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Csak alapos gyógyltá* hiedt-
nlt ntöbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket,
s tehetetlenséget,

clgyengillt férfiéról,
gyakori magomlések, gót a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel anélkül hogy a beteg hiva-
tásában vagy életmódjában gátoltatnék^
minden izgató szer nélkül bámulatos
gyorsan és alaposan (az ujonnan kelet-
kezetteket +ÍS óra alatt) gyógyítja
Weiss J . gyak orvos és szülési, az
itteni cs. kir. Kartuson fAkórhaiban
kiszolgált osztályorvos, a m. kir. termé-
szettudományi társulat rendes tagja min-
den alkalmatossággal üg} a titoktartás,
min: a gyógyczélokhoz jól beosztott
rendeló-lntéitetében Pe:>t, Sebestyén-
tér 4-dik szám I-ső emelet, (a „2huszár,
hoz" czimzett kávéház felett), naponkint
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.

Férfiak és hAIgyek részére külön-
külön várószoba van

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 1096 (11—12)

51-ik s z á m . Tizennyolczadik évfolyam.

Mindennemü

takaró-papiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4. sz. alatt.

Cs. és kir. szabadal-
mazott, a maga nemé-

* ben egyetlen hatásu
patkány- és egér-

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

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

Fölülmulhatlan hatásu poloska-lrtó-
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-bogar
(Heimchen) irtó-por.
1 csomag ára 30 kr.,
6 csomagárai ft. 50 kr.

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

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

9tF~ Nagybani árszabályok a t. cz.
gyógyszerész és kereskedő urak kivána-
tára dij- és bérmentesen megküldetnek.

$mr 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. 1152 (12—24)

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

Számos megrendelést vár:

R E I § § B.,
magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a

férgek gyökeres kiirtására
Pesten, három korona-ntcza 9. sz.

Szecskavágó-gépek leirása.
I. Samiielsoii-féle kisebb fajta szecskavágó,

mely az 1858-ki és későbbi kiállitásokon arany-éremmel 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 összeépitett vasállványból áll, melynek elő-
részen a fö- és hajtó-tengelyen a sulykerék (lóditó) látszik. Ezen kefeken 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 elórészéhez állitani, hogy a szalmát vagy vágandó takarmányt
egyenesen elméssé. A főtengely folytatásán van egy csiga, mely alul a gép
állványban és tengely alá és fölébe illesztett két fogas henger tengelyén 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 tartva legyenek, különben a gép idönek előtte romlásnak indul.

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

Készül a gyárban ugyan a géphez hasonló nagyobb és szerkezeténél
esak azzal különböző szecskavágó, hogy a felsőbb henger a beletett vágandó
takarmány után fölebb vagy lejebb emelódik és a vágandó takarmányt mindig

:l egyformán megnyomva tartja. Ezen gépen jó kezelés mellett könnyen
* 4 0 - 4 5 véka szecskát lehet óránkint vágni, egy embert a gép hajtá-

sára, egyet az etetésre hasznaira. Ára 60 frt. osztr. ért.

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

kerékre vannak a kések, számszerint -t —3 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 os tartósságuknál fogva igen kedveltek, és ta-
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 3 késün pedig 3,
2 és egy késsel vág. A két késü szecskavágó vág
kétféle szecskát, fél és egy hüvelyknyi hosszu, a
mint két vagy egy késsel vágunk. Meg kell említe-
nünk, hogy ezen szecskavágóknál ezelőtt 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 eszközlik. A munka elött különösen vigyázni
kell a r r a , hogy a csavarok megerősítve, a
tengelyek és perselyek tiszta faolajjal meg-
olajozva a a gép por és piszoktól ment le-
gyen, különben hamar romlásnak indul. Ára
ezen gépeknek: 4 késü, lóerőre alkalmazható 220 ft.
o. é. vág óránkint 250—300 véka szecskát. — 4
késü ember és lóerőre, vág: lóerővel hajtva 120—160
vékát, embererővel hajtva 60-80 vékát; ára 130 ft.
o. é. — Embereröre 3 késü, vág óránkint 50—60

vékát; ára 105 frt. o. é. — Embereröre 2 késü vág óránkint 40—50 vékát; áa 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
kiállitáson ezüst-éremmel jntalmar.tátott szilárd szerkezete es könnyü kezelése miatt.

