé- tében, folytonos békében él. De vannak, fájdalom, olyan zavart és szerencsétlen szönyek, a harmadik a jellemek különbsége.
J-ször. A család sokat ad, de feltételesen. vetségek is, hol az ellentétes jellemek oly
A legmegszokottabb s mindennapiabb téve- szomorú rombolást s szétszaggatást vonnak
dés az, hogy sokan a családtól mindent ki- maguk után, hogy a törvény kénytelen szétvannak, de semmit sem adnak vissza; az bontani, vagy legalább fölfüggeszteni azt
unalomban szórakozást és nyugalmat, be- a köteléket, melynek örökkévalóságát előbb
tegségben ápolást, szomorúságban vidulást szentesitette.
De e két véglet közt, melynek egyikéről
követelnek, dealekötelezetlen szabad, fesztelen könnyű életről sem akarnak lemondani. azt szeretném hinni, hogy ritka, van egy
A szabad független életnek megvannak másik viszony — a bensöség, bizalom és
a maga gyönyörei, a családi életnek szintén. boldogság különböző fokozatával. A háMindkettőt egyszerre élvezni akarni annyi, zassági szövetségek legnagyobb része ilyen.
Minden jellemnek megvan kisebb-namint mind a kettőtől elesni.
Ki a családi életet élvezni akarja, annak gyobb mértékben a maga szögletessége; igen
benne kell élnie, maradnia s kötelékeit el- bajos elkerülni, hogy a folytonos együttlét
fogadnia. A családi élet szolgaság: nem ki- némi súrlódásokat ne idézzen elő, mely az
sebbitésére, sőt ép magasztalására mondom, illetők bölcsesége szerint elenyészhetik, vagy
mert nemes szolgaság, hol mindenik tag baljóslatú felleggé nőheti ki magát. Ha a
tartozik a többiért tenni és áldozni. — A hibákat egymásnak folytonosan szemökre
szülői hatalom is rabság. A család jeligének vetik, ez által elmérgesitik;atüszurásokból
vehetné e szép,szent mondatot: „Nem azért sérelmek, a sérelmekből sebek támadnak.
jöttem, hogy szolgáljanak, hanem hogy én
Egymás fogyatkozásait szelíden elnézni,
szolgáljak mindeneknek."
egymásnak megbocsátani, ez az egyedüli
A szerelem nem üzérkedik: ha jutalmat biztos mód arra, hogy a házas élet szép,
kivan, azt nem kapja meg; önfeláldozások- nemes és egészséges érzelmeit keserűség
ból él, egészen a szeretett tárgyon csüng, nélkül élvezhessék. Az emberi hibák gyarérte él, s miután ez érzés kölcsönös, annyit lóságait eltűrni, az átalános felebaráti szenyer mindenik, a mennyit ad: az erényt és retetnek is kötelessége, de a családban épen
önméltóságot kivéve a szerelem semmit sem az eszélyesség szigorú kötelessége ez; mert
tart meg magának.
az, a ki nem tür semmit, maga sem számitíme ilyen a szerelem, vagyis ilyennek hat türelemre.
kellene lennie: mert az emberi természet
E kölcsönös elnézést az a gondolat teszomorú állapotában folytonosan kénysze- gye könnyűvé, hogy mindenkinek megrítve vagyunk, hogy az eszményiből a való- van a maga hibája, s hogy senkinek
ságba, az elvek hajthatatlanságából az al- nincs joga oly tökélyt követelni, melylyel
kalmazásra szálljunk alá.
maga nem bír.
2-szor. A család bizonyos számú, különHa bölcseségünkkel ki tudtuk kerülni
böző természetű külső föltételek nélkül nem azokat a szirteket, a melyeken annyi családi
élhet meg; ezek a föltételek: a vagyoni élet hajótörést szenvedett, váljon elértük-e
állás és születés. Ezek igen nagy fontosság- ez által azt a zavartalan nyugalmat, mely
gal birnak a család boldogságára vagy reményeink folytonos vágya, s melyet terszerencsétlenségére, jó vagy rósz magavise- mészetünk oly hévvel követel?
letére. A családi kötelességek már magukA sors kérlelhetetlensége nélkül számíban is elég szigorúak és nehezek; fölösleges tanánk, ha ezt hinnök.
az emberi tapasztalás által helyeseknek isVannak néha a családi életben oly rémmert életszabályokat megvetni, s ezáltal séges csapások, melyek a képzelődést is
még jobban összebonyolitani. Egész szivem- megzavarják; vannak a szerencsétlenségből helyeslem tehát azt a gyakorlati böl- nek kiváltságosai; annyira áll az, hogy az
cseséget, mely az ifjú szövetségeknél a va- átalános egyenlőség nem e világból való.
gyon és nevelés ellentéteit eszélyesen elhá- Szerencse, hogy az ilyen nagy csapások nem
rítja, mert ez ellentétek a belső békével átalánosak. — De bármily egyenetlenül

nagy hitvitázó mellé emelte: ,,A fensöbb
katholiczizmus elemei" (három kötet) és
„Ujabb levelek a fensöbb katholiczizmusról", mely a legnevezetesebb vallás-polemiai
munkák közé tartozik az uj irodalomban.
Roppant olvasottság, mély tudomány, erőteljes irály, szónoki hév, olykor gúnyos s
mindenütt a meggyőződés melege enyhiti
benne az ultramontán szellemet, mely éles
fegyverei egész kíméletlenségével küzd
nemcsak a protestantizmus, hanem átalában
a szabadelvüség ellen. Kár, hogy e nagy
vitairatot, melyet a katholikus sajtó — a
maga szempontjából — nagy dicséretekkel
halmozott el, az ellentábor mintegy agyon
hallgatta; a mi csak nálunk, hol tulajdonképi egyházi tudományos irodalom nincs,
történhetett meg. Mióta Pázmán ellen a
protest. hittudósok annyi erővel, meggyőződéssel és tudományos készlettel harczoltak,
— méltóbb ellenfél, kivel a harczot ismét föl
lehetett volna venni, nem volt Hoványinál.
Nem kevesebbet tett Hoványi a jótékonyság terén, mint az irodalomén; természetesen itt is — mint egész szellemi iránya
hozta magával — kizárólag a katholikus
érdekek ápolására. Eletében tett számos és
tekintélyes alapitványait és adományait
megkoronázta végrendelete, melyben 100
ezer forintnál többet szentelt kath. egyházi
és iskolai czélokra.
A nagy ész és nemes sziv ritka egyesülése volt benne; s habár egy különleges
czélnak szentelte is összes munkásságát s
szellemi és anyagi tehetségeit, az elismerést
és tiszteletet irányának ellenesei sem vonhatják meg tőle.
—á—r-
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legyen a fájdalom elosztva, mindenik megEgy Szilveszter-est.
kapja a maga osztályrészét.
Karácsontói újévig a hét a családi boldogságé.
A fájdalom azon nap lépett a családba, A világ kereke megakad erre az egy hétre, a kömidőn a nőnek megmondatott: ,,Fájdalom- zösen haladó nagy emberiség zajgó áramlata apró,
mal szülöd a te gyermekedet." És attól az csendes tavacskákra oszlik fel ilyenkor, s minden
első nyugtalanságtól fogva, melyet azoknak kis tó közepén ott ragyog egy csillag, mely annyia gyenge teremtéseknek, kikben újra aka- val jobb más csillagoknál, mert nemcsak ragyog,
runk élni, testi épségben léte okoz, egész de melegit is. A család tűzhelye az a csillag.
A hideg közelebb hozza egymáshoz a sziveaddig az élénkebb és nagyobb nyugtalanket, egymást melengetik, hogy meg ne fagyjanak.
ságig, melyet a világ veszélyeivel küzdő Mindenki önmagának, kedveseinek él; üzlet zaja
fiatal leánynak vagy fiúnak erkölcsi állapota elnémul, foglalkozás pihen, még a ki máskor a diszerez: a családi élet egy kifogyhatatlan csőség hideg szivárványát kergeti is, beéri azzal a
hosszú aggodalom, melyet csak a gyermek kis fénynyel, mit két szerető szem sugara raja vet.
De hát a kinek családja távol van? de hát a
szelíd mosolya vagy az ifjú szerencséje enyhit.
kinek
családja nincs sehol?
Már most azt kérdezzük, mint hajdan a
Az is szivet keres ilyenkor, emberek közé
bölcsészek iskolájában, hogy a fájdalom vágyik, ismerőst csinál idegenekből, barátot isrosz-e? és a stoikus Posidoniussal azt felel- merősből, családot barátokból s azok közt hiteti
jük, de más értelemben, a fájdalom nem rósz. el magával, hogy a kiket szeret, mind jelen vannak.
Az emberi szenvedélyek következtében És e képzelet, ha csalódás volna is, vigasztalóbb,
a legnagyobb egyességben és összhangban mint az elhagyottság, az egyedüliség gyötrő tudata.
élö család is szétbomolhat.
A katona, ha senkije nincs is, soha sincs elMidőn az ember a családi életbe belép, hagyva.
Ha csak nem rokkant, ha csak nem teheszenvedélyeitől nem válik meg; a független- tetlen: mert akkor el van hagyva csakugyan, s
ségi vágy, élv-sovárgás s több ehhez hasonló nincs más barátja, kire támaszkodhassék, mint a
érzemények a férjt eltávolíthatják nejétől, mankó, nincs más otthona, hol megpihenhessen,
a szüléket gyermekeiktől. — Ha a család mint az utczaszöglet. De a mig katona: egy
boldog, boldogságát nem tudja élvezni, sőt nagy Családnak tagja ő, melyet testvérekké fűz
azt lehet mondani, hogy nem is érzi; épen az egyenruha.
Hát a kik egy közös szent eszmeért küzdve,
ugy van vele, mint az egészséggel vagyunk, talán ugyan az alatt a zászló alatt, szent csatában
melynek teljes becsét csak a betegek képesek együtt nyerték a vérkerosztséget: hogy no volnámegérteni. A család ilyenkor van veszélyben: nak testvérek?
a férfi dolga után lát, a nő mulatni megy, s
Evek multán, távol anyától, nőtől, kedvestől,
a gyermekek a nevelök és cselédek gond- csevegő gyermektől, mindent pótol egy ilyen hű
jaira vannak hagyatva. Ekkor áll elő a fáj- barát, Isinek szivét ágyuk tüze olvasztotta a
dalom, s épen jókor. E jótékony csapások, mienkhez. A visszaemlékezések váltakozó ködfátyolképoi, az együtt átélt napok, szenvedések
e szerencsés sérülések, e vérző változatos- árnyai elvonulnak lelki szemeik előtt, s elmondják
ságok által, az erkölcsi érzés visszaszáll a egymásnak az egyformán jól ismert eseményeket
családba, s a családi élet igazi rendeltetése s áhítattal hallják egymástól a saját tetteiket,
egész szigorú nagyságban ekkor tűnik fel. mintha most hallanák először. Pedig ők vittékAzt mondják, hogy e csapások az ártat- végbe e tetteket.
Bizony sok van ebben megható; ne irigyellanokat is épen ugy érik, mint a hibásokat.
jük a kis mulatságot tőlök, kiktől a sors megtaAz a válaszom: ki az, a ki egészen ártatlan- gadta, hogy a családi estét édes családjuk körében
nak mondhatja magát ? — Az igaz, hogy a töltsék.
fájdalmak nem épen az érdem vagy hiba mér. . . Honvédtisztek ülnek együtt Szilveszter
téke szerint osztatnak, épen ez az oka, hogy a estéjén. Előttük az asztal meg van rakva palaczbölcsészet és a vallás halhatatlanságot igér kok ütegeivel. A szúró és vágó fegyverek le vanaz embernek. De a fájdalomnak mindig van nak téve pihenni a tányér mellé. A tányér a csatamező, rajta a legyőzött ellenség földi maradványai.
értelme; s ha nem büntetés — akkor intés. Néha
még egy-egy sortüzet küldenek utána Tokaj
Mindenkinek szüksége van aleczkére, vala- habzó töltéseiből. Az egyes pozicziók el vannak
mint a fenyegetésre is. De hallom, hogy azt barrikádolva jól, mozsár és ürlöveg alakú pohaválaszolják: hol van az a béke, melyet kez- rakkal.
Régi honvédek ülnek vegyest fiatalokkal.
detben igért? hol az öröm, melyet csak a családban találhatni, melyet az egész világ a Azok a családfők, ezek a család gyermekei, kik
családban keres, s a melyek helyett ime ki- feszülő izmokkal hallgatják atyjok viselt dolgait.
,, . . . Épen oly hideg volt, mint ma. A fák
bontakozhatátlan zavarokat s marczangoló
zúzmara-lombokat eresztettek, a levegőben apró
fájdalmakat találunk?
tűhegyek lebegtek, belefurván fagyos éleiket az
A családi élet nyugalma azokra, kik ember arczába és kezébe. Mert keztyünk, az biélvezni tudják, meg kell vallani, hogy csak zony nem volt. Azért mégis akkor tanultunk kezfegyverszünet; nyugtalan béke, mely gyak- tyűben dudálni.
„Hogy a manóba ne! Képzeljétek magatokat
ran megszakad s mindig fenyegetve van.
egy nyomorult kis várban, a milyen Lipótvár, mely
Az élet csak ilyent tud nyújtani.
nagyon erős lehetett valaha, a nyilak korában, de
De e mulékony kellemes béke után, most Simunich ágyutorkaival szemben valóságos
mely a természet élénk erejének első fejlő- vakandturásnak tűnt fel.
déséből következik, van még egy másik is,
„Már pedig mi ezt a vakandturást megvénem oly mosolygó az igaz, de azért nem delmozzük, ha égő földtekékkel lövet is reánk
kevésbbé becses: az, mely a türelem-, Önfel- az osztrák. Ha agyoncsap, a mi könnyen meges
áldozás-, megnyugvás-, a közlh küzdés- és re- hetik, legalább elmondhatjuk, hogy itt maradtunk. Azaz: már akkor nem mi mondhatjuk el,—
ménységből jő'.
no de az mindegy.
Bevégeztem; a családi életet ugy festet„Hej keserves egy munka volt pedig! Fáztem le a milyen, nem túlzottam semmit, s tunk. Pedig ugyancsak tüzeltek alánk. Ruha csak
nem takartam el semmit.
imitt-amott fityegett rólunk isten jóvoltából. Az
Elszámláltam jótékonyságait, veszélyeit ostromzár alatt ennivaló se érkezhetett már seés megpróbáltatásait; mosolygó s csábító honnan,— lovat ottünk, fiam; patkányt nem kaphattunk, hat ökörért sem, már t. i. ha lett volna
oldalai mellé nem féltem szomorú és rideg hat
ökör. Aztán kevesen is voltunk, másfél száoldalait is fölmutatni.
zad. Mi az annyi németnek, a mennyi minket köMinden nagyszerű dolgot igy kellene rülvett? S a mi a legleverőbb volt, egy czigány
festeni. Mert nemcsak a szép és csábító az, hirül hozta, — még most se tudom, hogy a mennymi nagygyá teszi, hanem inkább az, mi kőbe bujt keresztül az ellenségen? — hogyPerczel
hadát széjjelverték Moórnál. Hatszáz ember elobenne veszélyes és borzasztó.
ezret elfogtak, a többi széjjelment, a merre
A szép a képzelődő tehetséget ragadja sett,
tudott.
magával. A borzasztó a bátorságot edzi.
„Dermesztő hideg volt. Egy becsületes tót
Sámi Lászlóné.
honvéd egyre erősitette, hogy fagyott napsugarat

hitték neki, mert a bizonyiték szerencsétlenségére
elolvadt valahol a zsebében.
„A gránátok sisteregve furódtak a hóba.
Szerencsére a legtöbb elolvasztotta a havat maga
körül, s az eloltotta a kanóczot. Hanem azért némelyik ugyancsak magvas volt s törte a falat
maga körül s magával söpört nem egy szegény
fiút, a ki épen a körmit fúttá a hidegben.
„Segitségre nem számíthattunk. Élelmünk
elfagyott, lőni nem volt mivel. Mit csináljunk?
„Egy fiatal bányász volt köztünk.
,,A selmeczi akadémiából jött hozzánk, „tintanyalónak" csúfoltuk, mert a zsebében mindig
volt valami irkafirka. Ez erővel azt akarta, hogy
esküdjünk össze, mint Zrinyi hősei, aztán rohanjunk íd, és haljunk meg. — Mezitláb ? ebben a
fagyban ? te bangó ! hisz elfagy a lábad, mire az
ellenséghez szuronytávolságra érnél — ezzel aztán le volt csepüzve, nagyon megszontyolodott,
s csak az vigasztalta, hogy hiszen feladásra ugy
se gondol közülünk a legutolsó sem.
,,Hanem a helyzet kezdett tűrhetetlenné
válni. Az ágyúgolyó hullott, a legénység még
jobban hullott s tátongó rés repedt a falakban.
„Hanem csak jönne az a némot, hadd látnánk meg jól közelről, egyszer utoljára!
„De a német nem jött, több esze volt annak.
„Egy este az őrszobában ültünk. A „tintanyaló" összeveszett egy pajtásával s már komoly
kezdett lenni a dolog. A históriának az volt a veleje, hogy a „tintanyaló" olvasni akart egy fagygyu gyertyánál, a mit a pajtása erőnek erejével a
kenyerére szeretett volna kenni. A viszály vége
az lett, hogy a gyertyát odaitéltük a „tintanyalónak," hadd olvasson, de olvasson mindnyájunknak, hangosan.
„Az én bányászlegényemnek felragyogtak a
szemei. Kihúzta zsebéből a könyvet. Valami almanach volt.
„Felállt s rövid lapozgatás után szép csengő
hangon elkezdte szavalni Vörösmarty következő
kezdetű versét:
Túl a mezőn, túl a hazán
S a part fölött, a nagy Dunán
Ki népe zajlik ott?
Föl Endre! Béla! föl magyar!
Ellenség az, mely vészt akar,

