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Előfizetési felhívás!
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőket, kiknek 

előfizetésük e hó végével lejár, szíveskedjenek ez 
irányban mielőbb intézkedni.

Azon t. előfizetőinket, kik előfizetéseikkel hátra
lékban vannak, ezúttal is tisztelettel kérjük, hogy 
hátralékaikat kiadóhivatalunkba mielőbb eljuttatni 
szíveskedjenek.
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Karácsony ünnepén.
Csodálatos hatása volt évszázadok hosz- 

szú során át az első Karácsony dicsőséges 
történetének ! Milliók érzik ma is ama — 
különben igénytelen eseménynek kimagyarázha- 
latlan bűvös hatását. Az önző szívek is meg
nyílnak, a hideg, a fagyos keblek is meglá
gyulnak s szeretetheti dobbannak meg.

Mintha most is hallanák az emberek az 
angyali seregeknek öröménekéi.

• Dicsőség a magasságos mennyekben az 
Istennek, e földön békesség a jóakaratú embe
reknek*. Ennek hallatára az ember egy pil
lanatra megváltozik, földi gondok s fájdalmak 
töviseivel rakott útján egy kissé megáll; földre 
szegzett szemeit arra irányozza, honnan a han
gokat hallja, s jól eső meleg érzés futja át 
kebelét. Hát miért nem lehet igy mindig? 
Lehetséges volna az, hogy a szivek állandóan 
a karácsonyi érzelmek fénykörében dobogja
nak ? Hiszen, ha ez lehelne, e sivár föld, a 
gyűlölet, civódás, egyetlenség, háborgás e sötét 
hazája paradicsommá változnék. — Akkor a 
természetben ülhetne diadalt a fagyasztó hideg, 
de benn a szívekben, s a családi tűzhelyekben 
az örök tavasz illatozó virágai nyílnának; a 
szeretet ragyogó napja a megelégedettség drága 
gyümölcseit érlelné.

De, fájdalom, ez mind csak költészet, hiába

való' ábrándozás! Alig, hogy megdobbant a 
szív az ünnepi érzelmek hatása alatt, vissza
esik ismét a régibe. A vándor-ember egy pil
lanatra megpihenletelt kezeit újra veszendő 
dolgok után nyújtja, megtölti ismét fejét epesztő 
gondokkal, vállaira rakja a görnyeszlő terhe
ket, sok botlások és bukások közt vánszorog 
előre, útját sóhajok és könnyek árja jelezvén. 
És a mily reménytelenül haladt a vándor
ösvényen, ép olyan reménytelenül bukik alá 
a sír fenekére. Ekkor oda tesznek fejéhez egy 
fa- vagy kődarabot, azt írva rá: Volt . . .  Nincs. 
Pedig nem így kellene ennek lenni. Az, a 
kinek születésére az emberiség külsőleg ünne
pel ül Karácsony ünnepén, az más életet, 
szebbel, jobbat, örvendetesebbel, reménytelje
sebbel, boldogítóbbat akart adni az emberiség
nek. Voltak sokan és vannak sokan, kik az 
ő adományának áldását élvezik. Ezekre nem 
azt mondjuk a halál után : >Volt. — Nincs* ; 
hanem azt : »VoIt. — Van*. Ez a nagy különb
ség áll fenn az istentagadók és Krisztus 
hűséges követői közölt. És meg lehet ösraerni 
az emberek e kél fajtáját a szereidről, de nem 
az önszeretetről, hanem a munkás, boldogítani 
törekvő szereiéiről.

A Karácsonyt méltán lehet nevezni a 
szeretet ünnepének. A hol a szeretetnek csak 
némi szikrája vagyon, lángra gyulád az e napon. 
A felállítlatni szokott karácsonyfákon ennek a 
szeretet tüzének visszfénye lebeg; ez rakja 
meg a fák ágait a maga ajándékaival, s ennek 
harmata ragyog fel a szemek pilláin, az öröm 
könycseppjeiben az elért öröm láttára.

Emberek! kik megülitek a Karácsonyt 
családotokban, jusson eszetekbe, hogy csalá
dot képez az emberiség is, és ha sok a sajgó 
seb, sok a nyomor és a szükség ebben a nagy 
családban, siessetek a sebeknek bekötözésére 
s a nyomor enyhítésére.

És különösen, kik édes hazánk tápláló 
kebelén élve, egy közös anyának vagyunk 
édes gyermekei : nekünk nyíljék szereidre, 
buzduljon nemes honfiúi erényekre szivünk. 
Egymást támogatva a közös boldogság nagy 
ösvényén ; egymást gyógyítva, segítve, szerez

zünk édes örömet a közös édes anyának; 
munkás szeretetünk tüzelői vegyen ez fényt, 
erőt, halaimat, szilárdságot, hogy lehessen az 
ő kebelén kicsinyeknek és nagyoknak egya- 
rányl boldog Karácsony-ünnepe.

Karácsonyi ünnepek s szokások.
Őseink a karácsony egyházi ünnepeit december 

24-ével, az úgynevezett szent estével kezdették és négy 
napig tartották. E négy karácsonyünnepet később, 
1094-ben, a konstánci zsinat is megállapítá.. Utóbb egy 
nap elmaradt belőle. A porosz protestáns egyház is, 
valószínűleg a szentháromság dogmájára való tekintetből, 
három nap ünnepié, mind a karácsonyt, mind a husvétot, 
mind a pünkösdöt. 1826-ban egy kabinetparancscsal a 
porosz államegyházban az ünnepek egy nappal meg- 
rövidíttettek, s két napban állapíttattak meg. Öt évvet 
később a szász királyság egyhaza is követé a szomszéd 
állam példáját.

Az angol egyház keletkezése óta, egy napi kará
csony-ünnepet tart, a vidáman megünnepelt Christ- 
masday-t.

A skót presbyteri egyház máig is a rideg puri
tanizmus szelleme alatt áll s dacára, hogy keresztény
ségét annyira szereli hangsúlyozni, mintha épen kizáró
lagos sajátja volna, semmi karácsonyünnepet sem tart.

A négy karácsonyünnep behozatalának kellő mél
tánylása tekintetéből tudnunk kell, hogy azok nem mind 
kizárólag a Krisztus születése emlékére voltak szentelve, 
hanem az ezzel rokon s az ősi egyház szempontja szerint 
odatartozónak tekintendő események ünnepsorozatát 
is jelenték. A december 24-étőI január 6 áig terjedő 12 
nap mind ez ünnepkörhöz tartozott, mely napok magokba 
foglalják a vértanuk emlékünnepeit is. E napoknak, úgy 
a régi pogánykorban, mint máig is sok helyen, a jövő 
év időjárására nézve jóslatszerü jelentőséget tulajdoní
tottak. így például, ha karácsony első napján gyönge 
idő van. ez azt jelenti, hogy az újév egész első hónap
ján át gyönge idő fog lenni; ellenben az ünnepkör vég
napja, a január 6 iki időjárás, szabályozza a következő 
decemberi időjárást.

A kereszténység legelső tanúja, ki már Stephanos 
névvel is (a megkoszorúzott) jelképezi a koszorút, a 
koronát, melyet »Krisztus a hívőknek szerzett,* — 
mint szent Ágoston mondja, — nyitja ineg december 
26 án a vértanuk sorát. Ha már a legelső megtértnek 
véres halála napját úgy tekinték, mint lelki újjászületés 
napját, már közel volt az az eszme, hogy az üdvözítő
nek testi születésnapja egyszersmind legkitűnőbb tanít
ványainak mennyei, szellemi születésével hozassák kap
csolatba.

István vértanú jelvénye három kő, melyet balke
zében s egy pálma-ag, melyet jobbjában tart. így jel-
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Bármerre is járok . . .

Bármerre is járok 
Bárhova is lépek :
Mindenütt ott látlak 
Oldalamon téged . . .

Elkísérsz mindüvé 
Csendes hallgatagon 
Mennyei arcoddal 
Földi őrangyalom . . .

S nem kétkedem soha 
Lépéseim felett,
Barha gyakran fedi 
Homály ösvényemet:

Biztató világát 
Veti nekem rája 
Aranyos hajadnak 
Sugárkoronája . . .

Szepesi Ervin.