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 180—160 frt. osztrák értékben.

111. Richmond- és Chandler-féle szecskavágók.
Ezen gépek szilárd és csinos alaku vasállványuak, a metszőkések szintén külkör- (convex) alakúak és a hajtó-kerék egy-

más átellenében 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 közül a kisebb fajtának hajrókerék tengelyén
van egy csiga alkalmazva, mely az e tengely ala't és fölött levő 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-alaku
állvány közepén nyugszik, két tengelytartó perselyben, a fö- vagy hajtótengely,
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 közvetitö 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-
hengertengelylyel összekötött könyöktengelyt, és igy a felső szalmahuzó-hen-
gert, mely a 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

I
kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetitö kis kerék 12 fogú, negyed hüvelyknyi hosszu szecskát vág. — 2. Ha az alsó szal-
mahuzó-tengelyre a 36 fogú kerék van alkalmazva és ezt hajtó közvetítő kis kerék 14 fogú, fél hüvelyknyi szecskát vág. —
3. 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.
i r a a legkisebb félének kéz-erőre 50 ft., a nagyobb kéz-erőre 10 ft., a legnagyobb kéz-erőre 135 ft.,

a ló-erőre alkalmasnak 180 ft., a legnagyobbnak 16- és gőz-erőre 250 ft.
IPF" Ezes gépeknél is vigyázni kell, hogy a tengelyek és perselyek tiszta faolajjal olajozva, a csavarok

meghúzva és a gép atalában por, piszoktól óva legyen, mert különben hamar romlásnak indnl.
1206 (1—3) Vidats István gépgyára.

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

Pest, deczember 17-én 1871.

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság ét, Politikai Újdonságok együtt; Egész évre 10 frt — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupnn Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

0 0 T * Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba: háromszori vágj
többszöri iktatásnál csak 7 krajcaárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bernben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 krajczár.

A magyar reformált egyház egyik ki-
tünő dicsekedésének, a protestáns egyházi
szónoklat jeles bajnokának, a hazafi érde-
meiért is országosan tisztelt Könyves Tóth
Mihály debreczeni lelkésznek arczképét s
rövid életrajzát mutatjuk be ma olvasóink-
nak. Saját régi óhajtásunknak, s bizonyára
olvasóink egyik régi s méltó várakozásának
teszünk ezzel eleget.

Könyves Tóth Mihály, hasonnevü atyjá-
tól s Tyúkodi Mária édes anyjától, 1809-ben,
november 30-an született Debreczenben.
Vallásos érzelmü szülői korán szivébe csepeg-
tették a vallásos és egyházias
érzelmet s az eszes és tanulni
szerető fiut eleitől fogva pap-
nak szánták. Szorgalmuk után
elég vagyonosak is levén, hogy
gyermekeiket tisztességesen
neveltethessék, fiók tanítására
s kiképeztetésére mindent meg
is tettek. A kis Mihály Debre-
czenben kezdte tanulását; s a
hatodik gymnáziumi osztályon
kivül, melyet — a német sző
végett Kassán járt — ott is
végezte a gymnáziumi, böl-
csészeti, jogi és hittani tanfo-
lyamokat; melyek teljes bevé-
geztével, a református kollé-
giumok szokásához képest köz-
tanitóságra alkalmaztatott, és
pedig egy évig a polgári (elemi)
iskolában, s egy évig a gym-
názium harmadik osztályában.
1832-ben elhagyta a főiskolát s
három évig magán nevelői állo-
másonvolt a Menszáros család-
nál.Csak ekkor indulhatott kül-
földi, egyetemi utra, a protes-
táns papjelöltek szokása sze-
rint, s elöbb Bécsben időzött,
azután Németország neveze-
tesb fővárosait s egyetemeit
látogatta meg.

Debreczenbe 1836. tava-
szán térvén vissza, Szoboszlai
Pap István mellett azonnal
szül alkalmaztatott s ezzel
egyházszónoki pályáját, a nagy Debre-
czenben, hol annyi diadalt aratott utóbb s
a közkedveltség oly magas fokára emelke-
dett. Nem is hagyták káplánkodni soká.