„Emlékeztek, ebben a versben előfordul egy
ember, a ki éjjel a Duna árjai alá merülve megfúrja a Henrik császár hajóit, azok elmerülnek, s
az ország megszabadul.
„A tintanyaló" igazán szépen, lelkesedéssel
szavalt. Egy pillanatra elfeledtük szomorú sorsunkat s visszaképzeltük magunkat abba a szép
korba. Hej, más idők voltak azok !
„A bányász-gyerek, tűzmester volt az isten
adta, letette a könyvet s szomorúan maga elé bámult. Aztán még egyszer elolvassa a költeményt, némán. Még pajtásának az a kérdése sem birt belőle
egy szót kicsikarni, hogy már most megeheti-e a
maradék gyertyát ?
„Lenyugodtunk. Éjfél felé ugy tetszett,
mintha szobámba jött volna valaki. Fölrezzentem.
— Ki az ? — kiálték hangosan.
— Csak csendesen én vagyok, a „tintanyaló."
Ha holnap nem találnátok a várban, kérlek, ne
higyjétek, hogy menekülni akartam közös balsorsunktól. En megyek. Távozásom legfeljebb nekem
árthat, tinektek nem. Veszett egy vállalat az, mire
most a fejemet adtam. Ne tarts vissza. Itt van
egy levél. Ha holnap éjjel valami rendkivüli történik, bontsd fol és olvasd el. Isten veletek!
„Mindez gyorsan, halk hangon, szakadozott
lélckzettel volt elmondva. Mire ámulatomból magamhoz tértem, a fiu már eltűnt.
„Hirtelen, a mennyire a hidegben lehetett,
felöltöztem 8 kirohantam. Hiába volt minden. Már
nem találtam senkit. Reggel találtuk meg a kötelet, melyen a szerencsétlen leereszkedett a vár
faláról.
„Levele a zsebembe volt. Sokszor jöttem
kisértetbe, hogy felbontom. De nem tevém; mintha
valami azt súgta volna,hogy ez egy haldoklónak
a levele, kinek utolsó kívánságát tisztelni tartozom.
„Deczember 30-ka volt. Egész nap hullt a
golyózápor, hevesebben mint azelőtt. Az ellenség
alkalmasint rohamra készült. De én a golyózápor
közt is a szegény rajongó fiúra gondoltam. Rejtélyes eltűnése sehogy sem tudott kimenni az
eszemből. Hova ment? mit akarhat? Hogy helyzetünket az ellenségnek elárulhassa, azt gyanitani
eszemágába se jutott.
„Feszülten vártam az estét s kiültem a vártalált az utczán. Nagyon haragudott, hogy el nem fokra. Köpenyembe burkolva néztem a gránáto-
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kat, melyek a várfelé hullottak, hosszú vörös tűziveket rajzolva fényesen a fekete égre.
„Sokáig ülhettem o t t , éjfélre járhatott az
idő. Egyszerre mintha az ég repedt volna meg,
vakitó vörös fény világitá meg a láthatárt. Mint
villámlás tél közepén! de sokkal nagyobb mint a
villámlás. Mi lehet ez? A felvillanó fényt nyomban rettentő robbanás követte, mely megzengette
sarkaiban a földet. Az őrök eltántorodtak ijedtükbon, én meg lerohantam a vártérre, hol már
akkor mindenki talpon állt.
„Senki sem tudta megmondani, mi lehetett e
pokoli zaj oka? Do az ágyúzás egyszerre megszűnt,
mintha elvágták volna s apró vörös fáklyatüzek
kezdtek mozogni az ellenség által megszállott
dombokon.
„Egész éjjel talpon álltunk, s a parancsnok
kémjáratot küldött ki a várból. Nem tudtak hirt
hozni.
, „Másnap az ellenség elvonult a vár alól.
„Akkor tudtuk meg, hogy Simunich táborának egész tüzéri laboratóriuma, lőpora, lövegkészlete, társzekerei, töltött gránátja, mind-mind
légbe röpült Dráhóczon. Tömérdek embere veszett ott, s nem volt lőszer, a mivel folytathassa
az ostromot. Vigyázatlanság volt az oka. í g y
adták elő.
„Nagy volt az öröm közöttünk. Gondolkoztunk, ne vegyünk-e egy
kis meleg bu'.'
\
esút az olvoi'
x
nuló ellenség
\
hátvédjétől?
de ki fáradt, elcsigázott, kiéhezott embereinknek tanácsosabb volt
a pihenés.
„Már el
voltunk szánva a vár romjai alá temetkezni. A halál
rezignacziója
vett volt erőt
rajtunk, s remény nélkül a
felszabaduláshoz és élethez
visszaadva lenni az életnek,
— biz az megrázza az idegeket.
Soha
ilyen újév első
reggelét!
„Csoda-e,
hogy ily kedélyhangulatban
egészen
megfeledkeztem eltűnt barátomról, a
„tinta-nyaló r ó l " s csak későn jutott eszembe levelét felbontani.
„Sejtettem, hogy eltűnése s,a dráhóczi oxplozió között valami okbeli kapcsolatnak kell lenni.
S nem csalódtam.
„ A levél igy szólt:
„Búvár Kund megfúrta az ellenség hajóit. A
búvár Kundok faja mcg\nem veszett ki. „Pozsony
végvára áll!"
„A rajongó fiu kilopódzott, hogy fölmentsen
bennünket az ostromzár alól s légbe röpité az ellenség tüztelepeinek fészkét. Bizonyosan odaveszett
szegény. Megérte hát azt a hősi halált, melyért
életében vágyott.
„ . . . . Tizenhárom év múlva Pesten jártam.
A magyar országgyűlés együtt ült. Szó volt a
kibékülésről.
„ A szegény kolduló honvédek százanként vándoroltak Pestre, hogy legalább nyomorult könyöradományt kapjanak annak a kötelezvénynek a
fejébon, melyet nekik a nemzet becsületszóra kiállitott.
„Ott találkoztam egy szegény világtalan |
koldussal, kinek azonfelal minden tagja össze volt !
zsugorodva, mint a ki egyszer összeégett.
,,A „tintanyaló" volt. A dráhóczi „Búvár I
Kund." Mikor hangomat meghallá, mosolyra torzitá össze fényesre égett ábrázatát. Még emlé- j
kezett rám.
]
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„Isten csodájával határos, hogy megmenekült.
„Elbeszélte, hogy játszotta ki a didergő
őrök figyelmét, s hogy közeledett a pokol műhelyéhez, a laboratóriumhoz. Egy nagy, masszív
épület volt az, századokra szóló vastag falakkal,
abban töltötték a gránátokat, a várlövegeket s
udvarán százával álltak a lőporos szekerok. Ö
folyton „búvár K u n d r a " gondolt, a már elkészült
gránátok egyikének kanóczát taplóval meggyujtá
s alája helyezte az egyik lőporos kocsinak s azzal
menekülni kezdett. De nem menekülhetett elég
gyorsan, valami kábitó zuhanás megfosztá eszméletétől, összeesett. Ügy húzták ki harmadnapra
az égő omladékok közül, vakon, összeperzselve,
nyomorékul. E g y vastag gerenda keresztben eaett
fölibe, az tartotta fel az omló romokat, hogy halálra ne zúzzák. Egy szegény tót paraszt vette szekerére s ápolta, mig annyira erőhöz jutott, hogy
elindulhatott — koldulni. Elmondani a mit tett?
el se hitte volna neki senki, s ha elhitte volna, halál lett volna az neki. Bizony végrohajtották
volna azt akkor a kolduson, e nyomorékon is. —
így még tizenhárom évig kellett szenvednie.

tudós világ előtt talányként tűnik fel. Hányszor
és hányan kutatták már át e bércztömkeleget, s
mégis örökre átkutatlan marad. Az itt lakó népek
a mai kor előhaladott nyelvtudománya előtt is örök
talány maradnak, s nem egy tudós fogja még
agyát tönkre tenni, mig e csodás népeknek rokonai közt az illő helyet ki fogja jelölni. Az összehasonlitó nyelvészet be tud számolni a világ majd
minden népeinek rokonságával, csak a Kaukázus
némely néptörzseit nem tudja rokoncsaládba sorozni Sokan tanulmányozták a Kaukázus népeinek nyelvét, de határozott eredményre még nem
jutottak. Vannak, kik az indogerman népek közé
sorozzák, mások megint a mi rokonainknak szeretik nevezni; de mindkét fél téved, mert nem
marad egy bizonyos faj körében, hanem a Kaukázus összos lakóira viszi át e rokoni köteléket.
Vannak e hegyi lakók közt egyes fajok, melyek a három ismert néptörzs egyikéhez sem sorozhatok, hanem az egyes törzsekből bizonyos vegyüléket képeznek. Ilyenek az ossssgetek, kik a
Kaukázus nyugati h e g y l á n c á t lakják, s 40,000
lelket számítanak. Országuk nyugaton a csecsonczekkel, délen a georgiakkal, keleten Imerethivel
„Majd a szívom szakadt meg láttára. Ma- (a régi Kolchissal), és északon a cserkeszekkel
gamhoz vettem, vigasztaltam, hogy a nemzet el- határos. Az oszszetek ironoknak nevezik magukat
ismerése megjő, csak türelem! s aláirásokat gyűj- és országukat Ironszág vagy Ironisztánnak. Nyeltöttem számára titokban. Épen jó volt neki — vük zavart, és az egész Kaukázus lakóinak nyelvétől különbö_
,
zik, 8 a világ
S\-=* — — — 'i ~ •
l
egyik legré- ' ,._
'
gibb nyelvének tartatik.
Az oszszetek
;
között pár év
előtt Haxthausen Ágost német herczeg
utazván, leírásában kiemeli,
hogy az oszszetek szokásaikban és háztartásukban
föltünőleg hasonlítanak az
alsó-szászorazági és Svestphali'németekhez. !Az oszszetek magas,
erőteljes alkattal birnak, rőt
hajúak és kék
szeműek; az
asszonyok kicsiny termetüek és kevésbbé szépek.
Az egész nép
átalán vendégszerető , de
mint minden
kaukázusi nép
rablásra és loHonvéd-tisztek Szilveszter-estéje. — (Frigyes rajza.)
pásra nagyhajlammal bír. A
koporsóra. Két hét múlva meghalt, meghalt abban puskán kivül mindig magukkal hordják pisztoa tudatban, hogy honvédeknek tartozó nemzeti lyukat és széles kétélű kardjokat. Falvaik hegyelismerés utoléri sírját.
oldalokban fekszenek és annál nagyobbak, minél
„Jó, hogy meghalt. Nyugtot ad neki az a közelebb esnek a rónasághoz; magas házakat csak
tudat, a mit magával a sírba vitt. A csalódás ritkán lehet találni a rengetegekben, do kastélymegzavarta volna álmát.
szerű alakkal birnak. A kis falvakban a házak
„Minkot, kik ép tagokkal jutottunk ki a nagy sűrűn egymás mellé vannak épitve és mind meg
harczból, a kik karjának még hasznát veheti va- vannak erősitve, némelyek toronyalkatu bástyával,
laki, minket elismert nemzet és fejedelem egy- mások magas kőfallal. Különben a faluk is lőréses
aránt.
falakkal és tornyokkai vannak bekerítve és közé„De a kiknek annyi vére elfolyt, hogy a mi | pen egy magas épülettel birnak, mely menhelyül
megmaradt, sok volt ugyan a meghalásra, de kevés szokott szolgálni. Minden háznak két udvara van,
az életre, a kinek a szeme látta saját tostének ogy az egyikben vannak az istállók és falaik rendesen
darabját a földbe temetni: azt a tehetetlent, a a kősziklába épitvék. Az udvarból lépcső vezet a
nyomorékot, azt elfeledte mind a kettő.
második vagy hátsó épületbe. Az épület két olda„Fiaim, ép tagú barátim, ez a pohár koldus lán vannak az istállók, ugy hogy a háziasszony a
konyhából szemügyön tarthatja marháit. A konybajtársainké! . . . "
Tors Kálmán.
hában egy szarufáról lefüggő lánczra a bogrács
van megerősítve épen ugy, mint ez a mi falvainkon
is divatban van. Ablakok nincsenek, hanem csak
kis négyszegletü nyilasok. Az oszszetek nem ülA Kaukázus hegység az emberiség történeté- nek ugy mint általán a keletiek, hanem székeken
ben évezredek óta fontos szerepet játszik. Az égig és padokon leeresztett lábakkal, s székeik három
nyúló bérezek, a labirinthszerü szorosok és katla- lábú kis zsámolyok, mint a milyeneket nálunk is
nok rajként bocsátották ki magukból a különféle használnak a cselédek a fejesnél.
népfajokat, s a mai világ majd minden népe bölAz oszszetek nagy barátjai a sörnek, mit ők
csőjének tartja e csodás hegyvilágot. A népáram- árpából s majdnem ugy készítenek, mint Európálások e hatalmas bérezek aljához csapódva, nem ban. Vallásukra nézve mohammedanok volnának,
egy töredéket hagytak maguk után, mely ma a de az iszlám náluk nincs meg eredeti tisztasága-

ban, hanem pogány és részben
keresztyén szokásokkal és szertartásokkal van tarkítva. E rövid
vonásokból is kitűnik, hogy az oszezetek sajátságos egy népfaj, mely
mindenféle jellemvonást öltött magára s a mellett oly eredeti sajátságokkal is bír, melyek egy kaukázusi népnél sem találhatók, s épen
ez talány a tudós világ előtt.
A második népfaj, melyet czuttal ismertetni akarok, a kabardák. Midőn 1869 nyarán több hónapig Rumeliában utaztam, különös figyelemmel voltam a cserkeszek iránt, kik nagy számmal laknak nemcsak európai Törökországban, hanem
Kis-Ázsiában
Anadoliában is. A muszkák kegyetlensége elől török oltalom alá
menekült kaukázusi népfajok sajátságos életet élnek ezen uj hazájokban; megőrizték nemzeti viseleteiket és szokásaikat, s ennélfogva igen érdekes tanulmánytárgyat képeznek minden utazó előtt.
Hosszabb ideig lakván cserkesz
falvak szomszédságában, bátorságot vettem magamnak s fölkerestem e különös népfajt saját házi
tűzhelyénél. A cserkeszek eleinte
hidegen fogadtak, és gyanakvólag
kérdezgették látogatásom okát, mikor aztán később értesültek, hogy
én is azon mérnökök közé tartozom, kik falvaikon át vasutat építenek, s elmondottam, hogy én a
cserkeszeket nagyon szeretem, sőt
ezt tettlog be is bizonyítottam azáltal, hogy lőport osztottam ki közöttük, a mi előttük a legkedvesebb ajándék: igen nagy barátsággal ^s jó indulattal viseltettek
irántam. Megmutatták lakásaikat,
előhívták gyermekeiket és feleségeiket, s ezek körünkbe letelepedve barátságosan
eltársalogtunk, mennyiben ezt persze a nyelvtudás
nem akadályozta. A cserkeszek közül csak igen
kevesen, jobbára csak a fiatalok beszélik a török
nyelvet, én pedig az ő nyelvükből egy szót sem
értettem, sőt nyelvük föltünőleg különbözött kiejtésre nézve is az előttem eddig ismert nyelvektől. Kérdéseimre,
hogy miféle néptörzsek
költöztek ki tulajdonképen a Kaukázusból,
előadták, hogy névszer é n t : a sapszó, abadzo,
abdzes, kobarda és
kussó törzsek telepedtek le Törökországban,
s hogy e törzsek nyelvre nézve igen elütnek
egymástól. Legszámosabban vannak a kabardák. E néptörzs eredeti hazája, mely a
Kaukázus innenső részén a Kubán, Terek
és Malka folyók közt
van, két részre oszlik,
fl nagy és kis Kobardára, amannak mintegy 25,000, ennek
13,000 lakója van.*]