Ős-Budavára.
— Törökvilág Magyarországon. —

Budapest, 1895 december 1-ir.

Lesz tehát jövőre két budai várunk. Az egyik a 
régi, túl a Dunán, a lánchíddal szemben, — ez az uj 
— most, épülő királyi palotájával, függő kertjeivel, 
melancholikus csendjével. Két főpiacán farkasszemet 
néz egymással az ébresztő nemzet zászlós honvédje, 
és egy elpusztult rendszer haldokló zászlóviselője. Ez 
a régi vár, és ma már mégis ez az uj. A régi bástyák 
csak itt-ott látszanak inkább díszül, a régi bástyakapu
kat letördelte az uj nemzedék és a király palotáját 
nem a sánc védi, hanem a nemzet

A másik budai var szintén most épül. Oda építik 
a kiállítás tőszomszédságába. E heten tették meg 
helyén az első kapavágást. S ez a másik, ez az uj 
budai vár, ez lesz a régi, az ősi vár.

Ős-Budavára 1 Maga e szó is olyan, mintha üzenet 
volna a múltból. Mintha ez volna az az üdvözlet, mely 
lyel a magyar nemzet dicsőséges múltja köszönti a 
a jövő esztendőben a szorgalmas jelent, mely megülve 
az ezredéves fennállás ünnepét, e nemzet minden kin
csét odarakja a műveli világ elé.

— íme ez vagyok ma !
S túl a modern kupolás-csarnokokon, rámutat az 

ósdi vihárlátta bástyafal közepén kiugró toronyra, 
melynek homlokán aranybetükkel van kiverve: Os-
Budavára — büszkén ejtve a szót :

— íme ez voltam a múltban 1
A múlt és a jelen. Modern értekezés a nemzet 

haladásáról a jelen versenyében, egy élni vágyó nem

zet nemes harca a létért, melyben a fegyver az iparos 
szerszáma, a harcinező pedig a műhely. Ez a nemzeti 
kiállítás.

A másik, Ős-Budavára, rege a múltból, mit csengő 
rímbe szedett a lantos dalos ajka, s pengeti hozzá 
kobzán azt a mélabús danát, mely lágyán sír, ha 
szerelmét dicséri, de csatlogó viharba csap át, ha vész
ben a haza.

Ez a rege most válik valósággá. A kiállításon 
túl, az állatkcrt e célra szánt nagy területén építik fel 
nemzeti dicsőséges múltúnk emlékére Ős-Budaváranak 
egy részét, úgy a hogy állott harmadfél századdal 
ezelőtt, a török hódoltság utolsó napjaiban.

Nagy gonddal, fárasztó tanulmanynyal, a mi 
elpusztult műtörténelrai emlékeink gondos és fárad- 
hatlan gyűjtésével már egy éve tervezik ezt, festők, 
művészek, írók és műépítészek. Az ősi budai vár min
den háza, minden épülete külön külön tanulmány volt. 
Töredezett címerek vallanak gazdáikra. Az építkezés 
bizarr, sajátságos, kevert. Régi úri magyar házak nyu
godt egyszerűségét tarka színekkel, kiugró ereklyékkel, 
rácsos ablakokkal aggatta tele a törökök megszálló 
serege. A városbiró hazában a budai basa székelt. A 
régi rác üzleteket örmény- és arabs kalmárok foglalták 
el, az utca közepéig teregetve portékáikat. A templomok 
tornyáról leverték a keresztet, hogy helyet adjon a 
félholdnak, harangszó helyett a muezzin vontatott kiál
tása száll alá a toronyból. A piacokon tarkállik a kelet 
népe, vásárt csapva, prédát osztva.

Igen, valósaggal igy fog felépülni Ős Budavára, 
hogy visszatükröződjék benne ama kor élete, melyet a 
történelem >Törökvilág Magyarorsz.ágon* néven nevez.

Mert nemcsak tormákról, nemcsak épületekről
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fiatalok utánozták és szaporították. IC mise iveréb- vagy 
madar-mise* nevet viselt.

képezi öt a nevéről elnevezett halberstadti dóm tooe- 
járatánál álló szobra. Ha — mint egy hymnus mondja 
róla, — már életében arra volt kiválasztva, hogy a sze 
retet adományait, mint diakónus, a szegények közt 
kiosztogassa. nem csoda, ha a nép öt sok helyen áldást 
hozónak választotta ki; a második ünnepen megjelenik 
fehér lovon s örömet hoz a szorgalmas és engedelmes 
gyermekeknek. Svédországban még a múlt szazadban 
is beszélt és énekelt a nép a lovas szentről, a mint 
napfölkelte előtt egesz Svédországot beutazza Ezért is 
lett ő a lovak védszentjévé. E napon megy végbe 
Németország némely vidékein a cselédek helyváltoztatása 
is és az ostor-csattogtatas. Derék és jó szolgák, kik 
gazdájukhoz hívek, társaiknak pedig jó pajtásaik voltak, 
eddigi gazdáiktól való eltávozásukkor egy selyem szalag 
gal ékesített ostort kapnak s a falu egy szabad terére 
gyülekeznek. Ott körbe alluak a szolgák s elkezdenek 
az ostorokkal durrogtatni az egész falu népe jelenlétében. 
Egyik térről a másikra mennek, s társaikat elkísérik 
új helyeikre. A melyik más faluba szegődött, azt otthon 
elvégzett ünnepélyesség után elkísérik ünnepélyes komoly
sággal az új községbe, s ott újra kezdik az ostorcsat- 
togtatást. Ez ünnepély azonban csak az elöljáróság 
engedélyével tartható meg. Hohenlohe tartományban 
szent István napján ősidőktől fogva az a szokás diva
tozik, hogy a szolgák kilovagolnak. Minden szolga 
engedélyt kap a kilovaglásra s csapatosan bejárják a 
szomszéd falvakat, hol aztan nagy mulatságokat csapnak.

Istvántól a vértanuk zászlóvivőjétől térjünk át a 
második vértanúra, a ki nem tényleg, de »akarat sze 
rintc tekintetett vértanának. Jánosról, az üdvözítő ked
vencéről szólunk, kinek emlékünnepe december 27-én 
tartatik, karácsony 3-ik napján. Lehetséges, hogy c 
napon szenteltetett föl a római szent János temploma ; 
vagy hogy Jánosnak ephezusi püspökké lett fölszentel- 
tetését, vagy tálán a száműzetésből való visszatérését 
akartak e napon ünnepelni. A monda azt beszéli János
ról, hogy ellenségei egyszer megmérgezett bort adattak 
neki pohárba ; de a méreg nem volt képes ellentallani 
a keresztnek, melyet a szent magára vetett, mielőtt a; 
pohárból ivott volna s kígyó alakjaban kicsúszott a 
pohárból és így bátrán megihatta — többé nem artal- 
mas — tartalmát. A jámbor hit azt tartja a szeretetteljes 
apostolról, ki a 110 ik évtájban (Kr. u.) halt meg, hogy 
sírján a fold száll és emelkedik, annak jeléül hogy ő 
még él és létezik.

Térjünk at most az apró szentek, az ártatlan 
kisdedek napjara, melyet december 28-án ünnepelnek 
Igen sok helytt szokásban van e napon, hogy gyer
mekek. sőt felnőttek is, mindenkit a kivel találkoznak, 
vesszőkből font korbácscsal megkorbacsolnak.

Az ünnep azon ártatlan kisdedek emlékére van 
szentelve, kiket Heródes Betlehemben meggyilkoltatott. 
Ez esemény alatt egy rendkívül nagy es rettenetes 
vérfürdőt képzel a néphit. A görög egyház tizennégy
ezer meggyilkolt kisdedről beszél, holott J ízus idejében 
Betlehemnek ezer lakosa lehetett és így a legnagyobb 
számítással sem lehetett 30—40-116! többre a gyáva és 
kegyetlen zsarnok által leöletett áldozatok száma. Innét 
magyarázható meg az is, hogy a világtörténet nem 
emlékezik meg a betlehemi gyermek-gyilkolásról. Ama 
zsarnok egyéb véies szörny tettei meiiett e gyilkolás fői 
sem tűnt.