Könyves Tóth Mihály.
Elragadó ékesszólása a népet, tudományos-
sága az elöljárókat, nyájas modora minden-
kit annyira megnyert neki, hogy a bölcsé-
szettanárrá választott hires Vécsey József
megürült helyére még azon évben rendes
lelkészszé választatott a külvárosi (ugy-
nevezett ispotály-) templomhoz, mely állo-
mását 1836. nov. 13-án el is foglalta. Ez
egyházban, mely a belvárosi nagyobb egy-
háznak csak mintegy mostoha leányául te-
kintetett mindig, s valódi szegényápoldája
volt Debreczen legalsóbb rendű népének,
áldásosán müködött s megmutatta, hogy

segédlelké-
kezdé meg

KÖNYVES TÓTH MIHÁLY.

nemcsak egyházi szónok, hanem lelkipász-
tor is a szó legnemesebb értelmében. A
szegényápolda régi, de az uj korba már be
nem illő szerkezetére nézve egészen uj szer-
vezet tervét dolgozta ki s szembeszállva az
ósdiak előítéleteivel, azt a városi s egyházi

elöljáróságnál keresztül is vitte, bár az uj
szervezet előnyeit már csak utódja élvez-
heté. Ezalatt ugyanis a nagy tudományu
és hirü püspök Buday Ezsaiás halálával
egyik belvárosi lelkészség megürülvén,
erre közakarattal megválasztatott s az egész
nép közöröme között foglalta el hivatalát
1842. máj. 2-án.

Népszerüsége s azzal együtt hatása is
folyvást nevekedett. Szoboszlai Pap István,
a nagy elméjű s ritka hatalmu szónokkal
egyenlő mértékben osztozott a közelismerés-
ben, s a mikor ő prédikált, a nagy templom is

szük volt a hallgatóságnak. Az
egyház igazgatásában is egyik
főszerepet vitte, s a korszerű és
szabadelvü haladás embere le-
vén, az egyházi képviselet el-
vének érvényt szerezni buzgól-
kodott mindenha. Az 1848-ki
szabadsági korszakban sike-
rült is ezt keresztül vinni, mi-
kor a presbyterium eddigi vá-
lasztási módját, — mely addig
önmagát egészítette ki,— a nép
közvetlen választására vitték
vissza, s ezzel a valódi képvi-
selet elvét juttatták érvényre.

1849-ben a törvényhozás
Debreczenbe költözvén, K.
Tóth Mihály országos elisme-
rést nyert ugy szabadszel-
lemü müködése, mint hatal-
mas szólása által. Márczius
15-én, s később a muszkák be-
jövetelekor elrendelt országos
böjt alkalmával tartott egy-
házi szónoklatai nemcsak a
hazafiak elött tették feledhet-
lenné, hanem a boszuálló ha-
talom által is a bünrovásra
Írattak. S midőn a forrada-
lomnak vége lön, augusztus-
ban elfogatott s beszédei nyil-
vános visszavonására és meg-
hazudtolására rá nem birat-
hatván, mint lázitó és ellen-

