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Mtflbetegeket
értesitem arról,

mi forint mell-betegségek, ktt-
Ii5nösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvi orvos által sikeresen

gyógyittatnak.
Rendelvényi órák:

délután 2-töl 4-iic.
Puskáin-utcza 6. szám, 2 emelet

(••/.elött varzi-nf 24-ik Siam.)

ERNST L,
homaopatb-orvos és szülész.

1045 (27-50)

Kilián frigyes magy. kir.egyet. könyv-
árusnál megjelent:

Kereskedelmi
könyvviteltan.

Kézikönyv
keiOfkedelmi s polgári iskolák számára.

Irta
ROSER JÁlsOS.

I. resz. Az cRyszeríi könyv\itel.
Ara Hl krajczár.

Bőrbajokat,
titkos betegségeket

cs

í«»h <v t v 11 <v n » é $ v t
(clgyengült férnVrőt)

ég makacs és üdült bajokat is, ugy kó-
iiijabiin, mint magáu gyakorlat folytán
t'•»»»!» vT.fr helfíten legjobbnak bizo-
nyult mód szerint, sokszor n nélkill,
tio«y n l»»-(eK hivatásában vnify slct-
uiotijabnii gátoltatnék, tfyökeresrn.
* isetowan és gyorsan gyógyit, és csak
teljesen bevégzett és fényesen sikerült
;yógyitiís iránt tiszteletdijt elfogad

\led. (Ir. Heller Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám, Mcdctz-ház.
1-sö emelet, bemenet a lépcsőn, délelött

7—9-ig, délután 1 —4 óráig
SSIT Levelekre azonnal valnsz.ol-

tatik, s kívánatra a fcyo^yhzerek Is
111 c Itk (Ihletnek.

duna-gozhajózási társaság.Elsö cs. kir. szabadalm.
Alólirt ezennel tisztelettel jelenti, a

est és Bécs, továbbá Pest és I j-Szony
közötti . *

ezidei személyszállító-menetek megszüntetését:
és pedig:

Utolsó menet Pestről Bécsbe: vasárnap október 15-én, este 6 Utolsó menet Pestről l'j-Szony re: vasárnap október 15-én, délután
órakor. ! :> órakor.

» » Bécsböl Pestre: kedden október 17-én, reggel 61/: » » (Jj-MzAnyrAI Pestre: hétfön október 16-án, kora
órakor. reggel.

E helyett f. é. okt. 16-tól kedve naponkiüti személy-szállítások lesznek

Pest és Győr, valamint Pest és Esztergám között,
további intézkedésig a következő közlekedéssel:

Pestről Győrbe: 7% órakor reggel. (Elsö"menet hétfön ok- j Pestről Esztergámba: 3 órakor délután. (Elsö menet hétfön
tóber 16-án.) i október 16-án.)

fiyörböl Pestre: 71/! órakor reggel. (Első menet kedden ok- Esztergámból Pestre: 6 órakor reggel. (Elsö menet kedden
tóber 17-en.) 1165 (2-12) október 17-én.)

Pest, 1871.október7-én. _\ niii^>min^za«,i iorgaJiSüi igazgatóság.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVÁH. Azt tapasztalván, miszerint a Seidllíz-porok oly has?-nála»i utasitványokkul adatnak e!, melyek saját utasitványaim-

mal »r.órul sróra aronosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nésve gyártmányaimmal könnyen összetcvesit-
hetók, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hoiíy a l általam kéftisltett Seliüití-inirí.U
ml tul in Mjyn VaSulyM, valamint »K adairoSí papirja! hivatalosan letéteményezett védmárkkat vannak ellátva.

Ára «̂ gy heitecsótfüt eredeti.haíutyának i fi. — Használati utasitás miníJcH fiveiv-'H.
E porok rendkivüli 8 a iegkülonböróbb esetekben bebizon.mlt gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek kozott

tagadhatatlanul a?. »>!s(5 helyet foglalják el; min* azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levö
háiamiíok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rftítíöt! t-zoruUi-fokítfli. emészteühlány é» fsyomorhévnél; továbbá- «6r-
csök, v<•(<«- en idt-fte.é bajokban, szivdoboKasnal, idcKessps okozta !Aíajs«naí, vértó'iulasiiá!. csuias fogtajdnlotnnal, végül
hystpriam. Isúkórrn es hnsamutt bany«sra hajlamuál stb. a legjobb sikerrel alkalmazhatlak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. Az ez érlelembeni igen is kiterjed leveleié* pzámos bizonyitványt íar.almaz oly befegek részíéiői, kik, miután nálok minden
gyakran a!iopa:hikjs ea hydropathikus gyógyii.ód t r lii.onvtelenül kiiüerittetett, e?. egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált

| egészségüknek helyreállitására oly soká tTiMlménvtelenúí keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismeróiratok szerzői között a lársada-
: lomnak csaknem minden osztályai, u. in. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, művé3.rek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
i s o t gyógjsíéi eszek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt, i ég a leghirhedtebb g, ogvforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kikne,k egészségűk csupán e6ak a Seidlit2-poroknak rendes használata által állittaíoft helyre.

?* Raktárak a következö városokban léteznek; "%m
T Ö B í ) K . I Ó Z S K F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.

m. -m-- p̂ ^ ... ——^ - - 5 ITHIi JÓZí»KF (ezelött Steinbach) ur kereskedésében, gránátos-uteza.
Aradon: Tor.es T. és Társa, Rein- Gyulán: Ferentzy A. és Oerley i Mnnkácson •. Gottier L. és Kos- St-lmeczbáuyán: Dimak J."

" • - ••• " • -' " *T ._..,_ j tenbaiim N. S.-A.-U.jhelyen: Deutsch ,hard ésBendik, Pi-inner V. S., István.
Bistritzky J.» llatsz^K-' Schnur F. J.

Baján: Michitseh István. Hösjész^n: Rausz J. ózv.*
B.-G\'Hrniaton: Müovan éslsa- Ulokon: Kempner L. özv.

és

y
kovits testv.

Illőkön p L
Jolsván : Maleter Bél*Beregszászban: Buzáth Cajet. Kaposváron: Kohn Jak.í

B«-*terczebanyán:GöllnerFr.# Kaxsan: Novelly" és Hege-
Bcszterrzén: Szongot G. dus L.*
Boldogasszonyban: MersitsF. Kézsniarkon: Genersich A.
Brassóban: Jekelius F.,* Schei- Kis-Várdai!: Balkányi F.

om
és Belloni A *

der F. és Eremias Döme.
Cxarxan: Bentsath F.
Csáktornyán: Karass.
í'ít'fjléden : Persay A. gy.
Debreezeüben: Gölt F. *
Dettait: Braumiiller J. és fiai.
Dunaföldvnron: Nadhera Pál. „„
Kezeken: Argirovits G. Let- Losonczon: Geduly Alb.

kitseh Illés, Thürner J. S. fia.* I.ntoson :Schieszler A.
Egerben: Köllner Lőrincz és

Schuttag János.
Kperjesen: Makovitzky E.
F.enterftoinhan: SehaJkház F.
Krsek-U.jvaron: Fogd A.
fo'yórben: Kindermann J.

Kémethy P.

tenbaum N.
Napcybiinyáii: Haracsek J.
Jíai;yvaradon: Kiss Samu

Jánky A.*
K.-Becskereken: Böhm Izrael

és Weisz Hermann.
Si.-Kanizsán: Lowák Károly,

Rosenberg Fr.*, Belus és Fes-
selhofer.
.-Kikindai): Kisslinger M. és
Damjanovits T.
S b b

Kolozi-várott:Wolff'j.*, Binder
C H.* és Dr. Hintz G. IV.-Szebenben: Müller C.

Komaromban: Grötschel Zsig j N.-Szt-lMiklóson : Pfneisl M..SztJHiklóson : Pfn
.-Szombatban: Stanzel H.Kőszegen: Csacsinovits Istv. | Nyitran: Otto Gusztávőszeg

: és Brtindl J.*
Léván: Boleman E

G
Lugoson:,Schieszler A.
Magyar-Óváron: Antoni.
Marosvásárhelyen: Bucher M.
Miskolczon: Ujváry F.

és Spuller J. A.
i t i t o n K

Nyitran: Otto G s t
Pápán: ifj. Tscheppen J.
Pancsován: Graff W. H.

Krcsadinatz.*

S l y
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J .

iposa.
Segesvárott: Teutsch J. B.
Sopronban: Mezey A.
Sfcnbadkan: Brenner J.*
Szegeden: Kovács A. és M., és

Pfeifer S. és Társa.
Szekszárdon: Brassay Mih*
Sz.-Fejérvárott: Legman A.
Szolnokon: Horánszky Istváa
Szombathelyen: Pillich Fr."
Tatában: Széth Antal.
Temesváron: Uhrmann H.
Th.-Szt.-Mártonban: Toper-

czer L-
Tokajban: Juhasz Pál és Brze-

zányi Ernő.
Trencsénben: Kulka J.*

ék SI V r c s a d i n a t z . I * " . : . . O i Z-•"•"_•
Pécsett: Sipócz F. és Spitzer! t.) v Ideken : Steffanovits L. és

Neumann test-
Sándor

Perjámoson:
vérek.

Pétervarndon : Junginger.
P b Sól RdMitrovitzon: Kerstonosics A., HozHOiiybaii: Sóltz Kud.,

és Mohácson : Pyrker L. , tory F. és Fischer J
Monoron: Felfóldy Kálmán. Rozsnyón : Po=ch J.

Brammer Mór.
UiiKhvaron: Krauss Adolf.
Vaczoii:ReichenhallerL.ésHuf-

nagel József.
Vehzprémbrn: Ferenczy G.
Zilahon: Harmáth S. F.
Zóiy«!ii5>an: Thomka L.

, Kocianovich T. Moorott: Kranzel özvegye.
A * jegyzett firmáknál létezik még ezenkivül

Rimaszombaton: HamalüárK. I Zomborban: Weidinger.

A * jegyzett firmáknál létezik meg ezennivm ^ _ . . •

a norvégiai Bergen városból való valódi Dörsch-májhalzsirolaj
raktára !s - Ára t-gy üvegnek I ft. oszt. ert.

legsikeresebben alkalmaztatik.
Október 1870. 1064 (20-26 rum „Storch" Tachlauben.

Ki;.dó-tulajdonos Heckenast GusztáT. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (ugyetem-utcza 4-dik szám

Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, október 22-én 1871.

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujsájc és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 2 ft. 50kr.

Hirdetési dijak, a VasArnapi Ujság és Politikai UJdon.iigokat illetőleg: Egy négyszer hasábaott petit aor, vagy annak helye, egyszeri igtatáfmál 10 krajezárba- háro
t8bbsz6ri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollwile Nr. 22. ea Ha.«e n steln és Vofíer Wollzei
Bélyeg-dij, kfllen minden igtatás ntán 30 krajczár. " ' * ' " , wonzeu

mszori «
eile Nr 9eue «r. 3.

Soha ellentétesebb, többféle elemből még
ország nem alakult, mint Ausztria, és sehol
egy országban sem fejtették ki az egymásba
ütköző érdekeket több gonddal és fáradság-
gal, mint Ausztriában.

A mig ezek a különféle elemek és ellen-
tétes érdekek fölött az abszolutizmus vas-
pálczája suhogott, addig csak megvolt
valahogy Ausztria. A szurony hegye előtt
félénken meglapult minden szabadságra tö-
rekvés, minden önállósági irányzat. A közös
járom földig szoritá le a népek nyakát, nem
értek arra gondolni, hogy ök nemzetek is
talán.

A dualizmus elvére alapi-
tott kiegyezés megváltoztatá a,
viszonyokat J867 őta. Szent
István koronája és a Lajthán
tuli tartományok összege, mint
egy monarchiának két egyen-
rangu fele, alkotmányt nyert,
a ezzel a politikai jogok nagy
részének gyakorlatába lépett.

Mint a sötét börtönből nap-
világra kivezetett fogoly még
egy ideig vakon tapogat, mig
szemei megszokják a világos-
ságot: az alkotmányt nyert
népek is ugy viselték magukat
eleinte, mintha még mindig az
abszolutizmus alatt nyögné-
nek. Az alkotmány, nem ugy,
mint Szent-István birodalmá-
ban, egészen ismeretlen valami
volt elöttök; azt se tudták,
hogy nyuljanak hozzá?

Tudták, hogy az adót igy
is csak épen ugy fizetni, a kato-
nát kiállitani kell, mint azelött,
— a többi mind jelentéktelen
csekélységnek tetszett előt-
tök, nem törődtek vele. S em-
lékszünk, hogy az osztrák sajtó
az időben tele volt panaszszal,
hogy a polgárok nem akarják
gyakorolni képviselő - válasz-
tási jogukat. Ugy kellett őket
jóformán kényszeríteni rá, mert különben
megeshetett volna, hogy több kerületből

lI o h e a w a r t ll.
a német ur legyen felettök, leginkább ebböl
a nemzetiségből kerülvén ki a korona ta-
nácsosai és a hivatalnok-sereg. Eleinte tehát
ök se látszottak sokat törődni a változással,
s a német elem már-már biztositottnak tart-
hatta későbbre is felsőségét, vezér-szerepét
Ausztriában.

De hát a szabadsággal tökéletesen ugy
vagyunk, mint a viazel. Vizbe kell mennünk
előbb, hogy megtanulhassunk uszni. A né-
pek is föl kezdték lassan ismerni a különb-
séget, mely van az abszolutizmus és alkot-
mányosság között. Elkezdtek gondolkozni

nemcsak
volna ki

választott képviselő nem került
, de tán választó polgár se jelent

volna meg a szavazási urnánál.
A nemzetiségek pedig megszokták, hogy

GRÓF HOHENWART H KÁROLY.

helyzetükről, s ugy találták, hogy ők még
most, az abszolutizmus megbukta után is a
németek hegemóniája alatt állanak, hogy e
nemzetiség több kedvezményben részesül,
mint a többi, az ő nyelve emeltetik hivata-
los nyelvvé, még ott is, a hol nem értik

meg, a választásoknál előnyben részesül-
nek , még a hol kisebbségben vannak is, —
ök pedig mellőzve, hátratéve érzik magu-
kat nemcsak a közös birodalomban, de saját
országukban is.

Ilyen s ehhez hasonló gondolatok kezd-
tek fölmerülni az egyes tartományokban,
csakhamar hangosabbá váltak, s azóta kész
a zavar Ausztriában, és tart szakadatlanul,
s közelebb olyanra nőtt, hogy annak a kor-
mányférfinak, a ki e tömkelegből a kivezető
utat meg akarja találni, valóban Ariadne
fonalával kell birnia.

Az „uj korszak" elsö mi-
nisztériuma, az u. n. „polgár-
kormány" telivér németekből
állott. Ez azt hitte, hogy a
többi nemzetiségnek, mely
Ausztriának tulnyomó több-
ségét képezi, mellőzésével is
kormányozhat s fejlesztheti a
monarchia jóllétét. De roszul
számitott. A lengyelek, a cse-
hek követelésekkel álltak elö, s
miután azokkal mereven visz-
szautasittattak, — visszavo-
nultak a parlamenti élettől s
üresen hagyták a birodalmi
tanács székeit.

Ausztria nem-német nem-
zetiségeinek e passiv magatar-
tásán a „polgár-minisztérium"
megbukott.

A zürzavar e tetőpontján
nehéz volt oly miniszteriumot
alkotni, mely egyrészt leesen-
desitse a kedélyeket, más-
részt ne koczkáztassa a biro-
dalom összérdekeit egyes frac-
tiók túlcsigázott követeléseivel
szemben.

Ilyen embernek mutatko-
zott Potoczky gróf, becsületes,
lovagias lengyel, ki rögtön
meg is kezdte a kibékités mü-
vét, még pedig a szerényebb
követelésü lengyelekkel. A ga-

licziai resolutió ő alatta tárgyaltatott pro
et contra, s nem egyszer azt hittük már,
hogy a kiegyezés csakugyan sikerülni fog
a német czentralisták és a lengyelek érdekei-
nek lehető méltányos összeegyeztetése által.
De a roppant izgató munkát Potoczky tul-

43-ik szám.
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finom idegei ki nem birták, s ehhez járulván
a deczemberi alkotmány hiveinek folyton
növekvő csököayössége, — lelépett a kor-
mányról.

Senki sem lehetett vele tisztában, miféle
emberekből fog alakulni az uj miniszterium,
mig egy nap a bécsi hivatalos lap meghozta
az uj koronatanácsosok kinevezését. Sokan
élczeltek akkor e furcsa névsor felett, mert
a Jireesek, Habietinek stb. nevek felette
ismeretlen és idegenszerü hangzásuak vol-
tak a legtöbb ember fülében. E nagyrészt
tanárokból alakult kormány élén gróf
Hohenwarth Károly állott, kiről azelött
vajmi keveset tudott a világ. Annyi volt
tudva felöle, hogy 1824-ben született, s igy
most élete legerőteljesebb delén áll, hogy
konzervativ, és hogy bureaukrata. Kerületi
főnök volt azelött, honnan Felső-Ausztria
helytartói állomására hivatott.

Mily programmot fog kiadni az uj
kormány, az még a diplomatiai függönyök
mögé mélyen bepillantani szokott emberek
elött is rejtély maradt. De csakhamar kitünt,
hogy az uj miniszterium a kiegyezés legszé-
lesebb alapjára helyezte magát. Megkivánt
adni a tartományoknak minden jogos és
méltányos követelést, a lehető legtágasabb
önkormányzatot, ugy azonban, hogy az ál-
tal a fennálló alkomány, a Magyarországgal
kötött kiegyezési mü és a birodalom átalá-
TIOS érdekei érintve ne legyenek. Az alkudo-
zás meglehetős jó irányban indult, a csehek
bizni kezdtek, hogy Csehország államjogi
állása elismertetik s belügyeikre nézve sza-
bad kezet nyernek.

De a mire az uj kormány nem gondolt,
bekövetkezett, hogy a csehek növekvő re-
ményei féltékenységet, gyanut ébresztettek
a deczemberi alkotmány hivei közt, s midőn
a cseh tartománygyülés királyi leirattal
óhajtásainak fölterjesztésére hivatott meg s
a császári szó megadatott,hogy a megkisér-
lett kiegyezés sikerültével a felség Csehor-
szág államiságát elismeri s megkoronáz-
tatja magát Szent-Venczel koronájával: a
cseh tartomány-gyülés német képviselői,
követve brünni és laibachi társaikat, tö-
megesen odahagyták a tartomány-gyűlés
padjait.

A kormány azért csak haladt a megkez-
dett uton, s a tartománygyülési német kép-
viselők visszavonulását ignorálva, folytatta
a kiegyezési munkálatot. Ennek eredménye
lett, hogy a csehek csakugyan formulázták
követeléseiket, uj képviselő-választási ren-
det terjesztettek föl s a „csehországi német
és cseh polgárság egyenlő jogának meg-
óvása végett alkotott törvény"-ben elismer-
ték közös ügyeknek mindazokat, a mik az
osztrák - magyar kiegyezésben olyanokul
megállapitva vannak, de fölállitották olya-
nokat is, melyek Csehországot és a lajthán-
tuli tartományokat közösen érdeklik, a többi
ügyeket fentartván a cseh törvényhozás il-
letékességi körének. A birodalom közös
ügyeinek elintézését a delegáczióra bizzák,
melybe Csehország tartománygyülése 15
tagot választ (mostanáig a birodalmi tanács
cseh tagjai választottak a delegáczióba 10
tagot), a cseh és a többi osztrák tartomá-
nyokat közösen érdeklő ügyek intézése pe-
dig egy kongresszusra bizatott. A belügyek
tekintetében fölállitották a landtagok az
u. n. nemzetiségi kúriákat, melyekre saját
nemzetiségökre nézve némi önálló törvény-
hozási hatalommal (kultur-czélokra adóki-
vetés, iskolák alapítása stb.) lennének föl-
ruházva.

Ezek röviden a legujabban felterjesztett
cseh követelések főbb vonásai.

E mindenesetre merész követelések nagy
megdöbbenést okoztak a czentralisták kö-
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rében, kik ebben első lépést láttak a föde-
ralismusra, s ennek alapján Ausztria teljes
fölbomlására.

E fölterjesztés óta háborog a világ Ausz-
triában. A két ellenpárt halálharczot viv
egymással, s szövetségeseket keres minden
felé. Napok óta élére vannak állitva az ügyek,
s óráról órára várjuk a koczkának jobbra
vagy balra fordulását.

Természetes, hogy a ki e khaoszban a
legkényesebb helyzetbe jutott, az az osztrák
miniszterelnök, Hohenwarth gróf, ki valósá-
gos tojástánezot jár. Elmondhatja, hogy
,,incidit in Scyllam, qui vult evitare Cha-
rybdim," ha a cseheket elégiti ki, egyrészt
elidegeníti a németeket, másrészt a többi
nemzetiségek követeléseinek is szarvakat
növeszt; ha pedig elejti a kiegyezési müvet,
akkor elejtette azt az alapot, melyen kor-
mánya áll, s a kiegyezés megbukásával ö
is bukik.