Némely országokban, mintha az ifjúságot kárpótolni 
akartak volna az utódokban azért, a mit ama kisde
deknek Ileródestöi és vérebeitől szenvedniük Kellett, a 
gyermekeknek e napon különféle jogokat és szabadal
makat adtak, hasonlón ahhoz, a minőket Rómában a 
saturnaliak alatt Juvenalis napján a gyermekek és rab 
szoigak élveztek.

Különösen Franciaországban és a rajnai tarto
mányokban a negyedik karácsonyünnepen megfordított 
világot játszattak kicsinyben a gyermekekkel. Az iskolás 
gyermekeknek meg voit engedve, hogy püspököt 
válas/szanak magoknak, hogy az utcakon körmenetet 
tarthassanak, s a templomban misézhessenek. E bohóza- 
tos ünneplés közben sok madarat, fokép verebeket 
röpítettek el, melyek az isteni tisztelet alatt a templom
ban röpködtek, s melyeknek csiripelesét öregek és

van szó. Maga a vár házaival, bástyáival, mecsetté 
alakított templomaival, minarctteivel csak korhű kere 
téűl szolgái majd annak az életnek, melyet a maga 
eredetiségébe, sajátságába, visszaadni törekszenek azok, 
akik magukra vállaltak Ős Budavara felépítését, és e 
nevezetes korszak életének bemutatását.

Nap-nap után más-más lesz a kép, meiy a török 
hódoltság vés/.teijes napjait tükrözi vissza. Ma még 
diadalmas hadjáratról tér vissza a budai basa és serege 
rabláncia fűzve hajtja maga előtt a rabságba került, 
népet. A janicsárok zenéje harsogva kiséri a győzedel
mes hadakat. Holnap a mecsetbe száll a basa, hogy 
halát adjon Allahnak a diadalért. Boglaros bégéi sze- 
recsen testőrei kisérik és meghajol elölte Os-Budavara 
népe. Harmadnapon mar harci riadó veri fel a dőzsölő 
janicsárokat és a tört bástyarésen hősi küzdelem után 
vonulnak be a magyar hajduk, a félhold mellé tűzve a 
Szüz-Marias magyar lol igót- És igy tovább. A hadi 
képeket felváltja a budai polgárság akkori életének 
változatos megnyilatkozása. Víg szüretek, hangos zene
szóval, csengős. ckkós szekérrel, vagy talán egy egy 
gazdag budai rác lakodalma, ismét másnapon a budai 
varosbiró választása és napról-napra újabb képekben 
mindaz, ami jellemzi a kort és a benne élt embert.

Nehéz volna mindent felsorolni.
Korhű öltözetek, a régi világ zenéje, danája, 

művészek, jól begyakorolt ének- és zenekarok és a 
látványossághoz szükséges, mintegy 300 gyakorolt 
közreműködő, gyalog és lóháton, lehetővé teszik, hogy 
e lelvonulások, dís/menctek szemkápráztató pompája,

Nem szabad era'ítés nélkül hagynunk, hogy a 
vértanúk sorrendje a görög egyházban más, mint a 
nyugati keresztényeknél. Ott csak 27-én ünneplik az 
első vértanú, István emlékét ; 28-án a 20,000 nikome- 
diai vértanúét, és csak a következő napon, 29-én .1 
betlehemi kisdedét. János evangélista ünnepét a görög 
egyház május 8-án tartja, miután a megelőző két napon 
a »Krisztus keresztjét az égen* ünnepelte, hogy vala
mint a kedvenc tanítvány a Golgoth ut s a kereszt alatt 
állott, úgy a naptárban is alatta álljon annak.

A pogány népek tömeges megtérése mellett, 
melyet az ős katholikus egyház nagy buzgósággal és 
sikerrel eszközölt, nagyon érthetőnek tűnik föl a mit 
nagy Gergely pápa elvül felállított, s a mihez utódai 
erősen alkalmazkodtak is, hogy t. i. »a pogány ok ünne
pei lassanként keresztény ünnepekké valtoztatandók át, 
s a keresztény ünnepeknek a kereszténység előttiek 
nyomába kell lépni.*

Minthogy a rómaiak december végén ünnepelték 
a saturnaliákat az >emberiség aranykora* tiszteletére,
— nagyon célszerűnek mutatkozott, hogy a pogány 
ünnep kiküszöbölésé végett a Krisztus születésének 
ünnepei is december végén tartassanak és a karácsony-éj 
nemsokára az éjszakuk legszentebbjévé lön.

A nagy ünnepeknek e rendkívüli szentségét a 
monda kiterjesztette még a növényvilágra is, melyből 
nemelyek az isten-gyermek születésének tiszteletére ez 
éjszakán, a tél és hó dacura is kinyíltak. Egy elzászi 
népdal azt mondja, hogy egy bizonyos rózsa, meiy 
egész éven át nem hoz virágot, karácsony-éjjel a hóban 
kinyílt és pompásan illatozott, s fényt árasztom maga 
körül. Akkor nyíik az úgynevezett jerikói rózsa is. 
mely különben egész évtn at íonyadtnak és száraznak 
latszik. Krisztus születése előtt — mondja a legenda,
— c virág nem is létezett, mert csak a Szűz Maria 
léptei aiatt sarjadzott föl először, midőn ez fiaval együtt 
Egyptomba menekült.

Végül említsük még meg azt a sajátságos szokást ; 
a füstölést, mely karácsony éjjelén, különösen déli 
Németországban és Tirolban szokásos. A tiroii paraszt
házakban az esti harangszó után szobát, kamrát, istállót, 
s a ház minden zegét zúgjat kifüstölik, hogy a »gonosz«- 
oak ereje ne legyen. Az éjféli miséig hátralevő időt a 
hazbeiiek a lobogó tűzheiy mellett töltik. Csak a családfő 
megy ki még a mise előtt a kertbe, s egy szalmacsu- 
takkal megveregeti a fakai, hogy a jövő ősszel gazdag 
gyümölcstermést adjanak. A baromistallóba is bemegy 
s minden marhajának egy buzaszémet ad enni, de vigyáz, 
hogy sokáig az istállóján ne maradjon, mert ez éjszakán 
a barmok is bírnak beszélő tehetséggel, az pedig nem 
jó dolog, ha az ember a barmokat beszélni hallja.

A szokások legtöbbjében a kereszténység előtti 
népek szokásaira és kultuszára ismerünk, csakhogy 
nemesebb jelentőség van nekik tulajdonítva.

Kis Elek.

h í r e i n k .
—  Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk lapunk 

igaz barátai- és munkatársainak, kik bennünket nehéz 
feladatunkban jóakaratúlag támogatnak.

—  Az Otthon második irodalmi estéje. Mint lapunk 
múlt számában jelezlük. a múlt szombaton volt az 
Otthon asz!altársaság második irodalmi estéje Ez a 
második irodalmi este nem volt egyéb, mint a valódi 
kedélyesség, a tartózkodás nélkül való vigasság estéje. 
F u té s  István tanár olvasott fel először egy karcolatot 
a bombafalvi társadalom életéből; gyakorlott, sima 
tollával derült hangulatra keltvén az intelligens tár
saságot.*) Azután i J e r s z i b  Béláné úrnő azon az édes
bús magyar hangszeren: a cimbalmon játszott el 
nehány szívhez szóló népdalt olyan hatással, hogy 
a programmon kívül is meg kellett toldania néhány 
szép dallal. Majd b 'is c h c r  Anniimé úrnő lépett az 
emelvényre s Kis József >Seép Batóné* című balla-

a várbeli épűietek éiethű keretével, a leghűVo alakban 
varázsolják elénk a múlt e képeit.

Meseszerű lesz a csalódás, amint a látogató a 
legifjabb jelent, oly fényesen visszatükröző kiá litas 
területéről kilép és egy hídon áthaladva, mintegy 
varázsütésre.  ̂ a csalódásig hűen utánzóit múltban leli 
magat. Már Ös-Bud avar kapujában janicsár őrség, vagy 
a hajduk csapata fogadja és átlépve a boltos-íves kapun, 
elébe tarul a régmúlt idők nyüzsgő éle e.