szegülő, november 30-án kötél általi halálra
itéltetett; az itélet azonban kegyelem utján,
20 évi vasban töltendő börtönbüntetésre
szelidittetett. A husz évből hetet csakugyan
ki is töltött, részint az olmützi, részint a
josephstadti várbörtönökben.
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Neje, Hegyesi Eszter, kivel 1836-ban
lépett házasságra, már elöbb elhalván, négy
kiskoru gyermeke (köztök Kálmán, most
laczházi lelkész s egyházi iró és lapunk
ismeretes munkatársa) jó lelkü testvérei,
Mária (Kardosné) és Antal gondjaira maradt,
kik igazi testvéri szivvel, nemcsak a gyer-
mekekről gondoskodtak, hanem a szegény
foglyot isbörtönében minden szükségesekkel
bőven ellátták. — 1856. ápr. 6-án kegyelmet
nyervén, Debreczenbe visszatértedé az akkori
kormány még a börtönön tul is kiterjeszt-
vén a boszuállást, a meg nem tört lelkü
férfiut veszedelmesnek nyilvánitotta s mind
a lelkészi, mind a tanári hivataltól eltiltotta.
Pedig elsö rangu gyülekezetek versenyeztek
egymással, hogy őt maguknak megnyerhes-
sék. Mindjárt hazatérése után a kun-szent-
íniklósi, késöbb a losonczi, szentesi, sáros-
pataki egyházak választák s hivták meg
lelkészüknek; a debreczeni egyház s a tiszán-
tuli superintendentia pedig a debreczeni
főiskolában a gyakorlati lelkészet tanári
székébe óhajtotta ültetni. Mind hiába; egyi-
ket sem engedtetett elfogadnia, s meg kel-
lett elégednie azzal, hogy a tiszántuli egy-
házkerület levéltárnoki és egyszersmind a
főiskola mellett számvevői-, majd a püspöki
hivatal mellett irodavezetői hivatalra vá-
lasztatott meg s alkalmaztatott. Ez utóbbi
minőségében tetemes részt vett az 1859-ki
pátens ellen folytatott erélyes küzdelemben,
s tollából származott azon egyházkerület
leghatalmasb manifestáczióinak nagy része.
1860. májusban a pátens visszavonatván, a
a protestáns egyház törvények s békeköté-
sek által biztositott, jogaiba visszahelyezte-
tett s saját belszervezkedéséhez fogott. A
képviseleti rendszer az egész reform, egy-
házban elfogadtatott, s annak keresztül vi-
telére a négy egyházkerület hat-hat követe
konventre gyült össze Debreczenben. E ne-
vezetes konvent jegyzői tollat ö vezette s
munkálata uj alaptörvényül szolgál az
egész egyháznrk.

Ekkor már papi hivatalba lépésének
akadályai megszűnvén, a debreczeni egyház
visszahelyezte öt, még azon év júliusában
lelkészi hivatalába, s érdemei és szenve-
dései jutalmát adta meg ezzel. Ö azonban,
megelégedve az erkölcsi jutalommal, e hi-
vatalról, a közügy iránti tekintetből nagy-
lelkűen visszalépett — hogy a hely üresen
maradván, arra Balogh Péter, a kerület
ujonnan választott superintendensét lehes-
sen meghivni s a superintendens! hivatal
Debreczenben maradhasson, — a mi meg is
történt. Mint a püspöki iroda vezetője foly-
tatta tehát erélyes és hasznos müködését,
1863. ápril 3-káig, mikor a karczagi egyház
által választatott lelkészül s e hivatalát
május 9-én el is foglalta. A heves-nagykun-
sági egyházmegye még azon évben espere-
sévé választotta. S e hivatalát folytatta a
folyó év májusáig, mikor a debreczeni egy-
' áz egyik lelkészi hivatala ismét megüre-
sedvén ('Balogh Péter elhunytával), arra
roppant szótöbbséggel s nagy lelkesedéssel
megválasztatott s julius 23-án a gyülekezet
közörömére be is igtattatott. Szept. 10-kén
a debreczeni honvédzászlóalj zászlószente-
lésén ő tartotta a remek ünnepélyi beszé-
det, régi ereje és hazafias lelkesedése teljé-
vel, melyetannyi szenvedés, megpróbáltatás,
maga az idö is, meg nem törhetett, söt meg
sem lankaszthatott.

Könyves Toth Mihály, bár különös
szaktudománynak életét nem szentelte s
tudományos törekvése átalános és egyete-
mes volt, ritka tudományossággal s magas
értelmi és társadalmi miveltséggel bir. A
börtönben töltött évek alatt tanult mc<r
görögül, s mivelte a német, franczia, angof