A Kaukázus lakói.
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A cserkesz törzsek,
bár nyelvre nézve különböznek is egymástól, viseletre és szokásokra egymással nagyon megegyeznek.
Erős, magas testalkattal bírnak, kezeik és
lábaik izmosak, hajuk
eötét fekete, szemeik
sötét kékek. A nők
rendkívüli szépségük
által tűnnek ki, s azért
a török háremek gyöngyeit képezik. A férfiak ruhája ftérdig érő :kabát, fölálló nyakgallórral, fehéres szürke, vagy
barna posztóból, széles, bő ujjal, melyet derekukon egy övvel átszoritanak. Mellükön két
oldalról 30—40 lőportartó töltény táska van alkalmazva, melyek orgonasiphoz hasonlítanak. A

Cserkesz a kabarda törzsből.
kabát alatt rendesen vörös, zöld vagy ibolyaszinü
rövid selyem kaftánt hordanak, mely alatt egy
még rövidebb gyapjú mellényt viselnek. Nadrágjuk meglehetős szűk, lábbelijük szines bőrből készült csizmák, melyek a lovasoknál térdig érők.
Az asszonyok hosszú fehér köpenyt viselnek, me-

reik egy hosszú puska, két pisztoly és egy rövid kétélű kard
(kama). A nők a nyilvános életből
nincsenek kizárva, s rendesen fátyolozatlanul járnak. A leányokat
tetszés szerint válogatják; bizonyos árért megveszik a szülőktői
vagy testvérektől, mielőtt azonban
azon árt kifizetnék, a férfi titkosan elszökteti a leányt a szülői
házból, a csak azután fizeti le a
kialkudott összeget. A legszebb
cserkesz leánynak nászadománya,
vagy ha tetszik vételára: 3 0 —
60 darab török aranynál magasabbra nem rug. A cserkeszek
vendégszeretők, barátságosak, bátrak és vitézek, de jó tulajdonságaik
mellett fogyatkozásaik és hibáik is
számosak. Á gazdag legelőkön jobbára ló- és marhatenyésztéssel foglalkoznak, a földmüvelést nem igen
szeretik; kapzsik, szeretik a más
jószágát elidegeníteni, s munkássággal nem lehet őket gyanúsítani.
Igényeik nem nagyok, s azért van
az, hogy csak napi szükségeikre
gondolnak. A cserkesz falvak körül nagy mennyiségű fiu és leány
gyermekek koldulással foglalkoznak, s mindaddig ostromolják az
arra járókat : „Bes paradzsik,
efendim, Allah raz olszun" ( „ Ö t
pénzecskét uram, az isten vegye
kedvesen!") kiáltásukkal, mig csak
mog nem nyilik előttük a könyorületesség erszénye. Uj hazájokban nem igen vallásosak, sőt hanyagok a vallás dolgaiban, miért
is nem állnak nagy kegyben a torökök előtt; de eredeti hazájukban,
a Kaukázus bérczei közt hiresekké
váltak fanatikus vallásosságuk által. Több leírást és képet közöltünk már a tatárok és cserkeszek
fanatismusáról, melyot különösen Húszéin és
Haszan martyrjaik évfordulati ünnepein kifejtenek. Mai számunk egyik képe tatár sírkertet
ábrázol. Az előtérben látható feketébe burkolt
kő-ló Húszéin lovát jelképezi, melyen meggyilkoltatása alkalmával lovagolt.
Erb'di Béla.

Olasz romlottság.

Tatár sir.
lyet derekukon tehetségükhöz képest sárgaréz
vagy arany övvel kapcsolnak át. A köpeny alatt
rövid selyem kaftánt és bőbugyogót hordanak.
Ruháik rendesen selyemből vagy atlaszból készültek és nem ritkán gazdag himzésekkel vannak
kihányva. A férfiak fegyveresen járnak; fegyve-

Olaszország, mióta
a hosszú küzdelmek
nagy czélját, az egységet elérte: meglehetősen elveszte Európa
érdeklődését és figyelmét. Az uj nagy állam
ellenségnek nem igen
félelmes, barátnak sem
sokat nyom a latban.
Az emberek tudják,
hogy elég dolga, baja
van otthon, a rábízzák, hogy mindenekelőtt hozza rendbe azt,
és erősödjék.
Pedig Olaszország
jövendő sorsa és szerepe elég érdekes kell
hogy legyen Európára, s közelebb mi ránk
nézve is. A midőn az
európai államok egy uj
szövetsége van alakulóban : egy olyan tekintélyes tagnak, mint
Olaszország, akár szövetséges , akár ellenképen való közelebbi
megismerése csak érdekes lehet.
Nemrég Trochu
franozia tábornok nyilvánosan vádolta az olaszokat romlottsággal. A vád az illetőkben nagy
visszatetszést szült. E z alkalommal irta egy angol
hetilap, a „Saturday Roview", Flórenezben lakó levelezője, kinek módjában áll az olasz nemzeti és társadalmi élettel közelebbről megismerkedni, a következő érdekes jellemzést a mai olasz nemzedékről.

671

670

I 1

„A vádakat, melyeket Trochu tábornok mondott az „angol fényűzésről", oly szörnyű kárhoztatásnak tekintették, (ha ugyan igen sokan nem
vették egyenes bóknak), hogy eszünkbe se jutott
föltenni, miszerint az ,,olasz romlottságra" egyidejűleg adott vágás valami nagy megbotránkozást keltene azokban, kiket illet. A dolog azonban
ugy áll, hogy az olaszoknak rendkívül roszul esett
ez a vád. A sajtó tiltakozott minden hangból, a
játszi gúnytól kezdve az orős és komoly megbotránykozásig. De a sajtó által kifejezett harag és
méltatlankodás még semmi azon boszankodáshoz
képest, melyet az olaszok saját köreikben éreztek
és kifejeztek. Lépjen be egy idegon akármelyik
klubjokbn, s tegyen csak egy kis rejtett czélzást
is a franczia tábi.rnok vágására: azonnal a szidalmak egész förgetegét idézi föl. Eltekintve ama
vádnak minden egyéb hibájától, igazságtalanságától, kegyetlen s rósz akaratu voltától: van noki
egy nagy, főbenjáró bűne, az, hogy francziától
ered. Azon ország egyik fiától eredt, mely az
utolsó nyolczvan év alatt fölváltva legyűrte és
pártfogolta Olaszországot, s moly kevésbbé volt
gyűlöletes, midőn győzőként lépett föl, mint
pártfogásában. Azon sereg egyik tisztjétől származott a vád, mely Rómát védto az olaszok
ellen, s mely az olasz nép mindon osztályát megsérté, bántó leereszkedése és kihivó magaviselete
által.
E megelőző körülményük eléggé megfejtik,
miért volt Trochu szavainak olyan kiváló éle és
maró hatása Mégis, megengedve, hogy a vádló
nemzetisége igen sokat tesz minden onnan jöhető
vád élessége tekintetében, kénytelenek vagyunk
érezni, hogy kell lenni valami kiválóan gyűlöletesnek e kárhoztatásban, moly megmagyarázza a
boszankodást, a mit az Olaszországban támasztott.
Mi angolok nemigen haragudtunk meg érte, hogy
,,angol fényűzéssel" csúfoltak bennünket; sőt sokan közülünk inkább örültek annak, mint nem.
Ugy víigyunk vele, mint Washington Irving
regényében az önelégült öreg vidéki nemes a családi templom-székben, ki jó izüen mosolygott,
valahányszor látta, hogy a szegényebb hivek szemei rá vannak irányozva, midőn a pap arról beszél, hogy milyen nehéz a gazdag embernek bejutni a mennyeknek országába. Ürülünk rajta,
hogy meglehetős kiterjedésű fényűzés vau Angliában; hogy az nem szorítkozik a felső osztályok
néhány ezrére, hanem el van terjedve a társadalom
számos osztályai és rétegei közt is. De az olasz
nem szereti, ha romlottságáról beszélnek. Miért
van ez ? Vájjon azért-e, mert a vád egyaránt igaz
és szégyenletes?
Legelőször is azt kell tudnunk, mit értünk
romlottság alatt. Az olasz lapok csaknem kivétel nélküle szó értelmét a nemek között le\ő
azon szabadosabb viszonyra tolták, melyet Angliában per ominentiam erkölcstelenségnek neveznek. E szempontból indulva ki, az olasz irók visszasujtják a francziákra azokat a vádakat, melyekkel
őket Trochu tábornok megtámadta. „Olasz romlottság, no bizony!" — kiáltanak föl, — „ez igen
jó tréfa! Avagy Trochu tábornok, mióta Versaillesban lakik, elfeledte-e Parist? Egészen kitörölte-e emlékezetéből az imperialis és a prae-imperialis fővárost? Azt képzeli-e, hogy a „Boulevard des Italiens" Rómában van? hogy a,,Vaudeville" és a „Vr.riétés" olasz szinházak? hogy a
„Mabille" flórenczi intézmény, és hogy Teréza
nápolyi énekesnő? Vájjon a kankán olasz találmány-e? A boulognei erdő Flórenczbon van-e, s
az ott kocsiká> ó hölgyek vájjon Velenczének
vagy Milánónak leányai-e?" stb.
Mindez elég erős visszatorlás. Ha a romlottságot ez érteli mben veszszük, az kétségkívül nagyobberővel uralkodik Parisban, mintEurópabármely városában. De nem uralkodik jobban Francziaországban egészben véve, mint a többi európai országokban. S ez az a pont, a mit az emberek
rendesen el felednek. Francziaorczágot Parisról ítélik meg, s minthogy Paris a legfrslettebb főváros,
következtetik, hogy a franczia .a legfeslettobb
nemzőt. De ez a következtetés igazságtalan. Bár
kicsapongó, ledér és romlott is az élet Parisban,
a franczia vidéki, élet se nem feslett, se nem kicsapongó. Sőt joggal lehet mondani , hogy ha a
szeméremnek és 8züziességnek székhelye és kedvencz tanyája van valahol, az a kis franczia vidéki városokban van. Paris romlott, nom mivel a
franczia erkölcstelenséget képviseli, hanom mivel
falain belől összpontosítja minden eszközét és alkalmát a kozmopolita kicsapongásnak.
így az olaszok visaeavágása csak annyiban
jó, a mennyiben magát Parist illeti. De nem olyan
találó, ha Francziaországra viszszük. Meglehet,

hogy Paris feslettebb váro3, mint bármelyik szik nemcsak Olaszország hagyományos gentilezzdOlaszországban, s mégis egészben véve a fran- jával, nemességével, hanem a miveltsóg legelső és
czia romlottság kevésbbé szemet-szuró, mint az leggyöngébb elemeivel is. Avagy különös-e, hogy
az ilyen állapotok közt fölnevelt fiuk, szemlélve a
olasz.
Bizonyos vonakodással mondunk Ítéletet, rendes látványokat, s hallva az olasz városok mins olyan vonakodással nyulunk a tények vizsgála- dennapi pletykáit, hivalkodókká, ledérekké, festához, a melyekre ítéletünket alapithatjuk. Meg- | lettekké, s Trochu frázisának egy értelmében
valljuk, bizonyos kedvező előítélettel vagyunk az romlottakká lesznek? Ha az emiitett állapotokban
olaszok iránt. Modoruk elbűvöl a társaságban. nem volna elég magyarázata az eredménynek,
Méltányoljuk átalános szeretetreméltó természe- teljessé teszi annak kimagyarázását egy ostoba es
tüket. Szeretjük a parasztság és kézműves osz- szerencsétlen társadalmi szokás, mely Olaszországtály természetes udvariasságát. Csak egy hibát ban érvényben van. E szokás nom engedi, hogy a
kárhoztatunk bennök: vad és esztelen kegyetlen- magasabb családok sarjadékai az orvosi vagyjooi
ségüket az oktalan állatok iránt. De ez a tudat- pályára lépjenek. A magasabb társadalmi helyzetű
lanság eredménye, melyet sem a kormány, sem a fiatal emberek közül egyetlen egy sem megy a
papság nem igen igyekezett eddig eloszlatni. E törvényszék sorompói közé. S világos, hogy a
mulasztás sok idegenben azt a véleményt támasztá, léhaságnak és ledérségnek igen nagy előmozdíhogy az olasz parasztság átalában véve baromi és tója az, midőn a jobb családokból született fiatal
gyáva, a mely vélemény nagyon távol van az emberek előtt csak három életmód van nyitva :
igazságtól; ösztöneik legnagyobb része igen jó, vagy állami szolgálatba lépni, vagy a hadsereghez
annyira, hogy az bánt bennünket igen nagyon, beállani, vagy elkölteni örökségüket olyan módon,
miért nem nyilatkoznak gyakrabban megfelelő hogy a legtöbb gyönyört a lehető legkevesebU
magaviseletben. De ha az alkalmat, melyet az adóssággal szerezhessék meg.
Olaszországban való tartózkodás nyújt, fölhaszEnnyit a romlottság egyik fajáról. Azonban
náljuk vizsgálódásra, kénytelenek vagyunk meg- igen valószínű, hogy Trochu tábornok még valami
engedni, hogy a feslettség vádja nem alaptalan, mást is értett eme szó alatt. A mai angol nemzelegalább a nagy városokat illetőleg. A parasztság dék oly keveset tud a közigazgatás hivatalnokaiés a kisebb vagyoni osztály ellen keveset hallunk, nak megvesztegethetőségéről,hogyalig hiszi annak,
s azt hiszszük, keveset is lehet alaposan állítani — lételét más országokban. Csupán említése annak,
hátrányukra. Hajlandók vagyunk azt hinni, hogy hogy valaki elmenjen a tengerészet főkormányzóezek magaviselete ép oly jó, mint a megfelelő osz- jáboz, s neki ötezer forintot felajánljon egy hajó
tályoké Francziaországban , Belgiumban vagy kormányzóságáért fia részére; vagy hogy egy úrnő
Angliában; s azt biztosan állithatjuk, hogy nin- fölkeresse az igazságügy-minisztert, s a sajtó által
csenek Európában mértékletesebb és szorgalma- való megtámadással fenyegesse, ha valamely vádsabb emberek, mint a kisebb gazdák a régi tos- lottnak Ítéletét nem enyhíti; vagy hogy valamelyik
kanai és luccai herczegségekben. De a felső és gazdag bankár tízezer forinttal kínálja meg a pénzközép osztályokról Olaszország gazdagabb váro- ügy-minisztert, ha őt valamely kölcsön kibocsá •
saiban hasonló jó véleményt nem mondhatunk. Az tásáról idejekorán tudósítja: oly különösen, csodáembernek csak figyelni kell a társas élet rendes sán és valószinütlenül hangzik előttünk, hogy vohangjára, s meghallgatni annak napi pletykáit, nakodunk megengedni annak lohetőségét. De hogy
hogy arra a meggyőződésre jusson, miszerint az ezek a dolgok megtörténtek a mai Olaszországerkölcsi törvénykönyv vagy nagyon engedékeny, ban, többek tudtával és még többek helyeslő belevagy semmi tekintetbe sem veszik. Egy nem igen nyugvásával : ez szerencsétlenségre nagyon is igaz.
szigorú, jól ismert diplomata szokta mondani Fló- Nem mondjuk, hogy a megvesztegetés vagy ferenczről, mikor ott lakott, hogy a legjobb bemu- nyegetés rendesen czélt ér, miután rósz rendszer
tatás az ottani tátsadalomra nézve, ha valakinek mellett is vannak becsületes emberek. De az
szép fogatja van és semmi jelleme. Es az idogenok- igaz, hogy nem költ az emberekben visszatetszést.
nek különös szokásaik, kik állandóan Flórenczben mint valamely kiáltó gyalázat. A vesztegetni aka
vagy Nápolyban laknak, igazolják azt a következ- rót vagy a fenyegetőt nem rugdalják le a lépcsőtetést, a mit az ember maguknak az ott szülöttek- kön. Nom rekesztik ki a tisztességes társaságból.
nek társalgásából elvont.
Az ajánlat nem tétetik nyilvánossá, mint szokatE romlottság fő oka világos: a férfiak lan és rendkívüli botrány. A közigazgatás alsóbb
rósz nevelése. Szándékosan mondjuk, a férfiaké. fokain való megvesztegetéseket minden habozás
Mórt az utóbbi években a nő-nevelés Olaszország- vagy vonakodás nélkül gyakorolják , s az olasz
ban jelentékenyen javult; s egészben talán a mi- parasztnak véleménye az, hogy minden kormányvelt olasz nők kitünőbben vannak nevelve, mint a hivatalnoknak megvan a maga ára, s hogy az adó
franczia nők. Mindenesetre a nők, egyre-másra nem valami határozott szabály, és az adófizető
véve, fölötte állanak miveltség tekintetében a gazdagsága vagy szegénysége szerint vettetik ki,,
hanom az adószedőnek adott ajándék kicsinysége
férfiaknak.
Mi nom azt mondjuk, hogy egy olasz fin vagy nagysága szerint.
nom tanul eleget. A mi magukat a könyveket
Mi nem óhajtjuk túlozni a vádat Olaszország
illeti, ép annyit tanul, mint egy angol gyermek, ellen, sőt szeretnők , ha egyátalában nem lehetne
néha sokkal többet. De mindazon nevelés, a mit vádolnunk. Az is igaz, hogy a „romlottság", leghelyes rendszer mellett a fiuk egymásra gyakorol- alább an iák egy neme, megvan más országokban
nak, hiányzik. Nincsenek nagy játszó-tereik, nin- is. De azt hiszszük, hogy más országokban még
csenek egészséges, testgyakorló játékaik, hol bá- sincs ilyen kiterjedésben, s hogy nem színezi anytorságukat és erejüket kifejtsék; nincsenek gyakori nyira a nemzeti életet, mint Olaszországban. Máérintkezésben az iskolatársak tömegével, a hol sutt az emberek kénytelenek valamit csinálni is a
egészséges közvélemény képződhetnék. Hazulról hivalkodáson kívül. Dolgozniuk kell, s a dologban
fölmennek az iskolába, elmondják leczkéjüket, s töltött élet nem fér össze a gyönyörért történő
azután ismét haza mennek, keresztül a városon. élettel, mint a hivatalkedók nevezik. Csak keveAzzal mulatják magukat, a mit látnak, hogy más fiuk sen űzhetik azt a bolondságot és ledérséget, mely
és fiatalemberek mit tesznek. Kószálnak. Nincs más egy „jó családból" származó olasznak mindennapi
szórakozásuk, minthogy őgyelegjenek föl és alá, életét jellemezni látszik.
hogy végig sétáljanak a Chiaján vagy aCascinen, s
Mindamellett mi nem esünk kétségbe Olaszfecsegjenek a nőkről, a kik ott elhaladnak, s fogataikról, öltözetükről. Mindaz, a mit látnak és hal- ország jövője fölött. Más nemzetek is túlélték és
lanak, hiúságról, ledérségró'l, feslettségről szól. kinőtték a romlottságot: történhetik oz ő vele is.
Bizonyos gyenge és férfiatlan alaphangja van az Olaszország még ifjú, mint alkotmányos ország;
egész életnek. Nincsenek talán nyilt, szembeötlő, épen ugy ifjú, mint nemzet; s nem várhatjuk tőle
kiáltó bűnök az utczákon, de az egész társadalmi joggal az érettségnek erejét és erényeit. Minrendszer ugy van szabályozva, hogy átsiklik azon, donesetre megvannak saját erényei, melyek megés könnyűvé teszi azt, a mi minden más országban nyerik részére a világ jóakaratát; mig vétkebűnnek tekintetnék. Nincs nyilt, magamutogató itől megszabadulhat. A mennyiben ezek nyilvános
bűn, de van nem kevés rejtett tisztátalanság; életét érintik, a hosszabb ismeretség a szabad
s a hol tisztátalanság nincs, ott van ledérség. kormánynyal, s aparliamenti viták kutató folyama
S az a mi mindonekfolott meglepi az idegent azokat gyöngitoni fogják. A mi társadalmi bűOlaszországban: az a nők iránti tisztelet teljes neit illeti, ezen legjobban lehet segiteni ugy, ha
fiainak férfiasabb nevelést ad, tehetségeiknek és
hiánya.
becsvágyaiknak uj pályákat nyit; ha a bírákat
Még az udvariasságnak az az álorozája olyan állapotba helyezi, hogy felül álljanak a megis alig van meg, mely Francziaországban igazi vesztegetésen és megvotésen ; 3 ha sürgetni és
udvariasság gyanánt járja. Az olasz városokban a gyakorolni fogja a nők iránti lovagias tiszteletnek
nők megszólításának olyan nyers, durva módja még eddig meglehetősen ismeretlen erényét."
divatozik, olyan illotlen magaviselet a nők jelenlétében, s olyan átalános figyelmetlenség a nők
érzelmei iránt, a mely megegyeztethetlennek lát-