A piacon zagyva lármában egyesül a kelet s 
nyugat prédaleső népe. Nyírott fejű, marcona tatárok 
kínálják harácsolt prédájukat. Nyaika kurd lovasok 
rablóit paripa <ra alkusznak Petneházy délceg huszárjai 
val. A piacra nyíló u cak boltjaiban arabs- es örmény- 
kalmárok kínálják portékáikat. Oszlopos csarnokok 
aljában fekete kávét szürcsö|nek az ősz-szakallu török 
urak s a csarnok előtt csengő dobszó meiiett járják 
csábos táncukat a bajaderek. Néhány hazzal odabn 
kuruc legények mulatnak a tárogató edes hangjainak 

De im . . . egyszerre csend les/. A müczsin szava 
hallatszik a minaret! erkélyéről, az utca népét házaiba 
űzik kivont kardit janicsárok ; megharsan a kürt, meg
szólal a dob és méltósagos lassúsággal vonul fényes 
kíséretével a mecsetbe az utolsó budai basa . . .

Gyönyörködve nézi majd ezt a mai kor népe. 
összehasonlítva a jelent, a múlttal, melynek eleven 
emlékéül épül a magyar dicsőség szimbóluma: a
magyarság ailamfcnntartó központja : — ő s  Budavara.

_________  Virág Béla.
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dáját recitálta el olyan érzéssel, olyan lanulm ány- 
11 ytil, amilyent tőle már megszokhattunk volna ugyan, 
dó a melylvei mindenkor elragad bennünket. Most 
is körívekre ragadott bennünket a saját bűnével 
megvert szép asszony íragődiájá. kiváltképen akkor, 
amikor a bírák elölt önönmagát vádolja a szivét 
szétlópő gyilkosságért. Egymást érték a gralulációk 
a szép szavalásért. Végül még egy kedves zenei 
élvezetben részesült a társaság: Jiiszner József (Már
tonban új erő!) a Hugenottákat hegedülte lioldia Ignác 
harmónium kísérete mellett. Maga a klasszikus zene 
mindenkor hatásos; de az a teljes átértés, az a finom 
árnyalat, az a tiszta játék, melylvel a mi új erőnk 
a h,igédül kezelte s az a diszkrét kiséret a harm ó
niámon, valósággal elragadták a hallgatókat. Ennyiből 
állott az est művészi része; azután következett a 
Pdtschék művészete: a kitűnő vacsora, mely után a 
társaság fiatalja, öregje (azaz ilyen nem is vo lt!) a 
»tánc terére lépett* s éjfél utánig rakta nagy animó- 
val . . .  A legközelebbi irodalmi est január hó első 
felében lesz.

—  A turóci magyar olvasó-egylet és társaskör
december hó 30-án. — saját helyiségeiben, —  fel
olvasással, zenével és szavalattal egybekötött estélyt 
rendez, melyre úgy a tagok, valamint a közönség 
szívélyesen meghívatnak a rendezőség által. Az 
estély programmja a következő: Leholzky Vilmos 
orsz. gyűlési képviselő úr felolvasást tart, Kamara 
kisasszony és Éder Róbert úr zongorázni fognak, 
Derszib Béláné úrnő cimbalmozni fog. Fekete Irén 
kisasszony szavalni és Leholzky Ella kisasszony 
énekelni. Az estély kezdete este 7 órakor; belépti 
díj nem lesz, vacsoráról és zenéről gondoskodott a 
rendezőség.

—  Oltás a Bering-fele szérummal. Folyó hó 13-án 
dr. Simkó luróc-szent-mártoni orvos ilt helyben egy 
difieritisben szenvedő gyermeken oltást végzett, mely 
a szerűm gyógvhatását (eljesen igazolta. A gyermek 
a beoltáskor már erősen megvolt támadva, testének 
hőmérséklete 38'9 fok volt, de az oltás után nehány 
órával később már 37 Í- fokra szállt, másnap pedig 
a rendes hőmérsék volt észlelhető s a gyermek már 
felakart kelni; harmadnapra a gyermeknek semmi 
baja nem volt. A helybeli orvosok érdeklődéssel 
kísérték az oltás hatását, s az eredmény teljesen 
megnyugtatta őket. A  szerűm <1 turóo-azcnt-mUrtoni 
m/óij!/szertárból, való volt, a hol állandóan készletben 
tartatik ezen biztosnak mutatkozó gyógyszer.

— Karácsonyfa. A turóci jótékony nőegylet az 
idén is állít fel karácsonyfát a helybeli és a zniói 
óvoda számára; előbbire 20 frtot, utóbbira pedig 
10 frtol utalványozott a múlt hóban tartott közgyű
lésén. A turóc-szl.-m ár'oni óvoda karácsonyfa-ünne
pélye december hó 23-án (hétfőn) délután 3 órakor 
lesz, melyre bizonyára — az idén is — számos 
érdeklő szülő és ügybarát fog megjelenni.

— Karácsonyi szünet. A turóc-szent-mártoni áll. 
I iskolákban a karácsonyi szünet december hó 22-ével

kezdődött s tart január hó 2-áig bezárólag. A polgári 
iskolák növendékei 21-én kapták kézhez a lefolyt 
időszakról szóló értesítőjüket, ellenben a felsőkeres
kedelmi iskola hallgatói már december elsején beszá
mollak szüleiknek előmenetelükről.

— Pánszláv viccelődés a milléniumról. Milleniumunk 
— ugv látszik — szemet szúr a pánszláv uraknak, 
a mi kitűnik a »Národnie Noviny«-böl átvett alábbi 
közleményből is, a melyeit valami hitetlen Tamás 
viccképen eresztett szélnek a >lótocskák« megnevet- 
tetésére: >IV. Leó. a Kelet császárja (880—011) azon 
tilalmat adta ki. hogy ne merészeljen senki véres 
hurkát — melyet 886-ik évben készítetlek először — 
készíteni, annál kevésbbé enni. Gyalázat vért enni. 
s a ki merészkedik ilynemű ételt élvezni, annak 
becstelensége jeléül fejét leborotválni rendeltetik. A 
hatóságok pedig, melyek ily államellenes .bűntettre* 
nem ügyelnének, avagy azokra szemet hunynának 
büntetésképen: 10 font arany megfizetésére kötelez- 
telnek.c Ezen hiteles rendelet szerint lehetne a jövő  
évben megünnepelni a véres hurka milléniumát. Ez 
a história legalább kényelmesebben van levezetve, 
mint valamiféle Árpádnak eljövetele a Tátra alá. — 
Az idők változnak, azonban az emberi ostobaság csak 
még mindig megmarad. Ezer évvel ezelőtt államel- 
lenes bűntett volt véres hurkát enni. most azonban 
ez már szabad, de tótul gondolkodni, beszélni és 
írni, ez nem szabad.

- -  A „Národnie Noviny“-nak nem tetszik, hogy a 
belügyminiszter a legközelebb 17 román iratot eltil
tott Magyarországból. Ügy látszik — mondja az 
említett lap — . hogy a nem magyarok művelődése 
elleni ehinai kőfal rohamosan emelkedik Magyar- 
országban, csak aztán ne jöjjenek valami felvilágo- 
sodoltabb japánok s le ne romboljak azt!

Új takarékpénztár. Folyó évi decem ber hó 
2 án turtatoll meg Liptó-Ujvárott egy létesítendő 
takarékpénztár alakuló-közgyűlése. A poprádi taka
rékpénztár mint alapító, 10,001) írttal Ígért az 50,000 
frtos alaptőkéhez já ru ln i; a többit 500 drb. 100 frtos 
részvények kibocsátásával akarják fedezni. Az igaz
gatóság tagjai: VjlaIis Kálmán kir. járásbíró, Joób 
Marcel főszolgabíró, Stiegler Kálmán ügyvéd, Haas 
Jakab kereskedő és dr. llitsch Károly poprádi ügyvéd. 
Az alakuló-közgyűlésen dr. Kux Vilmos liptó-ujvári 
ügyvéd bebizonyítani igyekezett, hogy úgy az alapítás, 
mint a megalakulás törvényellenesen ment végbe ; a 
részvényesek egy része megtámadni szándékozik az 
alakuló-közgyűlés összes határozatait.