Azért most ö a legemlegetettebb ember
a birodalomban, s ő reá van függesztve a
legtöbb szem.

Ellensulyzójául Beustot, a birodalmi kan-
czellárt emlegetik, kiről azt mondják, hogy a
kiegyezésben a birodalom érdekeire veszélyt
lát. Azért olvasunk most folyton efféle táv-
sürgönyöket : „Hohenwarth megy, Beust ma-
rad." „Beust megy, Hohenwarth marad."
„Egyik sem marad." „Marad mind a ket-
tő" stb.

Nem látszik valószinünek, hogy Beust, a
külügyér exponálja magát Hohenwarthtal
szemben, mivelhogy tudni való, hogy a cseh
követelések még nem ultimátum, melyből
méltányos alku utján engedni ne lehessen.

Most ugy állunk, hogy a holnapról sem
állhatunk jót egy irányban sem, s a jövőtől
várjuk annak megfejtését: oly nagy állam-
férfi-e gr. Hohenwarth Károly, a minőnek
indult.

H a z a t é r é s .
Mindent láttam, mit arany teremthet,
Vakitó fényt, csodás palotákat;
Megszédültem nagy bámulatomban —
De kicsiny volt nékem az világnak.

Láttam ezrit kalmár embereknek,
Kik nyüzsögnek mint egy hangya zsombék;
Kik fáradnak, épitnek, rombolnak,
S ujra kezdik, ha a ház szétomlék.

Hallottam a hárfát és Aeolé
Hitvány doromb hozzá, zöngzetévol.
Én még nagyobb tökély után vágytam
És lelkemet ez nem bűvölé el.

Láttam a vért patakokban folyni;
S midőn kihült a dicsőknek vére:
Poraikból fakadott babéron
Hizott meg a győzők harczi méne.

És én nekem mind ez elég nem volt,
Mint az „örök-zsidót" üzött vágyam;
Előre csak, gondolám; hisz minden
Olyan gyarló, mit eddig találtam... •

S hogy elfáradt az üldözött vándor:
Százados tölgy árnyékában dőlt le:
Eltüntek a tökéletlen képek,
Szülő-földe dallal üdvözölte.

Magas tervek helyett, hideg keble
Fölmelegült édes anya nyelvén;
Futó csermely vize megifjítá
S futott vele ő is, dalra kelvén.

S midőn a nap alkonyodni készült,
Haragos szint vetett a világra,
Lebukott — és igy jutott eszombe
Minden nagyság végzetteljes átka.

De feljött a hold a csillagokkal,
Furulyaszó olvadt be a csendbe,
Gyermek korom emléki fölkeltek,
S nyugalom szállt megfáradt lelkemre.

"Pásztói.

A negyvenhét ronin.
(Japáni történet.)

A mi könyvet eddig Japánról irtak, az
vagy angol hivatalos jelentések, vagy egyes
futólagos utazási benyomások után készült.
A japániak belső, polgári-, társadalmi- és
családi életéröl a rajtok kivül eső világ igen
keveset tud; vallásuk, babonáik, gondolko-
dásmódjuk, tetteik elrejtett rugói, mindez
jóformán rejtély még előttünk. Természetes.
Az elsö európaiak, kik érintkezésbe jöttek
Japánnal, — nem szólok a régi hollandi s
portugál kereskedőkről és papokról, hanem
csak a közelebbi évtized diplomatái- s ke-
reskedőiről — hideg fogadtatásban része-
sültek nálok. A bennszülött kormány min-
denféle nehézségeket gördített elejökbe,
midőn nyelvök, irodalmuk s történelmük
iránt kérdezősködni, kutatni akartak. Jól
tudta a kormány, hogy a japán császári
bíbor a világosság beáradó fénye előtt
elfogna halványulni, s azért mindent elkö-
vetett, hogy port hintsen a szemekbe s fenn-
tartsa saját erőszakolt nimbusát.

Most ennek vége. A legutóbbi japáni
forradalom nagy társadalmi s politikai át-
alakulásokat hozott létre; értelmes kormány
ült az előbbi helyére; Japán is elindult a
haladás utján s nemsokára vasutak és táv-
irdák hálózata fogja befutni, csak ugy mint
akármelyik európai országot. Azzal a régi
Japán, a minő volt évezredeken át, el fog
tünni a fiildszinéről s legfölebb emlékeiben
és hagyományaiban marad meg, ha azokat
az irodalom elveszni nem engedi.

Nem megvetendő azért, a többi közt
Mitford ur (a japáni angol követség másod
titkárának) törekvése, ki a régi Japán mon-
dáit, történelmi s társadalmi elbeszéléseit,
gyermek-, nép- és tündér - meséit össze-
gyűjtve, közelebbről két nagy kötetet bocsá-
tott közre azokból. Hadd beszélje el, ugy-
mond, a régi Japán a maga történetét! s ha
ez elbeszéléseket a hosszu és nehézkes nevek
itt-ott unalmassá teszik is, lesz bennök elég,
a mi a japáni erkölcsökre, társadalomra ta-
nuságos és érdekes világot vetend s elnézést
szerez a münek. Egyike a Mitford ur által
elbeszélt történelmi hagyományoknak a kö-
vetkezö is, melyet már csak a tárgy külön-
szerüségeért is méltónak tartunk az angol
eredeti után a „Vasárnapi Ujság" olvasóival
megismertetni.

S most képzelje magát az olvasó áthe-
lyezve a jeddói öböl partjára. Szép, mosolygó
tájék ; szelid lejtő, melyet fenyő sötét préme
borit, vezet le a tengerhez, csinos templo-
mok és oltárok párkányzata tünik elő itt-ott
a sűrűből; a tenger maga sürün van behintve
halász bárkáktól, melyeknek lámpái-fény-
bogarakként csillognak éjjelente, a körül
fekvő erődök setét halmazai közt; nagy
messze be nyugat felé az Oyama tüntérlakta
ormai s allakoné-szoros és aFuji-Yamaiker
bérczein tul a Páratlan-Csúcs, magas és
magános fenségében, emelkedik a lapály fö-
lött, égre tátva torkát, mely huszonegy szá-
zad elött először ok'ádott volt (a japán
hagyomány szerint) tüzet, s már másfél
századéve utoljára, de azóta is gyakori föld-
rengés tanúsítja, hogy belső tüzei nem csön-
desedtek el még végképen.

Tiszteletre méltó agg fáktól rejtett fé-
szekként áll Takanawában (Jeddo. egyik
külvárosában) Sengakuji, a „Forrás-dombi
tomplom", országszerte hires a temetőjéről,
melyben a japáni történelemben emlékezetes
negyvenhét ronin *) sírjai állanak, e japáni

*) Mónin, betüszorint: hab-ember, oly ember, ki hab
gyanánt űzetik ide s tova, kóborlót jelent. Nemes eredetü,
de valamely sors-csapás miatt, vagy saját bünökért bujdo-
sásra kényszerült emberek; valamely megbukott főur, feje-
delem vagy más nagyság hivei, kik urok eleste után rejtőzni

drámahősöké, kiknek történetét elbeszé-
lendő vagyok.

A tágas templom-udvar baloldalán áll
egy kápolna, melyben Kwanyinnak, a kö-
nyörület istenasszonyának szobrával disze-
sitett oltár rejtekén a negyvenhét roninnak
s uroknak — kit annyira szerettek — képei
őriztetnek; fából kifaragott szobrok, szine-
zett arczokkal, s gazdagon diszitett ruhák-
ban; mübecscsel biró alakok, bámulatos
élethűséggel levén kivivé s egyénitve min-
denik hös saját kedvencz fegyvereivel. Né-
melyike tisztes körü, szürke haju, agg (egyik
már 77 éves), némelyike csak lö éves su-
hancz. A kápolna tövében, a dombra vezető
gyalogösvény mellett egy kristály vizű kis
forráskút van, csinos vasrácscsal körülvéve,
melyen egy felirat értesit, hogy: „Ez a
forrás, melyben a fejet megmosták, kezete-
ket s lábotokat ne mossátok belé." Kissé
távolabb egy kis bódé áll, melyben egy
szegény öreg ember árulgat kis könyvecs-
kéket, képeket és érmeket a „Negyvenhét"
hüségének emlékére; s fölebbecske, terepély
fák összeboruló ágai által árnyékolva, tisz-
tán tartott keritett hely van, — mely, mint
egy kifüggesztett felirat értesit, köz-ada-
kozásokból készült s tartatik fenn — hol
szép sorban negyvennyolcz kis sirkő áll,
mind örökzölddel befolyva, s mindeniken a
szentelt viz és tömjén az elköltözött lelkeért.
A roninok csak negyvenhetén voltak; de
négyvennyoleza sirkő; s a negyvennyolcza-
diki halott története legjellemzőbb a japáni
becsület-fogalmakra nézve. A temetőkért
legmagasb pontján pedig egy nagyobbszerü
síremlék áll, mely alatt az ur fekszik, kinek
halálát megboszulni lettek hű szolgái roni-
nokká — és áldozatokká.

S most lássunk az elbeszéléshez.
A tizennyolezadik század elején élt egy

főrangu ur.AsanoTakumi-no-jíami nevü, az
akói kastély ura, Harima tartományban.
Történt pedig, hogy ugy császári követ a
Mikado (a császár) udvarából küldetvén a
yeddoi Shogunhoz (fővezérhez, parancsnok-
hoz) — épen az emlitett Takumi-no-Kami
és egy Kamei-Sama nevü másik nemes ren-
deltettek ki a követ elfogadására, elszállá-
solására s vendégelésére; és mivel az udvari
szokásokban járatlanok voltak, egy Kira
Kotsuké-no-Suké nevü főhivatalnok bizatott
meg, hogy öket ez ünnepélyes alkalomra a
szükséges szertartásokba bevezesse és ok-
tassa, A két nemesnek e végből mindennap
föl kellett menni a palotába, hogy ott Kot-
suké-no-Sukétól leczkét vegyenek az udvari
illemtanból. Ez a Kotsuké-no-Suké azonban
roppant pénz-sovár ember volt s keveselvén
a két fiatal nemes által neki (ősi szokás sze-
rint) fáradozásaiért hozott ajándékokat:
nagyon megharagudt mind a kettőre, s a
helyett, hogy öket helyesen és gondosan
oktatta volna, csak gúnyt üzött belőlük.
Takumi-no-Kami, mindennél erősebb levén
benne a kötelességérzet, türelemmel viselt
minden sérelmet; de Kamei-Sama, ki ke-
vésbbé tudott magán uralkodni, dühös ha-
ragra lobbant, s elhatározta, hogy Kotsuké-
no-Sukét megöli.

Egy este, mikor tanórája a kastélyban
bevégzödött, Kamei-Sama saját palotájába
tért vissza s tanácsosait titko3 tanácsko-
zásra egybe hiván, igy s z ól t hozzájok: Ko-
tsuké-no-Suké bántalmazott engem és Taku-
mi-no-Kamit, a császári követ elfogadása
körüli szolgálatunk közben. Ez illetlen do-
log, s én őt ott helyben meg akartam ölni; de
azután meggondoltam, hogy ha íly tettet a

s kóborolni kénytelenek; a társadalom vagy politikai vi-
szonyok számüeöttjei; olykor rablásra is kényszerülő sze-
génylegények stb. A ronin néha, ha bujdosásának átka vagy
oka megszünik, visszatér a társadalomba s elfoglalja előbbi
helyét.
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, palota kapuin belül követek el, nemcsak
i saját életemet eljátszom, hanem családom,
házam, szolgáim is mind utána vesznek.
Azért visszatartám karomat. Azonban az
ily gaz élete csak botrány a nép előtt s hol-
nap, ha ismét az udvarhoz megyek, megölöm
őt. El vagyok rá határozva s ellenmondásra
nem is hallgatok." Ezeket mondván, arcza
elsápadt a dühtől.

A Kamei-Sama tanácsosai közt volt egy
bölcs ember, s mikor látta tekintetéből, hogy
ellenmondás csakugyan hasztalan lenne,
eszélyesen igy szólt: „Nagyságodnak igaza
van; szava törvény s szolgái ahhoz tartják
magukat. Holnap, ha az udvarhoz megy
nagyságod s Kotsuké-no-Suké megint bán-
talmazni találja, ölje meg mindjárt." Urá-
nak tetszett e beszéd s alig várta másnapot,
hogy ismét az udvarhoz mehessen s ellen-
ségét megölhesse.

A bölcs tanácsadó azonban hazament s
nagy gondba esve buslakodék ura szavain.
S a mint gondolkozók és fontolgatott, eszébe
jutott, hogy Kotsuké-no-Suké igen kapzsi
ember hirében áll, a kit pénzzel bizonyosan
meg lehet nyerni, s mindenesetre jobb pénzt
fizetni, ha sokat is, mintsem ura és egész
háza elpusztuljon. Összeszedett hát a meny-
nyi pénzt csak tudott s szolgái vállaira
rakván, mindjárt azon este a Kotsuké-no-
Suké palotájához sietett, s igy szólt az ajtón-
állókhoz: „Az én uram, a ki most a csá-
szári követ elfogadásában foglalatos, igen
nagy hálával tartozik Kotsuké-no-Suké ő
nagyságának, a ki oly nagy fáradozással
tanitotta meg őt a császári követ elfogadá-
sánál követendő illemszokásokra. A mit itt
küld, csak igen csekély ajándék, de reméli,
hogy ö nagysága méltóztatik ezt is kegye-
sen elfogadni s ezzel ajánlja magát ő nagy-
sága kegyeibe." E szavakkal előmutatott
ezer unczia ezüstöt, a mit Kotsuké-no-Suké
számára hozott, és külön száz uncziát, a
mit az ő nagysága cselédsége közt kell ki-
osztania.

Mikov ezek a pénzt meglátták, szemök
gyönyörtől ragyogott, s nem győztek hálál-
kodni; s kérve a tanácsos urat, hogy szives-
kedjék várni egy kissé, bementek és elmon-
dák uroknak, mily fejedelmi ajándék s mily
udvarias küldött érkezett Kamei-Samától.
Megörült Kotsuké-no-Suké s mindjárt belsö

i szobájába hivatta a tanácsost, megköszönte
a szép ajándékot s megigérte, hogy holnap
még pontosabban meg fogja tanítani urát
arra, a mit még tudnia szükséges. A taná-
csos, látva a kapzsi ember örömét, szeren-

! csét kivánt magának terve sikerültéhez s
í bxiesut véve elégülten tért haza.

Kamei-Sama, nem sejtve, hogy kenye-
rezte le ellenségét hü embere, bosszut for-
ralva tölté az éjt, s reggel, alig virradt, ünne-
pélyes kísérettel sietett a palotába. A mint
őt Kotsuké-no-Suké meglátta, roppant ud-
variasan s egészen megváltozott modorral
ment elébe. „Nagyon korán jön ma a palo-
tába nagyságod, Kamei ur ! " — mondá —
„nem győzöm eléggé bámulni buzgalmát.
Lesz szerencsém némely fontos illemsza-
bályra hívni föl becses figyelmét. Bocsá-
natot kell kérnem nagyságodtól, előbbi
magamviseleteért, melyet- talán zordnak
méltóztatott találni. Természettől mogorva
modoru vagyok, de remélem, elnézéssel lesz
irántam nagyságod." Hogy igy megalázta
magát s kedvébe járt, a Kamei-Sama szive
lassanként megszelidült s lemondott ádáz
szándékáról, hogy az udvaronezot megölje.
Igy mentette meg Kamei-Samát és egész
házát a romlástól egy hü emberének
eszélye.

Kevéssel ezután Takumi-no-Kami, a ki-
töl semmi ajándék nem érkezett, szinte'

oda jött a palotába s Kotsuké-no-Suké még
jobban csúffá tette őt mint azelőtt, minden-
féle rejtett és világos czélzásokkal bosz-
szantván és ingerelvén. De Takumi-no- Kami
tette magát, mintha észre sem venné s ma-
gát türelmesen aláadta mindennek, a mit
Kotsuké-no-Suké mondott vagy rendelt. E
türelmes magaviselet azonban, a helyett
hogy jó hatást tett volna, még többre báto
ritotta Kotsuké-no-Sukét, mig végre annyira
ment, hogy kevélyen igy szólott: „Nézze
csak, barátom Takumi, kioldzott a czipőm
szalagja, legyen oly jó, kösse meg."

Takumi-no-Kami, bár dühtől égve e
meggyaláztatáson, meggondolta, hogy őmost
szolgálaton van s engedelmeskednie kell:
lehajlott s megkötötte. Ekkor Kotsuké-no-
Suké, hátat fordítva neki, kicsinylőleg igy
szólt: „Ej, be ügyetlen! egy czipő-szalagot
sem tud megkötni becsületesen! Meglátszik
rajta, hogy falusi paraszt, semmit sem ért a
jeddói illemhez." S gúnyos nevetéssel belső
szobái felé haladt.

De a Takumi-no-Kami türelme is ki
volt meritve. Ez utolsó bántalom több volt
miot a mennyit elviselhetett.

„Egy szóra, uram!" kiáltá.
„No, mit akar?" — kérdé a másik. S a

mint visszafordul: Takumi-no-Kami kirántá
tőrét s a fejéhez vágott, Kotsuké-no Suké
fejét azonban védte az udvari íöveg, s cse-
kély sebbel szabadásnak eredt, Takumi-no-
Kami utána futott s még egy vágást mért
rá, de az kisuhant előle s a tőr egy osz-
lopba vágódott. E perczben egy Kaikawa-
Yosobei nevü rendőrtiszt észrevévén a du-
lakodást, közbeugrott s megragadva a fel-
bőszült nemest, azt visszatartá s ezzel Ko-
tsuké-no-Suké-nak időt adott a menekülésre.

Erre nagy zaj és tolongás lett, Ta-
kumi-no-Kamit elfogták, lefegyverzették, s
a palota egyik kamrájába őrizet alá tették.
Tanács tartatott, s mig a törvényszék itéle-
tet mondana, Takumi-no-Kami, nője és szol-
gái nagy bánatára, börtönbe csukatott. A
törvényszék itélete pedig az lőn, hogy mivel
vakmerően egy államtisztviselőt a palota
kapuin belől támadott meg, merényletéért
kövessen hara-kirit, azaz: saját maga ha-
sát hasítsa föl; javai pedigelkoboztassanak,
családja mindentől fosztassék meg. Ez volt
a törvényszabta itélet. Igy tehát Takumi-no-
Kami hara-kirit követett, Ako nevü kastélya
elkoboztatott, szolgái és hivei roninok lettek,
közülök nehány más ur szolgálatába állt,
mások kereskedők s iparosok lőnek.

Hivei közt volt agy főtanácsosa, egy
Oisi-Kuranosuké nevü, a ki mé^ negyven-
hat hü szolgával együtt szoros szövetséget
kötött, hogy Kotsuké-no-Sukét megölik s
urokat. megboszulják. Ez az Oisi-Kurano-
suké épen az akói kastélyban volt, távol
Jeddótól, mikor az eset történt; mert, ha ő
ura mellett lett volna, nem történt volna
semmi baj; bölcs ember levén, nem mulasz-
totta volna Kotsuké-no-Sukét ajándékokkal
lekenyerezni. * (Folyt, kovetk.)

brazíliai tábornok.
Midőn a mostani brazíliai császár anyja, Leo-

poldina Karolina főherczegnő 1817-ben az akko-
ron uralkodó koronaherczeghec — később I. Pedro
császárhoz — férjhez ment, s egy osztrák hadi-
hajon indult Rio-Jaiieiró felé a nehézkes utra, az
épen oly fényes, mint számos kíséretet melléje né-
hai I. Ferencz császár, édes atyj i adta. E kiséreti
személyzet között mintegy 30 tiszt is volt a ren-
des hadseregből beosztva, kik azon kedvezmény-
ben részesültek, hogy előnyös feltételek mellett
brazíliai szolgálatba léphettek s emellett az Ausz-
triába való visszatérés esetére előbbi állásuk biz-
;osittatott. Ezen tisztek között volt Ljubibratich
nevü százados is a bánáti határőrezredből, ki a
férjhez ment herczegnő kiséretéhez a császár k.-



vánságára csatlakozott s brazíliai szolgálatba al-
ezredesként vétetett át.