nyitva néhány óráig a két vakondokszem nagyságú
ablaktábla, már alkonyat felé sürü szalma-fedőt
Megjöttek a hosszú unalmas téli éjszakák borítanak a bekapcsolt táblák fölé, s aztán odaSötét arezukon nemcsak a nyugalom, — a halál bent ül a család este 4 órától reggel 7—8 óráig,
képe ül. Minden vonás,'melyből e sötét kép össze- egy kis szobában 6—8-an összeszoritva; a szalmátéve van, egy-egy rósz jel, — jól ismerjük őket val körülpántozott ajtót pedig valahányszor ki kell
láttukra szorongó sejtelmek fognak el.
valamelyiknek menni, mindannyiszor hirtelen
Caoda-e, ha a legutolsó kunyhóba sem akar- besurranva, oly nagy sebten rántja be maga után,
ják bebocsátani ?
mintha valaki állana mindig odakint, kinek oly
Ott pislog a mécs a tölgyfa asztalon, mellette szívesen ajánlgatják hogy „künn tágas!"
ül egy pár szundikáló arcz még, mig amoda hátSzegény emberek! hogy igyekeznek e lehető
rább a kemencze körül álomra szonderült apraja legkisebb nyilason ki s be osonni, sőt még az
és nagyja, — hiába már nekik az egyedül nem ablakrepedéseket is betömni, nehogy az, ki odakint
álmos anyóka meséje, ha megáll egy porezre, a áll nagy fehér bundában, valamiképen be jöjjön.
nagy csendességben csak az orsó porgése hallszik Pedig ha tudnák, hogy az nekik jóbarátjok! — s
8 a czicza dóromból.
ép azért, mert jóbarátjok, ha nem eresztik be az
Miért pislog a mécs, mitől hamvad a tűz, s ajtón, tehát bemegy az ablakon, vagy ha útját
mitől jő oly ellenállhatlan álom a szemekre, mig állják itt is, akkor keresztül búvik a falon, — de
kint a vihar zúg, s tördeli a temető lombtalan neki mégis odabent kell lenni, mert ő meg akarja
akáczfáit ?
menteni e szerencsétleneket ez éjjel ama gonosz
Odakint az élet, idebent a halál előjátéka szellemek általi megfojtatástól. — A vizsgálatok
indult meg, és pedig mindkettő ugyanazon finom azt mutatják, hogy ilyenkor a levegő épen a falon
légi szellemkékkel. Itt repkednek ez ismeretlen szivárog keresztül ki és be, és pedig annál nalények mindenütt körültünk, s ugy hozzánk si- gyobb mértékben, minél inkább ki akarják szorímuinak; de ám jól vigyázzunk, az egyik a mási- tani az ajtón és ablakon.
kat követi,— az egyiknek fehér, a másiknak fekete
Hogy a falon keresztül, bármennyire be legyeszárnyac8kái vannak. Ezekrosz szellemek;ők ültek nek is azok mészszel és czementtel tapasztva —
le most is a tűz lángja fölé, azért pislog, hamvad. föltéve, hogy azok nem nedvesek is egyszersmind —
A lég, mely körülveszi ott e kis szobában ily nagy mértékben átmehet és át is szivárog a leszendergőket, tartalmazza mind a szellemkéket; a vegő, azt PettenkofFer észlelései kétségen kívül hefehér szárnyuakat élenykéknak hívják, a fekete lyezik. O ugyanis a fal egy részét kívülről is, belülszárnyuaknak neve pedig ssénenylce; aprók nagyon, ről is üveglappal befödve, s az igy beborított részt
és olyan könnyük! nincs az a szem, mely egyenként aztán a fal többi részétől bádog lemezzel elremegláthatná őket, — nem csoda tehát, ha mi gyarló kesztve, midőn az egyik oldalon ez üveglemez alá
halandók nem láthatjuk. A légben hol az egyik- fújt, a fal másik oldalán az üveglemezen levő
ből, hol a másikból van több jelen, s jaj annak, nyílás előtt égő gyertya lángját eloltotta, vagyis
kinek oly helyen kell élni, honnan a fehérkék már a falon keresztül a gyertyát elfújta. Közelebb
megszökdöstok, s a feketék jöttek helyökre, amazok hazánkban is a természettudományi társulat ülémagukkal viszik az ő életét.
sén.dr. Than Károly tanár téglafalon mutatta be
Az, ki egy sötét csapszék fojtó légkörébe lép, e kisérletetet, s igazolta Pettenkoffer ez állítását.
csakhamar megérzi, hogy mily más itt a lég, mint
A falak tehát, habár vastagságuk s szerkea szabad ég alatt volt. A különbség ama kis szel- zetükhöz képest lassabban is, do mindenesetre
lomkék megváltozott egymáshozi arányából szár- folyvást bocsátják magukon keresztül ki s be a
mazott. A tudományos vizsgálatok bebizonyítot- levegőt, ugy hogy tehát minden igyekezet, mely ezt
ták, hogy rendes viszonyok közt a szabad levegő- meg akarja akadályozni, csak hiu törekvésnek
nek 21 század része élecy, ellenben csak 4—6 bizonyult be.
tizedrésze a széneny. — Ha azonban az emberek
Minél jobban elzárjuk ugyanis az ajtó- és

A szellőztetés.

által lakott területek levegőjét vizsgáljuk,
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ugy

találjuk, hogy
a jó lakszobákban
5—7,
a beteg-nzobákban már
24,
a népes termekben
32,
a korcsmákban
49,
az iskolákban pedig
72
tizedezred rész a szénsav-tartalom, a midőn egyszersmind az éleny-tartalom többnyire hasonló
jnérvű apadást mutat.
Ha tudjuk már most, miszerint az élet, az
egészség fentartására számtalan körülményeknél
fogva a levegőnek épen rendes éleny-mennyiségére van szükségünk, ellenben a széneny ellenkezik
mindenféle egészségi érdekeinkkel: akkor képzelhetni, hogy mennyi veszteséget szenved egész
életén át az, ki akár tudatlanságból, akár gondatlanaságból nem ügyel eléggé arra, hogy azon
környezet, melyben napjait tölti, ha minden
másnak híjával van is, legalább a jó levegőt ne
nélkülözze.
A bevett eledeleknek táp.áló képessége, testünkbon az anyagoknak legjobb szétoszlása, a
rendes vérkeringés, minden legkisebb szerveinknél egészséges működése, s ezzel együtt a nyugodt
kedély, vidámság és jó kedv — mindez alapjában
a levegő éleny-tartalmától függ. Az, mit a gazdag
dőzsölő, a ki tudatlanságból egész napokra kényelmes szobájába zárja be magát, élete későbbi
szakaiban a világ minden kincséért sem szerezhet
meg, t.i. a teljesen jó egészséges életerő — ingyen
jutott sorsául a szegény pásztornak, ki napjait az
erdők és mezők szabad levegője alatt töltötte.
Ha a test életére szükséges föltételeket vizsgáljuk, rendesen ugy tapasztaljuk, hogy az emberek azokat nem becsülik illően, a melyek megbecsülhetlenek, a molyeket a bölcs gondviselés ép
azért adott oly nagy mértékben, ingyen mindon
fáradság nélkül rendelkezésünk alá, mivel reá
legnagyobb szükségünk van, s a melyek, ha nem
volnának ily könnyen kaphatók, a legkeresettebb
és legdrágább czikkek volnának, ugy hogy a szegénynek el kellene veszni nélküle, — pedig ám
akkor nagy része és java elveszne az emberiségnek.
Hogy a tudatlanság miatt nom ismerve saját
érdekét, mennyire épen ellene dolgozik annak
az ember, e hideg C3Íkorgós napokban mindennap
van alkalmunk látni. A régi, ó divatu, paticából készült házon adeczemberi rövid napokban aligvolt

ablaknyiláaokíit, midiin oda kint hideg van, a llév-

mérséki különbség annál nagyobb lesz a szoba és
az udvar levegője között. Igende ugyancsak a
tapasztalatok szerint a falakon keresztüli légáramlás is annál nagyobb lesz, igy pl. egy óra alatt
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fris levegő jött be egy szobába a falon keresztül,
vagyis mint látható, minél nagyobb volt a belső
és külső lég közti, különbség, annál több lég
jött be.
Itt is tehát a lőhető legszebb rendet és legbölcsebb intézkedést találjuk a természetben. És ez
intézkedés helyességét különösen akkor látjuk
be, ha tudjuk, hogy a: emberi természet olyan,
miszerint lassanként könnyen megszokik mint a
jóhoz, ugy a roszhoz is. A tapasztalás hangosan
bizonyítja e tételt.
Hányszor van, hogy egy alacsony, egészségtelen utczavégi korcsma fojtó légkörében vidáman hadonázva találunk az asztal mellett ülni
két-három borozó polgártársat, kiknek ugy látszik, legkevésbbé sincsen tudatuk arról, hogy a
szobában valami rósz volna: a levegő, — mig mi,
kik a kocsiról leszállva, csak most lépünk bo a
szabad ég alól, majd megfulunk az első pillanatban o fojtó gőzkörben, — de aztán lassanként
mi is megszokjuk.
E megszokás azonban korántsem igazolja a
bajt. Azok, kik ily rósz légkörhöz megszoktak,
hiába érzik benne jól magukat: arezukon, a belső
esti állapot e leghívebb hőmérőjén látható, hogy
mi különbség van köztök és a szép üde piros arczu
hegyi lakosok között.
Látva a természet ez aggódó gondoskodását,
az a kérdés merül föl előttünk, hogy tehát csakugyan valami oly lényeges kelléke az emberi életnek a fris levegő? — mert hiszen ha csak élvezeti
zikk volna, nem tolná igy ránk mintegy erővel a
természet, — bezzeg a borral, kávéval stb. nem
erőltet igv bennünket.
Igen! a fris levegő az emW élet-szüksége.
Minthogy a levegőnek t. i. csak 21 század része
az éleny, a többi pedig a csekély szénenyen kívül
majd mind a lélegzésre alkalmatlan legényből áll:
tehát sokkal több levegőnek kell a tüdőben magfordulni, mintha az egész élenyből állana. Az,

hogy a lég nem egyedül az emberre nézve hasznos
élenyből áll, szintén nagyon bölcs intézkedése a
gondviselésnek, mivel ha csak tiszta éleny vétetnék be a tüdőbe, az csakhamar elpusztulna, mintegy elégve, s igy az emberi élet nagyon mogrövidülne. Hogy a nagyon dús éleny-tartalmu levogő
valóban káros volna az emberre, mutatj i azon
tény, hogy a tüdő még a mostani 21%-nyi élenyt
sem veszi ki mind a levegőből, hanem logfeljebb
csak 10%- ig szivja azt ki, de ép azért, minthogy
egészen igy nem használja ki, szükség, hogy minél
inkább a szokott mennyiségű éleny legyen meg a
levegőben, vagy különben, -hogy az minél gyorsabban forduljon meg a^üdőben. A kísérletek
szerint egy felnőtt emba „^körülbelül 190 köb
láb levegőt kell bevonni tüdejébe óránként, ha azt
akarja, hogy e szokott éleny mennyiséget megkapja.
Minthogy azonban mint mondánk a szokott
21°/,, éleny nem mindig van meg a levegőben,
hanem a népe3 termekben nagyon leapad az, mig
a 4 tizezredrész széneny megfordítva 20—70 tízezredrészre fölgyarapodik, ezért mulhatlan szükség, hogy kivül is ugyanazt tegyük a szoba levegőjével, mit tüdőnk tesz. A mint a tüdő t. i. gyakrabban vesz be levegőt, ha az már roszabb, mint
ha jó, mivel csak igy kaphatja meg az óránkénti
szükséges éleny-mennyiséget: ép ugy a szoba
levegőjét is gyakrabban kell cserélnünk a külsővel, kivált ha átalában rósz levegőjű vidéken
élünk.
Ez a tulajdonképeni szellőztetés.