— A millenium és r. törvényhatóságok. Érdekes 
tárgyú leiratot intézett a belügyminiszter a vármegyék

*) Lapunkban legközelebb közöljük. Szerk.
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és városok törvényhatóságaihoz. A milleniumi ünnep
ségek programmja szerint ugyanis a jövő  évi május 
hó első félében az ország összes törvényhatóságai 
ünnepélyes rendkívüli közgyűlést tartanak. És éppen 
ezen rendkívüli közgyűlés idejének megállapítása 
céljából intézte a belügyminiszter leiratát a törvény
hatóságokhoz. A miniszter célszerűnek találná, ha az 
ünnepélyes közgyűlésnek az ország valamennyi helyén 
és valamennyi hitfelekezeii templomában 1896. évi 
május hó 10-én tartandó hálaadó istentiszteletekkel 
összeesnének. Az egy napon megtartandó közgyűlések 
határnapját a belügyminiszter csak a beérkezett véle
mények után állapítja meg véglegesen.

—  Új vasutak. A zólyom-brezó erdőközi vasút
vonal megnyitása december hó 8-án volt. a nagy- 
bilic-privigyei helyi érdekű vasútvonal pedig jövő 
évi január hó elején lesz megnyitva.

—  Karacsonyfa-diszek, úgyszintén karácsonyi- és 
újévi ajándékok, dús választékban és legjutányosabban 
kaphatók Monkóczi Ferencné könyv- és papirkereske- 
désében Turóc-Szt.-Mártonban.

— Az >Qgyetlen< Zaymus. A budapesti sajtóbiró- 
ság letárgyalta Zaymus Romuald bittsicei plébános 
sajtóperét. Az öreg plébános, ki szűkebb körben 
ugyancsak szokott pattogni, midőn a nemzetiségi kér
dés szőnyegre kerül, most megtörve állott az esküdtek 
előtt. Nem gondolta ö tisztelendösége. hogy tolla oly 
nagy bajba keverheti. Meg is fogadta, hogy »hü fia 
akar lenni a magyar hazának*, csak mentsék fel az 
esküdtek. Védője Milecz János zsolnai ügyvéd elis
merte ugyan, hogy Zaymus cikke »kissé erős, de nem 
rosszakaratú, inkább ügyetlen*. — Mát bizony nagyon 
sima jégpálya az a politika, nem tanácsos azon 
ügyetlenkedni. Zaymus plébános kitűnő gazda ; erre 
oktassa a szegény tót népet, s nagyobb szolgálatot 
tesz vele neki, no meg maga magának is, mint a 
politikával. Nyilatkozata különben igen jól hatott 
mindenkire, a ki szereplését ha csak távolról is ismeri, 
s mi kedves kötelességet teljesítünk, midőn ezt konsta
táljuk. Talán akadnak még néhányan azok körében, 
kik Zaymus merész cikkét annak idején dicsérőleg 
fogadták, és a kik ujabbi bűnbánó nyilatkozatából 
üdvös tanulságot fognak meríteni.

—  Húsz forintos kereskedelmi perek. A királyi 
kúria polgári osztálya közelebb tartott teljes tanács
ülésében kimondotta, hogy a húsz íorinton alóli köve
telések a községi bíráskodás hatáskörébe tartoznak, 
még akkor is, midőn kereskedelmi ügyletből erednek. 
Ez a döntvény föképen kereskedő körökben nagy 
megütközést kelt. A kereskedőknek ugyanis megvolt 
az a törvényes joguk, hogy kisebb ügyeiket a saját 
illetékességük helyén intézhessék el. Ettől a kedvez
ménytől most elesnek.

— Táviratok cimzése. Eddig a táviratokat, ha 
címzésük nem volt teljes, egyszerűen nem továbbítot
ták. A kereskedelmi miniszter legújabb rendelete 
értelmében azon esetben, ha a kézbesítés körül kétely 
nem merül fel, elégséges, ha a címzett neve és a 
rendeltetési hely két szóban tétetik ki.

— A pozsonyi ág. ev. lycoum története c. mono
gráfia előfizetési ideje f. hó végével lejár. Vidékünk 
sok családja nemzedékről nemzedékre a nevezett 
intézetbe küldi gyermekét. Elmúlt időknek szép emléke, 
a jelenre oku'ás rejlik történetében. Kétszeresen 
érdekli azokat, kik a fejlődésnek tanúi esetleg, része
sei lehettek. A volt tanítványok mindeneseire azzal 
róhatják le az intézet iránt Tartozó hálájokat legal
kalmasabban, ha előfizetésükkel a mű megjelenését 
elősegítik. Azt bizonyítják vele, hogy a gondos alma 
matert el nem felejtették. Előfizetést (2 frt 50 kr.) 
e hó végéig még a lyceum igazgatója fogad el. A mű 
azontúl csak bolti áron 8 frtért lesz kapható.

— Milléniumí tornaverseny. A millénium alkal
mából egy nagyszabású tornaverseny rendezése van 
tervbe véve; az eddigi megállapodások szerint a torna
versenyen mintegy 5 —6000 tanuló venne részt. A 
versenyek jövő  évi junius hó 8-ika és 15-ike között 
Budapesten, valószínűleg a volt hippodrom közelében 
levő versenypályán fognak megtartatni. A tornaver
senynek a legérdekesebb pontja volna a jelenlegi 
megállapodások szerint, a magyar tanuló ifjúságnak, 
mint a nemzet »jÖvendő véderejének* a király előtt 
való bemutatása.

— A tanítók fegyelmi ügyel. Nagyon gyakori az 
eset, hogy egyes iskolafentartók tanitóiklól úgy akar
tak megszabadulni, hogy egyszerűen fegyelmi vizs
gálatot indítottak ellenök, melynek alapján aztán 
állásaiktól felfüggesztették. A fegyelmi eljárás pedig 
rendesen oly soká húzódott, hogy az illető tanító 
megunva a sok herce-hurcát — esetleg egy kiŝ  vég
kielégítés reményében — lemondott állásáról. E szé
gyenletes állapotnak immár vége, amennyiben a köz
oktatásügyi miniszter elrendelte, hogy ily fegyelmi 
vizsgálatok elrendelésénél a vizsgálatot záros határ 
idő, lehetőleg 8 nap alatt letárgyalja a közigazgatási 
bizottság, melynek hatáskörébe a felekezeti fegyelmi 
ügyek tartoznak.

— Érdeke# események esztendejének lehet iga
zán a jövő  évet nevezni. Már kora tavasszal elkez
dődnek a világra szóló ünnepélyek, a melyen a művelt 
nemzetek fejedelmei részint személyesen, részint 
fényes képviseltetéssel vesznek részt. Ezután követ
keznek : az új parlament nagy megnyitó ülése, a 
nemzeti kiállítás a hazai és nemzetközi nagykon
gresszusok, a szokatlanúl fényes történeti díszmenel, 
mely Magyarországnak ezredéves múltját kápráztató 
fényben fogja (eltüntetni; mindez csak csekélyebb 
tésze a jövő  millenáris óv rendkívüli gazdag esemé
nyeinek. A közönség a legnagyobb érdeklődéssel kiseri
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már most is a készülődéseket, de az érdeklődés 
tetőpontra természetesen majd csak az ünnepélyek 
alkalmával fog lépni. A lapok már is intézkedéseket 
tesznek a közönség érdeklődésének kiegészítésére.
E tekintetben a »Magyarország* rendszere, a mely 
már eddig is fényesen bevált a müveit közönséget 
országszerte meg fogja győzni, hogy a »Magyarország* 
megjelenési ideje a vidék közönségére nézve a leg
kedvezőbb. A munkatársaknak egész serege gyűjti 
össze a nap eseményeit a »Magyarország* számára.
A legmodernebb nyomdai technikával felszerelve 
ezek az események a nap folyamán és a késő esti 
órákban már feldolgozva, kiszedve stereotipálva van
nak, úgy, hogy az éjjel induló vonatok a »Magyar- 
ország«-nak már ezer és ezer példányait röpítik szét 
az ország minden tája felé Mig más lapok csak a 
déli vagy esteli órákban jutnak el olvasóikhoz a 
• Magyarország* olvasója már a reggelinél teljes 
részletességgel olvashatja az előző napon összes ese
ményeit: a világra szóló ünnepélyeket, a kongresz- 
szusok eredményeit, az országgyűlési tárgyalásokat, 
gazdasági és tőzsdei tudósítások és az ország és 
külföld minden nevezetesebb hírét és eseményeit. A 
‘ Magyarország* ezzel az újítással, mely a külföldön 
már kitűnőnek bizonyúlt, még eddig egyedül áll 
hazánkban s hogy a mi közönségünk is mennyire 
méltányolja ezt az igazi sajtó-reformot, mutatja az a 
számos elismerés, mely az ország minden vidékéről 
naponként érkezik a »Magyarország«-hoz. De ezen 
az előnyén kívül a ‘ Magyarország* gazdag tartalma, 
politikai jó értesülése, férfias nyílt szelleme, válto
zatossága és elevensége által is meghódította a közön
séget, úgy hogy ma általánosan a legjobb lapnak 
van a ‘ Magyarország* elismerve. A lap felelős szer
kesztője : Holló Lajos orsz. képviselő, főmunkatársa 
Bariba Miklós az országnak ez idő szerint legelső 
publicistája, helyettes szerkesztője : Inczédy László. 
A ‘ Magyarország* kiadóhivatala bárkinek kivánatára 
egy hétig ingyen küld mutatvány-számokat. A kiadó- 
hivatal címe: Budapest, Sándor-utca 2 . sz. a hová 
az előfizetési pénzek is küldendők. (Egy hóra 1 frt 
2 0  kr., negyedévre 3  írt 5 0  kr., félévre 7  frt, egész 
évre 1 4  frt.)