Tiz esztendő mulva egy Ljubibratich nevü
brazíliai tábornok jelent meg Magyarországon s
kinyilatkoztatta, hogy rokonai meglátogatására
jött a Bánátba, s aztán megint visszatér hazájába,
a melyben épen oly boldognak erezi magát, mint
a mennyire tiszteltetik, s mint nevelője az ifju her-
czegnek — a mostani braziliai császárnak, — van
alkalmazásban. *) A braziliai tábornok Buda-
Pesten, a hol a tábornok esztei Ferdinánd főher-
czegnél, az akkori főhadparancsnoknál tisztelgett,
egész bocsüléssel fogadtatott s igen szivesen lőn
látva. A helyőrség diszkívonuláat tartott előtte; a
herczegnek mindennapi vendége volt, s mint bra-
ziliai tábornok magánkörök részéről is kedvesen
fogadott egyén volt s nagyrabecsülésben részesült.

Midőn az ünnepelt braziliai főtiszt Szegeden
és Temesváron át szülőföldére a Bánátba akart
utazni, a katonai hatóságok Szegeden és Temes-
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egy ezüst húszast ajándékozott elismerése jeléül s
buzdításul a szorgalomra. A brazíliai tábornokot
a legmagasabb körökbe is bevezették a vidéken;
császárának tiszteletére pompás ünnepélyt rende-
zett, melyben Szeged város előkelőbb tagjai s a
környék nevezetességei vettek részt. Ugy látszott,
hogy Szeged tetszik neki 8 több hétre terjesztette

j ki ott mulatását.
Az előkelő világ nem beszélt másról, mint a

; gazdag, szeretetreméltó tábornokról, és sok no sze-
rencsésnek tartotta magát, ha tetszését msgnyer-

: hette. Ezon kedvtelések közepette egyszerre csak
mint a derült ég közepéről lesujtó mennykő, azon.
hiob-po3tai hir érkezett, hogy a braziliai tábornok

' elfogatott. — A regény pedig tovább ekként vég-
ződött: az állitólagos braziliai tábornok nem volt
más, mint azon hajónak, moly a főherczegnőt Bra-
ziliába szállította, egyszerü matróza, egy fiumei
Sratich nevü hajósnak fia. Bratich fia intelligens,

, szép ember volt, de a szó legszorosabb értelmében
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ritkaságok köze tartozik. E hó 4-kén sebes esőnk
volt, mely más napig folyvást tartott. Délben
erős szél támadt, mely esti 10 óráig viharrá nőtt,
s moly keletről intézte rohamát, s oda csapkodta a
tengert a part falához. Keletről szokott indulni a
typhon, de most a helyett, hogy mint rendesen
észak felé csapjon, délről fordult s képzolhetlen
hatalommal hajtá maga előtt a vizet az Osaka-
öböl északi partja felé.

Ágyamból vert föl az utczáról fölhangzó kia-
bálás. E pillanatban ogy emberem berohant az aj-
tón, jelentvén, hogy a viz a tengertől 300 lépésre
fokvő házam udvarába tört át. Az utczán tömér-
dek embert találtam.JEzeknek házai három lábbal
feküsznek alantabban az enyémnél, s házaikból a
behömpölygő hullámok öntötték ki. Mindenüket
oda hagyták s uszva, vagy hónaljig vizben gázolva
menekültek ki az omladozó épületekből. A földa-
gadt viz magával sodorta a hajókat és egyéb vizi
jármüveket egyenesen a házak felé. E helyen tö-

A tenger által partra dobott hajók a hiogói kikötőben Japánban.

váron értesittettek, hogy az átvonuló vendéget a
legnagyobb figyelemmel fogadják, s tiszteletére
mindent megtegyenek. Az akkoron Szegeden levő
dandár-tábornok Legeditsch, kikötötte magának,
hogy a kitüntetett idegenfóldi bajtársat ő fogad-
hassa vendégeképen, s mindent igyekezett annak
szórakoztatására megtenni, a mit a körülmények
engedtek. Legelőbb a helyőrség tartott díszszem-
lét, s aztán a 62-ik ezredhez tartozó várbeli nevelő
intézet vétetett vizsgálat alá. Az ifjak diszkivonu-
lást tettek, s a áandárnok és a magas vendég je-
lenlétében vizsgát tettek és azon szerencsében
részesültek, hogy Brazília tábornoka mindeniknek

*) Pedro jelenlegi brazíliai császírnak még öt testvére
volt: egy bátyja és 4 nővére; az elsö egy éves korában balt
el 1822-ben. Legidősebb növére Maria da Glória (f 1853-
ban) portugalli királyné volt, és szász Ferdinand Koburg
herezeghez ment férjhez. Ma még Januaria és Francziska
nővérei élnek a császárnak. Januaria Bourbon Lajos herczeg
neje, Francziska pedig Joinville herczege.

naplopó és sok időn át lévén Ljubibratich alezre-
desnél szolgálatban, egyszer ennek pénzét, egyen-
ruháit és iratait ellopta s Európába tért, hogy itt
braziliai tábornoki szerepetjátszhassék.Szegeden
érte utól a nemezis s az állitólagos tábornok a
törvény kezei közé került a helyett, hogy vissza-
tért volna a gyémántok hazájába, Braziliába.

Hajótörés egy japáni kikötőben.
Keletázsia tengerpartjain rémitő orkán dult

e nyár folytán. Julius hó 6-án a vihar oly irtóza-
tos erőre nőtt, hogy az u. n. Csendes-oczeánt az
egekig fölverte nyugalmából, magasra csapkodván
föl tajtékzó hullámait.

Ez orkánról egy levelező a többi közt a kö-
vetkezőket irja a hiogói kikötőből:

A júl. 5. és 6-ka közti éjjel olyan természeti
tüneménynek volt tanuja, mely itt a legnagyobb

mérdek az áruraktár, gazdag, drága áruczikkokkel
tömve. Ezeket mind elboritá a viz s a feléjök so-
dort hajók ledöntéssel fenyegették.

Mikor már az aggály, rettegés a legmagasb
fokra emelkedett, akkor kezdett a hőmérő kissé
hágni s ezzel együtt a viz is, oly gyorsan a mint
jött, visszacsapott.

Ekkor 1 óra volt éjfél után, s a szegény
lakosok tulajdonaik után nézhettek. A szél le-
csendesült s a teli hold halványan szűrte alá
sugarait a szakadozott felhők mögül. Mily pusz-
tulás! Az utczák egész hosszában összetört fada-
rabok, kisebb hajók roncsai úszkáltak a vissza-
maradt vizen, 8 egész máglyákat képeztek a házak
előtt. A kikötő partjain a romok még nagyobb
mértékben jelentkeztek s a tengertől 150—200
lépésnyire roppant gályákat lehetett látnia partra
kivetve, miket a typhon által kitolt tenger árja
dobott oda. —Ennek a roppant pusztulásnak egy
részletét tünteti elő jelon képünk.

A karlani fogház.
Mióta a mult század végén egy olasz jogböl-

csész, Beccaria korszakot alkotó műve „A bűnökről
és büntetésekről" a büntetőjog torén elmélkedésre
hivta föl a tudósokat, mióta a nagy franczia forra-
dalomban hirdetett magasztos eszmék, a XVIII-ik
század bölcsészeti befolyása a tényleg fenálló
igazságtalan állapotoknak harczot izentek, a bün-
tetőjog körüli kérdések leginkább két irányban
foglalkodtatták, sőt foglalkodtatják ma
is a jogbölcsészeket. Mi az állam bün-
tető jogának alapja, miért van joga az
államnak a bünöst megbüntetni ? és mi
a büntetés czélja, mi czélt kell a bün •
tető hatalommal a bűnösre kimondott
büntetés által elérni törekedni?

Az első kérdés a legkülönfélébb
büntetőjogi elméletek előállására adott
okot, melyeknek csak czimótől s alapi-
tójuk nevétől is borsódzik minden vizs
gára készülő jogász háta; az utóbbi a
büntetés czéljának kérdése rendkivül
behatással volt a századunkban megin-
dult börtönrendszer-reformra, ama
nagy mozgalomra, mely elől magát a
miveltségben némileg előrehaladott ál-
lam ma többé el nem zárhatja. A régi
viaszaélésekkel, az öröklött hibákkal
Bzámolni kell; a mely nép nem halad
a korral, elsodortatik ellonállhatlan ro-
hama által.

A mint a miveltség terjedése, szelí-
debb erkölcsök meghonosulása, mely
már régebben a kíneszközök, kinzó val-
latások stb. eltörlésére vezetett, ujabb
időben a testi fenyítésnek, jelesen a bot-
fa üntetésnek, sőt a halálbüntetésnek is háborut izent,
s ez utóbbit, mely régibb idők kedvencz büntetés
neme volt, ma már csak rendkivül megszoritva,
lehetőleg ritkán engedi alkalmazni, az igy feladott
tért a börtönbüntetés foglalta el. Ma ez a normá-
lis büntetési eszköz, mely helyesen alkalmazva
— mind a bünös ártalmatlanná tétele és fenyítése,
de egyszersmind javitása, mind a megbántott jog-
nak adandó elégtétel tekintetéből a leghelyesebb
büntetési rendszer ; mely nemcsak a legnagyobb
mértékben osztható pl.
egy órai börtöntől élet-
hosziglani bezáratásig,
hanem a legegyszerűbb
módon könnyithető és
súlyosbítható; mint azt
az u. n. osztályre»d-
szerben a büntetés

czéljainak elérésére al-
kalmazva is találjuk,
midőn pl. a fegyencz
magaviselete, javulása
szerint nyer engedel-
met, czelláját más fe-
gyonczekkel közös he-
lyiséggel cserélni fel.
Az u. n. sötét kamra
pedig minden fegyoncz-
nok réme.

A mi már a külön-
böző börtön-rendsze-
reket illeti: legrégibb
a — sajnos! nálunk
még mindig divatozó
u. n. régi fegyház- rend-
szer, mely csak több
kényelem és a közös
munka által különbö-
zik a mult század bör-
töneitől. Nappal és
^jjel együtt nagy ter-
mekben vannak a fe-
gyenczek, ha bűnössé-
gük szerint főbb kate-
góriákba osztva ie, de
egymás rontó befolyá-
sának háboritlanul ki-
téve: nagy gonosztevő
kis bűnössel együtt.

zárják, máskor közös dolgozó termekben együtt
dolgoztatják, de minden egymással érintkezés,
társalgás, sőt integetés legszigorubb, mondhatni
kegyetlen fenyítésével; vagy a magán vagy pensyl-
vániai rendszerrel, a fagyenczeknek külön czel-
lákba zárásával. Ez utóbbi rendszer szigoruan
alkalmazva, kegyetlenségre vezet; a fegyencz
minden emberi érintkezéstől megfosztva, évekig
még emberi lényt sem látva, a legnagyobb ráz-
kódtatásokon megy át, 8 a statisztika tanusága

A karlaui fogház középcsarnoka.

szerint a társaságra teremtett lényre nézve az ily
elszigeteltség aránytalanul gyakran lesz elmebe-
tegségek kutforrása.

E nagy szigort az elszigetelésben ujabb idő-
ben átalán enyhítve, s a foglyoknak egymássali
érintkezésére szoritkozni látjuk. A fegyenezok
meglátogatása czelláikban, hol a napot dolgozva
töltik, honnan csak a séta idején jöhetnek ki —
nemcsak megengedve, de a velök közlekedés mi-
velt emberbarátok, lelkészek, tanitók részéről

Karlaui fogház Styriában.

Ilyen megyei börtöneink
állapota, de ilyenek országos intézeteink is, s
irigyelve tekinthetünk az előhaladtabb külföld ily
czélu intézeteire, melyekben nem a bün iskoláját,
oanem a javulás hathatós eszközeit látjuk.

Ez ujabb rendszerü fegyintézetek alapelve:
a fegyenczek elszigetelése, minden egymásközti
-érintkezés lehetlenitése. Ezt vagy az u. n. hallgató
vagy auburni-nak. is nevezett rendszerrel vélik
.elérhetni, melyben a fegyenezoket éjjel, munkaszü-
netelés és étkezés alkalmával külön czellákba

ajánlva is van. A magánosságában magába térő
bünös fogékonyabb a jó tanács, a lelki oktatás
iránt, s ha kiszabadulásakor a társadalom nem ta-
szitja el magától utált páriaként, hanem becsüle-
tes, munkás életre törekvésében leginkább társu-
lati uton — segitségére van, még hasznos tagjává
válhatik az államnak.

A magánrendszer számos változatosságban, a
javitott régi fegyházrendszerrel kombináczfójában
képezi az ujabb, u.n. vegyes rendszereket. Ilyenek
az osztályozó vagy genfi rendszer, mely a fegyen-

ezek bünössége, s a fegyházban magaviseletük
szerint hol enyhébb, hol szigorubb; hol czellákba
zárja a fegyenczet, hol közös munkára bocsátja.
Ilyen az u. n. irhoni rendszer, mely először czel-
lábazárja a fegyenczet, kezdetben teljesen izolálva,
később mind kevesebb korlátozással, majd más
fegyenczekkel teljes közösségben s lassanként a
szabadság mind több előnyének élvezetével. E
rendszer fő jellege: a fegyház-igazgató rendkivül
nagy diseretionalis hatalma, mely nemcsak az

egyes fegyenczeknek az osztályozás kü-
lönböző fokaiba előléptetésében, hanem
javulásuk szerint a biróilag kiszabott
büntetés egy részének elengedésében
is nyilvánul.

Minden ujabb börtönrendszerek kö-
zös alapja, lényeges alkotó eleme te-
hát: a magánrendszer, a fegyeneznek
teljes elszigetelése. E rendszert fogadta
el elvben az 1844-diki magyar bün-
tető-törvénykönyvi javaslat, melynek
sok más nagybecsü, korszerű tervével
ogyütt ez is hazánkban mindeddig holt
betü maradt.

Mig Németország államai vetélked-
nek egymással az ujabb kor igényei
szerint berendezett fegyházak épitésé-
bon, a szomszéd Ausztria — mely e
tekintetben meglehetősen há'.ramaradt
— a régiebbek tatarozására, kiépíté-
sére szoritkozik. Oly rendszer, melyet
fájdalom, nálunk is rendkivül kedvel-
nek. Pedig mily különbség a régi és
uj fegyházak közt. Amott nagy, erős
épületek, várfal és sánczokkal, egész
várőrséggel, a rabok netaláni lázadása
elnyomására kész intézkedésekkel; itt

egyszerü nagy épületek, inkább kaszárnyához
hasonlók, vékony falakkal, csekély fölvigyázói sze-
mélyzettel; s mégis mennyivel biztosabbak e fog-
házak. Az elszigetelt rab mitsem tehet, az ajtaján
lévő nyilason át folytonosan ki van téve őrei fel-
ügyeletének, s az egész fal csak arra való, hogy
rabtársaival s a külvilággal ne érintkezhessek.

E különbség a kétféle rendszer épületei közt
képünkön a karlaui fegyház külsején is kitünik.
A képen balra látható régi, erős torony és a szom-

széd épület a régi fog-
ház: a három emeletes
<epület a középen az
ujonnan épült rész, a
tulajdonképi magán-
rendszer szerint épi-
tett börtön. E fogház
Styriában, Gratz mel-
lett fekszik, rendkivül
szép, regényes vidé-
ken. A régi torony V.
Károly csá*zár vadász-
ikastélyának maradvá-
nya s a mellette álló
régi épülettel már 50
éve óta szolgál rabok
fölvételére; a leg-
ujabb rész az utóbbi
három év alatt épült.
Építésénél a csillag-
rendszer lett alkalmaz-
va, mely az ily czélu

ujabb intézeteknél
-csaknem átalán el van
fogadva; mely szerint
az épület egy közös
iözpontból kiinduló
több szárnyból áll —
honnan az ogész épület
belátható. íly szárny
Karlauban három van,
« egyik képünk épen a
folyosókkal ellátott kö-
zépcsarnokot tünteti

fel, mig a másik kép
a 750 czella egyiké-
nek belsejét mutatja
fel, egyszerü, de gya-

czellák a folyosók
erre nyilva feküsznek.

4 láb. Az ajtóval
az ajtótól föl- és

korlatias beosztásával.
hosszában, ajtajukkal
Hosszuk 7 láb, szélességük
szemben az ablak. Jobbra
lehajtható vasnyugágy matráczezaí, fali állvány
fábólmozsdó-medenczével; balra fa-asztal fiókkal
és székkel, az asztal felett a gázláng csöve; az asz-
tal alatt a Meissner-féle fűtés és az ajtónál a tisz-
titó csatorna medenezéje. Az ételt és munkához
való anyagot egy az ajtón alkalmazott nyilason át
kapják czellájukba.



Szóval, mint tudósitónk irja, kinek sikerült
a még teljesen be nem végzett fegyház megláto-
gatásához szükséges engedélyt kieszközölni, min-
den oly csínnal, mondhatni kényelemmel van be-
rendezve, hogy e helyiségek legtöbb érdemes
lakójának máskor ilyenben része alig volt. És kik
lesznek e hely lakói? Mind igen dorék férfiak, 10,
20 évre élethosszigtartó rabságra itélt fegyenczek,
nem afféle sehonnai csirkefogók, zsebmetszők,
hanem magasabb rendű gonosztevők. Igy pl. egyik
czellára már Ulbl, egy ötszörös gyilkosság miatt
élethosziglani rabságra itélt fegyencz van elő-
jegyezve.

A kor humanisztikus irányu törekvéseivel a
rabok helyzetének lehető javítását czélzó intézke-
désekkel szemben ott áll a kérdés: megérdemlik-e
ez emborek ehumánus bánásmódot? Ök az állam-
törvényeit lábbal taposták, bünt követtek el em-
bertársaik élete, javai ellen, saz állam igy gondos-
kodik róluk, aránylag kényelemmel látja el e sötét
társaság tagjait; mig a jámbor, becsületes pol-
gárok ezrei küzdenek az élet nyomora ellen és e
küzdelemben sokszor legyőzetnek. Van itt egy bi-
zonyos elkeseredett, de szomorun való logika,
mely azt súgja az éhezőnek fülébe: lopj! — mert
roszabbul már nem lehet dolgod; gyilkolj! hisz
saját életed sem ér egy batkát!

Az állam, moly rabjainak fogházakat építtet,
gondoskodjék szegényoiről, proletariusairól is! Ha
emborszeretetét vezérli a gonosztevővel szemben,
ne vonja meg azt becsületes alattvalóitól se.

T L.

A boros kancsó mellett.
Mindenki előtt föltűnhetett, hogy a franczia

nemzetgyülés egy bizottsága meg van bizva azzal,
hogy az iszákosság kiirtására czélzó törvényja-
vaslatot készítsen. S ez már készen is van. A tör-
vényjavaslatot olvashatták olvasóink a ,.Politikai
Újdonságok" f. évi 34-ik számában.

Egy más adatot is említek föl. Észak-Ame-
rikában egy tudós orvos kimutatása szerint nyolcz
év alatt 300,000 ember halt meg iszákosság miatt.
Hasonló ok miatt Németországban 40,000, Orosz-
országban 15,000 ember hal meg évenként, s ehhez
arányul egyéb országokban is.

Egy noracB gróf mostanában itéltetett el em-
bertelen bánásmódja miatt, mit szintén az iszákos-
éig következményének tulajdonithatni. Alig van
rétek, minek már az életet nem adott volna. Alig
van az emberiségnek egy-egy kegyetlenebb ellen-
sége, s föl köll használnunk minden alkalmat
annak gyöngitésére. Jelen czikkünk is most szüret
táján arra czéloz. Azt hiszszük, nem árt a magyar
embernek is elolvasni, mite tárgyról egy elterjedt
idegen folyóiratból veszünk át, viszonyainkhoz
alkalmazva.

„Töltsék még egy pohárral?" — kérdé a szi-
ves házigazda. — »Egy búcsupohárt! Magyar
ember kiiszsza fenékig."

„Ugy ám," — válaszolt egy jókedvü vendég,
:— „Kinizsi ideje régen lejárt, még akkor nem
igen ismerték a mértékletességi egyletet, sem a
vizgyógjintézetet. S ha bort ittak is, a pálinka
nem volt annyira elterjedve, ugy veszem észre,
hogy ma már aligha nem több pálinkát fogyasz-
tanak el, mint bort."

„Jól beszél," — szólalt föl a lelkész, ki szin-
tén jelen volt a társalgásnál, — „az iszákosság
annyira kezd terjedni, hogy sok szegény napszá-
mos e miatt nemcsak vagyonilag lesz koldussá,
hanem még ezenfelül testileg is tönkre jut. A
borból is megárt a sok, hát még a pálinkából."

..Ugy igaz," —válaszolt a jókedvü vendég,
— „de hiába beszéljük ezt mi, tisztelendő uram,
mert be kell vallanunk, hogy a pálinka, kivált
hüvös időben, a dolgos embereknél a jó kemencze
helyét pótolja. S magam is tapasztaltam már,
hogy a részeges mesteremberek jobban dolgoznak,
mint a józanok, mintha az ital erősitné Őket."