nyelveket, melyekben, valamint a régi és uj
irodalmakban nagy jártassággal bir. Iro-
dalmi munkássága, számos kitünö egyházi
beszéden kivül, melyek közül sok meg is
jelent, s őt a magyar protestánsság elsö
rangu szónokai közé emeli, nagyszámu ala-
pos dolgozattal gyarapította a Prot. egyh.
és iskolai lapokat, a Sárospataki füzeteket,
s a tiszántuli egyházkerület által kiadott
Népkönyvtárt. Fiatal korában az Athenae-
umnak is dolgozó társa volt; késöbb Ma-
caulay essayi közül ültetett át néhányat
nyelvünkre, s egy jeles tanulmányban böl-
csészetileg és történelmileg tárgyalta az
egyház és állam közti viszonyt. Még többet
hatott azonban társadalmi uton. Több jó-
tékony alapitvány tulajdonkép e hatásnak
s neki köszöni létrejöttét; igy Debreczenben
a néhai Nagy József kereskedő 10,000 frtos
alapítványa, jeles tanulók segélyezésére;
igy Karczagon egy kegyes házaspár 7000
forintos áldozata orgonára stb.

A társaságban mint ember, a legmeg-
nyeröbbek közé tartozik, kivel együtt lenni
tanulság és gyönyör, szava elragad és lel-
kesít egyszerre, s társalgása és szónoklata
varázsa egyaránt ellenállhatlan. Hatvankét
éve daczára testben, lélekben ifju még. Bár
feltünést és lármás szereplést nem keresett
soha és választott jelmondatának tartja,
hogy „qui bene latuit, bene vixit" (elrej-
tőzve jó élni), hatása nagy minden körben,
mely működése színhelye s ez üdvös hatás
annál mélyebb és valódibb — mert nem
keresi. —á—r—

megantam .. .
Ugy meguntam e szűk világot,
S az „ember" napi örömét,
Hol kalmár-zaj kelt, hogyha virrad,
S lenyugszunk, ha az ég sötét.

Hol a tömegben annyi, legtöbb
Kenyérért izzad, hazudoz;
Hajlik a nagy s a jó elárvul,
S foszeng, csal, dőzsöl a gonosz.

Ugy meguntam e hangya-képet!
Tűn a remény, elhagy a hit,
S a szeretet elrojtezik, hogy
Ne lássák sebét, rongyait. —

Hol minden érzés, mint a koldus,
Nyomorból él, kegyet keres,
S ha nem talál: esd, amit, szinlel,
S magára sem lesz érdemes.

Ki vágyom, ki, e szűk világból,
Hol apró még a nyomor is,
Félszeg a kín, s a bűn idétlen,
— Ezért nincs is tán Nemezis. —

Nagyságok fényes rengetegje!
Fenségek anyja! jer, veze?s!
Jer, oh te dicső, szent természet!
Te egyedül nagy és nemes!

S vígy el oda, hol zúg a tenger!
S orgonát ver a förgeteg! . . .
Suhog, suhog a százados lomb . . .
S derekát villám dönti meg!

Hol forr, dübörg az Ő3-örök tűz,
S piros lávája égre tör!
. . .Vagy hol egy kisded forrás futkos,
S hiven, egy uton, egy patakba dől. —

Benedek Aladár.

Halál az erdőben.
(Elbeszélés.)

(Vége.)

A könyvet fölnyitottam és alkalmas ol-
vasni való tárgyat kerestem benne. De
Kochem atyus nem sok olyan dolgot irt
könyvében, a mi szegény szenvedő embe-
reknek vigasztalást nyujthatna. — Isten
véghetetlenül szigoru és az emberiség ki-

lencz tizedrésze egyenesen a pokolba kerül,
s csak a tizedik tizedrésze juthit be nagy
bajjal a tisztító tüz kínjain át a mennyor-
szágba.

E gondolat sziszegő viperaként kígyózik
végig az egész könyven, mely fájdalom! még
a legujabb időkben is nagyon elvan terjedve
a nép között. Ámbár az olyan tudákos em-
bereknek, a kik engemet csakis „papos, pré-
dikácziós hangomért" szerettek hallgatni,
örömest oda dörögtem az örök elkárhozás
hajmeresztő igéit, mindamellett is, ha igy
betegágy mellett kellett a könyvből valamit
felolvasnom, találékonyságomat ugyancsak
sokszor meg kellett erőltetnem, hogy olva-
sás közben a kifejezéseket némileg szelidit-
hessem, a négy utolsó dolog irtózatot ger-
jesztő leirását mérsékelhessem és a tulbuzgó
páter kiáltó eszméinek valamivel kedvesebb
és kellemesebb színezetet adhassak.