A szellőztetés, mint láttuk, magától is történik, azonban többnyire olyanok az ember körülményei, hogy QÍ nem volna elegendő. így pl. csak
a legközönségesebb esetet említjük fel.
Az egészségügyi meghatározás szerint lakszobául egészséges embernek 800, betegnek pedig 1000 köbláb, vagyis amannak körülbelöl 3*7
ennek pedig 4-6 köb ölnyi területre van szüksége,
hogy naponként, mesterséges szellőztetés nélkül is,
illő mennyiségű élenyt tartalmazó levegőt kaphasson. Azonban, ha a laktanyákat megtekintjük, ugy
találjuk, hogy mig
Hannoverában
700—800,
Angliában
550—600,
Oroszországban már csak
420—495,
Ausztriában
400—480,
Francziaországban pedig
42—-60(!)
köblábnyi terület jut egy-egy katonára. — Hasonló vétles eltéréseket tapasztalunk más intézetekben, sőt az egyes szegényebb sorsú családok lakásaiban is, hol egy 5 —6 köbölnyi területű
szobában gyakran 8—10 személy összezsúfolva
tölti napj lit és éjjoit.
Ily esetekben aztán csak két választás áll
előttünk, vagy a lakszobát nagyítjuk meg, vagy
gyakrabban uj levegőt bocsátunk be. Minthogy
az előbbi nem oly könnyű, mint az utóbbi, tehát
ez a szokott kisegitő szer. S hogy valóban menynyire lehet segitni ez utón a légszükségen, bizonyítja egy amerikai hajó példája, mely rabszolgákat szállítva, e lekötözött szerencsétlenekkel anynyira tömve volt, hogy alig jutott egyre-egyre teste
területén kivül 1—2 köb lábnyi terület. A hajó
elejére és végére alkalmazott léghajtó készülékkel
azonban folyvást fris tengeri levegőt árasztva el
folettök, a mint lekötvo ott feküdtek egymás mellett zsákokként e szerencsétlenek, — a hetekig tartó
tengeri ut alatt mégis életben sikerült ő-et rendeltetésök helyére szállítani.
Dapsy L.

A mai Be th le h e in.
(Kgy utazó naplójából.)

A mint Bethania felé lovagoltunk, rongyos
arab gyerkőezék ugráltak lovaink elé, uton-utfélen ordítozva: „Uram, erre tessék jönni, én megmutatom Mártha házát." A másik: „Erre forduljon, itt a Lázár sirja." Alig tudtunk tőlök mégszabadulni, száz kéz nyújtotta felénk rézszinü
piszkos tenyerét. S csakugyan e falutól körülbelöl
egy negyedórányi távolra van, az arabok mondája
szerint, a Mártha házának romja. Sziklatömeg ez,
s közbül van egy olyanforma kő, moly egy fejét a
földre hajtó állathoz hasonlít. Azt mondják, hogy
ez az a szamár, melyen Isa (Jázus) ült. A mint
belépatt vele Mártha házához, azt kővé változtatta. — Bennünket azonban B :thlehem, a megváltó születésének helye érdekel, az utleirás más
adatait mellőzve, csak azt közöljük, mi o falucskára vonatkozik.
Bethlenem igazán csinos kis falu. A lejtős
sétányon kő:nivesek foglalkoztak, a lakosok esi-
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nosak, a közeli kertek aránylag igen gondozottak.
A palesztinai szőlőskerteket jellegző sajátságos
kőfalak, s őrtornyok itt vannak legfelsőbb tökélyre
vive, s habár nem láttuk is az elhíresztelt bothlehemi női szépségeket, jól esett látni fátyolozatlan
női arczokat, tudva, hogy még e turbános fejek is
velünk egy hitet vallanak. A bethlehemi keresztyének messze vidéken ismeretesek szorgalmukról,
kitartó gazdálkodásukról, mert az egész tájékon
másutt nem lehet látni sehol oly jól mivelt földet.
De azért Bethlehemben nem tanácsos az idegen
utasnak sokáig mulatni. Van ott széles térség,
mely több zárda közt a születéshely templomához
vezet, itt aztán folyv J 't tolongás, kiabálás van,
mi miatt az ember fi"°^^saknem megsiketül.
Bethlehem szent emlékek s ereklyék árupiacza, s a főtér a templom ajtajánál van. Minden
zarándok itt találkozik. Hebronból, Jeruzsálemből,
Jerichóból, s a Holt-tengertől minden ut itt öszpontosul, s különféle tárgyakat, olvasókat, faragványokat tukmálnak az utasra. Egy vöröskabátos
fíczkó fonalra fűzött színes gyöngysort dobott
föl egészen arczomig; versenytársa kengyelembe
kapaszkodott, s rekedt hangon kiáltá: „ebből
végy, én olcsóbban adom, mint az." Nem tudtam
megszabadulni, egész sereg vett körül, mindenütt
gyöngyöt, olvasót tartva elébem. Alig tudtunk
keresztül hatolni; a kik hátul maradtak, s nem
vettek, lovaik hátára kaptak elegendő ütleget.
Voltak itt más idegenek is. Gyalog zarándokok
is jó számmal gyűlnek egybe, de legtöbb köztök
orosz alattvaló. Fegyverük, ruhajok tele volt már
szent jelvényekkel; báránybőr-bekecsük, nagy
süvegjük csakúgy gőzölgőit a nagy forróságban.
Mindegyik vett gyöngyöt s ereklyét, egyik rész
azért, hogy majd otthon dfága
árért adja el, a másik rész pedig,
hogy balsorsában s halála óráján
talizmánja legyen a szont földön
vásárolt jelvény.
Sokára bírtunk a tömegen áthatolni, mig a keresztyén építészet
eme legrégibb építményébe juthatánk. E kápolnát 327-ben Heléna
császárné épitteté, s IV. Eduárd
angol király emeltette templommá.
Mig a jó öreg barát a felott
sopánkodik, hogy ma már még
olyanok is látogatják e szent helyet, kik nem az egyedül idvezitő
egyház tagjai: a gyöngyárusok
még ide is betolakodnak, s még
élesebb vásári hangon diktálják
reánk áruikat. S ezekre nem haragudott az Öreg barát, mig az
roszul esett neki, hogy armeniai,
görög 8 reformált keresztyének
vele egy fedél alatt akarnak imádkozni. Kértük, hogy egy pár órára
hadd meneküljünk e tolakodó kofák elől zárdájába, hol felséges
narancsvizet ittunk, s birálgattuk a fejedelmoknek falon függő képeit. Innen egy sziklába
vágott szűk folyosón keresztül nagy hosszúkás
barlangba vezetett egy másik barát. A barlangban
több gyertya égett, a falon több középkori szent
képo függött nagy aranykeretben, ezüst lánczon
lámpák libegtek, mi magukat a képeket is látszólag mozogtatá, s az egész jelenetnek kisérteties
fényt kölcsönzött.
Velünk együtt orosz parasztok is érkeztek o
helyre, tátott szájjal hallgatták a mint vezetőjük
tekintélyt, s korlátlan hitelt követelő hangon
minden egyes holy, kép, virág, s márványkő
szentségét reájok erőszakolá. A barlang végén
egy félkör alakú fülke látszik fehér márványnyal
kipadolva, s ebbe ezüst csillag van beverve. A
zarándokok e helyre csaknem hasukon csúsznak,
a hideg kőre szegezik ajkaikat, s fennhangon
imádkoznak. Itt van aztán igazán tolongás, mindegyik siet, hogy hamarább érinthesse gyarló
csókjaival a szent helyet. A csillag fölött több
kis ezüst lámpa lobog, s fényénél latin nyelven
olvashatni: „Itt született Jézus szűz Máriától."
A fülke mellett folyvást két török katona áll őrt,
nehogy a lelkesedés a keresztyén buzgói kodók
közt rendőri kihágássá változzék. S e török katonák oly szánalmas mosolylyal tekintik a követ
csókoló híveket, a szent képek, szobrok, f'aragványok előtt térdeplő áhitatoskodókat, mintha kétkednének józan eszükön, mert az ő prófétájuk
őket arra tanitá, hogy még a képfestés s szoborfaragás is bűn, s ezek messze vidékről, tengereken
át vándorolnak ide, hogy egy márvány fülke, 8
régi festmények előtt leboruljanak.
Különben is nagyon kétséges, hogy e helyen

lett volna Jézus születéshelye, mert az inkább jussanak, minden gonoszságot elkövetnek. Az ez
kősziklába vágott koporsó, minőt a zsidók hasz- idő alatt a zárdában töltött idő, a könyvtár használtak, s nem valószinü, hogy Mária ily helyre nálata, sz. Brúnó, a karthausi rend alapitója müvonult volna el, s itt aligha lett volna jászol. — veinek olvasása, a karthausiak sajátságos isteni
Hallottuk azt is, hogy az eredeti jászol nem lát- tisztelete, s az, miként ássák naponként, majd teható már Bethlehemben, mert azt Rómába vitték, metik bo, s újra ássák meg a kertben saját sírjais ott egy nagy templom legnagyobb disze. Meg- kat, érlelte Eötvösben azon elhatározást, hogy
mutatták még a bölcsek állomáshelyét, szont Je- ezek benyomását valamely költői műben feldolromos barlangját; de megvallva az igazat, legjob- gozza. S igy jött létre lassanként a „Karthausi"
ban tetszett nekünk Bethlehem kies vidéke, az a regény, a melyről Eötvös maga nem egyszer mondta
gyönyörű táj, hol a pásztorok tanyáztak.
„vajha soha ne irtam volna", — mert az kedélyében igen sok szenvedést okozott neki. — Hogy mi
K. T. K.
volt ama rejtelmes történet, azt Eötvös sohasem
tudta meg. De hogy azon nő, kivel ekként találkozott, a spanyol előkelő arisztokraczia tagja vt>lt,
Egyveleg.
(nevét sohasem tudhatta meg,) azt onnét gondolta,
** (Eötvös „Karthausi"-jánák eredete.) Azon mert mire Parisba visszatért, arról értesüli, hogy
eseményt, mely b. Eötvös „Karthausi" regényé- az azon idő alatt Parisban tartózkodott, majd
nek mintegy alkalmi okul szolgált, igen érdeke- minden előkelő spanyol elment gr. Apponyi követsen irja le a „Pesti Napló" tárczájában Molnár hez tudakozódni b. Eötvösről és köszönő kártyáAladár, a mint azt neki a dicsőült emlikü férfi kat hagytak ott számára.
utolsó vele utazásakor elbeszélte. Ez egyszerű
= (A Trója melletti ásatások.) Az ásatások
történetkét a „Karthausi"-nak sok olvasója két- a hajdani Trójánál még mindig folynak, és pedig
ségkívül érdekkel fogja olvasni.—1870. szept. 3-án meglepő eredménynyel. A kiásott szerszámok és
Eötvös születésnapján indultak útra Karlsbadból fegyverekből, melyek durvaságoknál fogva a kőb. Eötvös, sógora s rendes fürdői ápolója Rosti korszakhoz látszanak tartozni, még egyéb tárPál és Molnár Aladár, megtekinteni a Walhallát. gyakra is következtettek, minőknek egy művelt
Kocsin mentek Falkenaunak Egerig, onnan vas- nemzettől kell származni. És csakugyan találtak
úton Regensburgig, hova este érkezvén, épon a is egy botüirást, melyet, sajnos, eddigelé nem tudsedani győzelem örömére világitottak ki. Sedán tak megfejteni. Tovább aztán cserépedényekre
világtörténeti eseménye, épen születésnapján, mély akadtak, melyek minden egyszerűségük mellett
benyomást gyakorolt Eötvösre, annyira, hogy köz- csinosak és még mindig szebbekre találnak, minél
lékenyebb lett és sok érdekes eseményt beszélt el mélyebbro ástak. Különösek a billikomok, melyek
saját életéből, s főlog ifjúsága korából és franczia- majd egy harang formájában jönnek elő, s alul
országi tartózkodási idejéből. Ez alkalommal be- korona formával bírnak, majd pedig mint rendkívüli pipák igen nagy füllel, s mindkét formában csak a felső részük~~ n
nél fogva állíthatók fel. A talált
bögréknek három lábuk van, s a
nagyoknak kissé hátra hajlott nya•
kuk. Hogy az ásatások csakugyan
a régi Trója helyén történnek, azon
alig lehot már kétketni.
** {Ujabb ásatások.) Ephesusban Diana temploma romjainak
kiásására Wood angol régész engectólyt kapott a, szultántól.