»Ne higyje azt," — válaszolt a pap, — „az
erős munkát könnyebbon ki lehet birni szeszes
ital nélkül, s a hideg és nedves idő ellen is jobb
védszer egy pohár kávé, vagy a rendes ital és
étel. Nem régiben olvastam egy nagyhirü orvos
művéből, hogy a szesz mérgező befolyással van
az idegrendszerre, s teljesen ellehetünk hevitő
italok nélkül."

„Én nem osztom egészen ezen véleményt,"
— mondá egy orvos, ki szintén a mulatók közé
vegyült. — „Az élet nem állhatna fönn hovités
nélkül. A boszivott lég, az étel, melylyel táplál-
kozunk, a vágyak, indulatok, melyok benső lé-
nyünket tevékenységre ösztönzik, kisebb-nagyobb
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mértékben anyagi s szellemi hevitők. Ha a lég-
körből hiányoznék az élony, a vér nem szerezhetné
meg azon hovitő tulajdonokat, melyek a szív
működését idézik elő, s a vérkeringést eszközlik,
s ha a napi tápszer mög lonne fosztva némi hevitő
járulékaitól, az emésztő szervek sokat vesztenének
ruganyosságukból, s nem birnak föntartani a tes-
tet. Bármily különösnek látszik is, a só a meleg
vérü állatok emésztő szerveinek egyetemes hevi-
tője. Eléggé igazolja ezt azon tény, hogy a sza-
badon élő állatok messze vidékre vándorolnak el,
hogy sóstartalmu anyagot találjanak, s az is elvi-
tázhatlan, hogy e hevitő eszköz visszatartása a
gyomorban férgeket eredményez. Egy régi német-
alföldi törvény szigoruan megbünteté azokat, kik
sótalan kenyérrel táplálkoztak. E rosz szokásnak
borzasztó eredménye volt, mert az ilyen szeren-
csétleneket a gyomrukban származott férgek
emésztették meg. Én e szerint azt hiszem, hogy a
szesz bizonyos körülmények közt épen oly egész-
séges hevitő az emésztő szorvekre mint a só; ter-
mészetes, hogy mérsékelt mennyiségben. Mérték-
telenül élvezve, mérgező befolyással van, de ezt
mondhatjuk minden szilárd s folyékony anyagról,
mert a mi sok, még a jóból is méreg. Helyesen
jegyezték meg, hogy a gyógyszert a mérogtől
csak az adag helyes alkalmazása választja el. A
szeszes hevitő italok tehát mértékletlenül élvezve
nagyon kártékonyak."

„Ez a tárgy," — szólt a gazda megtöltve
poharát, 8 odanyujtva azt szomszédjának, — »ig&-
zán fontos, mert én sehogysem tudtam fölfogni,
hogy ebben a felséges italban valóságos méreg is
lehetne, szeretnék tudni valamit arról a szeszről,
olyan sokszor hallottam már emlegettetni."

„Ezt minden fejtörés nélkül megértheti," —
válaszolt az orvos. — „A szeszt vagy alkoholt
ezukort tartalmazó anyagból vagy folyadékból
erjedés vagy lepárolás által lehet különválamitani,
vagyis más szóval, a bizonyos hőmérséknek kitett
ezukoranyag változáson megy keresztül, s azok az
elemek, melyekből azelőtt a czukor állott, uj ala-
kulást öltenek, miből aztán az alkohol vagy bor-
szesz képződik. A borszesz előállításának eredetét
kinyomozni nem lehet. Eleinte az orvosok csak
gyógyszer gyanánt alkalmazták, s azt hitték, hogy
ez élethosszabbitó sajátsággal bir, s ezért aztán
máig is ezen elnevezés maradt rajta: aqua vitae,
azuz magyarul: életital."

„S nevezetes körülmény az is," — szólt a
lelkész tele töltve poharát, — j>hogy még a leg-
vadabb nemzet is talált föl ilyen részegitő ital-
félét, s ugy hiszem, hogy a földszinén igy vagy
amugy csaknem minden fű, gyökér, s gyümölcs
előfordult már a bor istenének oltárán. Minden-
féle gabonát, fűszeres gyökeret, burgonyát, répát,
szilvát, sőt a füvet is Kamcsatkában, almát, körtét,
cseresznyét, baraczkot föl lehet használni e czélra,
sőt őseink a lótejből is tudtak pálinkát csinálni."

„Még a tejből is?" —kiáltott föl csudálkozva
a jókedvü vendég, — „már ugyan hogy tartalmaz-
hatna az anyatej borszeszt?"

„Már pedig az ugy van," — folytatá a lelkész,
— „a tatárok s kalmükök a kancza s tehén tejéből
máig is párolnak le borszeszt, s ha nem csalódom,
a tejet cserzetlen bőrbe teszik, s itt megkemény-
szik, összemegy. Ezt addig rázzák, mig a fölszinre
kerekedik a sürü tejföl, mit a vondégok közt osz-
tanak föl, s a megmaradt lefölözött tejből vonják
ki a szeszt."

„Ugy van," — jegyezte meg az orvos, —
„csakhogy említésre méltó az is, hogyha e tej
megfosztatnék turó- s vajtartalmától, savója, habár
a tej ezukorának anyagát magában foglalja is, nem
jönne erjedésbe."

„E tények," — szólt közbe a gazda, — )>igen
érdekesok, de nem sok hasznot hajtanak a kony-
hára. Ugy kezdem sejteni, hogy a szesz, bármilyen
forrásból eredjen is, vegyileg egyforma, de hát az
honnan van, hogy ugyanazon szeszmennyiséget
tartalmazó borok közül egyiktől hamarább leré-
szegszik az ember, mint a másiktól."

„Annak igen egyszerü oka van," — magya-
rázá az orvos. — „A bort nem lehet egyszerü
vegyitéknek tartanunk, mert a szőlőnedvben kü-
lönféle arányban van egyesülve a ezukoranyag, s
ha a valódi szesz hamarább kiválhatik az össze-
köttetésből, természetos, hogy gyorsabban idéz
elő kábitó hatást, s innen van már, hogy ugyan-
azon mennyiségü szeszt tartalmazó borok eltérő
hatást gyakorolnak reánk. Ha tehát tapasztaljuk,
hogy ugyanazon alkohol mennyiségűt tartalmazó
borok hatásukra nézve egymástól eltérnek, e kár-
tékony hatás nem tulajdonitható kizárólag az
alkoholnak, mert a borok bizonyos savanyokat

tartalmaznak, melyek a gyomorban jőnek erjedés
alá."

„Nem érdekel ez engem annyira, — mondá
a gazda, — „én azzal szeretnék tisztába lenni,
hogy az alkoholnak micsoda közvetlen befolyása
van az élő szervezetre."

„Szivesen megmagyarázom", — mondá az
orvos, — „ha ön lekortyant egy pohár pálinkát,
a gyomorba jutó hevitő ital a bolhám véredényoit s
idegeit fölizgatja, mi aztán a vérkeringést a az
idegtevékenységet jelentékenyen fokozza. Ennek
folytán aztán a gyomor belhártyája megvörösödik,
mintha a hevitő ital jelenléte gyuladási idézett
volna elő. Ez még eddig nagyon érthető, de még
tovább is folytatom. Az igy fölizgatott edények
fölszivó sajátsággal birnak, folszivják, s a kerin-
gés folyamába vezetik az alkohol egy részét, mi
aztán ott is izgat. Végeredmény az, hogy az alko-
hol igy összevegyül a vérrel, s közvetlen érintke-
zésbe jő a test különféle szerveinek legfinomabb
szerkezetével is."

„De hát, hogy tudni ezt," — kérdé a jókedvü
vendég, — „ki kukucskált be az élő ember gyom-
rába?'

„Bármily különösnek tünjék is ez föl, a nagy
csoda csakugyan megtörtént, a szilárd és folyé-
kony anyagoknak a gyomorban való emésztését a
legpontosabban ki tudták észlelni. 1822-ben egy
kanadai ifju, Martin Elek egy puska véletlen olsü-
lése folytán megsebesittetett, a golyó elsodorta
oldalbordáinak egy részét, keresztül furódván a
gyomor belsején. A szegény ifju sértett részei
sok szenvedés után meggyógyultak, de a gyomron
ejtett seb két és fél hüvelyknyire nyilt maradt, s
orvosa dr. Beaumont gondos észleleteket tett rajta,
melyek az emésztés titkára nagy világot deri-
tettok. A gyomorba vezetett folyadékokat az
edények gyorsan fölszivták s elvezették a szerve-
zetbe. Ennélfogva az sem lephet meg bennünket,
ha a finom s átható alkohol gyorsan terjed el a
test minden szövevényébe. Jelenlétét észrevehet-
jük a szeszes italokkal élő emberek lehelletén is."

„S aztán, mi oly ártalmas hatásu abban az
alkoholban?" — kérdezé a gazda.

,,A mórtéken tuli széneny" — válaszolá az
orvos, — „mely azáltal a szervezetben eloszlik.
Innen van aztán, hogy a nagy ivóknál a máj ren-
desen elromlik; pedig a máj helyettesíti a tüdőt,
épen ugy mint a vesének nagy szolgálatot tesz a
bőr."

,,No, ezt ugyan megmagyarázta", — mondá a
vígkedvű vendég, — „vakulj magyar, mert ebből
egy szót som értek."

„Ki som var, hiszen méĝ  most akarok a tu-
lajdonképi magyarázathoz fogni. Olyan hű anyánk
ez a természet, hogy ha netán valamelyik szer-
vünkben kár esik, s tisztét teljesiteni képtelen, ezt
azzal kárpótolja, hogy teendőit másikra bizza, s
ez ugy a hogy enged a rábízott kötelességnek.
Tudjuk mindnyájan , hogy a vakoknál mily fino-
man kifejlik a tapintási érzék. Azt is tudjuk, hogy
a vér vizrésze izzadás által jő ki a bőr lukacsain,
a vesére ugyanezen teendő néz, s o szervek gyak-
ran helyettositik egymást. A máj és tüdők tiszte'
pedig az, hogy a testszervozetből a szénenyt tá-
volítsák el. Forró éghajlat alatt a légkör állapota

j miatt a tüdők képtelenek megfelelni tisztöknek, s
a működést segitő máj rendkivüli tevékenységre
ösztönöztetvén, igen hamar megromlik. Alkal-
mazván ez észleletet a szeszes italt ivókra, kide-
rülhet előttünk világosan, hogy az alkohol által a
szervezetbe vezetett mérték feletti széneny a májra
van legnagyobb hatással, s azt szerfölötti tevé-
kenységre ösztönözvén, gyuladási idéz elő."

„Ezt már értem," — mondá a lelkész, — „de
hát az agyra hogyan lehet befolyása. Magától
szivárog-e oda az alkohol, behatolván az agy
anyagába?"

„A mértékfólötti széneny az agy véredényeibe
hatolva, álmot s kábulást eredményez. Innen van,
hogy a részeges nehezen lélegzik, s görcsösen
hortyog, a későbben szélhüdés érvén, ennek foly-
tán halála is könnyen bekövetkezhotik. Azt már
világosan bebizonyították, hogy az alkohol beha-
tolhat az agy anyagjába, mert a részegség miatt
meghalt emberek agyában annak jelenlétét már a
szag is elárulja. Oly finom folyadék az, hogy a
test legfinomabb sejtszövetébo is talál utat."

„De hát azt hogyan fejti meg, hogy néha a
szeszes italok ivása után a halál rögtön bekövet-
kezik," — kérdezi a gazda, — „mikor még az
alkohol föl aem szívódhatott?"

„Emlékszem rá, hogy nemrégiben egy ember
fogadásból egy iteze pálinkát hajtott le, a alig
nyelte el az utolsó kortyot, mindjárt halva rogyott
le," — szólt a vígkedvű vendég.
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öntenek bele, ez nem igaz, mert akkor ihatatlan
lenne. Hamisítják biz azt, de nem oly nagyon
mint gondoljuk. Nagyobb csalás az, hogy meghi-
gitják."

„Bizony az nem sokat ér," — jegyzé meg a
lelkész, — >>hogy a hatóság csak arra ügyel, hogy
az ital megfeleljen a kellő foknak, én a közönség
jobbléteért többet tonnék. Ha a mészáros rosz
hust mér, a pék a mértéknél huzza ki busásan a
vámot, a hust és kenyeret lefoglalják, e tekintet-
ben tehát a közönség pártfogás alatt áll. De arra
már nem ügyelnek annyira, hogy a korcsmában

rögtöni megtámadás hatása mindkét esetben lehet j mily ártalmas mérget árulaak, pedig bizony, ezen
egyenlő, — ugyszintén heves lelki izgultság is is lehetne ám segiteni. A korcsmárost ugyanazon

„Ezt is könnyen ki lehet magyarázni," —
Tálaszolt az orvos. — „A gyomor számos ideggel
van ellátva, s összeköttetésben állanak egymással.
Ha már most ez idegekre hirteleni nyomás eszkö-
zöltetik a sok mennyiségü szeszes ital gyors
leöntése folytán, ez annyira megtámadja az egész
idegrendszert, hogy működése rögtön megszakad.
A központból mintegy villám czikázik az szerte-
szét, s a halál gyakran pillanat alatt következik
be. Tudjuk, hogy a fölhevült gyomorra mily kár-
tékonyán hat csak egy korty jeges viz is. Az élet-
tani működés, vagy az idegrendszert érintő |

megszüntetheti a szívműködését, s hirtelen halalt
okozhat. A mértéken tul élvezett alkohol szintén
lehet ily gyors gyilkos, az pedig bizonyos, hogy a
részeges kedő egészsége lassanként alá ásatik, kezei
reszketnek, léptei ingadozók, arcza beesett, s lel-
ki tehetségei naponként gyöngülnek."

„Hát azt minek tulajdonítja orvos ur," —
kérdé a lelkész, — „hogy a szeszes ital jó kedvet
eszközöl; micsoda élettani elven alapszik ez?"

„Minden hevitő tényezőnek kettős működése
van, egyfelől hat a vérkeringésre, másfelől az
idegrendszerre. Ha az agyban lévő vér keringése
gyorsabbodik, az értelem erélyo is ahhoz képest
fokozódik. Ezt oly emberen észlelték, ki egy be-
tegség folytán koponyacsontjának egy részét el-
vesztette, s agyvelője láthatóvá lett. Nyugodt
alvás közben az agy mozdulatlan volt, de a mint
aztán nyugtalanitó álmai voltak, a vér gyorsabb
keringéssel folyt, az agy podig havesen lüktetett.
Ha ébren léván, aggasztó gondolatokkal tépelő-
dött, a vér ismét ujult erővel lökődött az agyba,
s az gyorsabban lüktetett. E szerint tehát, ha a
vérkeringés az agyon keresztül moggyorsittatik,
szellemi izguHság, s néha szokatlan eszmegazdag-
ság jő elő. Észre lehet ezt venni a láz kezdetén,
vagy haldoklás alkalmával is."

„Ez hihetőleg onnan van," — jegyzé meg a
lelkész, — „hogy a vér, mely már a végtagokban |
nem kering, gyors rohammal támadja meg az
agyvelőt."

„Ugy igaz," — viszonzá az orvos, — „az
eszmék előpattanása, s az a szokatlanul gyönyör-
ködtető szellemi fölhevültség a vér gyors kerin-
gésének tuiajdonitható, mihelyt azonban a vér
tulságos mértékben kergeti egymást, s a gyors
áram mogháboritja az agy egészséges állapotát,
az értelem nyilatkozatai meggyöngülnek, a józan
itélő tehetség nem ellenőrizheti az eszméket, s
máskor az akarat uralma alatt álló testi szervek,
megtagadják az engedelmességet. Ez a szellemi
kábultság elmélete is."

„De," — vágott közbe a gazda, — „lehetnek
ám oly körülmények is, melyek gyorsítják vagy
podig késleltetik o fölhevülést."

„Természetes," — folytatá az orvos, —„ az
olyanok, p. o. a kik valami jó ujságot hallván,
mennek a boros asztalhoz, a kik derüre-borura
beszélnek, s a vitatkozásban neki molegodnek,

' hamarább kidőlnek, mint a komoly, hallgatag
egyének. Az értelem, ha kifejti erélyét, erős gát
a megrészegedés ellen, innen van, hogy sokan elöl-
járóik előtt, vagy oly társaságban, hol a jó maga-
viseletre maguk la sokat adnak, ihatnak eleget, s
mégsem látszik ugy meg rajtok, mintha magukat
nem kell korlátozniuk. Sőt azt is tapasztaltuk már,
hogy jó vagy rosz ujság, véletlenül közbejött
veszélv tökéletesen kijózanitá a részeget."

„És még azt is hallottam," — mondá a vio--
kedvü, — „hogy a járkálás, helyváltoztatás gyön-
gíti a szeszes ital hatását, s ismertem olyanokat
is, kik a szabad légre menvénki, jóllehet tökélete-
sen józanon hagyták el a társaságot, ott kin része-
gek lettek. Hogy lehot ezt kimagyarázaunk!"

„Igen könnyen," — viszonzá az orvos.
„Ha p. o. erősen fűtött szobából hideg időben
megyünk ki, a légkör körültünk egész más. A
hideg meggátolja a test fölszinen valo vérkerin-
gést, a vér befelé tolul, ott összehalmozódik a
belsö szervekben, 8 néha oly erős nyomást eszkö
zol az agyra, hogy teljes kábultság Jő létre. A láb

büntetés alá vetném, mint a mészárost vagy pé-
ket, ha t. i. rontott s cosze3 italt árul, s ez bebi-
zonyittatnék ellene, büntessék meg, vagy vegyék
el tőle a mérési jogot. A közönség még e részben
nincs pártfogás alá véve."

„Igaza van," — mondá a gazda, — ,,ez eljá-
rás is sokat segitne a szegény népen, de még
ennél is van egy hatalmasabbgyógyszer, tanitnunk,
nevelnünk kell a népet, s meggyökereztetni ér-
telmökben azon nagy meggyőződést, hogy mér-
tékletesség és szorgalmas iparkodás teheti őket s
gyermekeiket boldoggá."

„A szeg fejére ütött, kedves barátom," —
mondá a lelkész, — „de elég is lesz már a boros
kancsó mellett ennyit beszélgetni, mert majd mi
rontjuk meg először a szép olvoket. Beszélhet-
nénk még sokat a mértéktelenségből eredö erköl-
csi s anyagi bajokról, de hagyjuk azt máskorra."

„Nem bánom, ugy is éjfél van. Jó éjt, kedves
barátaim. Igazán kellemesen s hasznosan beszél-
gettünk." Könyves T. K.

megtagadja szolgálatát,
«dobban lo." s az egyén érzékotlenül

„Több ilyen esetet olvastam mostanában" —
•mondá a gazda; — „ 9 a z t hittem, hogy a korcs-
máros vegyített valami bóditó szert az italba.
Mostanában különösen nagyon megkeresztelik az
italokat."

„Nem annyira, mint egyelőre vélnők/' —
mondá az orvos. — „Azt mondják, hogy a pálin-
kába terpentint tesznek. A terpentin igen egész-
séges nedvhajtó szer. Gyermekeknek giliszta'ellen

Aranymivesek a középkorban.
(Vége.)

A régi időben nemcsak a főnemesek, fő
urak, hanem még a vagyonos polgárok is verse-
nyeztek egymással, hogy minél több vert ezüst
eszköz legyen a háznál, igy aztán nem volt csoda,
hogy az aranyművesek óriási vagyonra tettek
szert. A család rangját s vagyonosságát az arany-
tányérokból a ékszerekből itélték meg, s ezeket
mint ősi kincsekot hagyományozták a szülék
gyermekeiknek. Ha egy püspök vagy egyházi
férfiu meghalt, illető egyháza, vugy zárdája örö-
költe arany s ezüst kincseit. Ilynemü kincsétől a
nemes család még- a nyomor szélén sem akart
megválni. Mikor Grigan man|uisnő nagy kölcsönt
vett föl, hogy elpalástolja férjének zilált anyagi
viszonyait, semmiképen sem akart megválni holmi
régi ezüst tálaktól, melyek ősi hagyománként
s/állottak át reá, s az Ornano vagy Adhemar czi-
merét viselek.— Szokásban volt minden nevezete-
sebb ünnepélyt ékszer- vagy ezüst-edény ajándé-
kozásával jelölni meg. Házasság, keresztelés, el-
utazás az aranyművesek tárczáját gazdagitá, a
püspök felszentelése aranyajándék nélkül nem
mohetett véghez, a pápa nem fogadta el a köve-
tet, ha csak kezében arany- vagy ezüstemlék
nem volt.