—  A sólyomvadasznö. Ez a címe annak a bajos 
festménynek, melynek remek másolatát az Egyetértés 
kiadóhivatala ingyen küld meg mindenkinek, aki a 
‘ Röptében a Nagyvilág körül* című pompás díszművet 
megvette. Bajos arcú hölgy remek almásszürke lovon 
magasra tartja sólymát, mely kiterjesztett szárnyakkal 
éppen elrepülni készül. Oldalt egy facsoportnál áll a 
hölgy apródja. Az egész kép rendkívül kedves benyo
mást tesz a szemlélőre. A kép kivitele igazan művészi, 
minden színárnyalat meglepő finomsággal és hűséggel 
van visszaadva s ily művészi kivitelű kép a műkeres
kedésekben legalább is annyiba kerülne, mint az egész 
diszmű a képpel együtt. Az Egyetértés kiadóhivatala 
e mű kiadásával igazán dicséretes munkát végzett, 
mert a magyar könyvpiacon iiy értékes s a mellett 
olcsó mű eddig még nem volt kapható. Érdekesnek 
tartjuk megemlíteni, hogy eddig a műből 3 kiadás 
fogyott el 20,000 példányban s a negyedik most elké 
szült kiadas pompás díszkötésben a karácsonyi könyv
piac legkelendőbb újdonságának ígérkezik. Egy dísz
kötésű példány ára 6 frt 50 kr. A jutalomkép elkül
déséért csomagolási- és postaköltség fejében külön 
50 kr. fi/etendö. Megjegyezzük még, hogy a jutalom 
képhez díszes keretek is kaphatók rendkívül olcsó eredeti 
gyári áron 10 frtért, 6 frtért és 3 frtért.

—  Az újságolvasásról. A ki tíz évvel ezelőtt ki 
merte volna mondani, hogy a íővarosi napilapoknak 
most már százezernyi előfizető közönsége lesz, azt akkor 
mindenki kinevette volna. Abban az időben az összes 
fővárosi napilapoknak alig volt annyi előfizetőjük, a 
mennyivel ma akármelyik jobb napilap egymagában 
dicsekedhetik. A napisajtó e tíz év alatt valóban bámu
latra méltó fejlődést mutat s ma a posta naponkint 
több százezer ujsagpéldanyt szállít a szélrózsa minden 
irányába. És ez a szám évről-évre növekszik. Ha keres
sük ez óriási fejlődés okát, első sorban azt találjuk, 
hogy a művelődés folyton terjedvén, a közönség mind
inkább érzi annak szükségét, hogy állandóan tájékozva 
legyen a világ folyásáról s mivel ezt a legjobban egy 
jó napilap revén lehet elérni, a jobb lapok közön
sége napról-napra emelkedik. Azok között a lapok 
között, melyek a közönség rokonszenvet leginhább 
kivívták, a legelső helyet az Egyetértés vívta ki magá
nak. Az Egyetértés nem dolgozik a hatásvadászat olcsó 
eszközeivel, melyek mögött gyakran a legnagyobb üres
ség tátong, hanem mindenkor előkelő színvonalon álló 
közleményei, gyors, pontos és minden tekintetben meg
bízható tudósításai által iparkodik régi jó hírnevét, 
mint hazank legelső rangú napilapja állandóan fenntar
tani. Ebben nagy előnye az Egyetértésnek óriási terje
delme. Az Egyetértés egy oldalon majdnem annyi betűt 
képes nyomatni, mint a kisebb lapok három egész olda
lon s igy az Egyetértés rendes 8 oldalas lapja annyi 
közleményt tartalmaz, mint a kisebb lápoknál 24 oldal, 
a mi azonban ezeknél csak Unnenapokon fordul elő. 
Ilyenkor az Egyetértés 12 — 2J oldal, illetőleg kisebb 
alakban számítva 36—60 oldalnyi terjedelmű. Ilyen 
terjedelem mellett az Egyetértés abban a helyzetben 
van, hogy mindenről a legbővebb és legrészletesebb 
tudósítást közölheti. Az Egyetértés felölel mindent, a 
mi a közönségei csak érdekeiheti. Politikai és társa
dalmi kérdések, a közgazdaság, az irodalom, a tanügy, 
a közegészség, szóval minden, a mit megtudni érdemes, 
feltalálható és bő méltatást talal az Egyetértés terje
delmes hasábjain. Nagy erőssége az Egyetértésnek bő 
tarca- és regényrovata. Az egyetértés tárcrovata mindig 
Komoly, a nélkül, hogy unalmassá válnék s mindig

lehet tanulni belőle valamit, a nélkül, hogy elvesztené 
mulattató képességét. Az Egyetértés állandóan két 
kitűnő regényt közül egyszerre. Az egy év alatt közölt 
regények 400 — 500 nyomtatott ívre. vagyis 40 — 50 
rendes regénykötetre rúgnak. Mindezek után bátran 
mondhatjuk, hogy az Egyetértés a hazai sajtónak 
egyetlen orgánuma, mely az intelligens közönség minden 
osztályának igényeit a legteljesebb mértékben kielégíti. 
Mindamellett az Egyetértés aránylag a legolcsóbb napi
lap. Előfizetési ara egész évre 20 frt s ezért kétszer 
annyit nyújt, mint a kisebb lapok. Előfizetések az 
Egyetértés kiadóhivatalához, Budapest, papnövelde-utca 
8 sz. intézendők, mely kívánatra szívesen küld mutat
ványszámot.

Foulárd-selyemet 60 krtól 3  frl 3 5  krig méte
renként — japáni, chinai, s. a. t. a legújabb mintá
zattal és színekben, ú. m. fekete, fehér és színes, 
Henneberg selyemet 3 5  krtól 1 4  Irt 6 5  krig méteren- 
kint sima, csikós, kockázott mintázottakat, damasztot 
s. a t. (mintegy 2 4 0  különböző minőségben és 2 0 0 0  
szin és mintázattal s. a. t.) postabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: 
l l e m  c h e i 'K  Cí. (cs. k. udvarszállitó) s e ly e m -  
S yú rtt  / i i i r i o l i l m i .  Svájcba címzett levelekre 

11 0  kros és levelezőlapokra 5  kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt rendelések pontosan elintéztetnek.