Az

ásatások megkezdetvén, máris
nagyszerű építészeti remekre akadtak a nagyhirü s Herostrates által
fölégetett Diana templománál.
** (Guizot, Thiers és Bismarck.)
A mexikói német követ kéziratgyűjteményében következő három
autogramm van közvetlenül egymás mellett. „Hosszú életemben
két bölcs szabályt tanultam meg;
az egyik: sokat megbocsátani, a
másik: semmit sem felejteni. Gui>'
Kaukázusi falu télen.
zot." E sorok alá Thiers a következőket jegyezte: „Egy kis feledészelte el a „Karthau-i" regény keletkezésére vo- kenység nem árt a bocsánatadás őszinteségének.
vatkozó történetkét is. Eötvös ifjabb éveiben Thiers." A lap alján pedig Bismarcktól olvasható
ugyanis huzamosabb párisi tartózkodása után e mondás: „Részemről azt tanultam meg éledéli Fruncziaországban nagyobb körutat tett, s temben, hogy sokat feledjek, és sokat bocsáttasez alkalommal jutott a félreeső kies Chartreux- sak meg magamnak. Bismarck."
höz is, hol a karthausiak zárdáját akarta meg** (Persiai követség.) Persiából követség értekinteni. A zárda külső kapujához érve, ott két kezik Parisba jövő jan. 9-ik vagy 10-én. E köhölgyet talált, kik a zárdában levő fiatal roko- vetségnek élén Nazar-Agha, a sah régi minisztere
nukkal minden áron és sürgetősen beszélni van; a személyzetben még öt persiai tőméltóságu
akartak, de kiket a kapu őre, bár a legerősebb egyén leend: Mohamed kkán, Narimán-khán,
női fegyverhez, a hangos zokogáshoz folyamod- Mirza-Yusuff, Mohsin-khán és Aschan-bey. E
tak is, beoreszteni nem akart. Eötvös magára persa. követség a Hotel du Louvreban száíland
vállalta a közvetítői szerepet, s a zárdába men- meg teljes számú nagy kíséretével együtt, melyvén, az illető fiatal embert fölkereste, tudat- ben több titkár és számos cselédség van. A köván küldetése czélját s a tudott körülménye- vetség Francziaországba uj kereskedelmi szerzőket, de a fiatal embertől azon választ nyerte, dés kötése végett jön, s a köztársaság elnökének
hogy felavatása előtt már nem akar kijönni a a sah-tól levelet és gyémántokkal nagyszerűen
zárda kapuján, tehát a mi közelendője van, azt díszített oroszlán- és naprendjelt hozza meg. A
irja le, s azt ő — t. i. Eötvös kézbesitendi. — követség június óta van útban; mintegy hat hétig
A hölgyek közül az egyiknek, a ki a fiatal kart- tartózkodott Taurisban, a 15 napig Tiflisben, jehausival minden áron beszélni akart, s a ki azon lenleg pedig Konstantinápolyban van. Nazar-Agha
véleményben volt, hogy e fiatalembert elcsábí- a főkövet Ispahán környékén igen sok malomnak
tották a zárdába lépésre,— négy nap kellett, inig tulajdonosa s mintfgy 45 milliónak ura.
beszélni valóját leírta, előadva abban egy bonyo** (A könyvek óriása.) Az angol nyilvános
dalmas hosszú történetet s gonosz cselszövények könyvtárak legtöbbjében egy óriás könyv költi fel
egész sorát. A fiatal embernek Eötvös átadván ez a figyelmet, mely 4 öl hosszú és két öl széles, ha
iratot, az azt átolvasta és kijelenté: hogy ő határo- pedig felnyitja az ember, féllábnyi diszes betűkzott, ő marad a zárdában és leteszi a fogadalmat. kel az angol hősök neveit és életkorukat látja fölMidőn Eötvös e választ, a nővel tudatta, azon le- jegyezvo a könyvekbe. A könyv czirne: „Az angol
irhatlan fájdalom vett erőt, annyira, hogy Eötvös hősök Panthoonja." 1832-ben, Londonban nyomlovagias feladatának tekinté őt el nem hagyni, ták, de csak száz példányban.
hanem elkísérte az első nagyobb állomásig. Út** (.4 bajorok vesztesége.) A német-franczia
közben a nő a legszenvedélyesebben szidalmazta a háborúban összesen 130,000 bajor katona vett
cselszövőket, az árulókat s a papokat, kik csak- részt, 8 ebből az összes veszteség 16,654 emhogy a közéjük lépők után gazdag örökséghez ber volt.
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teljes jegyzéke adja meg a szokott naptári jellemet.
Balesetek, elemi csapások.
— Valóban óhajtandó volna, ha minden vidéki
** (Egy kocsi,) a melyben három férfi ült,
— („Közkönyvtáraink sas egy országos könyv- naptár igy foglalkoznék saját vidéke érdekeivel,
decz.
23-án az állatkert mögött akkor haladt ketörténelmével,
helyiratával.
Az
összesen
7
ivre
tár.") E czim alatt jelent meg három czikk a
resztül
a vasúton, mikor a bécsi gyorsvonat érkeP. Napló"-ban, s most külön lenyomatban 37 ;erjedő naptár ára 40 kr.
zett;
a
vonat elgázolta a kocsit, s két benne ülőt
lapon, Szász Károlytól. A tárgy fontosságán kivül
*• (Humbug.) „Népújság" czime alatt Feannyiban korszerű is, mert az országgyűlés épen renczy Sándor nevű ügyvéd újévtől kezdve olcsó messze kilökött, ezeknek semmi baja sem lett; a
most utasította, ismételve a kormányt: hogy egy áron politikai néplapot szándékozik megindítani, harmadik (Rickl János nevű pinezér) a kerekek
országos könyvtár felállítása iránt javaslatokat mely lap az előfizető-fogdosás azon különös ne- alá került, s szörnyet halt.
** (Nagy tűs.) Velenczében az arzenál e hó
tegyen. A kis röpirat alapgondolata az, hogy: sem méhez fordul, hogy azon esetben, ha 3000 előfiegy egészen uj teljes kÖDy vtár semmiből létesitése, zetője akad, évenként István napján 1000 frtot, 12-kén éjjel kigyuladt. Az épület kétemeletes; felső
sem a meglevő három közkönyvtár (múzeumi, 10 nyereményrészletre osztva, kisorsoltat előfize- részében a kezelő-hivatalok voltak elhelyezve,.
mig az első a letétemények megőrizésére szolgált.
egyetemi és akadémiai) mindenikének teljes könyv- tői között; az első nyeremény 500 frtos lesz.
Az egész épület megsemmÍ8Ült,mivel a lángok oly
tárakká kiegészitése nincs módunkban, de lehet** („A gyakorlati mezőgazda") czimmel Spor- erősen pusztítottak, hogy az oltásra gondolni i&
séges 8 czélszerü is volna, a három könyvtár
mindenikének saját körét kijelölve, a hármat zon Pál, a keszthelyi gazd. felsőbb tanintézet és alig lehetett. Az arzenál reggeli 1 órakor gyuladt
kapcsolatosan és tervszerüleg gyarapitani, hogy földműves-iskola igazgatója, népszerű gazdasági ki, s 3 órakor már csak puszta falakat lehetett
egymást kiegészitve, együtt alkossanak egy orszá- szaklapot indít. Előfizetési fölhívásában fölemlíti, látni. Az oltásnál többen megsebesültek, s a kárt
gos könyvtárt. A szerző meg is kisérti kijelölni hogy a legutóbbi népszámlálás szerint Magyar- 100,000 lirára teszik.
mindeniknek körét. — A kis röpiratnak ára nincs, honban van több mint 13,700 gazdatiszt, 36,000
** (Földrengés.) Oran város, Salta tartománymert a szerző csak barátai s az ügy iránt különö- bérlő és 260,000 nagyobb földbirtokos, azonfölül ban, kilencz óra hosszáig tartott földrengés által
sen érdeklődők számára vétetett belőle kevés egy milliónál több telkes gazda és kis földbirto- elpusztittatott. Kevés emberélet veszett el.
kos. A mezőgazdák ily roppant száma mellett
számú levonatot.
elenyészőleg csekély azon ismeretterjesztő eszközök
— („Gulliver utazásai,") az ifjúság számára. száma és hatása, melyek nálunk a mezőgazdák
Mi újság ?
Ki ne ismerné Swiftnek, az angol humoristák tud- és tanulásvágyát kielégíteni hivatvák. Gazda— (Az év utolsó vasárnapja) ezúttal az év
egyik legjelesbikének örökbecsü müvét, a Gulli- sági szakiskolánk kevés, szakkönyveink alig vannak,
utolsó
napjára esik, s igy ma Szilveszter estéjén
ver utazásait az óriások és a törpék országában! s milliókra menő száma mellett földbirtokosaink
Ki nem nevetett már Lilliput furcsaságain és és gazdáinknak — alig van egy-két gazdasági vehetünk bucsut olvasóinktól, kikkel a jövő évben
Brobdinuc (óriás ország) ferdeségein. E könyvet, szaklap, egyenként néhány száz előfizetővel. Szük- ismét teljes számban remélünk találkozhatni. Ez
melyet másfélszáz év óta ezerek meg ezerek nem séges és hasznos föladatnak találja tehát a kiadó utolsó számmal megy szét évi tartalomjegyzékünk
fogyó gyönyörrel olvasnak, most az ismeretes egy uj, a mezőipar minden ágára kiterjedő szakla- is:legjobb számadás a múltra, s azt hiszszük, legifjúsági iró Hoffmann Ferencz által németül az pot megindítani, melyben főfigyelmet a gyakor- jobb programm a jövőre. Munkatársaink közreműifjúság számára átdolgozva, azt hiszszük, hivatva lati irányra és valódi hasznavehetőségre akar for- ködéséről biztositva vagyunk jövőre is, s diszes
van Robinson után a gyermek-világ legkedven- ditani. — Az uj lap jövő januártól kezdve csoportjukat még több jeles névvel reméljük szaczebb könyvévé válni. Magyarul Nagel Bernát havonként 3-szor fog megjelenni, s előfizetési ára poríthatni, így megnyugodva, s olvasóinknakfés
adta ki Budán, kilencz szép szinnyomatu képpel félévre 2 ft. Az előfizetések Sporzon Pálhoz, mint munkatársainknak áldást kivánva, zárjuk be az
diszitve s átalában igen szép és Ízletes kiadásban, szerkesztőhöz és kiadóhoz Keszthelyre, vagy ó évet s várjuk az ujat.
melyhez képest ára 1 fr 20 kr. (kemény kötésben Pestre az Eggenberger-féle könyvkereskedésbe
** (Az ujonezozást) a kemény tél s a később
2 fr 40 kr.) valóban jutányosnak mondható. A intézendők.
várható rósz utak miatt hir szerint nem januárban,
kis olvasó közönség nagy élvezettel fogja olvasni
** (^i Tcertéssettel foglalkozó közönség) figyel- hanem csak a jobb időjárás beállása után áprilismindenütt, s azért nagy elterjedést óhajtunk és
mébe ajánljuk a „Kertész-gazda" czimü, Girokuti ban szándékoznak végrehajtani; orré nézve a korjóslunk is neki.
P. Ferencz által szerkesztett szaklapot, mely a mány törvényjavaslatot terjesztene elő.
** (Angol könyvek Magyarországról.) Az an- jövő 1872. évtől kezdve újított erőkkel jelenik
** (Gondoskodás.) A mostani kinevezés által
gol sajtó is lassanként mindinkább kezd foglalkozni meg. Ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt. — Hutirai hivatalukból elesett tisztviselőknek a fővárosi közMagyarországgal, igy pl. az „Athenaeum", e leg- Lukácsy Sándor „ A nép kertésze" czim alatt ad ki gyűlés jan. hóra megszavazta a fizetést, a tervezenevezetesebb irodalmi folyóirat, f. é. utolsó szá- kertészeti néplapot; bővebb ismertetés és ajánlat tet készíttet, hogy mi módon alkalmazhatná őket.
mában igéri áttekintését hozni jelen évi irodalmi helyett lapunk mai számában levő hirdetésére utal- Pesttől más városok is tanulhatnak.
viszonyainknak Vámbéry tollából. Longmann et juk az olvasót.
** (Hosszú minisztertanács) tartatott decz.,
Comp. kiadásában pedig egy „Hungárián Celebri26-án, délelőtt 10 órától este 8 óráig egyhuzamties" czimü mű jelent meg Wyatt kapitánytól. A
ban; csak félórára szakadt félbe, mialatt a miniszKözhité/etek, egyletek.
mü átalában véve az Athenaeum szerint érdekes,
terek ebédeltek. Tárgyát az országgyűlés elé terkivált némely részletek Hunyadi János, Eötvös és
** (A Kisfaludy-társaság) decz. havi ülése jesztendő törvényjavaslatok, a vasúti szerződés és
Deák életéből.
27-én tartatott meg Toldy Ferencz elnöklete alatt. a horvát ügy képezték. Ez utóbbi két ügy miatt
** (A „La Francé" czimü párisi lapban) igen A felolvasók sorát Szigligeti Ede kezdte meg, Lónyay és Kerkapoly miniszterek Bécsbe ntaztak.
érdekes és hosszú pesti levél van közölve. A levél Wohl Stefanie „Őszi merengések" czimü költői
** (Verseczen) gróf Lónyay Menyhért miniszleginkább a decz. hóban lefolyt parliamenti vitákkal elmélkedésével, melyet P. Szathmáry Károly fel- terelnököt 572 szótöbbséggel országgyűlési képfoglalkozik s ügyesen állítja össze a költségvetési olvasása követett: „A rege elméletéről, tekintettel viselővé választották.
tárgyalás mozzanatait.
a magyar rege-irodalomra." Beszél Eteléről, Csa•* (Prágából) távirják, hogy az ifjú cseh párt
— (Lapunk bezártával) veszszük Sayous E. báról, mint a magyar rege mytho-epikus alakjai- köréből Grego és Sladkovszky meglátogatták
párisi tanár ily czimü müvét „Histoire des Hon- ról. Azután a monda emberi természetű hőseiről: Kossuthot; az ó-cseh párt gyűlése pedig a fölött
grois et de leur littérature politique de 1790 á Kinizsi- és Lehelről, s Botondról. A mondából tanácskozott, hogy mint lehetne a magyar képvise1815" („A magyarok és politikai irodalmuk törté- rege vagy hősköltemény is lehet. A rege hit- lőválasztásoknál minél több szláv jelöltet megvánete 1790-től 1815-ig"). A szerző, ki hosszabb időt p ege, legenda, rege és népmese. Ezután Szász lasztatni.
töltött hazánkban s irodalmunk és történelmünk Károly mutatta be sikerült fordításban Burns né** (Kossuth és Ollivier) Kossuth Lajost e hó
tanulmányozásával ép oly behatóan mint elősze- hány szép dalát, melyekben jól vissza van adva az 24-dikén látogatta meg Napóleon volt miniszterretettel foglalkozik, jelen művévol csak kezdetét eredetinek közvetlen egyszerű szépsége. Ezzel elnöke : Ollivier. Van-e politikai jelentősége ezen
adja tanulmánya eredményeinek. A Parisban Ger- együtt Heine „Schöpfungalied"-jének több fordi- látogatásnak, vagy csak puszta udvariasság Ollimer-Bailliére kiadásában megjelent s egy nagyobb tását olvasta fel, melyből itt közlünk egy pár vier részéről Magyarország volt kormányzója
történelmi gyűjteménynek (Bibliotéque d'histoire verssort:
iránt? nem tudhatni. — Kossuthnak Valerio képcontemporaine) egy kötetét képező munkára még
viselő előre bejelentette a váratlan vendég meg„A mű anyagját, higyjétek meg
visszatérünk s mutatványt is fogunk közölni
érkeztét.
Ujjából senki sem szophatja.
belőle.
** (Olasz perek a pesti kir. táblán.) A napokSemmiből isten sem teremthet
ban
érkeztek
meg az első perek Fiuméből a kir.
Mint nem a földi költófajta.
— (Egy vidéki naptár) van előttünk, melj
táblához mint az első fokú fölebbviteli bírósághoz
előnyösen különbözik a legtöbb, kivált vidéki
Az ósvilág sár-iszapjából
és pedig olasz nyelven. A kir. tábla tagjai között
naptár megszokott alendriánjától. Ez a Jász-kun
Teremtem én a férfi testét;
kellő számmal akadt oly biró, a ki az olasz nyelvet
úaptár 1872-re, melyet Jászberényben adott ki a
S a férfitest oldalcsontjából
annyira bírja, hogy ez ügyeket kellőkép tanulLitassy-tostvérek könyvkereskedése. Gyönge noA bájoló kecses menyecskét.
mányozni s azokat a tanácsülésben referálni képes
vellák, rósz versek s kétes becsü úgynevezett islegyen. A polgári ügy darabokat Szerdahelyi KáFöldből formáltam az ég boltját
meretterjesztő czikkek helyett a jász-kun kerületek
Az angyalok nőkből fejlettek j
roly, a váltó ügy darabokat Kegner Tivadar és a
helyi viszonyai tüzetes ismeretesével találkozunk
Művészet és alkotás adhatják
büntetőket, a melyek többnyire becstelenitési pee naptárban. A kerületek mind a huszonöt közsé'
A nyers anyagnak a becset meg."
rek, — Plainer Antal, mindhárman táblai birák
gónok egyenként rövid történelmi és helyirativáz^
lata, egyletei s nevezetességei ismertetése, telje Gyulai Pál egy tájékozó értekezést olvasott el, adják elő.
** (Simor János herczegprimás) Rómából jött
hivatali név- s czimtára teszi a naptár főtartalmát. melyet a nemsokára megjelenő népköltészeti miszEzt jászkun korszámítás előzi meg, az ősidőkből a tériumok elé irt. Rákosi Jenő pedig Dobó László- hir szerint bibornoki kalapot fog kapni, talán már
az ujabb (magyar) történelemből; majd a kerüle- tól: „Egy év után" czimü lyrai költeményt. A újévi ajándékul.
tek tiszti kara, felosztása, közgyűlési szervezete felolvasások után a titkári jelentés, s társulati
** (József főhercseg) 200 frtot adott a b.-lastb. következnek. — A naptári rész s a vásárok ügyek következtek.
ton-fúredi szeretetházra.
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Vasárnap, deez. 24. Az ünnep miatt zárva volt.
** {Jókai a színpadon.) F. hó 27-kén a budai
SAKKJÁTÉK.
Hétfő, decz. 25. „Dobó Katicza." Népszínmű o felv.
várszinházban az ,,Egy pohár viz" előadása alatt
Irta Tóth Kálmán.
aM-ik felvonás után egyszerre kialudt minden gáz.
631-ik sz. f. — Szirmay Jánostól
Kedd, decz. 26. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerMidőn a zavarra a függönyt felhúzták, Jókai ál- zetté Gounod.
tlott a szinpadon kezében égő gyertyával. A dolog
Szerda, decz. 27. „Nöudvarlds " Vígjáték 1 felv. Irta
Sötét.
Láng
L.
—
És
„A
tudós
nó'fc."
Vigjáte'k
5
felv.
Irta
Mougy történt, hogy Jókainé vendégszerepelvén,
Jókai a szinfalak közt volt, s az átalános elsöté- liére; ford. Arany L.
„Ösüíörtök, decz. 28. „Bigoletto." Opera 4 felv. Zenéjét
tülésbcn egy mellette égő gyertyával ment a szín- szerzetté
Verdi.
padra, nom tudva, hogy a függönyt már felhúzták.
** {Eljegyzés.) Reményi Ede hogodümüvéSzerkesztői mondanivaló.
szünk eljegyzúFáy Gizella kisasszonyt, Fáy Antal
veterán zenoköltőnk leányát.
— D.-Ványa. Télen. Minden évben, ha fagyni kezd,
** {Ismét postarablás.) Erdélybon Sz.-Régen kapunk egy csomó téli verset; épen mint májusban „Tavasz
s szeptemberben „Öázszel"-t. Az öné sem jobb, sem
környékén a posta-talyiga kocsisát egy semmire- dalt",
roszabb, mint hasontáwai nagyobb része. Ha már a termévaló fölkérte, hogy őt miut vakot szállítsa el Besz- szetről s az évszakokról zengünk, ne maradjunk a puszta
terczéig. Darab ideig barátságosan utaztak, okkor festésnél s részletek clősorolásánál; a költészet feladata
az állítólagos vak hirtelen felugrott s olyant ütött más, minthogy versenyezni akarjon a szinekkel és alakokx kocsisra, hogy az a taligáról eszméletlenül lefor- kal rendelkező festészettel. A természet keretében is érzés eszméket keresünk a költeményben — s im ez, a mi
dult. Mielőtt ez magához tért volna, a suhancz a seket
ön téli versében hiányzik.
postát kirabolta, és a távolba eltűnt.
-- D a n n a y V. Szilveszterre ugyan elkésett a kis köl** (Furcsa szenvedély.) Parisban e napokban temény; de nincs is épen e naphoz kötve. Adni fogjuk.
— Hajnik. A karácsonesti igaz mese csakugyan képa fenyitőtörvényszék egyik hivatalszolgája halt
melléklettel lett volna jobb ; de rajzunk nem volt hozzá. A
meg, kinek szenvedélye a gyűjteményekben állott. dalok
közül a „régi nóta" vár kiadásra. Üdvözlet!
Többek között, melyre különösen büszke volt, bírt
— Csékút. Sz. Zs. Képmelléklettel ínem rendelkezhevjgy késgyüjteménynyel, melynek minden darabja tünk. Kivánatát teljesíteni e szerint nincs módunkban.
— Munkac§. (). Egy szökő- vagy bármely év napjait,
embergyilkolásra használtatott. E rendkivüli
a
b
c
d
e
f
g
h
kések asztalán állottak. A rokont gyilkolt kések óráit, perczeit, tnásodperczeit kiszámitni, egyszerű szorzási
Világos.
munka, mely helyén lehet számtani példatárban, de azonkícsak nagy ünnepélyeknél vétettek elő, midőn vül semmi érdtkkel nem bir. Mig 1872 perczeit számította,
Világos indul s a ötödik lépésre martot mond.
vondéijek is valának hivatalosak.
sok drága perczet hasztalanul fecsérelt el 1871-ből.
— Stéged. L. K. A természettan és madárisme érde** (Samil, a kauhaeusi hős cserkeszvezér) csaAz 626-ik számú feladvány megfejtése.
ládja legközelebb Konstantinápolyban készül le- kes dolgok s nem kétkedünk, hogy ön ezekben szép isme(Blumenthal O.-tól Berlinben.)
retekkel
bir.
i)e
hogy
az
ember
akár
ezekről,
akár
másról
telepedni; egy fia azonban , valószínűleg az, ki az élvezhetőén írni tudjon, mindenekelőtt nyelvtant és helyesVil.
S5t.
orosz hadseregben szolgál, ezon birodalom alatt- írást kell tanulnia, s ön ezekben, ugy látszik, igen gyakor1. Hb4 — d5 . . . .
tetszés szerint
valója akar maradni s engedélyórt folyamodott a latlan.
2. Fg6—fö-d3 matt.
— Szászfala. B. L. Szíves jókivánatát hasonlóval vipétervári kormányhoz, hogv orosz hangzású SaHelyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
szonozzuk.
A
régi
viszonyt
változatlanul
fentartjuk
s
romélroylev nevet viselhessen.
— Mislcolczon: Czenthe József. — Jáízkiséren: Galambos
jük a jövő évben ismét gyakrabban fogunk találkozni.
István. — Kecskeméten: Galambos László — Pesten: Már** (Angol szigorúság.) A londoni rendőrség
— Pest. K. S. „Bucáúhangok 1871-től." Ha egészben kus Miklós. — Debreczenben: Császy Imre. — Pesten: Gold
liat havi börtönre itélt egy Busch Károly Tódor nem üti is meg a mértéket, a hangulat itt-ott sikerült. Jobb Ignáez.
— Karczagon: Kacsó Lajos. — Nagy-Szalentdn:
nevű német fiatal embert, ki Nilsson kisasszonyt, strófáit itt adjuk :
Kovács Albert. — A pesti sakk-kör.
szobájába rohanva, meg akarta csókolni; a vállalVidd fakószin nagy kabátod,
kozó szellemű fiatal embert azonban nem rettente
Mert tapadt rá annyi átok,
vissza az itélet s kijelentette, hogy mihelyt kiszaMint az ócska zsákra folt!
„Füstbe ment íeru" minden zsebben, —
badul, legott csak azért is nőül veszi NiUson kis„Tört remény" a béllésedben
asszonyt.
Csak szeszély játéka volt.
** (Bajor étvágy.) Baurghausenben Alsó-BaHatra-vakra ugy ígérted,
joroszágban közelebbb egy lakadalmon 1040 kolHogy a csábos sok kisértet
bász, 480 füstölt- és 260 májos-hurka, 2 borjú,
Szárnyaidtól -űzve lesz;
és
melyek együtt 4 mázsányi húst adtak, 3 egy-egy
' Lelked már-már fölemésztve,
mázsás borjú és 2 egy-egy mázsás disznó, összesen
S mi csak akkor veszszük észre,
Hogy a lukszus tönkre tesz!
í> mázsa hus fogyott ol. Mondja hát még valaki,
hogy a németnek nincs étvágya.
Menj sírodba vén mihaszna, —
1872-ik évi folyamára,
' ** (Megtagadott végUvánság.) Fadgyas GuszVézna arezod mért riasztna
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos
Almainkból vissza majdV —
táv pesti ügyvéd, kinek temetése a közönség
eredeti képpel illusztrálva; a másik rendkívüli melJön az uj év ifjú képpel,
s számos barátai nagy részvétele mellett ment
lékletekkel bővítve.)
Ügyvivőül majd ö lép fel
végbe, végrendeletében azt kötötte volt ki, hogy
S nyákodon hagyok a bajt!
a „bolyához" czimzstt, a Rákosoa levő birtokán
Előfizetési föltételek:
temessék el. Rokonai az elhunyt utolsó óhaját telPostán küldve vagy Pesten házhoz hordva
Menj kiszolgált „Hetvenegy1', menj!
jesiteni akarván, a városi tanácshoz folyamodtak
Homlokodon
bélyeged
szenny,
engedélyért, de ez a végkivánatot mogtagadta,
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
Mit a kor reá nyomott.
hivatkozván azon útalános szabályra miszerint
együtt:
— Hetvenegy! e martyr-sirra,
egyebütt mint temetőben nem szabad temetkezni.
Egész évre (január—deczember)
10 ft.
„Frank szabadság'' vérrel irva . . .
Félévre (január-június)
5»
S népe szivén lábnyomod!
t (Halálozások.) Ilerrling János, az aradi kereskedelmi kamara alolnöke s Arad város egyik
Csnpán Vasárnapi Újság:
legbuzgóbb polgára, e hó 20-kán meghalt. —
Egész évre (január—deczember)
6 ft.
Félévre (január—június)
3»
(Macz Antalt, ki 1848 és 1865-ben országgyűlési
képviselő s utosó napjáig a csanádmegyei gazdasági
Csupán Politikai Újdonságok:
egylet érdemes elnöko volt, karácsony első napján
Egész évre (január—deczember)
5 ft. — kr.
Legnjabb naptárak.
Félévre (január - június)
2 » 50 „
temették el. Ötvenkét évet élt, s gyászoló özveS V Egyes előfizetések legczélszerübben postai utalSzerencse naptár az 1872. évre. Számos
gyot, szül. Ebeczky Matild úrhölgyet (a „cselédeszközölhetök, a melyre bérmentesítésül csak egy
képző-egylet" tevékeny elnökét) s három árvát képekkel, világosított példával, útmutatással és ványnyal
5 kros bélyeg kívántatik.
tanácscsal
arra
nézve,
miként
lehetünk
e
földön
szehagyottmagaután. — Karácsony napján egy szép
Vj kedvezmény!
tehetségű ifjút is temettek a Rókus-kórházból; rencsések? — Szerkeszti Szerencsés Jenő. Á r a
A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" előfiFarkas Gyula joghallgató, ki a „M. Ujság"-ban fűzve 60 Jer. o. é.
zetői a kiadó intézkedése folytán a jövő 1872. évtől kezdve
egy év óta sok figyelemre méltó czikket irt, alig
Eladó leányok naptára 1872. szökő évre. azon kedvezményben részesülnek, hogy az „Uj Regéié"
22 éves korában a himlő áldozata lett.
Több tapasztalt hölgy és férfi hátrahagyott kéz- czimü vállalatot, mely évenként 24 füzetben jelenik meg,