Az aranynyal foglalkozó művészek nem is
voltak fukarok. A Párisban létező czéhek között
ez volt a legadakozóbb. Saját testületök fogyat-
kozott tagjait segélyezték, kórházakat épittettek,
az egyházi ünnepélyeken gazdag alamizsnával
jelentek meg, vásznat, eledelt bőven ajándékoz
tak a kolduló rendnek. Ök épitették a blancmes-
nili kápolnát Páristól két mérföldnyire, moly oly
szép volt, hogy száz mérföldnyi távolságról is
eljöttek idegenek megszemlélni e remek épitészeti
müvet. Ünnepélyes miséket mondtak itt, mire egy
ezüst harang tiszta szava hivta meg a párisiakat.
E harangot 1448-ban az angolok kéritek birto- aranyműveseink műhelyeiből, s nemcsak az ango-
kukba. Ujat csináltattak, de kétszer egymásután lok, de mi magyarok is kiállíthatnék a világtár-
hol egyik, hol másik zsarnok kedvét megnyerve, latba Szentpéterynk dombor ezüstműveit,
a harang eltünt. SzentMarczell és szcntGenovéva
kis kápolnáit, melyeket Jézus mennybemenetele

hogy az ételben netalán lévő méreg hatását ellen-
súlyozza. Ezután jött a sótartó, melynek elhelye-
zése különválasztá az urakat a szolgaszemélyzet-
től. A sótartó néha arany talapon álló embert
képviselt, ki egyik kezében ezüsttel ékesített
kristályt tartott, a másikban pedig egy cseresz-
nyefa ágát leveleivel s gyümölcseivel, s az ágak
közt röpködő ezüst madárkákkal. Volt még egy
repülő kigyó, zománezozott szárnyakkal, hátán
zöld levelű fát vive; előtte egy karos gyertyatartó
állott, hordozva természetes szinre festett két
majom által; a gyertyatartó tetején volt két
zománezozott sótartó. Ez arany és ezüst kertben
s állatok közül a forrás sem maradhatott el. Egész
történet volt ezüstből kiverve s vésve; magas zöld
dombon fegyveres férfiak ostromoltak egy várat,
trombitások és nők védelmezték a bástyákat, s
ezek felett terjedt el a tornyas boltozat, melyből
viz vagy bor csergodezett elő.

Rendkivüli események alkalmával minden
családi ezüstnemü ujra mintáztatott, igy p. o.
Szavója herczege, Francziaország királya idősb
leányának esküvésére minden czikkot gitár-ala-
kuvá idomittatott által, mivel menyasszonya igen
szépen játszott e hangszeren. Mikor a népszerü-
ségét elvesztett I II . Henrik franczia király a fő-
városból elmenekült, a vincennes-i kastélyban oly
eszközí találtak, mi azt hitette el a babonás nép-
pel, hogy királyuk varázsló volt. Egy csomag
vesszőn aranyzott ezüst erdei istenek (szatyrok)
ültek, jobb kezökben tiszta kristály poharat tartva;
hihetőleg füstölő-tartó volt- A nép ráfogta, hogy
ezek pogánybálványok, kik előtt a király imád-
kozott.

Az arany övet férfiak és nők egyaránt hord-
ták, do ez csak a nemes osztály előnye volt, a
polgároktól s jobbágyaktól ez élvezet eltiltatott.
A burgundi herczegek ölyveiket arany nyakláncz-
czal, udvari bolondjaikat arany csengetyü vei,
inasaik ruháit, lovaik nyergeit szintén arany suj-
tással, zománczczal s drágakövekkel diszitették
föl. Nem lehet leirni e korszak fényes szeszélyét,
vagy azon ünnepélyek fényességét, midőn e szem-
kápráztató czifraságot közszemlére kitették. E
kép árnyéka pedig lelket elszomoritó, mert ott a
szegény napszámosok lánczra verve izzadnak,
hogy uraik aranyban és ezüstben csilloghassanak.

Elképzelhetjük, hogy ily viszonyok között a
nemes érczekkel s kövekkel folytatott üzlet neve-
zetes jövedelemforrás volt. Kelet utasai minden
figyelmöket erre forditák. A drágakövek osztá-
lyozásáról több kötetre menő könyveket, utasitá-
sokat irtak.

Azonban sajnálnunk lehet, hogy az ekkor
készült nagyszerü művekből a mindent átalakító
divat kalapácsának zúzása miatt csak nao-yon
kevés került elő eredeti alakjában. A háborúk
alkalmával is a királyi kincstárak ékszereit va«y
ellopták vagy elzálogositák. Igy jártak ezokkel a
nemesek is. A Franczia- s Angolország közt kitört
háboru is több családi ékszert tett tönkre. Az
elfogott főurak csak ugy válthatták ki magukat,
ha váltságdíjjal összeolvasztott arany- s ezüst-
ékszereiket adták oda. A kitört vallásháború is
sok megbecsülhetlen műkincset enyésztotett el,
mert a protestánsok nöm kimélték sem a képeket,
sem a művésziesen kivert kelyheket, előttök a
kereszt, kehely, szentkép, még ha gyémántból
lett volna is, érvénytelen, sőt káros volt. — Ké-
sőbben XlV-dik Lajos annyira szüken volt pénz
dolgában, hogy ezüst műkincseit, melyek neki tiz
milíió frankba kerültek, bányába küldte, s vertek
belől ök három millió frankot.

Az a nehány darab, mely fenmaradt, muzeu-
mokban őriztetik, vagy mint nagy ritkaság egyes
főurak kincstárában hever. De az aranymivesek
ügyessége tulélte műveiket, mert ma is az ő taní-
tásaik nyomán, valóban remekművek kerülnek ki

ünnepén, vagy valami nagy csapás elháritására
inditott körmenet alkalmával vettek elő, a hatal-
mas aranyművesek hordozták. A szent Marczell
hordozható kis kápolnájáról az a monda maradt
fenn, hogy azt maga Eligius készitette, s igen
nagy kegyeletben tartották.

Minthogy őseink evőkészletei különböztek az
általunk használtaktól, nem lesz érdektelen egy
párról emlitést tenni. A király asztalán nélkülöz-
hetlen volt egy hajóalaku tartály, moly kizárólag
a felség kanalát, kését s villáját, azonkivül ivó-
poharát zárta magába. E mellett volt az orrszarvu

adagban adják. Azt is mesélik, hogy vitriolt ! szarva, melyről azon hiedelem volt elterjedve,

K. T. K.

S a j t ó h i b á k .
Minden művészetnek van árnyoldala; a

könyvnyomtatás árnyéka a sajtóhiba, mert e miatt
gyakran épen ellenkező czél, vagy mondat jő létre,
s egészen elferdíti az értelmet. S valóban, sajátsá-
gos, hogy a sajtóhibák legtöbbnyire odatolakod-
nak, hol legtöbb zavart idézhetnek elö. Egy elmés
iró azt jegyzi meg g adja utasításul az íróknak:
,,ha azt akarod, hogy kiadandó művedben minél
kevesebb sajtóhiba forduljon elő, ne küldj szép
irást a nyomdába, mert OÍ. esetben csak iíju ta-

i Í;
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nonczok kezébe kerül kéziratod, kik ezer hibát
ejthetnek, ellenkező esetben már gyakorlottabb
segédek betűzik az olvashatlanabb kéziratot."
Nem tudom, ez a gyakorlati meggyőződés okozta-e,
elég az hozzá, hogy legtöbb tudósnak csakugyan
csaknem olvashatlan irása van, mit a nyomdász
jobban el tud olvasni, mint egy pár nap mulva
önmaga az iró.

Alig lehet az iróra nézve valami nagyobb bo-
szuság a sajtóhibánál. Mily szép, hóditó kifeje-
zést tesz tönkre néha egy betü. A török azt
mondja: „mög van irva," s végzetében megnyug-
szik, de a keresztyén szerző boszusan kiált föl:
„ki van nyomtatva," a még sem talál nyugodal-
mat. A lényeges sajtóhibát soha sem feledi el, 8
nem bocsátja meg, ezt kitörölni többé nem lehet.
Még az erkölcsi sérelem is elmosódik idővel az
ember leikéből, de a sajtóhiba elenyészhetlen. A
könyv elterjed mindenütt, nyoma olvész, még ha
második kiadást ér is, az első megmarad s tanus-
kodik ellene. Oh, nyomdászok, könyörüljetek
a szegény írókon, hitelök a ti kezeitokben van le-
téve. — A sajtóhibákra való figyelmeztetés ott van
a könyv hátlapján, nem sokat érsz el vele, más
nyakára háritod ugyan a hibát, de hiában, azt
megsemmisíteni nem vagy képes.

A legtöbb nyomtatási hiba még eddig a bib-
liában fordul elő; nem csuda, mert ezt nyonltatják
legtöbbször. V-ik Sixtus római pápa 1590-ben a
kiadott Vulgátát maga nézte át, 8 a könyv végé-
hez egy bullát csatolt, kiközösitve azokat, a kik a
szövegen csak egy betüváltoztatást merészel-
nének tenni. E bulla nevetségtárgya lett, mert
kiderült, hogy a szent könyv hibáktól hemzseg,
úgyhogy a szent atya kénytelen volt e kiadást
fölfüggeszteni, ennélfogva ebből
egy példány is ritkaság, s ára
ma már rendkivüli magas. Egy
angol bibliában, mely Londonban
nyomatott a jelentékenyebb sajtó-
hibák közül elég lesz kiemel-
nünk ezt: a Xll-ik zsoltárban
e helyen: „a bolond igy szól ő
szivében, nincson isten," ez áll,
,,a bolond igy szól ő szivében,
van isten." E kiadást a király le-
zároltatta. Pethe Ferencz az
1794-ben kiadott bibliájáról olő-
szavában örömmel jegyzi meg,
hogy tudtára az egész bibliában
csak két sajtóhiba van, s ime
már a czimlapon hat vonás ha-
gyatott ki a betük felöl. „Szent
Biblia, istennek o és ujj testa-
mentumában foglaltatott egész
Szont irás magyar nyelvre for-
dittatott Károli Gaspar által.':
Egy franczia bibliában, mely Pá-
risban 1847-ben kor ült ki a sajtó
alól, a hetedik parancsolatban a tagadó szócska
kimaradt, a nyomdászok törvényszék elébe idéz-
tetvén, 30,000 franknyi váltságot fizettek.

Tagadhatlan, hogy a nyomdászat hajnalán
több sajtóhiba árnyékolta be a könyveket, mint
jelenleg, azért is inkább a multból idézzük ada-
tainkat. 1562-ben egy „Missalis Anatómia" czimü
könyv került ki a nyomdából, a könyv 168 lapra
terjedt, az értelemzavaró sajtóhibák épen 15 lapot
foglaltak el. A javító azzal mentegeti magát,
hogy a játékba bizonyosan az ördög keveredett,
mert ő a legjobb igyekezettel azon volt, hogy
egyetlen hiba se forduljon olő nagyszerü könyvé-
ben. A hires bibornok Bellarmin is az ördög mű-
vének tulajdonitá a műveiben előforduló számos
sajtóhibát, s önigazolására egy 87 levélre terjedő
könyvecskében sorolta elő a sajtóhibákat. Arra
is nem egyszer volt eset, hogy a szabadabb elvű
irók müveibe a nyomdászok megvesztegetése
folytán oly sajtóhibákat csúsztattak be ellenfeleik,
hogy ezek miatt üldözés alá vehették, mint eret-
nekeket; igy járt a többek között Rabelais és
Erasmus is, ugy hogy csak nagy ügygyei bajjal
tudtak kimenekülni a hinárból. A szándékosan
becsusztatott sajtóhibák csaknem máglyára vitték
e két tudóst.

• • m

Egyveleg.
*• (Anglia Moltkéja.) F. hó 7-én halt meg 90

éves korában Burgoyne angol tábornok „a had-
sereg atyja", kit Napoleon hozzá intézett levélbon
nemrég angol Moltkénak nevezett. A tábornokot
nemcsak 60 évi tényleges szolgálata,de egyszers-
mind azon számos nagyfontosságu szolgálatok is
örökre emlékezetessé teszik, melyeket hazájának |

tett.'AligJvan ember, aki annyi mindenben részt vett
volna, mint ő. 1806-ban Szicziliában, [a következő
évben ismét Egyptomban szolgált, hol Alexandria
bevételénél is jelen volt, később Portugálban,
Svédországban, majd ismét Portugálban és Spa-
nyolországban látjuk, mely utóbbi helyütt 1814-
ben ő vezette Burgos és Bajadoz ostromát, mig a
következő évben Belgiumba küldotett. Ezután
hosszu béke köszöntött be s ő Irlandban a köz-
építkezések folügyeletével bízatott mög, majd az
összos angol orődök főgondnokául neveztetett.
Neki és Wellingtonnak köszöni Anglia mindazon
hatalmas erődítéseket, melyekkel a közelebbi 24
év alatt partjait és kikötőit minden idegen támadás
ellen ellátta, s neki fogja köszönni sirjában, ha
azok előforduló esetben csakugyan megállják a
sarat. Mérnöki fényes tehetségéről leginkább
tanuskodik, hogy 1844-ben ő vezette a hadműve-
leteket Sebastopol ellen. E hadjárat volt befeje-
zése tényleges szolgálatának, mely után báróvá 8
tábornokká nevezve, számos érdemrenddel és ki-
tüntetéssel halmoztatott el.

**(Egy fegyencz vége.) A hires bruchsali fegy-
ház, mely a magánfogság rendszere szerint volt
szervezve, a napokban majdnem egészen leégett.
Az égést egyik fogoly idézte elő. Egy Schtcable nevü
fegyencz Württembergből már két év előtt rend-
kivüli ügyességgel megmenekült e fegyházból, de.
nemsokára ismét elfogatott. Október 6-ára követ-
kező éjjel ismét szökést kisérlett meg. Czellájából
sikerült egyik felügyelő szobájába hatolni, a hol
magához vette a fegyházi templom kulcsát, s a
felügyelő kardját. A mint a felügyelő szobájából
kilépett, észrevették és üldözésére indultak. A
fegyencz végig szaladt a folyosón, kinyitotta a

Czella a karlaui fogházban.

templomot, bezárta maga után, s azután felment a
toronyba 8 kiállott ennek karzatára. Most már a
szabadban volt, de szédelgő magasságban a további
szabadulás reménye nélkül. Üldözőitől egyhamar
nöm félhetett, mert a toronyba vezető nagy csapó-
ajtót locsapta. A fegyencz ekkor kétségbeesésében
a pusztítás müvére határozta el magát. Ott talált
cserépdarabokkal bezuzta a fegyház oldalszárnya-
inak ablakait. Egy óra hosszáig űzte igy vad játé-
kát a fogyházfelügyelők s a katonaság nagy bo-
szankodására, midőn egyszerre csak tüz ütött ki
a templom tetőzetéből. Schwable felgyujtotta a
templomot. Hasztalan volt minden erőlködés, a
templom, a könyvtár s átalában a fegyház egész
főhomlokzata menthetlenül leégett egész a bolto-
zatokig. Senki sem tudta, mi lett Schwableből.
Sikerült-e megmonekülnie vagy benveszett a tüz-
ben? Csak másnap délután 2 órakor jöttek rá,
hogy Schwable a torony fenmaradt falán van.
Létrákkal igyekeztek, most a gyujtogatót kézre-
keriteni, de a keskeny falról is köveket dobált a
közeledőkre és kardjával fenyegette öket. A ka-
tonaság lövései nem találták el, mi végre egy
fegyeneznek mégis sikerült feljutni a falra. Ekkor
iszonyu küzdelem fejlődött ki a két fegyencz kö-
zött. Schwable kardjának nem vette hasznát, mert
a falra kúszott fegyencz egy szerencsés fogással
megkapta a kardot, kirántotta kezéből és a gyuj-
togatót fején megsebezte. Schwable ekkor sem
tágitott, a birkózás tovább tartott, mig végre a
támadónak sikerült Schwiiblét lelökni a falról. A
szerencsétlent a háztetőről, melyre esett, sulyo-
san sebesülve szedték fel, ugy hogy 1 óra mulva
meghalt.

** (Mennyibe kerül a diplomáczia?) Apoross
követnek 119,000 frank fizetése van Párisban és
Londonban; 112,000 Bécsben és 150,000 Szent-

Pétervárott. Az angol követ Párisban 280,000
frkot kap, Bécsben és Szt.-Pétervárott 230,000-et.
A franczia követ 300,000 frkot huz Londonban ea
Szent-Pétervárott és 200,000-et Bécsben. Orosz-
ország 238,000 frankot fizet londoni követjének,
210,000 frkot a Párisban levőnek és 131,000-et a
Bécsben lévőnek.

# % (Az adó nagysága különböző államokban.)
A „Journal des Debas" a következő érdekes szám-
adatokat közli: Egy háztulajdonos, kinek háza
évenként 20,000 frankot jövedelmez, Angolor-
szágban 530, Németországban 2000, Ausztriában
6300, Olaszországban 4254, Francziaországban
1037 frankot fizet adóban. A földmives, kinek
birtokából évenként 20,000 frank jövedelme van,
Németországban 2000, Ausztriában 3560, Angli-
ában 530, Olaszországban 5800, Francziaország-
ban 1800 frankot fizet. A gyárostól hasonló jöve-
delemért Németországban 1860, Ausztriában 2390,
Angliában 2642, Olaszországban 2025, Franczia-
országban 460 frankot vesznek adó fejében. A ban-
kár 20,000 frank évi nyereségért Németországban
2620, Ausztriában 2390, Angliában 988, Olaszor-
szágban 2873, Francziaországban 1266 frankot
fizet.

** (A vasuti kocsik fűtése.) Az amerikai vasu-
takon, hol a kocsik nincsenek kisobb külön osz-
tályokra darabolva, a fűtés sokkal könnyebben
eszközölhető, mig nálunk a különböző osztályok
mindegyikében más fütőszerről kell gondoskodni.
Elointén csakis az első osztályu kocsikat fűtötték,
és pedig melegítő hengerekkel, de mióta Würtem-
bergben a másodosztályu kocsik fűtése után a
forgalom csaknem háromszor oly magas lett, mint
minő addig volt, most már Németországban a har-

madik és negyedik osztályu ko-
csikat is fűteni akarják. Több
rendbeli kisérletet tettek, de ed-
dig még egy sem mutatkozott
teljesen alkalmasnak. Melegítő
hengerek minden osztályban nem
használhatók, miután azok meg-
töltése és berakása a különböző
állomásoknál igen sok időt venne
igénybe; a gőzfűtés átalában véve
nem mutatkozott czélszerünek, a
Meidinger-féle kályhák pedig al-
kalmnsak ugyan a harmadik és
negyedik osztályokban, de a két
elsőben épenséggel nem hasz-
nálhatók, mivol a párnázott ülé-
sek következtében már magában
véve is melegebb helyen kiállha-
tatlan hőséget terjesztenek. Az
érczpalaczkok a melegítő henge-
rekhez hasonló szolgálatot tesz-
nek. A Meidinger-féle kályhákat
szénnel fűtik, s e kályhák nyolcz,tiz
óráig megtartják melegségüket.

A porosz vasuti vonalokon e tapasztalásokat ugy
használták föl, hogy az első és második osztályban
részint melegítő hengereket, részint érczpalaczko-
kat használnak, a harmadik és negyedik osztályok-
ban pedig a törött kőszénnel fűtött Meidinger-féle
kályhákat alkalmazzák.

**(Könyvtárák látogatása.) A nyilvános könyv-
tárakat Olaszországban a mult évben 723,359-en
látogatták. Számra nézve huszonnyolcz van.
Nápoly, a legnépesebb olasz város, öt könyv-
tárral bir s a legtöbb olvasóval is, t. i. 192,992-
vel. Turinban 115,000 ember látogatta meg az
ottani ogy, Flórenczben 92,000 az ottani három
könyvtárt. Aránylag legerősebb látogatásban ré-
szesült a katanai könyvtár (18,641 olvasó). Csak
kilencz könyvtár volt esténként is nyitva s ezeket
104,000 olvasó kereste föl. Legtöbb volt az
olvasott könyvek közt az átalános irodalomra s a
nyelvtudományokra vonatkozó mű, aztán követ-
keztek a jogtudományi és törvényhozásról szóló
munkák, végre harmadik helyen a természettudo-
mányiak. Az összes olasz nyilvános könyvtárak a
mondott évben egészben 11,706 művel szaporodtak.