I r o d a l o m .
Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből megje

lent a 37-ik (utolsó) tüzet, melyben még két önálló cikk 
van : Marczali Henriké >A XIX. századi magyar törté- 
netirásról* és Erdélyi Pálé »A magyar nyelv és műszel
lem búvarairól, mindegyik több arcképpel, s külön 
mellékletül Szigligeti és Madách kéziratainak hason
másai. Az öt ívre terjedő vaskos füzet többi részét 
a két kötethez való címlapok, előszó, képjegyzékek s 
kimerítő név- és tárgymutató íogfalják el. — Ezzel 
a füzettel a három éven ál folyó vállalat be van fejezve. 
A két hatalmas kötetre terjedő munkában összesen 
kilencven önálló tanulmány van, melyet a szerkesztőkkel 
együtt összesen 41 iró irt : a históriával, irodalomtör
ténettel és aesthetikával foglalkozó idősb és ifjabb 
tudósok akkora társasága, a mennyi ilyen célra eddig 
még nem egyesült. Mindegyik a maga speciális tanul
mánya köréből vett cikkel szerepel a nagy munkában. 
A szerkesztésnek ez a módja kétszeresen érdekessé 
teszi a vállalatot, mely ekként becses emléke egyszers
mind irodalomtörténetirásunk jelen állásának. Elmond
hatjuk, hogy a magyar szeilem termékei ily részletes 
és szakavatott méltatásban eddig még nem részesültek. 
A tartalom gazdagságát növeli az illusztrációknak oly 
tömege, a mennyit még egyetlen hasonfajtáju külföldi 
vállalat sem adott. A két kötet .szövegképeinek összege : 
499, s ehhez járul még 74 mümelléklet (negyedrészben 
színnyomat), melyek nemcsak a szöveget magyarázzák 
kitünően, hanem a magyar műiparnak is becsületére 
válnak. Csak most, hogy a két nagy kötetben együtt 
fekszik elöltünk a roppant anyag, most látni mily 
nagyjelentőségű e vállalat, melynek befejezése egész 
irodalmi esemény. Létrehozásában az áldozatkész kiadó
társulaton kívül nagy érdeme van a mű főszerkesztőjé
nek : Beöthy Zsoltnak, ki viszont a legmelegebb elis
meréssel adózik az előszóban a másodszerkesztő : dr. 
Badics Ferencnek. — A két kötetes nagy mű mától 
kezdve díszkötésben kapható minden hazai könyvkeres
kedésben együtt 18 frtért.

A Hót, Kiss József politikai és irodalmi hetilapja 
új hetedik évfolyamára hívja fel a közönség figyelmét. 
Felhívásából átvesszük a következő passusokat. »A mil
lenáris év küszöbén . . .  A Hét fennállásának hetedik 
évében . . . Ezek az érdekes dátumok szinte csábítanak 
hangzatos szavakra, amelyek — olvasóink tudják — 
tölünk, lapunk lelkétöl egészen idegenek. Mégis egy 
van, a mit el nem hallgathatunk. Lehet, hogy tévedés, 
de az az érzésünk, hogy abban a lázas, nagy kultú- 
ralis munkában, mely ez idő szerint Magyarországon 
folyik, a mi szerény alapokra fektetett lapunknak : A 
Hétnek is megvan a maga része és a maga pozíciói a, 
a melyet tőle elvitatni nem lehet. Hogy a század katonái 
között, kik az előítéletek ellen való harcot víjják min
den téren, politikában és irodalomban, művészetben, 
az ízlés dolgában és a társadalmi kérdésekben. A Hét 
és az ő emberei nem az utolsó sorokban állanak. Az 
az érzésünk, hogy joggal appellálhatunk a műveltek 
figyelmére és az igazak becsülésére, mert becsületes és 
igaz munkát végezünk. Ez a programmunk a jövőre is. < 
Ehhez a magunk részéről még hozzá tesszük, hogy 
azok, a kiket A Hét egyszerűen az ő embereinek nevez, 
irodalmunk színe javát képviselik, névszerint : Ambrus 
Zoltán, Heltai Jenő, Ignotus, Kóbor Tamás, Kozma 
Andor, Tóth Béla. Hasonló gárdával csak kevés magyar 
lap dicsekedhetik. A kik a lapot járatják, nagy élve
zetet fognak találni mindig szellemes és mindig formás 
cikkeiben és remekül megírt apróságaiban. Politikai 
essai i valóságos delicatesse számba mennek és a poli
tikai körökben nagyon olvasottak. Azon vidéki kaszinók-



Turóc-Szent-Márton,
nak, hová A Hét még nem jár, a kaszinói elnökség 
felhívására minden kötelezettség nélkül egynegyed évig 
ingyen küldik a lapot. A lap ára egész évre 10 frt, 
félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Mutatványszamo
kat ingyen küld A Hét kiadóhivatála: Erzsébet-körút 6 

Vidéki hírlapírók Budapesten. A Kakas Márton 
szerkesztőségétől a következő sorokat kaptuk : A Hűd 
pestre feljött vidéki hírlapírók közül számosán meg
látogattak a Kakas Márton szerkesztőségét is, hol igen 
szives fogadtatásban részesültek. Saját szemeikkel akar 
tak arról meggyőződni, hogyan csinálják a világ leg
olcsóbb élclapját. Szerkesztőnk természetesen azonnal 
tiszteletpéidanyt ajánlott fel a kollégáknak, a kik azon 
bán könnyes szemekkel jelentették ki, hogy egy oly 
laptól vagyis a Kakas Mártontól, mely egy évre 4 frt. 
félévre 2 frt, negyedévre 1 frt, nem fogadhatnak el 
tiszteletpéldányt, hanem mind előfizetnek, sőt agitációt 
indítanak, hogy közönségük is minél tömegesebben 
előfizesse-’.. E fogadás hallatára örömkönnyek jelentek meg 
szerkesztőnk szemeiben s kijelentette, hogy ezzei 
Sipulusz Lapja, a Kakas Marton fordulóponthoz érke
zett. A tiszteletpéidanyt azonban kollégái rendelkezé
sére bocsátja.
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folyóvá tétetnek.

DRÖSSLER KAROLY
c s .  é s  kir. s z a b .

mezögazd. gépgyár, vas- és fém-öntöde
Budapest, Teréz-körút 41,
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,,Képes Családi Lapok. “
A legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap!
Megjelenik minden bélen bő szépirodnlmi és ismeretterjcszsiÖ tartalommal és külön beköthető regény-

melléklettel. . . . .  , , , , , _ ,. „  , ,  ,
Havonként kétszer .Hölgyek Lapja* cimü félives mellékletet ad, párisi divalképpel és bö divaltudósitással.
A . K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K *  olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy ifjú és 

üreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.
A . K É P E S  C S A L Á D I  LAPOK* - ba  a régi és újabb irói és költői gárda minden számottevő 

tagja dolgozik.
A . K É P E S  C S A L Á D I  L A P 0  K«-nak regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, költeményei, 

kedélynomcsítő 'olvasmányok. Irnnycikkoivol a társadalom minden kérdéseire kilerjcszkedik. Orvosi és egyéb 
cikkei pedig tanulságosak.

A K É P E S  C S A L Á D I  L AP OK*  minden évben négy regényt ad mellékletül, még pedig csinos 
színes borítékkal, éves előfizetőinek.

A . K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K *  borítéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdések 
és feleletek tárháza.

A .K É P E S  C S A L Á D I  LAPOK*  előfizetői díjtalanul közölhetik gondolataikat az .előfizetők postáján*.
A . K É P E S  C S A L Á D I  L AP OK*  képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanulságosak.
A . K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K *  1890 január első számával XVIII-ik évfolyamába lép.
Ez újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények jelenlek meg:
Csendes világ, regény. Heniczkyné Bajza Lenkétől; Évfordulón, költemény, Jámbor Lajostól ; Hégi tör

ténet. beszélv, Lanka Gusztávtól; Hogyan ruházkodjunk télen? orvosi cikk, dr. Fodor tanártól; Hál után, víg 
monolog, Oláh Györgytől; A költő, költemény. Feleki Sándortól : Versek zenére, költemény, Rudnyánszky Gyulá
tó l: Roldog újévet! életkép, Mericzayné Károssá Irmától; Megnyugtató történet, freskó, Krúdy Gyulától; Én is ! 
regény. Tolnai Lajostól.

Mutatványszámokat bármikor szívesen küld A . K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K *  kiadóhivatala 
Budapest Vadász-utca 1 í. saját házában.

K I ö  II ■#, 4. I (‘ w i á ■* a  K
a . K É P E S  C S A L Á D I  L APOK« - r a  a .Hölgyek Lapja* cimíí divatlappal és a regénymellóklellel együtt- 

Egész érre (5 forint. — Fél évre 3 forint. — Negyed évre 1 forint £0 kr.