HIRDETÉSEK.

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
Politikai Újdonságok

Nyilt-tér. *)

iratai után szerkeszti Tóvölgyi Titusz. Ára fűzve s válogatott

Szombat, decz. 23. „Borgia Lucretia." Opera 3 felv
Zenéjét szerzetté Donizetti. — (Trousil M. k. a. utolsó fri 1léptetil.)

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvények irányában vállal felelősséget a
Szerk.

•

HETI-NA
Uonapi-és
hetinap

PTÁ

Katbolikns és protestáns
naptar

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
naptára

Deezember

Decz. (ó)

Tebet R.

Ni

hossza
f.
279
280
281
282
283
284

1

kél

P- 6. P7 49
7 50
7 50
7 50

22
25
26
27
28
29
285 30

Hoványi Ferencz (arczkép). — Ó-év estéjén. — Új-

Ho l d

P

nyűg.

hossza

f.
149
164
21
173
2 i Kedd Makár, Béla
Ábel, Béla
21 Juliánná
185
22 Anastasia
22 Jáfet
3 Szerda Genovéva szűz Dániel
23
Izab
23 10 vértanú
7 50 4 20 199
41 Csőt. iTitus püsp.
24 K. el. böjt v. 24 Jázon
7 49 4 21 213
5 Pént. | Telcsfor pápa
Simon
7 49 4 23 227
6 Szóm. Vízkereszt
Vízkereszt 15 N. Karács. 25 Sab.Vaj
Hold változásai . C Utolsó negyed 3-án 11 óra i 5 perczkoif éjjel

311 Vasár A Szilvesz'er p. A Szilveszter 19 V, 31 Bonifác 19 Jázon
11 Hétfő Kis Karácson Uj év napja 20 Decemb. 1871 20

|£<gr Mai siámunkhoz van mellékelve: A
Vasárnapi Újság 1871. évi tartalomjegyzéke.
TARTALOM.

R.

ó. P4 17
4 17
4 18
4 19

P-

nyűg.

kél

ó.

P- <5. p.
10 45
regg.
11 32
11 50
este
0 27
1 2

2 8 45
29 9 53
56 11 0
48
58 0 11
34 1 28
34 2 43

kalap-gyári-raktára Pesten,
váczi- és zsibárus-iiteza szögletén.

Legújabb választéka
nemez- és selyem-kalapoknak, urak,fiukés gyermekek
részére.
Legújabb készítésben
Cilinder-kalapok, a
^
! fr. 4, 5, 6, 7 — kr.
Párisi, valódi angol, a, 8 ft, legfinomabb, a, . .
ft. 10—12— »
Gibus gép-kalapok kaschmirból, a 6 ft., valódi párisi, a 8 ft, legfinomabb atlaszból, á
• • . . ft.15,16 —»
Fekete halvány cilinder-kalapok nemez és kaschmirból, a . . . ft. 6, 7, 8 — »
Legújabb minta és készítésű kerek nemez-kalapok; feszesek, félfeszesek és lágyak, á ft. 2.50, 3, 3.50, 4, legfinomabb, á . . . . ft. 5 — »
» Angol és párisiak, á
ft.fi,7, 8 — »
Fiu-kalapok fekete és szürke, á
ft. 2, 2.50, 3 és 3.50 »
Gyermek-kalapok fekete, világos, szürke, sötétszürke és fehér, kelme
és lemezből, a.
ft.
2, 2.50, 3, 4 — »
Fekete és* barna lakk-kalapok, matrózok minta, gyermekek és fiuk
részére á ft. 1.50,2, leányok és hölgyek részére legújabb minta,
finom, á
ft2.50, 3 - *
Gyermekek és fiuk részére kelme- és bársony sipkák, a . .
ft. 2, 2.50, 3, 3.50 »
Gyermek és nagy honvéd sipkák, á
ft.
1.50, legfin. 2.50 »
»
kucsmák szürke és fekete, a
ft
1.10, 1.40, 2, 2.50 »
Vadász-kalapok, urak részére, á
ft. 3, 3.50, 4, 5 — »
»
»
fiuk
»
á
ft. 2.50, 3, 3.50 »
Utazó- és vadász-sipkák, urak és fiuk részére, kelme és nemezből, á
ft.
2, 2.50, 3, 3.50, 4, 5 — »
Tüzögetettselyem sipkák,urak, fiuk és gyermekek részére,áft. 1.40,2,2.50, 3, 3.50 »
Szürke vegyesszinüek, kerek, vízmentes pamut-kalapok, urak részére, á ft. 1.80, 2, 2.20, gyermekek és fiuk részére, á . . ft 1.30, 1.50 »
Gyermek- és fiu-cilinder-kalapok, á
ft.
4, 5, (5 — »
Női nyargaló-cilinder-kalapok, á
. ft 56, 8 — »
Kocsis-kalapok, á ft. 5, tollal és szalaggal, á
ft. 6 — w
»
»
vízmentesek tollalés szalaggal, á
ft. 6, 7 — »
Livré-kalpag,vízmentes sima, á. ft. 4 és paszománnyal és borítékkal, áft.6, 7, 8 — »
Selyemkelme-kalapok legújabb alakú és készítésű, á . . . . ft. 3,4, 5, 5.50 »
Világos kelme-kalapok a nyári idényre minden színben, valamint fehér pique-kalapok urak részére, á
ft. 4, 5 — »
Valódi florentini szalma-kalapok, valamint angol, á . . . . ft. 8.50, 4, 5 — »
Livré huszár-sipkák, á
ft.
3.50, 4 — »
» cilinder-kalapok, á ft. 7, 8, valódi paszománnyal és borítékkal, á
ft.
10, 12, 14 — »

Házi sipkák.
Egyszerű horgolt házi, á ft. 1.80,finomabb,á ft. 2.50, 3, legfinomabb, áft.5, 5.50 »
Török veres finom fesz bojttal, á
ft.
1.80, 2, 2.50, 3 — »
Bársony házi-sipkák fekete és minden más színben, á ft. 3.50,4, 5, finom
selyem-bársony valódi arany paszománnyal, á ft. 7, 8, 10, legfin., á ft. 12 — »
Nagy választék nyakkendőkben és bojtokban, á . . . . . . 8—30 kr., ft. 4 — »
Finom prágai glage-keztyük, á
ft.
1.50, 1.80 »
Utazási nemez-csizmák, urak részére, á ft. 2, 2.50, magasok, á ft. 3,
magas bőrrel beszegve, á
ft.
6, 7 — »
Házi nemez-czipők, urak részére, á
ft.
3, 3.50 »
»
»
» nők »
á
ft. 2.50,3,3.50 »
»
»
»
»
» fűzéssel, á ft. 5, huzallal
ft. 5.80 »
Leány czipők fűzéssel és bőrrel szegve, á
ft.
3.70 „
Egészségi-harizsnyák finom fehér nemezből, á
. . . ft. 1.80 »
Papucs
. . ft. 1.20 »
Nemez-talpak
50 »
„
» bőrrel
ft.
1— »
Vízmentes eső kalapok, urak részére, áft.4, és eső sipkák . . . . ft. 3.50 »
Minden vidéki rendelések elfogadtatnak és leggyorsabban készittetnek el.
Cilinder-kalapok minden időben vasaltathatnak, á 20, 30 kr., egészen gyűröttek, á 60 kr.
Raktáramból vett cilinderek ingyen vasaltatnak, csak egészen gyűröttekért
20 vagy 30 kr. számittatik.
Minden kijavítások elfogadtatnak és a lehető leggyorsabban elkészíttetnek.
Egy nemez-kalap felékesitéseért ft. 1.30, uj alakítás és felékesítéséért ft. 1.50,
egy darab festése, alakitása e's felékesítése ft. 1.80, 2 ftig., legfinomabb ft. 2.30.

^ j T Egy fejmérték (Conformateur) által, minden kalap neliány perez alatt a fejhez alakittathatik.
1223 (1—3)

Skriván Ferencz,

kalapgyárnok és kalapkereskedő Pesten, váczi-uteza.

érdekes regényeket tartalmaz, egész évre 6 ft.

helyett 4 ftért, félévre 3 ft. helyett í ftért rendelhetik meg.
50 kr. o. é.
A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
H^gT Kapható minden könyvárusnál az orFentek, decz. 22. „ VI. László." Eredeti szomorujáték
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz.a.)
szágban.
5 felvonásban. Irta Dobsa Lajos.

Nemzeti színház.

SKRIVAN FERENCZ

évre. — A családi élet (vége). — Egy Szilveszter-est (kép.
pel). — A Kaukázus lakói (három képpel). — Olasz romlottság. — A szellőztetés. — A mai Bethlehem. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek^
egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság! —
Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. - Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utesa 21.sz.)

Nélkülözhetlen 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
Adolf. Ára 1 ffrt.
Gyűjtök minden 8 példány után egy tiszteletpéldányban
részesülnek.
1 2 i7 (3-4)

1872

. újévre következő

Naptárak

minden könyvárusnál kapható:

Fstván bácsi naptára . . . .
Honvéd naptár
Népzászló naptára. . . . : .

ára fűzve — ft. *)0 kr.

40
40

KOSSUtíl naptára magyar nép számára

Papramorgó barátfülek naptára
bővített kiadás

'.

Határidő naptár ügyvédek számára

Nemzeti kortes naptár . . .
Szerencse naptár
Eladó leányok naptára . . .
Naptári jegyzék-könyvecske gaz-

80
kötve I ,, 20
fűzve — „ 50
60
50

40
fűzve — 50
Honvéd t á r c z a - n a p t á r . . . .
40
Nenester Kossutti-Kalender . .
20
Uj fali n a p t á r
20
Neuer Wand-Kalender . . . .
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala,
dák számára

(1-3)

kötve 1

Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.