** (Részeg disznók,) Stolzenauból (Hannover
tartományból) irják: Leese faluban nagy feltünést
okozott több részeg disznó. A szolgaszemélyzet
ugyanis a pálinkás hordó öblítésnél tévedésből a
pálinka seprűjét a disznók válujába öntötte. A
disznók csakhamar tántorogva tánczolni kezdtek,
azután pedig a sárban henteregtek. Huszonnégy
órai alvás után a disznók kijózanodtak. E katasz-
trófa nézői közt egyik e megjegyzést tévé: „Sühste,
Fritze, just Sau wörest du vorgistern!" (Lásd
Fritz, ilyen voltál te tegnapelött]) Fritz szégyen-
kezve ment haza. Eövidebb és jobb prédikácziót
még soha sem hallott.
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Irodalom és művészet.
** („ Várady Gábor országgyülési levelei") két

nagy kötetben, igen diszes kiállításban jelentek
mög. Ezek 1865 —1868-ból valók, s a Máramaroa-
Szigeton megjelenő „Máramaros" czimü lapnak
legolvasottabb czikkeit képezték. A országgyülés
eseményein kivül figyelemmel kisérik az irodalom,
művészet, társas élet főbb mozzanatait is; előadá-
sukban természetesen subjectiv fölfogás az ural-
kodó, írójuk egyéniségét minden sorban hiven
visszatükröztetik. A leveleket összegyűjtve Szi-
lágyi István, a szigeti lyczeum igazgató tanára s
akadémiai tag adta ki, s tiszta jövedelmét az irói
segély-egylet, a M.-Szigeten fölállítandó főreál-
iskola, s ugyanott lévő ref. lyczeum közt osztják
meg. A két kötet ára 5 frt, s utánvéttel a kiadónál
M.-Sz:geten rendelhető meg. Bolti ára 6 frt.

** (A Hoffmann Pál) egyetemi tanár által
Bzerkesztett „Jog- és Államtudományi folyóirat"
Ill-ik évnegyodi füzete megjelent. Tartalmát: az
I. és II . füzetben megkezdett két jeles értekezés-
nek: az önkormányzatról (dr. Lechner Ágostól)
és a bünrészességről (dr. Schnierer Aladártól)
folytatása s az előbbinek egyuttal bevégzése,
Berde Áron kolozsvári jogaka'lémiai igazgatónak
Kautz Gyula „Nemzetgazdaság- és pénzügy-
tanáéra irt érdekes birálata s Ó'ÍTÖSS B. ujabb
munkájának: „A in. polg. törvénykezési rendtar-
táa^-ról, ismertetése képezi. Ez uj füzetet bizo-
nyéra mindenki igyekezend megszerezni, ki az
előbbieknek birtokában van. E füzetekben oly
tudományos szellem, oly emelkedett irány vonul
végig, mint azt eddig hazánkban rokon czélu vál-
ialatoknál még nem volt alkalmunk tapasztalni.
Ajánljuk e jelesül szerkesztett folyóiratot jogá-
szaink figyelmébe, pártolásába.

** („Nemzetgazdászati Közlöny") czimmel
Heksch Sándor közgazdászati és kereskedelmi
hetilapot indit, melynek programmja, s a kereske-
delem magyarosításának abban kifejezett iránya,
lehetetlen, hogy helyeslésünkkel ne találkozzék.
Ilyen szaklapunk magyar nyelven ekkorig nem
lévén, ezt mint hiányt pótlót ajánlhatjuk a keres-
Irsűelmi világ figyelmébe. Előfizetési ára évne-
gyedenként 2 frt.

** (,.A pesti lakás-reformról") röpirat jelent
meg Tasner Dénestől a ki azt bizonyitja, hogy az
mj épitkezések nem állnak arányban á népesség
arányával. 1866-ban Pest 140,000-nyi népessége
5385 házban lakott, s igy egy házra 26 lakó esett;
1889-ben pedig 200,000 lélek 6446 házban lakott,
s ebből egy házra 31 lakó esik. Tasner a kaszár-
nyaszerü építkezést, mely nálunk divatos, rosznak
tartja. A cottage-rendszert ajánlja, vagyis, hogy
Uj-Post és Palota felé kisebb, lakályosb házvona-
lakat kellene épiteni, a mihoz a tőzsérek és lakos-
ság részvéte s a kormány és törvényhozás ssgélye
volna szükséges.

^ ** („Az 1870 -71-lci porosz-franczia háboru.1)
Politikai és katonai szempontból előadja Rüstow
Vilmos svájczi ezredes, a svéd kir. akad. hadtani
osztályának tiszti tagja. — Hadi térképekkel és
torvekkel. Jogositott magyar kiadás. I II . Füzet.
Pest, kiadja Ráth Mór. Ara egy-egy füzetnek
1 ft. — E füzetbon szerző már a deczember végeig
történt eseményekig ér lehetőleg hiteles és érde-
kes előadásában. A deczemberi tömeges kitörést
egy térrajzzal is-világosítja.

** (Székesfehérvárit) Klökner Péter kiadásá-
ban két népies politikai röpirat jelent meg, az
ismeretes népiró, Boross Mihálytóí. Egyik:
„Politikai kis káté" (Ötödik s az ujabb törvények-
kel bővített kiadás); a másik: „Politikai Óramu-
tató" azok számára, a kik nem tudják hányat ütött
az óra. Mindkettő, a nép felfogásához alkalmazott
kérdések- és feleletekben. Az első 2 iv s ára 16 kr.;
a másik 3V2 iv, ára 24 kr. Képviselőknek s poli-
tikai egyleteknek, kik e műveket a nép közt ter-
jeszteni óhajtják, nagyobb mennyiségben még
jutányosb áron is szolgál a kiadó.

*• (Naptárak 1872-re.) A jövő évre megjelent
naptárak közül eddig a következők küldettek be
szerkesztőségünkhöz: Az Athenaeum kiadásából:
az „Igazmondó naptára"^ és „Az Athenaeum kis
képes naptára", mindegyik ára 50 kr. Mindkettő
számos képpel van illusztrálva; az előbbi több
baloldali képviselő arczképét és életrajzát közli,
az utóbbi beszélyeket, vadászhumoreszket, ado-
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mákat s kisebb tiszti czimtárt tartalmaz. — De-
broczehből ifj. Csáthy Károly kiadásából „Tárcza-
naptár"-t (ára 20 kr.) és „Lap-naptár(í-t (ára
16 kr.) vettünk; mindkettőnek oly alakja van,
hogy tárczában vagy zsebben igen alkalmasak —
Aigner L. kiadásában „Alkotmányos-naptár" je-
lent meg; szerkesztette Tatár Péter; ára 20 kr.

* * (, ,Elméleti és gyakorlati román nyelvtan"-ra)
hirdet előfizetési felhivást Kozma Endre; a nyelv-
tan az Ahn-Ohlendorff tanmódszere ezerint van
irva s függelékül egy ivre terjedő rövid beszél-
getések lesznek csatolva. A nyelvtan az év végére
kikerül a sajtó alól. Előfizetési ára 1 frt. Előfizet-
hetni november 20-ig s a pénz Zilahra küldendő a
szerzőhez.

© (Rózsavölgyi és társánál) két uj zenemü
jelont meg és küldetett be szerkesztőségünkhöz:
Katzan Louistól: „Frohes Gomüth", mazur-
polka (ára 50 kr.) és Ludwig W. karmestertől:
„A szép magyar nő," mazurpolkaf (50 kr.) Az
olőbbi az ismert, chablonszerü dallamok és mene-
tekben, a szokott fordulatokkal mozog; mig az
utóbbi meglehetős sikerrel alkalmaz a lengyel
rythmusra magyar dallamokat, s a természeté-
nél fogva a 8/4-es ütemmel alig kiegyeztothető
négy negyedos magyar dallamra csinosan alkal-
mazta e szokatlan öltözetet.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) Okt. 16-án mathe-

matikai és természettudományi, vagyis az uj alap-
szabályok elnevezése szerint: a harmadik osztály
tartott ülést. Először Szabó József értekezett egy
meteorvasról, melyet Mexikóban a toluccai völgy-
ben találtak; utána Hunyadi Jenő egy mathema-
tikai föladatot oldott meg: „A trigonometriai
sor állandóinak meghatározásáról."

• ** (A szombathelyi torna-egylet) zászlószonte-
lési ünnepélyét, m l̂y f. hó 7. és 8-án ment végbe,
nagy disztornászattal köté össze, melyre számos
vendég is érkezett. Igy nagy számmal voltak kép-
viselve a pesti, budai, nagyszombati, györi, pápii,
esztergomi, soproni, pécsi, varasdi stb. torna- és
tűíoltó-egyletek. Az ünnepély a kitüzött pro-
gramm szerint a város közönségének élénk részt-
véte mollott ment végbe s a versenytornában az
egyes egyletek derekasan versenyeztek a babérért.
A versenytornában kitüzött dijakból a nagyobb
részt a pesti és budai egyletek küldöttei nyerték el.

Egyház és iskola.
** (A hivatalos lap) szerdai száma érdekes

kinevezéseket közöl. Szuppán Zsigmond beszter-
czebányai volt-püspök a nyitrai főkáptalan kano-
nokja s főesperese lett, s egyszersmind a „növi"
czimzotes püspöki czimet nyeré. (Szuppán helyett
biztos hir szerint Ipolyi Arnold neveztetik besz-
terczebányai püspökké-) — Palásthy Pál egyetemi
ny. r. tanár s Knauz Nándor érseki könyvtárőr s
akadémiai tag szintén nyitrai kanonokká nevez-
tettek ki.

** (A hajdu-dorogiak) f. hó 15-kéti tartott
közgyülésökben elhatározták, hogy Pankovics
István hazafias érzelmü püspökük arczképét ta-
nácstermük számára elkészíttetik. — Ugyane
gyűlésből egy 9 tagu küldöttséget választottak,
mely Ungvárott kérvényt nyujtson át a püspök
urnak, melyben a magyar nyolv oltári nyelvvé
emeltetésének, — továbbá a magyarajku gÖr. sz.
katholikusok részére — hanom egy önálló püs-
pökségnek — legalább egy Dorogon székelő püs-
pöki vikariatusnak, ugyszintén a kalendárium
egyesítésének, a böjt könnyítése és a kisebb ün-
nepek eltörlése vagy vasárnapokra leendő áttéte-
lének illető helyeken kieszközlését nyomatékos
érvek mellett kérik.

Közlekedés.
•J (Japán és Oroszország közti) távirda össze-

köttetés létesült szeptember elején. Mint a „Euszky
Invalid" értesül a Nangasaki és Vladyvostok,
mint tengeri állomások, másrészről Chabarovka
szárazföldi orosz állomás közti távirdai vonal
elkészült, miáltal Oroszországnak egyenes távir-
dai összeköttetése Japánnal és a chinai biroda-
lommal megnyilt, s az első távirat f. hó 6-án
Hou-Kongból érkezett Kronstadtba.

x* ( Uj postahivatal.) Borsodmegyei Alsó-Áb-
rány helységben postahivatal lép életbe, levél-
és kocsi-postai szolgálattal. E postahivatal kéz-
besitési körét következő helységek és puszták
képezik: u. m. Alsó- és Felső-'Ábrány, Kacs, M.-
Nyárád, Saly és F. Darócz községek és Leányfalva
puszta.

Mi ujság ?
= (Csokonai szobrának) Debreczenben, e hó

ll-kén történt leleplezéséről lapunk mult számá-
ban közöltünk rövid tudósitást. A részletes leírá-
sokkal a napilapok természetesen megelőztek; s
hetilap minőségünknél fogva mostanra alig maradt
fenn számunkra más teendő, mint előbbi rövid
tudósitásunk hézagait némileg kipótolni. Magáról
az ünnepélyről csak annyit emlitüak még, hogy a
szobor, mely kétségkivül a legszebb szobor eddig
hazánkban, nagy ^lelkesültséget idézett elő s le-
lepleztetése pillanatában átalános tapsra ragadta a
nézőket, mely perczekig nem akart szünni. Nagy
hatást tett Szász Károly költeménye is, melyet a
költő maga sz ivalt el; a mi, rendesen még gyön-
gébb szavalással is, hasznára válik az előadásnak.
Tizenegy után vége levén az ünnepélynek, a ven-
dégek egy része, különösen a pestiok a temetőbe
mentek Csokonai sirját s a fölötte álló vas-lobort
meglátogatni; ott azonban semmi beszéd nem tar-
tatott, mint nehány lap hibásan irta. A banket
2 órakor kezdődött s fél 5-kor végződött. Átalá-
ban igen emelkedett s a mellett szivélyes hangulat
uralkodott az egész társaságon s a számos felkö-
szöntésen. A politika szóba sem került; az irodalom
és művészet körül forgott minden beszéd, mint
illett is ily alkalommal. Legélénkebb ovatióban
Toldy és Szigligeti részesültek, a reájok mondott
felköszöntések alkalmával, melyek hosszantartó
éljenzéseket költöttek. Az utolsó toaszt a hazát
éltette „moly a költőket dalra lelkesíti, s molyet
templomban és szivekben imával emiitünk min-
dig." — Ebéd végeztével a pesti vendégek a
főiskolába vezettettek, a könyvtár megszemlélé-
sére, hol sok érdckes arczkép köti lo az iroda-
lomtörténet és tudomány bajnokai iránt érdek-
lődő figyelmet. A könyvtár megszemlélése után
a főiskolai ének- s zene-terembe vezettetvén, itt
kellemes meglepetés várt a vendégekre. Az ifjusági
ének-kar ugyanis egész hangversenyt rendezett
tiszteletökre, többnyire Csokonai szép dalait adván
elő, ritka szabatossággal s s összhangzattal. „Oh
Tihanynak riadó leánya" — „Földiekkel játszó...«
„A csikóbőrii kulacshoz" stb. Két ifju szavalt is;
azaz: tulajdonkép szinpadilag játszott nehány hu-
moros verset, Csokonaitól, Petőfitől (,,Ivásköz-
boti"),Kipfelhausortől.Haasí!a«atói'-nál maradnak:
jobban sikerült volna. A szinészi előadás, a szin-
pad segédeszközei nélkül béna; a szavalás, ha a
szinpad föladatát nrrogálja magának, elveszti saját
előnyeit; a különböző művészetek büntetlonül
soha eem csaphatnák át egymás régióiba. — A
müsor két szakasza közt Révész püspök Toldyt,
Szigligotit, Gyulait, Szászt, Gregusst egyenként
jellemzően mutatta be az ifjuságnak; a mi az ille-
tőkre nézve talán ,,-génarit" lehetett, de az ifjuságra
nézve bizonyosan nem volt jó hatás nélkül; végül
pedig a pestiek nevében Szász Károly köszönte
meg a nyujtott szép élvezetet, s meleg szavak-
ban buzditotta az ifjuságot, hogy a szép szereteté-
vel az igaz és jó szeretetét is kössék össze, mórt a
háromnak összhangja: művészet, tudomány, er-
kölcs teszi az egész embert. — Ezalatt este lett s
a szinházi előadás kezdődött. Debreczen gyönyörü
színháza méltán tetszett meg a pestieknek, kik itt
is szives vendégszeretetben részesültek, a három
középpáholyt foglalván el. „A toll hatalma" czimü
dramolet és Kisfaludy K. vigjátéka: „A hűség
próbája" adattak elő s kivált az utóbbi igen jól.
Kár volt próbát nem tenni Csokonai nehány jele-
netével Karnyónéból, azt hiszszük: helyén is lett a
jól is sikerült volna. Szigligeti vigjátéka: „Csokonai
szerelme" is alkalomszerűbb lett volna. Kitünően
sikerültek azonban a Csokonait dicsőítő csoporto-
zatok, kivált sirból kikelése s szobrának megko-
szoruztatása. Szinházi előadás után a „Bika" ven-
déglőben volt még „búcsú-találkozás." Melog
búcsú az igazán feledhetlen nap után, melyet Deb-
reczen vendégszeretete, ezivélyessége, s maga az
ünnepély magasztos tárgya is oly becsessé tett az
emlékezetnek. Hogy azt se hagyjuk emiitlenül, az;



ti

•Ali1&1 is •

egyetlent — a mi, ha árnyat nem vetett is az ün-
nepély fényére, de némi kellemetlen föltünést oko-
xott, — hogy Debreczen nagynevü országos kép-
viselője Tisza Kálmán távol tartotta magát városa
ünnepélyétől; a sok fiatal s nem fiatal mágnáa és
sporttman pedig, kik előtte való nap a lóverseny-
ben részt vettek, a költő ünnepét nöm tartották
méltónak arra : hogy, ha már ott voltak Debre-
czenben, (mert ki követelné, hogy csak azért oda
utazzanak?) ott maradjanak ,,a holtak emlékére s
az élők tiszteletére"? Sporttmanjeink szeretik
fitymálni a latoinerekot; pedig az irodalom minden
nemzeti ünnepben meleg részt vesz; ők az irodalom
ünnepein ezt, még csak udvariasságból sem viszo-
nozzák.

** {Népszinház Pesten.) Pestváros közgyülésen
szerdán egyhangulag elfogadta Steiger Gyula
városi képviselő azon inditványát, hogy egy épü-
lendő magyar népszinház számára a város ingyen
telket adományozzon, s az intézésére bizottságot
küldjön ki.

— {Szigeti József 30 éves jubilaeuma). A. mult
hét péntekjén (okt. 13.) a nemzeti szinházban
Szigeti Toldi Miklósát először adták. Szinésztár
gai ez alkalmat, mely a kitünő művész színészi pá
lyájának épen 30-dik évfordulójára esett, arra
használták föl, hogy őt színészi és irói érdemeiért
megérdemelt megtiszteltetésben részesítsék. Az
első felvonás végéu — mikor a nagyszámu közön-
ség a szerzőt zajosan hivta — a felgördülő füg-
göny mögött a szinház egéz személyzete állt, élén
Szigligetivel. Az ünnepelt művészt két művésznő
vezette elé s Szigligeti nehány meleg üdvözlő
szava után Pauliné nyujtotta át neki bársony ván-
koson az ez alkalomra készült ezüst babérkoszo-
rút, melynek minden levele egy-egy színészi és
költői alkotását jelképezte. Szigeti meghajtva kö-
szönte meg a megtiszteltetést, melyhez a közönség
szünni nem akaró tapsai, éljenzései- s kihívásaival
járult. Óhajtjuk Szigligetivel^ hogy a 30 éves ju-
biláns, ötvenéves jubilaeumát is művészi ereje tel-
jébon érje meg!

= {Eötvös Lajos,) ki érdekes irodalomtörté-
neti czikkeivel már is föltünt, lapunknak is rendes
munkatársa, a nemzeti muzeumhoz könyvtári se-
géddé neveztetett ki.

** {Kitüntetések.) Kovács József bátorkeszi
református lelkésznek és BeviczTty-Matejecs János
revisnyei birtokosnak, a gyümölcs- és fatenyéaztés
körül szerzett érdemeik elismeréseül a király
arany érdemkeresztet adományozott.

** {Házasság.) Kemenczky Miklós m. k. hon-
véd főhadnagy f. hó 17-kén kelt össze Zilahy Kis
Ágnes urhölgygyel, Zilahy Károly és Imre korán
elhunyt jeles iróink nővérével.

— {Arany-mcnyegző.) Laczházáról irják la-
punknak: Okt. 15-kén rendkivüli ünnepély tar-
tatott az ittoni rof. templomban. Ismort nevü pesti
orvos dr. Németh Ignácz ur apja, Németh Jáfet ur
s neje ez alkalommal tartották arany-monyegzőjö-
ket. Az öreg pár sok gyermektől, még több uno-
kától volt környezve. Este vidám lakoma tartatott.
Isten éltesse sokáig e derék magyar házaspárt!

* * {Pozsonymegye) logutóbbi közgyülésén
gróf Pálffy János főispán a megyei fegyenczek
részére egy könyvtár fölállitását inditványozván,
e czélra azonnal 200 forintot fölajánlott; a köz-
gyülés éljenzéssel elfogadta a derék inditványt.

** {Toth Kálmánt) nevenapján barátai és tisz-
telői arany tollal lepték meg. Az átadás ama társas
körben történt, mely hét év előtt épen a japáni
művészek itt szereplése alkalmával, magát ezekről
kedélyesen „Sárkánysereg<<-nek nevezte el, a azóta
e nevezetet mindig megőrzi s összejöveteleiben
koronként egy-egy jótékony, vagy hazafias czél-
hoz résztvevőleg járul.

*• {Nem mindennapi árverés) ment végbe a
héten a pestvárosi gazdasági bizottmány előtt. A
redout mögötti telket árverozték; ajánlkozó ugyan
csak kettő volt, de az ajánlatok nagyságát még
eddig nem érte el egy pesti telek sem. A kikiáltási
ár négyszögölenként 1250 frt volt. Két versenyző
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volt: a fővárosi egyesült takarékpénztár és a Haas
Fülöp czég. Amaz 1410 frtnál nem igért többet
négyszögöléért, s igy a Haas czégé lett 1411 frttal.
összesen 475,507 frtot fog e telekért fizetni. Mind-
járt aznap, hogy az árverés megtörtént 40 mun-
kás fogott a földmunkálatokhoz, s javában szálli-
tották az épitéshez szükséges anyagokat. Ameri-
kaiakhoz méltó gyorsaság.

** {A Vizvár és Kanizsa közti vasuton) egy
jól öltözött, 22 éves ifju a sínre veté magát, de a
mozdonyt megálliták, s a kétségbeesettet kocsiba
ültetve Kanizsára szálliták.