Figyelmeztetés.
A ki 3 uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget egyszerre beküldi, annak elismerésül egy díszes 

emlékkönyvet küld a kiadóhivatal.
Kérjük az előfizetések megújítását, s lapunknak az ismerősük küreriben terjesztését.
A ki az egész évre szóló hat forintnyi előfizetési összeget 8Q kr csomagolási .és pp,sja!ízá|ljtási díjjal, 

együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül -f regényt küldünk; a ki 3 frt előfizetési összegét -fO kr. csomagolási 
díjjal együtt egyszerre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül, és a ki csak 1 foriul 50 krnyi 
negyedévi előfizetési dijat 20 kr. csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak a ^adó
hivatal egy regényt küld jutalmul.

Előfizetéseket (a hónak bármely napjától) elfogad a . K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K *  kiadóiiivát&ÍÁ, 
Budapest. Vadász-utca 11. szám. . '
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F S E K . H I O I F ’E i R  T .- fé l©
gyógyszertár Bécsien, I. kér., Singerstrasse 15. sz., „zum goldenen Heichsapfel“

" V é r t i e z t i t ó  l a / b d - a c s o l s ,  ezelőtt á l t a l á n o s  Ial»il;i4-soK  neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik 
betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család 
melyben ezen kitűnő háziszerböl készlet nem volna található.

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltalnak és ajánllaltak minden oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és srékrckcdésből erednek : mint epe-zavarok, 
májbajok, kólika. vértolulások, arany-ér, béltétlenség s hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység és az abból eredő bajoknál 
is : igv sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisz'itó labdacsok oly könnyen balnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán inég 
a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is minden aggodalom nélkül be vehetők.

A számtalan bálairatból, melyet c labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük után egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen 
csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, a ki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánláni.

Köln. 1393. április hó 30-án.
Dr! Legyen olyan szives és küldjön nekem ismét 15 lekor- 
vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fogadja ez utón is a

Tisztelt Pserbof' 
eset az ön fölUlmullialall. 
legmélyebb küszönetemet labdacsai csodahalásáért.

Maradok teljes tisztelettel Pawlistik Ferenc, Köln, Lindcnth; 1.
Harsebe. Földnik mellett. 1887 s/.ept 12.

Tekintetes Ur! Isten akarata .volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, 
melyeknek hatását ezennel megírom. En gyermekágyiján meghűltem, olyannyira, hogy 
semmi munkát sem voltam többé képes végezni, és bizonyára már a holtak közé volnék, 
ha a az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem menteitek volna meg. Az Isten áldja 
meg önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen 
ki fognak gyógyítani, amint már másoknak is egészségük visszanyerésére segítségül 
szolgáltak. Kniíicz Teréz.

Bécs-Ujhely, 1837 november 9.
Mélyen tisztelt Dr! A legforróbb köszönetéinél mondom ezennel önnek (50 éves 

nagynéném nevében- Az illető 5 éven át szenvedett gyomorhurutban és vizkórságban, 
már életét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt 
kapott az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán töké
letesen kigyógyult. — Legfőbb tisztelettel Weinzeltel Josefa.

Eichengraberamt, Gföhl mellett. 1839 márc. 27.
Tekintet s Ur! Alulírott ismételten kér l  csomagot az ön valóban hasznos és 

kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen 
labdacsok értéke felett és azokat, a hol csak alkalmain nyílik, a szenvedőknek legmele
gebben fogom ajánlani. Ezen bálairalom letszésszerinti használására önt ezennel felhatal
mazom. Teljes tisztelettel llahn Ignác. 1

T. Ur! Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot (1 doboz
zal küldeni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy 
gyoinorbajtól, mely engem 5 éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam 
sohasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb köszönetcinet kifejezem, vagyok tisztelettel 

~«*4»-e~«<- Zwickl Anna.
Ezen vértisztitó labdacsok csakis a INorliofer J.-félo az -arany birodalmi nlmn- 

boz* címzett gyógyszertárban. Becsben, 1.. Singerstrasse 15. sz. a. készíttetnek 
valódi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, 
melyben hat doboz larlalmaztatik. I frt 5 krba kerül; bérmentei len utánvétel! küldéssel 
1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.

Az összeg döbbeni beküldésénél (mi legjobban posta utalványon eszközöltetik) 
bérmenles küldéssel együtt 1 csomag 1 frt 25 kr.. 2 csomag 2 frt 30 kr.. 3 csomag 3 frt 
35 kr., i  csomag 1 frt -1D kr . 5 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.

W9T~ M l. Nagy elterjedtségük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb 
nevek és alakok alatt ulánoztatnak ; ennek következtében kéretik c*ukis Pscrbofcr J.-félc

Ált.PlPTIflP tPfiPPP Slouilcl tanártól. Ülés és szúrás állal okozott sebeknél, 
AU414UUÓ bdjládá, daganatoknál, ujjkukac. sebes- vagy gyuladt mell vagy 

bajoknál, mint kitűnő szer lön kipróbálva. I tégely 50 kr.. bérmentve 75 kr
Fagybalzsam 
Utiilinedv,

' ;rcí

1 fogja ajánláni.
vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek 
használati utasítása a Pserhofcr .1. névaláírással fekete színben és minden egyes doboz 
fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva.

Esrnhard-íslc a lp e s i- f ű - lik ő r ™ í"1: ' " : m Ő T ^ S v . , ' 'mii* 2 írt 
Amerikai köszvénykenőcs, SffíO SS  K T

szaggatás, isebias^ migrainc. ideges fogfájás, főfájás, fülszaggalás stb. ellen 1. frt 20 kr- 
T ítnnnrhin in  hüil^pnfír^ P-erhofer .I.-IÖI. Évckhosszu sora óta valamennyi
IdlUlUUiimiL najKBflüCS, hajnövesztő szer között orvosok által a legjobbnak éli*- 

Egy elegánsan kiáll Holt szelencével 2 frt.
mérges 

más ily
•i ion Kipromuvu. i icgeiy ou ki-., nermentve vo kr. 

rlioler .L-lól. Sok év óta a fagyos tagokra és minden idült sebre, 
unt legbiztosabb szer elismerve. Egy köcsöggel. 10 kr., bérmentve (15 kr. 

egy általánosan ismert kitűnő háziszer, hurut,, rekedtség, görcsös köhögés 
■ »lb. ellen. Egy üvcgecske ára 50 kr.. 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr.

E ls t -n s sü p n r lp  'llrág,li Cí|öppek) megrontolt gyomor, rósz emésztés és mindennemű 
» ; Ó4üuli*ö, aHesti bajok elien kitűnő háziszer. Egy üvegcsével 22 kr. 12 üveg 2 frt.

A lts lá flfis  H||lr i ,b A. w .-löl. Kitűnő háziszer a rósz emésztés úrin-
A U t f U m  .l-n k'ivclkezményci, : főfájás, ssédüIOs, gyomorgőrM.

gyomorbev, aranyér, dugulás stb. ellen Egy csomag ára 1 frt.

jjngwl cscdabalssam, egy üvcg so kr.. egy kis üveg 12 kr.
Por 2 áíuzzadda ellen rr, » ww*»uu.i « «  «»*u»i kép-44 M kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint

ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr.. bérmentve 76 kr.Golyva-balzsam rl,ÍLn<' SZer golyva e,len' RtV üveg 40 kr., bérmentes küldéssel

S tc ll-iá ls  Kola-praaparattintak. K  j S S ^ Í S S . f f l í S f S . I K S a W Í Í Í
'L, , egy ,í61 ,i,er 1 frt r>0 kr • e8Y negyed liter 85 kr. — Császár-Kola-clexir

U  fr» 6í  kr ' 08’ 3 rrt‘ os és 1 frl 60 kr.-os üvegekben
' kitűnő sz®r egyoldalú főfájás, fogfájás, rheuma stb. ellen.

i i Rt, felsorolt készítményeken kívül, az osztrák lapokban birdeüetl ösz-
Del- es kulf .idi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak és a készletben 

Mán nem lev gyorsan és o'csön megszereztetnek. — Postai megrendelések a lég- 
gy!’™ ", ! ' j"z,»ltelnok. ha a pénzösszeg előre küldetik; nagyobb megrendelések 

CMellcl küldetnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az összeg 
mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. — Budapesten 

f gyógyszertárában, király-utca 12
előre beérkezik, 
kapható: Török Júz:

Turóc-szt.-mártoni Magyar Nyomda — Moskóczi Keretűmé.
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