1 O O O frt fogadásai! - 5
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként

Braaswetter János

chronomefer- és müórás SZEGEDEN szülővárosában
12 éven át külföldön és a franczia Sveioz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután
Mflnchenben az elméleti és gyakorlati vizsgálatot addig még senki által meg nem közelített eredménynyel letette volna; ki továbbá
üzlete 22 évi fönállása óta annyi órát, és mindezeket, ujakat ugy mint javításokat, saját találmányu
gépek és eszközök segélyével, 4 0 évi tapasztalás % u\
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte, Vf
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át
a t. ez. közönségnek, mint azt ö tette, és jövőben is tenni fogja.
1143 (13—0)
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javitás megrendelője $
évi írásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt,.
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosabbak és legjutányosabbak, az magától értetik.
Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyítékok töménytelen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, é»
minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók.
Frt.
Férfi órák.
Frt.
Hftlgyórák
13—18
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . .
10-12 Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal.
'2b-30
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal
»
»
arany szegélylyel,
» detto, zománezozva . . .
31—86
13—14
ugrólappal
» detto, arany fedéllel
. .
36-40
15-17
»
»
dupla tokkal
» detto, zománezozva gyé»
»
kristályüveggel
14-17
mánttal
42—48
» horgony-óra 15 rubinnal . 16,18—20
» detto, kristály-üveggel
. . 42—45
» horgony-óra dupla tokkal. 18, 20—24
v detto, dupla tokkal 8 rubinnal 88—48
» angol horgony-óra kristály» detto, zománezozva, gyémánttal 58—6$
üveggel
18, 20—24
» horgony-óra
45— 4&
» ugyanazok dupla tokkal
. . 23—28
»
»
kristály-üveggel 56—60
» tábori horgony-óra dupla
»
v
dupla tokkal . 60—56
tokkal
22—28
» valódi horgony remontoir füldetto, zománezozva gyémánttal 70—80
nél felhúzható kristály_ "_ Serkentő, órával együtt 7, melv
üveggel
30—35 gyertyát is gyújt 9 ft., 8 napos 13 ft.
ffltF~ Ezenkívül minden egyéb kívánható
» ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40
Arany horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 36, óra kapható, ugy munkás-órák is.
Inga-órák legnagyobb raktára.
38, 46—60
10,11,12 ft.
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, Mindennapi felhúzással
16, 18-26 »
»
» 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 »
ugyanaz dupla tokkal
'" "
65—100 Negyed- és
30—36 »
Havi regulatorok
valódi horgony remontoir . 6
5 1 0 0 Hav
gulto
65—100
ft. 50
50 kr.
kr.
ugyanaz dupla tokkal
. . 100—200 Inga-órák bevakolásáért . . 11 ft.
BW
Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig-, 3-mas számú aranylánozok rövid
18—70 ftig, hosszú 85—100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy Ulmiarany, bronz- és aczél-lánczok is. J W Tárgyak, melyek nem tetgzenéftek, kicseréltetnek.
Ü T * Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. S0F" Vidéki megrendelések a pénzösszeg elóleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetmelu.
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Minden alábbirt tárgryak
szilárdul elcsomagolva
szétkttldetnek.

Traugott

Minden legkisebb commisslo
leggyorsabban
kivitetik.

VII. Arany- és ezüstáru-osztály.

A kereskedő, ki különösen arany és ezüstáruk eladásával foglalkozik ésl
ékszerésznek nevezi magát, abban különbözik tőlünk, hogy gyakran napok, sőt I
heteken át nem csinál üzletet. Ha azután mégis vevő jelenik meg, az először rangja I
vagy fizetőképessége szerint tagsáltatik, a mikor az ékszerész vagy u. n. aranymii- J
ves az üzletdijat és időt egy«zerre veszi meg rajta. Mi, kik a világ minden készít- j
menyével foglalkozunk, egyúttal nagy raktárral bírunk, nemes fémekből arany-, I
ezüstből stb. Tehát azon nagy forgalomnál fogva, melyet eszközlünk, az arany- és
ezüsttárgyaknál is csak a szokott minimai hasznot vehetjük, minthogy csak fo-1
gyasztási czikknek tekinthetjük, a mit figyelembe kérünk venni.

Aranyárak.

Ezüstáruk.

114 karátos aranyból (jobb mintáz előbbi finom ezüstből, a törvény értelmében a l
I 2. sz.) a törvény szerint a cs. k. fémjelző cs. kir. fémjelző hivataltól a valódiság I
hivatalból jelezve.
bélyegével ellátva (kívánat szerint fehé- |
ingelAkre simák vagy
ren vagy aranyozva).
guillochirozva 5, 6, zománezozva 5, 6,
fényképekre, simák vagy I
8, valódi gyöngyökkel vagy kövekkel
zománezozva 2.50, 3.50, 4, 5, 6, zo6, 7, 8, 10 ft.
mánczczal és kövekkel 2.50, 3, 4, 5, 6
| Kézelőkre (nagyok egy pár sima vagy
frt, egészen zománczolva valódi türki-1
guillochirozva 10, zománezozva 8, 9, , sek vagy gyöngyökkel 3.50,4,5.50, 6 ft.
10, 12, valódi gyöngyökkel és kövek- OralánCZOk minden tetszés szerinti fakel 8, 10, 12, 15 frt.
zonban, rövidek, uraknak elegáns I
I Golyós-gombok gallérokra vagy kekulcscsal 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, 5, 6, 7,
zelőkre dbja 1.50. 2, 2.50 kr.
8, 10 frt, női órákra 2.50, 3, 4, 5 frt,
[edaüloiiokfényképekresimák-,guilhosszú nyaklánczok finom tolóval 6,7,1
loch. vagy zománczczal 6, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10, 11, 12 frtig.
és fölebb 50 forintig, valódi kövek és Tiszti lánczok rövidek lógóval 6, 8, 9,1
gyöngyük befoglalva, 8, 10,11,12,14,
10, 12 frtig.
15, egész 50 frtig.
Broche-ok és fülönfüggők 1 egész i
[ Szivek, kinyithatók zománczczal valódi
garnitúra faconnirozva zománcz vagy I
gyöngy vagy türkiszszel 5, 6, 7, 8 frt.
kövekkel kerek és tojásdad 10, 12,15,1
íjnrÜk valódi gyöngyök vagy különfrt. A broche vagy függő maga fele.
féle kövek befoglalva, 3, 3.50, 4, 5, 6, Broche-ok fényképekre 4, 4.50,5,6,8 ft. I
7, 8, 10, valódi raute-val 10, 12, 15,Lencse-fűggök gyermekeknek 60, 70, |
20,100 frtig.
80, faconnirozva 70,80 kr., 1 frtig.
•ecsétgyürflk a legkedveltebb valódi
arpereCZCk zománezozva vagy fel-1
kövekkel, mint jaspis, topas, amethyst, irattal 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 6.50, 7, 8, 10,
almantin, onyx, carneol stb. 7,8,9,10,
12, 15, más fajok 7, 10, 12 frt, valódi [
12,15—30 frtig, pecsétgyűrűk kő nélgyöngyök vagy kövekkel 8, 10, 12, |
kül u. n. lemezgyűrük, 9, 10, 12, 15 frtig.
15-30 frtig.
! Bevésése betűk- és szavaknak különö- K e r e s z t e k faconnirozva 50,80kr., 1.501
kr., Krisztussal 50, 60, 70 kr., zománcz |
sen olcsó.
| NászgyArfik 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7 frt. 1.20 kr.
súly szerint (ugyanazok 6 karátos NŐ! nyakék-lánCZOk medaillonok és I
, aranyból is 2, 2.50, 3 frt.)
keresztekre legszebb facon 2.25, 2.50,1
3, 4, 5 frt, gyftszflk 1, 1.20, 1.50,
OriUiinCZOh minden kedvelt facouban,
gfingyzárak 50 krtól 1 frtig, nyakrövidek u r a k számára 18, 20, 25,
kendö-tiík, orakulcsok stb.
30—100 ft. N6i órákra 20—50 frtig,
hosszú nyaklánczok modern tolóval
40, 45, 50 egész 150 frtig.

Modern -filigran- ék legfinomabb

ezüstből, fehér, művészien dolgozva és I
[ Broche-ok és fülönfüggők 1 egész meglepő szépséggü. 1 garnitúra broche I
és függő 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 frtig. |
garnitúra zománczczal, valódi gyönA broche vagy függő a maga fele.
gyök vagy kövekkel kerek és óval 20,
Tartók a fennebbi ékszerekhez 20,40, 601
25, 30, 100 frtig, a broche vagy függő
kr.,finomak 40,50,60,80 kr., 1,1.50 kr.
egyedül csak a fele.
| Broche-ok fényképek betételére 10, 12, Nagy ezüst-tárgyak kések, villák,
15, 20, 60 frtig.
evő-, és kávéskanalak tej- és levesme| Lencsés-föggok gyermekek számára,
rők, sótartók, borhüsitők, czukortálsima 1.50, 2, 2.50, 4 frt., kékkövekkel
czák vagy vázák, ezukorcsipők, étage* I
1.75, 2, 2.50. a nagyobb nemű gyerrek, kézi és asztali gyertyatartó, thea I
mek-függők 4, 5, 6, 8 frt.
szűrő, gyermek-csengetyük, kulcs-1
1168(4-6)
| Karpercezek sima 17, 18, 20,25,30, horgok stb.
frtig, zománczczal valódi gyöngyökkel Valódi korai-ék aranyba foglalva;!
25, 30,35,40, 100 frtig.
ffiggók gyermekeknek 3, 4, frt, nők-1
[ e r e s z t e k faconnirozva 2, 2.50, 3, 4, nek 5, 7, 8,10, 12, 15, 20 frtig, broche-ok 8, 9, 10, 12, 15, 30 frtig, egész
5, zománczczal valódi kövek vagy
garnitúra broche és függő 12, 14, 15,1
gyöngyökk.2.50,3, 3.50,4, 5,6,8,10 ft.
17, 20, 25, 30, 50 frtig, korall-keresziŐÍ-nyakék-MlICZOk medaillonnal
tek aranyba foglalva 2.50, 3.50, 4,5 frt.
vagy keresztekre legkedveltek facon,
Valódi
gránát-ék aranyba foglalva,
6, 7, 8, 10, 12, 15, 20-50 frtig.
1 garnitúra broche és függő 8, 10, 12,1
|lri-nyakkendő-tíík az idény legújabb
15, 30 forintig. A broche vagy függő |
• mustrája 5, 6, 7, 8, 10.12,15. 20 frtig. egyedül fele.
I Gyftngyzárók 1.15,1.75, 2,2.50,3,5 ft. Gránát-kereszt 1, 1.50, 2, gránát-kar-1
i Órakulcsok 2.50, 3, 4, 5, 6, 7 frt. stb.
perecé 12, 15, 20, gránátsziv 3.50, 4,
í Itt nem emiitett fajok, megrendelésre
10 frtig.
legjobban kivitetik.
Gránát-medaillonok minden nagyság-1
iCgnnoniabb-etuik minden ékszerban - 30 frtig.
hez, kisebbek 40. 50, 60, 80 kr., na- Granát-lngelö-gombok 2.50—10 frtig. |
gyobbak 1, 1.20,1.50 kr.
Gránát-kézelő-gombok 5—20 frtig.

k legjobb s legolcsóbb órák.

Gyári á r a k :
Ezüst heng. órák 4 rubinnal 10—12 frt.
I Valamennyi órák a bécsi cs. k. fémjelzAaranykerettel rug. 12—14 »
[hivataltól a valódiság jelével ellátva.
»
» dupla födéllel
15 — 17 »
»
» kristályüveggel
15—18 »
Szabályzóit genfi zsebórák:
» horgonyórák 15 rubinnal 16—19 »
I egy évi jótállással, helyes járásukban felv
» kettős föd. 15rub. 19-23 »
»
» kriítilyüv. 15rub. 19-25 »
I tétlenül lehet bizni. (Minden szabályozott
» Hadseregóra, kettős föd. 28—30 »
I óráról jótállási jegy adatik.)Hogy olcsón
» Remontoirs, krisztályüv. 20—80 »
lehessen eladni, sokat kell eladni.
I ÍO frtos megrendelésnél egy pompásan kiállított albumot kapni, bőrbe kötve 2001
képre, melynek valódi értéke 6 ftra rug; 40 forintoanái egy cassette-t 6 személyre I
I való étgzerrel; ÖO forintosnál 12 személyre ingyen rabatt gyanánt; egy oly |
kedvezményt csak oly nagysierü telepiét nyújthat.

H T Egyesegycdül kapható az átaláoosan ismert

! fókánál. TRAUGOTT FEITEL Bécsben, Kárntnerring 2.1

PALOCZ RÓBERT

Fehérneml)
raktár.

Nagy raktár
szövött árukbői.

fehérnemű kereskedésében
váczi-uteza 9-ik szám alatt,

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 ! szines és fehér 1 ft. 40 kr., 1 ft. 50 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.50 kr., 4 ft. 75 kr., 5 ft.
Vastag szövésű lábtynk 60, 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 szárral 1 ft 75 kr., 2ft., 2 ft.40 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft. 25 kr.
Térdmelegitók 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., most végeladási áron csak P F " % forint. "W&
Azonkívül fehér madapolam-ingek dús választékban, minden nagyságban a legjobb mintájú mell-elökkel és a legkitűnőbb kelmékből készülve 2ft.5O krtól
kezdve fölfelé.
H ö l g y e k n e k szükséges vászon fehérnemfleken kivül zsinórzott és pique.
Barchet corsettek 2 ft. 80 kr., 2 ft. 90 kr., 3ft.,3 ft. 25kr.,3 ft. 50 kr., 3 ft. 75 kr.,
4 ft. 5 ft.
Barchet alsó nadrágok 2 ft., 2 ft. 10 kr., 2 ft. 20 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.
Barchet alsó szoknyák 4 ft., 4 ft. 25 kr., 4 ft. 50 kr., 5 ft.
1214 ( 3 - 3 )
Alsó gyapjn-ingek 2 ft. 50 kr., 2 ft. 60 kr.. 2 ft, 75 kr., 3 ft. 50 kr.
Gyapjn nadrágok 1 ft. 80 kr., 1 ft. 90 kr., 2 ft., 8 ft.
Harisnyák télre 1 ft. 40 kr., 1 ft. 60 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr.
Kamáslik, térdmelegitók stb.
Leánykák számára nagy választék fehérnemüekben, s télre különösen jó meleg
barchet nadrágok, corsettek, gyapjú alsó-ingek, kamáslik, harisnyák 2 éveseknek és fölfelé minden nagyságban. Az árak csakis azért nem soroltatnak elő,
mivel sz, az évek száma szerint emelkedik.

&3JT Vidékről jövő megrendelések azonnal teljesittetnek.

1214

A Népkertésze

a kertipar országos érdekeit szolgálja,
LUKÁCSY SÁNDOR
szerkesztése mellett havonként kétezer megjelenő kis ivén.

Előfizetési ára egész érre csak 2 ft.,

hogy azt mindenki megszerezhesse, a mint hogy ez évi utolsó szám már
11,500 példányban küldetett szét.
WW Az előfizetéses megrendelések posta-utalvány mellett intézhe-

tők, czimezve: „A Népkertész" szerkesztőségének Bákos-Palotán

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált

Horderő:
Ára:

négyszögletűéit (8 éri jótállás mellett).

1 2 3 5 10 15 20 25 30 40
50jnjzsa.
18 21 25 35 45 55 70 80 90 TÖÖ íltTfbrTnt
Sulyegyen-mérlegek (5 évi jótállás mellett).
Horderő: 1 2
4
10 20 30 40 50 60 70 80 font.
Ara:
5 6 7.50 12 15 18 20 22 25 27.5U 30 forint.
Barom-mérlegek vas-korláttal és sulyokkal (10 évi jótállás mellett).
Horderő:
15 20 25 30 40 50
50 mázsa.
Ára:
150 170 200 230 300 350 forint.
Ilid-mérlegek (10 évi jótállás mellett).
50 60 70 80 100 120 150 200 300 500 mázsa.
Horderő:
Ára:
350 400 450 500 550 600 650 750 900 1200 forint.
Továbbá minden más mérlegek és sulyok, g f Megrendelések, a pénzösszeg
beküldése vagy utánvét mellett azonnal foganatosíttatnak:
1202 (5—50)

Bugányi L. és társa,

mérleg- és suly-gyárosok Bécsben.

•BT Raktár: Stadt, Singerstrasse 10-dik szám.
•F* Gyár: Margarethen, Griesgasse 26-dik szám Bécsben.

Kiadó-tulajdoaoa Heekenaat Ctautár. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