<,% {Öngyilkosság a szinpadon.) A „Nyiri
Közlöny" irja: Gáspárné, szül. Gaál Amália
miskolczi szinház kedvelt szinésznője, a szinpadon
kivánt meghalni. „Delilá"-ban azt a szerencsétlen
leányt ábrázolván, kit kedvese egy szívtelen asz-
szony miatt elhagy, valóban mérget vett be, s to-
vább játszott. De a méreg csak négy óra jmulva
kezdett hatni. Midőn az orvos jött, semmikép sem
akart orvosságot bevenni, és csak másnap vallá
be, hogy mérget vett magához. Már késő volt.
Szomoru elhatározásának titkát magával vitte a
sirba. F. hó 12-én temették el.

•* {Öngyilkosságok.) Duna-Földvárról irják,
hogy az ottani takarékpénztár igazgatója Katona
Zsigmond, hét neveletlen gyermek atyja, okt. 17-én
meglőtte magát. Életben maradása kétséges. Saját
pénzzavarai vitték öngyilkosságra; a takarék-
pénztárban nincs hiány. — Kedden este E. budai
háztulajdonosnak 16 éves leánya a lánczhidról a
Dunába ugrott, honnan azonban a matrózok még
élve mentették meg. A tett indokául szülői kemény
bánásmódját gyanítják, miután a hullámokból
megmentett szerencsétiont is oly durván fogadták
a szülői háznál, hogy a fiatalleány ismét be akara
magát vetni a habok közé. — Weiner Adolf nevü
nőruha-szabó minap nyom nélkül eltünt. Senki
sem tudta, hova lett. Hulláját a napokban Ercsinél
partra vetette a Duna.

t {Halálozások.) Klobusiezky Ágost, Bihar-
megye margita - járási országgyülési képviselő
(jobboldali), 59 éves korában elhunyt. — Kocziá-
novich József,a gyöngyösi dalárda buzgó elnöke és
a város köztiszteletében álló polgára f. hó 17-én,
egyetlen fiának elveszitése után 10 napra, szélhü-
dés következtében 54 éves korában elhunyt.

Nemzeti szinház.
Péntek, okt. 13. Először: „Toldi Miklós.'1 Szimnű 3

felv. Irta Szigeti József.
Szombat, okt. 14. „Lohengrin." Regényes opera 3 felv.

Szövegét s zenéjét irta Wágner Richard.
Vasárnap, okt. 15. Másodszor: „Toldi Miklós." Színmü

3 felv. Irta Szigeti József.
Hétfő, okt. 16. „Egy szegény ifju története." Dráma 5

felv. Irta Feuillet Octave; ford. Feleki és Hegedűs.
Kedd, okt. 17. „Figaro lakodalma." Vig opera 4 felv.

Zenéjét szerzette Mozart.
Szerda, okt. 18. „Toldi Miklós." Színmű 3 felv. Irta

Szigeti József.
Csütörtök, okt. 19. „A boldogság elsb' napja." Vig opera

3 felv. Zenéjét irta Auber.

Szerkesztői mondanivaló.
— Á kölesdi polg. olvasó-egylet elnökétől eredeti

s életre való inditványt vettünk. Ö ugyanis a tapasztalati
tényből kiindulva, hogy a templomba nem járók ellen pre-
dikácziót tartani tévesztett dolog, mert a kik ott vannak,
azokat nem illeti a korholás, a kiket pedig illet, azok nem
levén ott, nem hallják, — ez igazságot alkalmazza a néme-
tesedés ellen mennydörgő magyar lapokra. A magyar lapok
olvasóit a vád nem illeti, azokhoz a magyarokhoz pedig, a
kik csak Presse-ket és Lloyd-okát olvasnak, a vádak nem
jutnak el. Inditványozza azért, hogy a németesedésünk elleni
hadjáratot — a két Lloydban kellene megindítani. Helyes.
Hanem Lloydok a támadást, mely saját gyökerökre is vetné
a fejszét, aligha fölvennék hasábjaikra. A gondolat azért
jó — elmésségnek.

— Debreczen. K. J. Elég volt már a Csokonai-ver-
sekből. Aztán az öné valamennyinél gyarlóbb is. Debreczeni
embertől megvárjuk, hogy Debreczen hallhatatlan költője
emlékét jobban tisztelje: ha poézissel nem birja, hát áhita-
tos — hallgatással.

— „Hires férfiak anyjai."Kivánata szerint félretesz-
szük, ha egy hét alatt elviteti a kéziratot. Azontul nem
tartogathatjuk.

SAKKJÁTÉK.
621-ik sz. f. — Kovács Zsigmondtól.

(Pécsett.)
Sőlét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 616-ik számu feladvány megfejtése*
(Thompson F.-töl Londonban.)

Vil.
1. Hfö—d6
2. Hd5-b6

Söt.
. Fe7-d6:(a)
. tetszés szer.

3. Hb6 —civ. d7 matt.

Vil.
1
2. Hd5-f6:

Sőt.
1. Fe7-f6 fr
2. tetsz. szer*

3. H mattot ad.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.

— Miskolczon: Czenthe József. — Jászkiséren: Galambos
István és László. — Czegléden: Galambos Károly. — Kar~-
czagon: Kacsó Lajos. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. —
Hatvanban: Sipőcz Ferencz, — A pesti sakk-kör.

Igazítás: A 618. f. Kos I.-tól hibásan közöltetett, a
mennyiben világos nem a harmadik hanem az ötödik lépésre
ad mattot.

Elöfizetési fölhívás

VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1871, okt.—decz, folyamára,

Szeptember hó végével az évnegyedes előfizeté-
sek ideje lejárván, október l-töl az előfizetés mielőbbi meg-
ujitására hivjuk föl a t. olvasó-közönséget, hogy a lap kül-
désében fönnakadás ne történjék.

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva
Vasárnapi Ujság és Polit i tai Újdonságok

együtt:
Évnegyedre (okt.-decz. 1871.) * ft. 50 kr,
Félévre (okt.—márcz. 1871—2.) 5 » _ ,

Csupán Vasárnapi Ujság:
É v n e g y e d r e ( o k t . — d e c z . 1 8 7 1 . ) 1 ft. 5 0 k r v
F é l é v r e ( o k t . — m á r c z . 1 8 7 1 — 2 . ) . . . . 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (okt.—decz. 1871.) 1 ft. 25 kr.
Félévre (okt.—márcz. 1871—2.) . . . . * » 50 „

A Vasárnapi Ujság és Politikai Új-
donságok 1811. julius—szeptemberi évne-
gyedi folyamából még nehány teljes számu
példánynyal szolgálhatunk.

S W Az elöfizetési pénzek beküldése legczélszerübben
postai utalványnyal eszközölhető, a melyre csak egy 5 kros
bélyeg teendő.

A Vasárnapi Ujság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

Hónapi-és
hetilap

2 2
23
24
25
26
27
28

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikus és

HS
protestáns

naptar

Oktober
A 21 Mór püsp.
Kapiszt. János
Rafael főangy.
Krizant, Gaud.
Dömötör vért.
Sabina szűz
Simon és Juda

A 20 Mór
Kap. János
Rafael
Krizsán
Döme
Szabina
Simon Juda

Hold változása

E T I - N ^
Görög-orosz

naptár

Okt. (ó)
IO€21Eulamp.
11 Fülöp apóst.
12 Probus
13 Karpus
14 Naz. Gergely
15 Luczius
Ifi Longinus

k P T Á R.
Izraeliták

naptara

March. R.
7B.Jer.elp.
8 Félböjt
9 Áron

10
l l Félböjt
12
13S. Vajéra

N Í

hossza

f.

208
209
210
211
212
213
214

P-
36
36
86
36
36
35
35

. ® Holdtölte 28-án 9 óra 30 perczkor

kél

ó.
6
6
6
6
6
6
6

P-
29
31
38

nyüg.

ö.
4
4
4

34 4
36
37
38

4
4
4

reggel.

P-
59
57
56
54
52
51
49

1 H
hossza 1

f.

317
330
344
355

10
23
35

P-
4

50
H
15
26
32
47

0

k

ó.
3
3
3
4
4
4
5

I d

,1

P-
0

29
64
15
34
53
16

nyüg.

<5. P-
regg.
0
1
2
4
fi
6

26
41
55

ill
24

TARTALOM.
Hohenwarth (arczkép). — Hazatérés. — A negyven-

hét ronin. — Egy braziliai tábornok. — Hajótörés egy
japáni kikötőben (képpel). — A karlaui fogház (három
képpel). — A boros kancsó mellett. — Aranymüvesek
a középkorban (vége). — Sajtóhibák. — Egy veleg. —
Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetefe, egyletek.
— Egyház és iskola. — Közlekedés. — Mi ujság? — Nem-
zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz,.
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HIRDETÉSEK.

PEST, uri-utoza 1. sz.

A galandóczot (Bandwurm) meggyó-
gyitja (levélileg is) dr. Bloch, Bécsben, Pra-
lerstrasse 42. szám alatt. 1088 (5—0)

Gyöngeség! állapotok gyógyítása.
A permi coca-növénynek rendkivüli gyógyereje, melyet, legelőször is llum-

bold Sándor az ő Kosnios-ában ajánlott, tudományos tekintélyek által már rég
elismertetett. Az elgyengült nemző-idegrendszernél, a 3-dik számu coca-lapda-
csok, a legfénj esb eredményeket idézik elé. — (Egy dobosz ára a porosz gyógysze-
részi illeték szabályzata szerint 1 tallér, hat doboszé 5 tallér.) A hirneves dr. Samp-
son tanár által a coca-lapdacsok használatáról irt füzetke, egyátalában minden
megrendeléshez hozzácsatoltatik, s a „szerecsenlieas" (mm Mohren) czimzett
gyógyszertár által Mainzban, külön ingyért is megküldetik. 1125 (6 — 7)

$gtBT Főraktár Magyarországra nézve Pesten: TÖRÖK J. gyógysz. király-
utcza 7-dik sz. alatt — s Bécsben: IIAUBNER E., Engelapotheke am Hof.

i Heckenast Gusztav könyvkiadő-hivatalá-
| ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megje-
: léntek és minden hiteles könyvkereskedésben
i kaphatók:

! Ur. RIEDL SZENDE.

k NÉMET IRODALOM
| KÉZIKÖNYVE.
i Második javított és bővített kiadás. (XII.
i 468 lap.) Füzve 2 ft. 40 kr.

Dr. PattisM köszvény vattája,
a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s csúzok minden nemei ellen, u. m.: arcz-,
mell-, torok- és fog fájdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdköszvény, tagszaggatás,
hrtftcerincz ói ágyék stb. fájdalmak ellen. — Egy csomag ára 70 kr.,félcsomagé 40 kr.,
és kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. alatt; Aradon:
Bokor Antal gyógyszerész; Possonyban: Henrici F. gyógyszerész; Temesvártt:
PecherJ.E. gyógyszerész; Makón: WeilMárk; Badán: Pichler Viktor,udvarigyógy-
szerész s Eperjesen: Schmidt Karoly, gyógyszerész uraknál. 1173 (1—4)

5§rfigagg|

'I KERTÉSZ ÉS EISERTPESTEN [
az őszi idényre alkalmas czikkek

HV* • - u < S a m o v f t r o U 3.50-1.50 krij, valódi
TJlPfl-ftíí?RIft7ftl? oroszok 12-35 frtig. Thea-ttstök
* UOCV'eúÚAUÚWAi Berczelius lámpákkal 10-20 forintig.

Tliea-üslök állványokon 2—16 csészének, fénymázolt pléhből,
íírga és v«r5s részből, 4.50—26 írtig. Tbea-kannak brittania
ériabol 1—12 esészének 2.80—12 írtig. Tbea-tálczak fénymázolt
tííhből TOinaea nagyságúak 1 írttól 10 frtig, fából készültek S.50—
12 írtig. Thea-asstalk4k 15 frt. Tbea-szttrök pakfong, al-
pacca és chinai ezttstből 35 krtól 3.50 krig. Thea-golyök, to-
jás-fözök, tojás-főzo föveny-orak , gyors-forralók ,

"" palaczkok és szekrénykék stb.

dus
választókát:

Tüzfogót, horgot és szén-lapátot tartalmazó
kesz letek, 1.50-3 írtig, valódi angolok
3.50-7.50. Kandalló-állványok ffití

készlettel felszerelve 3.20, 3.60, 4—10 frt, szintén ilyenek kutyákat 8
egyéb alakokat ábrázoló festvényekkel 8—20 írtig. Kandalló-ke-
retek öntött vasból és sárgarézből 2.70—20 frtig. I ta l} Im-elö-
tá lczák vasból és sárgarézből 1.75, 4.25 krig. KÖ-, sasén* és
coaks-kosarak 1.80—7.50 krig. Fa-kosarak nádból 2—12
frtig, szintén ilyenek pléliből 4.75—15 frtig. Kaiytaa- és kan-
dalló-ernyők, különnemü kiállitásuak. Fúvók 70 krtól 1 frtig.

franczia forraló-szesz-lámpa (Rechaud
» Samme forcé). Ezen új találmánya — méltán egy kis takarék-
ttUhelynek nevezhető — lámpa többszöri használatra elegendő bor-
BtegEszel egyszerre töltetik meg, s egy oly álványnyal van ellátva,
melyre báríiu nagyságú edényt állitgatni, azt sugár alakú lán-
gokkal lepvén korul, tetemes borszesz megtakarítás mellett, bármily-
sejntt folyadékot, hihetetlen gyorsan forral fel. Ajánljuk ennél fogva
©len lánjpát mináenkineit thea, kávé s a t . készitéséhez, a házi-
asszonyoknak pedig küWnSsen oly alkalmaknál, a hol tüzet rakatni
v»gy rá nem érnek vagy körülményesnek találják. Arai következök:
kiítfbbek 2.75, nagyobbak 8., nagyok 3.50 aarabja, egy kis üst külön
l.ft, egy thea-kaana 1.75, ntazó Kechaud minden szükségessel 3.50.

ablaknak elzárása körülbelül 50 krba kerti, s a mellékelt uta-
SlW szerint igen könnyen alkalmazható. A hengerek árai, ablakokra
V&ló fehérek 4 kr , barnák 5 kr., ajtókra való fehérek 6 és 10 kr.,
bainák 7 és l l kr. rofje. Helyben egy ablak elzárásának munkájáért
20 Itt számítunk.

Legíobb chinai (alpacca) esüst czikkek.
Leves-, kávé- és gyerajektanalak, tej- és levesmerőkanalak, gyei-
tyatartók 8 a t., melyeiről kívánatra külön árjegyzékkel és rajzzal
szolgálunk.

Kukorlcsa-morzsolók,
gével egy
zsoíni. Da

személy óráukéat
'arabja 60 kr.

egy, ezen vetemény terme-
lőinek igen ajánlható kézi
gépecske, melynek segitsé-

mérö kukoriczát képes lemor-

Angol vízszűrő (filter) készületek.
A loudoni „Silicated Carbon filter Company" gyárából. Tiszta, egész-
séges ivó vizet, mely fü feltételét képezi a testi jólétnek, legbiz-
tosabban ezen készülékek által nyerhetni.

Z s e b b e l i filter k é s z ü l é k , útközben, vadászatokon s a t . hasz-
nálhatók, (a porosz hadsereg ezeket használta), darabja 2 ft, 3.50, 8ft.

H á z t a r t á s i viasSEurök kőedény- és porczellánbóí, nagyságuk és
kiállításukhoz képest 10 frt 50 krtól, 48 írtig darabja.

Borttsztltó_rézcsapok, darabja 7.50.
Kimeritő árjegyzékek és rajzok kívánatra.

Angol rugany eső-öltönyök
éAopeuyek. öltönyök feketék fejfedővel
10.75-20, finom világosai 15-25 ftig. Lp-
Taglő és kocsiző köpenyeg nyakkal és fejte-
doyel 17—27 frtig.

T Bn«any felcfIpök gyermekek,
k h ö l e k é á á gysá

J»BJ

Ill

t T B n « a n y f e l c f I p ö k g y ,
eányok, hölgyek és urak számára, nagysá-
ukhoz képest, pária 85 krtól 1.40 krig, leg-

finomabb angol sarkas könnyü hölgy felczi-
pok párja 2 frt.
W~ Rugany légpárnák 3.50, 5.50.

„ agytakarók gyerme-
kek í» betegek számara 90 krtól 5 frtig.
Í^" Rngany allövetfecskendök s

éb ohirurgikus szerek.
" Rngany esernyők 9.50,

f^F E s e r n y ő k pamutszövetböl i.5O,
1.76, alpacca 3.25, 4 frtig, tafota 5.15, 7.50,
grogdenáples 6.50, 10.50, tizenkét bordások
10.60 15 írtig.
0- Angol legKing, a lábtyűk (Ca-
moaohen) igen czélszerü, Angoíhonban álta-
lános használatban levö neme, lovaglók, va-
dászok, gazdáknak, söt nedves idö alkalmá-
val a városban is ajánlandók. Amerikai bőr-
váítonbol párja 4 frt, fényes orosz bagaria-
bBriol púrj* 6.50, 7.50.
t^F" i u l í o l , mindennemü lábbelibe rak-
í a t ó dURasas-talpak, biztosan védik meg
a lábat nedvesség és meghűlés elől. Párja
« , 60 kr. 1 fttig.

Angol utaíó-plaldefc 9-lí ftig.

_ Gaedasagl lámpasok, «l«-j4™-
P*ktol, tüz és törés ellen mentesek, 1.90,
8.65, 3.40.
W~ Angol Réíllámpasok Mjőn-
fele czélszerü nemekben 75 kr., 1.60, 2.20,
6 fttig.
~* A»*íieolJ szénnel nasanálható
vasalók 4 írt.

Aczél dló-tttrök 60, 90 kr., 2.40.
Angol gyerinekszoptató-

s s i l k é k Haw és fiától Londonban 1 frt.
I.oujobb Perretfélék, az anyamellet,
alakját és működését illetve természethűen
utánzók, darabja 3.50.

Folyékony-enyv 40, 65 kr. P»r-
an-ragiviz 20 kr. Szobapadlo-

fénymax 1.30. Bort vízhatlanná
tevő kenőcsök 60 kr. 2 írtig. Sloly
és fér«gtrtó por 30-75 kr. Pecsét-
tisztttó viz 2Ü-80 kr. Ercznemnt
tisztító por 5-15 kr.
tF" VlrftK-cserép-dlszek , nagyob-

Uhatók, szines fa léczekből, darabja 20, 25,
30, 70, 95 kr. 1 frtig.

T Nad kézi- és dolgozó-kosa-

2 frtig.
Í | * ~ Kxcellens kavéfAző-gépek,
őszekkel 10-15 percz alatt tűzhely, vagy spi-

ritussal kitünő kávét készíthetni.
1 2 3 4 6 8 10 csésze leketeneK

3^0, 4.30, 5., 6., 7., 8.25, 9.50.
IJIF" Non plns ultra kávéfőző-gé-

p e k , csak spiritussal használhatok, mint
kitünőek általánosan elismertek

1 2 3 4 6 8 lOosésze feketénél
4.50, 5.85, 7., 8.25, 9.40, ll.,14.

PSF" Franczia kavéöi'lé-gépek tet-
szés szerint igazithatók, elegáns szeíletes
alaknak.

1. 2. 3. 4. szám ri í
1.25, 1.70, 2.15, 2.50. '

Amerikaimodoruak, a falon
erősittetnek meg B igen gyorsan es könnyen
őrölnek, darabja 4.50.

Wf Oolyó-alakn kavéporkolők,
borszeszszel használhatók >/s 'A Vi *"»>»*aak

^ ^ ^ 2.80a.604.50
^tT" Hahverö-gépek űveg-medenezé-

v»l, kisebbek 1.80, nagyobbak 2.90.
8^"* Kis vaj készi tő-gépek, a thea-

asztalnál használhatók, drbja 4.20.
j | V Amerikai Hus-kalapacsok és

csontuasitok, drbja 60, 85 kr., 1 frt.
UflT* Asztali kések és villák, valódi

angolok, jó Btyriaiak, csont-, száru-, uakíoug,
és chinaezust-nyelekkel dús választékban.

DflF" Angol késtisztltó deszkAcs-
k a k , igen czélszerflek, darabja 60—1.20,
1 szelencze tisztitópor hozzá 60 kr.

Angol sardinia - szelencze-
i tók darabja 50 kr.

i " Szarvasfeüröjk, ezüstnemüek tisz-
tításához, ablakok mosásához, igén előnyd-
sek, dbja 80, 90 kr., 1 frt, 1.25, 1 50.

P®?~ Amerikai patent nádsopruk
szőnyegek és szobák számára 1.15, 1.30, 1.5Q.
Hűha- és butor-sepröeskek 55, 60,
«á kr., legjobb n á d fcntor-porotók 50
lír, czérnával befontak 1 frt. ^
NT" Legjobb alpacca gyertya-
t a r t ó k , öntött természetes fehérségü
érczbó'l, melyek a tisztítás által csak szeo-
bttlnek 7 8 9 10"

2.25, 3.40, 3.80, 4.40 párja.
_ Vajtanyérok uveg-fcdővel

l.HO, 2.—, 2.50, 4.50.