Igy akkor is elgondolkozám, hogy lát-
szólag a könyvből olvasva, miképen beszél-
hetnék Rigó Pistának a szegénység áldásai-
ról, a csöndes önmegadás és megnyugvás
szentségéről és az emberek iránti hö szere-
tetről, és arról, hogy csak ez az ut Krisztus-
nak igazi utánzása és követése, ki bennünket
— ha óránk ütött — szelid, nyugalmas el-
szunnyadás után az egekbe fog vezérelni.

Végre fölébredt Pista, megforditá fejét,
megnézte nejét s a szunnyadó gyermekeket,
azután engemet s világos, érthető hangon
igy szólt: ,,Te is feljöttél, Peti ? Isten áldjon
meg érte, de a fólolvasáshoz ma aligha lesz
időnk. Anna, légy olyan jó, menj és koltsd
fel a gyermekeket!"

Az asszony összerázkódott, kezével szi-
véhez kapott s reszkető hangon mondá:
„Megint roszabbul vagy, Pista? Hiszen olyan
jól aludtál!"

„Ne buslakodjál oly nagyon, kedves
feleségem, látod, nincs ez másképen a vilá-
gon. Költsd fel szépen a gyermekeket, de
lassan, ne hogy megijedjenek."

A szegény nö a szó szoros értelmében
oda rohant a szalmafekhelyekhez és ugy
megrázta a kicsinyeket, hogy azok félig
eszméletlenül riadtak fől.

„Nagyon szépen kérlek, Anna, ne rán-
gasd ugy azokat a gyermekeket" — inté öt
a beteg már gyengébb hangon, —,,s a kicsi
Márthat hadd aludni, ő még ugy sem ért
semmit."

Én az asztalnál ülve maradtam külön,
mig a beteg hozzátartozói körülötte gyüle-
keztek és zokogtak.

„Legyetek csak csendesen" — mondá
Pista a gyermekeknek — ,,a mama holnap
reggel tovább hagy benneteket aludni. Jo-
zefa, húzd össze ingedet a melleden, külön-
ben megfázol. És most — legyetek mindig
jók és engedelmeskedjetek a mamának, és
ha nagyok lesztek, segítsetek neki és ne
hagyjátok el öt soha. — Én teljes életemben
szorgalommal és kitartással dolgoztam, de
hiába! most még sem tudok egyebet hagyni
rátok, mint ezt a házacskát s mellé oda
künn azt a kis kertecskét, szántóföldet és
egy kis darabocska erdőt. Oszszátok el egy-
más között s használjátok és miveljétek azt.
Testamentomot nem csinálok, mert mind-
nyájatokat egyformán szeretlek. Ne felejt-
kezzetek el rólam sem egészen, s küldjétek
utánam olykor-olykor egy „Miatyánk-"ot.
És titeket, a két fiut, igaz szivemből kérlek:
ne adjátok magatokat a vadászmesterségre,
lássátok, soha sincsen annak jó kimenetele.
Adjatok rá kezet; igy ni. Ha valamelyitek
a fürészreszelést megtanulná — hej sok
krajczárt összecsináltam én azzal! — a szer-
szám ott van hozzá. Azt meg már ugy is
tudjátok, hogy ha a szántóföldbe burgonyát
akartok termeszteni, csak májusban kell
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elvetni; igaz ugyan,s már még nagy apám-
tól ugy hallottam, hogy a burgonyáról ez
a regula áll: ,,Hogy ha elvetsz áprilban, ki-
kelek, ha kedvem vau; de ha ültetsz május-
ban, ki fogok kelni nyomban." Igy ni, most
már ismét mehettek aludni, gyermekeim,
nehogy meghűljetek és mindenkor becsüle-
tesen ügyeljetek egészségetekre; az egészség
a legfőbb dolog s életemnek napjaiban min-
dig arra kértem az úristent, hogy őrizzen
meg a véletlen szerencsétől és a drága éte-
lektől. A véletlen szerencse az, mikor az
ember a fáról leesik és a karját kitöri.
Olyankor azt mondják az emberek: No
lám, minő szerencse! milyen könnyen a
nyakát törhette volna ki; és nem a karját!
A drága étel pedig az — orvosság."