Sajl- l i tnyí iok, taárványleraezek-
kel, üvegf'edövel3, 4, 5 frt.

p^~ AiiK»l k«N-feuök 1 frt. Dugö-
lujzók 30 kr. 2.50.

^ F " Czukorva»6 • gépek ,"j Jdesa-
káctkan 1.50, 3.50.

Pezsgőt fagyasztó jjípck 15 ft.
Czukor-szelenczék, kenyér-

kosarak, kávé- és pohiir-tálvzák,
eczet- és olaj-laitők, asztali kés-
kosarak , ahnraztaknrék, pa-
laczk-du^ók , livcriiiriíszoplalú
üvegek, réz törA-moxsarak, va-
salok, kolmlz6k, éjjeli ldinpak,
asztali csen^ctyíík s a háztartásnak
sok egyéb czikkeit dús választékban.

Virágasztalok t>—32 Írtig, papírkosarak, ma-
dárkalitkák asztalkákon és függeszteni va-
lók, ágas gyertyatartók, függő virágkosarak,
látogatójegy-tálczák, utánzott márványosz-
lopok, szobrok, mellszobrok, angora lábsző-
nyegek, lábtörülők tengerií'íi, rugany és co-
cosból, esernyő-állványok öntött vasból stb.

Mulattató társas-játékok:
Pam-, malom- és sakk-táblák, sakk-alakok,

dominó-játékok, tartii-deszkácskák, játszó-
kártyák, játék-jegyek, kártya-prések, rou-
lette, tombola, lutri, verseuyfutó s egyébb
társas-játékok.

§MP"SzÍUtláKÍ látCSÖ VCki.50-3<!
30 frtig, kantárok, kengyelvas ésL o v a g l ó - s z e r e k , %$l\?z-óbör nyerg-ek' -Jr--1-

Irásbeli megbízásoknál
Raktárunk Uj kimeritő árjegyzékét kívánatra bérmentve küldjük^

11C6 (1—4)

Cs. és kir. szabadal-
mazott, a maga nemé-1
ben egyetlen hatása I
patkány- és egér-l

irtószer. Egy bádog doboz ára 1 ft., 6
doboz 5 ft. o.é.

Cs. és kir. szab. gyökere-
sen hatópoloska-irtószer,
butorok számára. Egy üveg
ára 40 kr. 6 üveg 2 ft. o. é.

Fölülmulhatlan hatásu poloska-irtó-
szesz, falazat számára. Festésnél, me-
szelésnél vagy falak mázolásánál a fes-
tékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6
pintes üveg 5 ft. o. é. 1 pintes üveg elég-
séges egy középnagyságu szobára.

Specialitás, kitü-
nően biztos és gyöke-
resen ható sváb-bogár
(Heimchen) irtó-por.
1 csomag ára 30 kr.,
6 csomag árai ft. 50 kr.

Valódi persa rovar-por,
a bolhák, moly ok, legyek, han-
gyák stb. kiirtására. Égy nagy
üveg ára 40 kr., 6 nagy üveg
8 ft o. é. — Egy kis üveg ára
20 kr., 6 kis üveg 1 ft. o. 6.

A legcsekélyebb megrendelések
is, a illeték beküldése vagy utánvét mel-
lett, pontosan teljesittetnek. Minden
czikkhez a szükséges használati utasitás
mellékelve van.

SSF" Nagybani árszabályok a t. cz.
gyógyszerész és kereskedő urak kivána-
tára dij- és bérmentesen megküldetnek.

%3BF~ Alólirt gyár, kölcsönös meg-
egyezés folytán, egyszersmind városi há-
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá-
rak, kórházak és egyes helyiségeknek
személyzete által a nevezett férgektőli
megtisztítására kezesség mellett vállal-
kozik. 1153 (5—24)

8BT" Azon hathatós eredmények kö-
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalma-
zása által elórettek, csupán a következő-
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir.
miniszter-elnökség ős magy. kir. belügy-
miniszterium palotái; továbbá Festetich
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa-
lotái stb. stb.

Számos megrendelést vár:

magyar, kir. szab. vegyszerek gyára a
férgek gyökeres kiirtására

Pesten, három korona-uteza 9. sz.
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Szecskayágó-gépek leirása.
1. Saniiielson-féle kisebb fajta szecskavágó,

az 1858-ki és későbbi kiállitásokon arany-ércinin cl és dicsérő oklevéllel jutalmaztatott.
Ezen szecskavágó az 1858-ki kiállitáson 40 közt azért kapott arany-

érmet, — mert kis gazdáknak való legkisebb szecskavágó, s egyszerü szerke-
zete, jó könnyü kezelése és szapora munkássága által tüntette ki magát. A
gép egy négy lábon álló szilárdon összeépített vasállványból áll, melynek elő-
részen a fö- és hajtó-tengelyen a sulykerék (ldditó) látszik. Ezen kereken két
külkör alaku (convex) kés van, mely a lóditókerék egymás ellen álló karjaira
két-két csavarral van megerősítve. A másik két-két csavar, mely ugyanezen
lóditókerék karjaiba van illesztve, arra való, hogy a kések élét, szigoruan
lehessen a gép előrészéhez állitani, hogy a szalmát vagy vágandó takarmányt
egyenesen elméssé. A főtengely folytatásán van egy csiga, mely alul a gop
állványban és tengely alá és fölébe illesztett két fogas henger tengelyén levö.
oldalfogas kereket hozza mozgásba. A vágandó takarmányt pedig a fenn em-
litett két henger hozza a kés alá.

Használás alatt ügyelni kell, hogy minden csavar erősen meg legyen szo-
ritva; a tengelyek, csigakerekek és perselyek tiszta faolajjal megolajozva, a por
és piszoktól tisztán tartvalegyenek, különben a gép idönek előtte romlásnak indul.

Ezen szecskavágó-gép mindenféle takarmány-vágásra egyiránt alkalmas,
legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. Pontos és jó kezelés mellett
1 óra alatt könnyen 30 véka fél hüvelyknyi hosszu szecskát vág. — Gyári ára
50 ft. osztrák értékben.

Készül a gyárban ugyan a géphez hasonló nagyobb és szerkezeténél
csak azzal különböző szecskavágó, hogy a felsőbb henger a beletett vágandó
takarmány után fölebb vagy lejebb emelödik és a vágandó takarmányt mindig
egyformán megnyomva tartja. Ezen gépen jó kezelés melleit könnyeu
40—45 véka szecskát lehet órankint vá$ni, egy embert a $ép hajtá-
sára, egyet az etetésére használva. Ára 60 frt."osztr. ért.

l I . Amerikai szecskavágók. .
Ezen szecskavágók egy szilárdan összeállitott fa-állványból állanak, melyeknek előrészen két öntött vas fogatlan henger-

kerékre vannak a kések, számszerint 4 — 8 és 2-re illesztve. Ezen hengerkerekek tengelyének két oldalán vannak hajtók és
hajtókerekek alkalmazva. Ezen hajtókerekek mellett van egy kis fogas korong, mely egy a szalmahuzó alsó henger tenge-
lyére illesztett nagy kerékbe vág. mely tengely másik végén szintén egy fogas kerék van, mely által a felső fogas henger

hozatik mozgásba. Ezen gépek egyszerü szerkeze-
tük és tartósságuknál fogva igen kedveltek és tt-
lán magából a gyárból már pár ezer van Magyar-
országon elterjedve. — Ezen szecskavágóval a 4
és 3 késün lehet az elsőn negyed, fél és 1 hüvelyk-
nyi hosszu szecskát vágni, a mint a négy késün 4, 2,
vagy egy késsel vág az ember. A 8 késün pedig 8,
2 és egy késsel vág. A két kósü szecskavágó vág
kétféle szecskát, fél és egy hüvelyknyi hosszu, a
mint 2 vagy egy késsel vágunk. Meg kell említe-
nünk, hogy ezen szecskavágóknál ezelött vászonnal
volt az alsó henger ellátva, most azonban ezt el-
hagyva czélszerüen szerkesztett fogas vashengerek
alkalmaztattak a takarmánynak a kés alá való to-
lására, melyek azt sokkal biztosabban és egyenlőb-
ben eszközíik. A munka elött különösen vigyázni
kell arrn, hogy a csavarok megerősítve, a
tengelyek éü perselyek tlszfa faclajjal mr ?-
olajozva s a gép po ' és piszoktól iwent le-
gyen, különben liainar rumiásnak indul. Ára
ezen gépeknek:4 késü, lóerőre alkalm zható220 ft.
o. é. vág óránkint 250— 300 véka szecskát. — 4
késű emberésióerőre, vág: lóerővel hajtva 120—160
vékát, emb'j:erővel hajtva 60—80 vékát; ára 130ft.
o. é. — Embererőre 3 késü, vág óránkint 50—60

vékát; ára 105 frt. o. é. — Embererőre 2 késü vág óránkint 40—50 vékát; ára 85 frt. o. é. — Különben e gépek vágnak egyáta-
lában mindent, legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. — Ezen szerkezetű 2 késü szecskavágó az 1858-ki évi gazdasági ki-
állitáson ezűst-éremmel jutalmaztatott szilárd szerkezete és könnyü kezelése niiatt.

.>, Ezen amerikai szecskavágó-gépeket legujabban vasállványra is késziti a gyár különféle nagyságban, de mindegyike
4 késre. — Ezen gépek erős alkotásuknál fogva lóerőre is alkalmazhatók; ára 130—160 frt. osztrák értékben.

III. Iticlimonri- és Cliandler-féle szecskavágók.J
Ezen gépek szilárd és csinos alaku vasállvíínyuak, a metszőkésok szintén külkör- (convex) alakúak és a hajtó-kerék egy-

más átellenébe álló karjaira vannak csavarok által megerősítve.
Az ezen karokon lévő többi négyszögfejű csavarok arravalók, hogy a

kést a gép elejére szigoruan oda lehessen igazitani,hogy a vágandó takarmányt
tökéletesen elvágja. Ezen gépek kőzül a kisebb fajtának hajtókerék tengelyén
van egy csiga alkalmazva, mely az e tengely alatt és fölött levö szalmahuzó-
tengelyek végére illesztett fogas kerekeket, illetőleg hengereket hozza moz-
gásba. A gépnek felső hengere mozgó — föl és le — mely szerkezeténél fogva
a vágandó takarmányt, legyen az több vagy kevesebb, mindig egyenlően össze-
szoritva a kések alá hozza. Ezen gépen könnyü kezelés mellett lehet óránkint
50—60 véka szecskát vagy akár milyen takarmányt— legyen az széna, szalma
vagy kukoriczaszár -'- vágni; ára 50 és 70 frt. osztrák ért.

A második ennél nagyobb szecskavágó-gép, hosszas négyszög-akku
állván^ közepén nyugszik, két tengelytartó perselyben, a fő- vagy haj tó tengely,
melyen a suly vagy lóditókerék van szintugy a külköralaku késekkel és csava-
rokkal, mint az előbbiek, el van látva. Ezen tengely végén egy kisebb fogas
kupkerék van alkalmazva, mely által egy ezen tengelyre függőlegesen, de vele
egyaránt fekvő tengelyt hoz mozgásba. Ezen tengely végén van ismét egy kis
fogas korong, mely által egy közvetítő nagyobb és kisebb fogas kerék mozgat-
tatik. Ezen kisebb kerék bele vág egy a szecskavágó-gép alsó. hengertenge-
lyére illesztett nagyobb fogas kerékbe és azt hozza mozgásba. Ezen tengely
közepe felé ismét van egy kerék és forgat egy fölötte levő a felső szalmahuzó-
hengcrtengelylyel összekötött könyöktengelyt, és igy a felső szalmahuzó-hen-
gort, mely e könyök-tengelynél fogva a vágandó takarmány mennyisége után
fölebb vagy lejebb mozgó és a takarmányt mindig szorosan összeszoritva a
kések alá hozza.

Ezen szecskavágó a hozzáadott négy pár váltókeréknél fogva négyféle
külön hosszúságú szecskát vág. A kerekek következendőkép alkalmaztatnak, u. m.: 1. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre a 40 fogú
kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetítő kis kerék 12 fogú, negyed hüvelyknyi hosszu szecskát vág.— 2. Ha az alsó szal-
inahuzó-tengelyre a 30 fogú kerék van alkalmazva és c.-zt hajtó közvetítő kis kerék 14. fogú, fél hüvelyknyi szecskát vág. —
.'!. Ha a nagyobb kerék 33 fogú és a kisebb 20 fogú, három negyed hüvelyknyit. — 4. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre e 30
fogú kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetítő kis kerék 23 fogú, 1 hüvelyknyi hosszu szecskát vág.
Ara a legkisebb félének kéz-erőre 50 ft., a nagyobb kéz-erőre 10 ft., a legnagyobb kéz-eröre 135 ft.,

. a ló-erőre alkalmasnak 180 ft.. a legnagyobbnak ló- és gőz-erőre 250 ft.
E gépeknél i«t vigyázni kell, hogy a tengelyek és perselyek íifzta fnolajjal olajozva,n csavarok meghúzva és

a gép átalaban por. piszoktól óva h.gyen, mert különben hamar romlásnak indul.
1161(3-6) Vidats István gépgyár^.

értesitem arról,
miszerint mell-betegségek, kü-
lönösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszeim orvos által sikeresen

gyógyittatnak.
Rendelvényi órák:

délátán 2-tól 4-ig.

Bálvánv-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelött vnezi-at 2 t-ik szám.)

ERNST L,
homiiopath-orvos és szülész.

1045 (2S-50)

Kilián Frigycsmagy. kir.egyet.könyv-
árusnál megjelent:

Kereskedelmi

könyvviteltan.
Kézikönyv

kereskedelmi s polgári iskolák számára.
Irta

RÖ3EK JÁNOS.
I. resz. Az egyszerü könyvvitel.

Ára 70 krajczár.

1167 (2—3)

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- e's gyógy-
módjaival 1151(9-12)

Függelékkel a bujakori ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

r&ffályelleni legbizíosb óv-
szeréről,

a férfi és n'öi ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: 1 uj forint,

Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. filber V. P.
Pesten, Józsof-uteza 66-ik számu

saját házában.

Figyelmeztetés

a szülőknek!
Ezzel a t. cz. szülőknek figjrel-

mébon ajánlom az általam évek
óta készitett és sikerrel használt

„Giliszta-csokoládét,"
mely nemcsak biztos hatása által
minden ily nemü találmányt fö-
lülmúl, de egyszersmind a gyer-
mekeknek kellemes izénél fogva
igen könnyen beadható; lehet szá-
razon, tejben vagy vizben felol-
vasztva más étel közé keverve
beadni, a nélkül, hogy azáltal
legkevésbbé is vesztene hatásából.

P T " 1 db. 15 kr., 6 db. 12 kr.,
12 db. 1 ft. 20 kr., postán küldve
10 krral több. 1144 (7—26)

Sipőcz István,
gyógyszerész Pécsett.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában IVs'rn 1871. (•Egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Tizennyolczadik évfolyam.44-ik szám.

Pest, október 29-én 1871.
* Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.

r C»upán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

• M - Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatasnal csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivstalnnk szamara hirdetményeket elfogad Bécnhen: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hansensteln és Vogler, Wollzeile Nr. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 krajczár.

Nem igen találkozott közelebbről a hi- j
vatalos lapban megjelent kinevezés átaláno-
sabb helyesléssel, s nem üdvözöltetett párt-
különbség nélkül őszintébben, mint Ipolyi
Arnold egri kanonoknak, a pesti központi
papnövelde igazgatójának, az országos kép-
zőmüvészeti tanács, s a m. tud. akadémia
rendes tagjának beszterczebányai püspökké
kineveztetése. A közvélemény e kitünő fér-
fiunak nemcsak egyházi, hanem ritka tudo-
mányos érdemeit is látta — ha nem megju-
talmazva, de a legfelsőbb helyről jövő elis-
meréssel kitüntetve. S mégis nem ez, a mit
e kinevezésben a közvélemény
leginkább üdvözölt. A beszter-
czebányai püspöki palota, köz-
tudomásúlag, a pánszláv izga-
tások székhelye volt az elhunyt
püspök Moyses idejében, Orosz
papok s egyéb emissariusok
szabadon jártak ki s be hozzá
és papjaihoz, s nemzetellenes
ármánykodásaikban segélyére
vagy legalább elnézésére biz-
vást számíthattak. Moyses ha-
lála után a kormány egy szeren-
csétlen kinevezést tett helyé-
re, mely azonban szerencsére
csakhamar oly szerencsétlen-
nek bizonyult, hogy semmivé
is lett; Szuppan, a kinevezve
volt püspök, önként lemond-
ván, szépen visszahelyeztetett
esztergomi kanonoki helyére.
A kormány az imént elkövetett
vétséget fényesebben nem hoz-
hatta volna helyre, mint Ipolyi
kineveztetésével. Egy nagy-
részt tőt-ajku egyházmegye
szülötte, a számos uj és régi
nyelv közt a szlávot is töké-
letesen birva, amellett minden
izében magyar, s hazája- és
nemzetének feltétlen hive;
másrészről főpapi szelídséget,
atyai szeretetet, kormányzói
erélylyel, ha kell, szigorral is
párositni képes, s igy egészen alkalmas'arra,
hogy egy részben fölzavart, részben meg-
mételyezett egyházmegyét kibékitsen, meg-
nyugtasson; megnyerje a legtöbbek szivét,
s a kiket nem lehet megnyerni, féken tartsa
s a hazafías és polgári kötelesség korlátai
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közé szorítsa vissza. Ismételjük: az egész j
ország egy véleményben van Ipolyi Arnold !
kineveztetése fölött, s a mivel a püspököt j
papsága szokta üdvözölni, s neve után az
évi névtárba irni szoktak, az egész nemzet
kivánja neki: Ad multos annos!

Lapunk még 1859-diki folyamában kö- ;
zölte volt Ipolyi arczképét s addigi élete
adatainak vázlatát. Akkoriban nagy müve,
a „Magyar mythologia", melylyel föllépett
volt, még uj vala; az akadémia épen akkor
választotta volt meg tagjának s a pozsony-
megyei ZiOharhelf!AÁ4#^j»gy:&siíirii plébánosa
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egyszerre nagy hirre kapott az irodalmi s
tudományos világban. Akkori közlemé-
nyünk adatait feleslegesnek tartjuk ismé-
telni, de annál szükségesebbnek a nagyon is
gyarló metszetet — mely arczképét akara
személyesíteni — ujabbal, jobbal, a famet-

szés mai állásához méltóbbal s egyszersmind
találóbb hasonlatosságuval is cserélni fel,
az életrajz fonalát egyszerüen ott vevén fel,
a hol akkor megszakadt.

Ipolyi Mythologiája, s már azt megelő-
zött mythologiai és archaeologiai kisebb
közleményei, magyar és német nyelven,
nemcsak itthon, hanem külföldön is figyel-
met ébresztettek s megszerezték neki a tu-
dós nevet. Nagy müve az anyag tulhal-
mozottsága s nem elég kritikával történt
kiválasztása hibájában szenved; oly hiba,
mely akkor, mikor mindenekelőtt az addig

figyelemre sem méltatott anya-
got kellett összegyüjteni, el-
kerülhetlen volt, sőt némileg
szükséges is, megbocsáthatóbb
levén, hogy igen sok legyen föl-
halmozva mintsem hiányozzék
valami. Deamilpolyimunkájá-
nak főérdeme, s mit a követke-
zés is igazolt: hogy a nemzeti
mult, hagyományok és emlé-
kek vizsgálatának uj lendüle-
tet adott, s nagy mérvű s min-
denre kiterjedő figyelem tár-
gyává tette azokat. „A magyar
műemlékekről", a „Csallóköz
műemlékeiről" szóló érteke-
zéseivel , melyekkel a magyar
akadémia archaeologiai köz-
leményei megindultak, Ipolyi
egyszersmind meginditotta
azon uj történelmi iskola mun-
kásságát, mely az irott emlékek
s okmányok mellé a mester-

1 ségek s képző művészetek té-
nyeit és emlékeit is fölkutatja
s forrásokul veszi, és pedig
csalhatatlan s a mellett kézzel
fogható forrásokul.

. - íly irodalmi s tudományos
érdemek az egyház körében
sem maradtak méltatás nél-
kül. A hazafias és irodalom- s
tudomány-pártoló főpap, Bar-
takovich Béla egri érsek egy-

házmegyéjének óhajtván megnyerni a ki-
tünő papot és tudóst, az ürességbe jött
török-szent-miklósi népes és jövedelmes
plébániára hivta meg a falusi, magányában
elvonult élőt, s csakhamar egri kanonokságra
tette javaslatba az elsö ürességgel, a mire