A beteg elhallgatott és takaróját kezdte
tépni. Felesége meggy uj tá a hallotti gyer-
gyát. Mikor ezt a beteg észrevette, halkan
mormogá: ,,Azt ne, Anna, csak azt ne! Majd
késöbb. Hanem egy ital vizet adsz, ugy-e?"

Miután ivott, igy szólt: „Igy la! mert
hát ez a jó hideg víz mégis pompás ital;
u gyancsak jól vigyázzatok ám a kútra. Igen,
jó hogy eszembe jutott, aztán a fekete nad-
rágomat és a kék ujjasomat add rám, tudod,
és künn az ajtó mögött, a hol a fűrészek
függenek, oda van támasztva a gyaluló
deszka, fektesd azt a köszörülő és a favágó
padra; három napig csak megbirja. Reggel
korán majd eljön a favágó Józsi s ö majd
segit engem kinyujtóztatni. De jól vigyázz,
nehogy a macska oda jöjjön, mert a macs-
kák, tudod, rá mennek és mindjárt megkós-
tolják az embert, ha már egyszer halott.
Hogy lenn a templomnál mi történjék ve-
lem, azt magad is tudod. Barna vászonka-
bátomat és karimás kalapomat add egy sze-
gény embernek; a Péternek adhatnál vala-
mit, hogy ide fölfáradott; lesz talán olyan
jó és olvasni fog valamit holnap éjjel a vir-
rasztás alatt. Szép idö lesz holnap, de ne
menj messzire hazulról, mert még valami
baj eshetnék, ha künn a szinben a gyertya
égni fog. Azután, Anna, keresgélj csak ott
a szalmazsákban s egy ócska harisnyát fogsz
találni és benne nehány ezüst húszast. Nem
voltam én rosz ember, tudod te azt, és a
könyörülő isten — — "

„Ne erőltesd meg magadat oly nagyon
a beszéddel!" — zokogá a nö.

„Anna, igaz — de — mégis csak ki kell
magamat beszélnem. Sokáig ugy.sem igen
lehetünk egymással. Husz évig éltünk együtt.
Anna, te életem voltál nekem, s nincs em-
ber, ki meghálálhatná neked azt, a mi te
nekem voltál. Ezt nem fogom elfeledni ne-
ked sem a halálban, sem a mennyországban.
Csak az esik jól nekem, hogy utolsó órám-
ban is beszélgethettem veled egy keveset,
hogy a gyermekeket is láthatom még, s hogy
még most is annyira eszméletemnél vagyok."

„Ne halj meg nehezen, Pista" — sóhajtá
a nö, férje arcza fölé hajolva.

„Ne félj semmit!" — felelé ez nyugod-
tan, — „látod, nálam épen ugy van, mint
atyámnál: könnyen élni, könnyen halni.
Csak légy te is csöndesen és ne vedd ugy a
szivedre. Habár egyenként kell is eltávoz-
nunk, azért mi mégis csak együvé tarto-
zunk és majd tartok én fönn a te számodra
xs egy kis helyecskét a mennyországban,
mindjárt én mellettem, Anna, épen ott az
oldalom mellett. Csak az istenre kérlek, tedd
meg azt az egyet, hogy a gyermekeket jól
neveld föl!"

Csöndesség lön ; a gyermekek ismét
aludtak. Ugy tetszett, mintha valami halk
dörmögést vagy fonást hallottam volna.
Egyszerre csak erős hangon elkiáltá magát
Pista: „Anna, most gyújtsd meg a gyertyát,
sietve, gyorsan!"

A nő kétségbeesetten futkosott a szobá-
ban, gyufát keresve, holott a fáklya ugyis
égett. „Most már kezd haldokolni!" —
kiáltá rémülten. De mikor már égett a vi-
aszgyertya, mikor azt férje kezébe adhatá,
s mikor a szentelt víztartót a tálasról le-
vevé, nyugodtá lett és hangosan imádko-
zott: „Jézus, Maria, segítsetek rajta! Isten-
nek minden szentjei, ne hagyjátok el öt leg-
végső szükségében s ne engedjétek lelkét
elveszni! Jézus, legszentebb kínszenvedé-
seidre kérlek! Mária, hét szent fájdalmadhoz
könyörgök! Te pedig, az ö védszentje, ha
lelke testétől megválik, vezesd föl azt a
mennyországig!"

Hosszasan imádkozott igy, de nem zoko-
gott és nem sirt többé, szemeiben egyetlen
köny sem csillogott, egészen alázatos imád-
kozóvá, szószólóvá lőn.

Végre elhallgatott, férjének feje fölé
hajolt, lélegzetét hallgatá s lassu hangon
igy szólt: „Isten veled hát, Pista! Köszöntsd
szüléimet és az egész atyafiságot az örökké-
valóságban. Isten veled, kedves férjem ! A
szent angyalok fognak kisérni és az ur
Jézus már ott várakozik rád a mennyország
kapujában."

Férje mit sem hallott már többé, hal-
vány, félig nyitott ajkai nem adtak feleletet
és szemei merően a szoba padlatára voltak
szegezve. —Összekulcsolt kezeiben ott égett
a viaszgyertya; nem lobogott, hanem nyu-
godtan, csöndesen, mint hófehér virágbimbó,
nyult föl a láng egyenesen — a férfi lehel-
lete nem ingatá meg többé.

„Vége van, meghalt!" — kiáltá föl a
nő, élesen, szivrehatóaa és azután egy kis
zsámolyra rogyott és elkezdett sirni keser-
vesen.

A gyermekek ismét fölébredtek s ök is
sírtak, csupán a csecsemő mosolygott

Végre magához jött a szegény asszony,
fölszáritá könyeit s két ujját a halott sze-
meire tévé.

A viaszgyertya égett, mig a hajnal pir-
kadni kezdett.

Ekkor egy favágó jött oda; letérdepelt
a halott mellé, röviden egy imát mondott,
s a halottra szentelt vizet hintett, igy mor-
mogva magában: ,,Igy mennek el ök, egyik
a másik után — utoljára tán magam is oda
kerülök."

Azután ünnepi ruhát adtak Rigó Pistára
s kivitték a zöld ágakból készült szinbe és
ott fölfektették a deszkára.

A könyvet az asztalon hagytam, a köze-
lebbi éjek virrasztói számára, mert az asz-
szonynak megígértem, hogy majd olvasni
fogok azoknak. Mikor el akartam távozni, a
nő egy zöld kalappal jött utánam, mely
mellé egy régóta megkopott zerge-szakál és
egy pávatoll volt dugva.

„Nem vinnéd-e el ezt a kalapot apád-
nak?" — kérdé — „Pista mindig nagyon
szerette apádat; a zerge-szakállt megtart-
hatod magadnak emlékül. Imádkozzál vala-
mikor egy „Miatyánk"-ot érette."

Mikor az erdőn át lefelé ballagtam,
csillogó, ragyogó és tiszta, üde és harmatos,
dallal, énekkel és virággal telt volt az egész
világ — élet virult mindenfelé!

Oda fönn a kunyhóban is mosolygott a
csecsemő, pedig oda fönn a kunyhóban egy
ember feküdött a ravatalon kiterítve!

Ezt az éjszakát és ezt a reggelt, — ezt
a halált az erdő véghetetlen, kimeríthetet-
len életforrásának közepette sohasem tu-
dom elfelejteni.

És hogy miért beszéltem el ezt a szelid,
önmegadás- és lemondásteljes életet és ha-
lált az erdőben csak ugy minden eziezoma,
minden költészet nélkül, csakis természetes
egyszerűségében? — csupán azért, hogy ne

sajnálkozzatok azokon az embereken, kik
amoda fönt a hegységek uttalan, elveszett
völgyeiben boldog, bár nemis gyanított
szegénységben élnek és halnak meg.

Rosegger után Sámi Lajos.

P e s t i k é p e k .
A Intris-bolt elött.

Négy trécsolő banya, két kebeldús sza-
kácsné, egy kaczér szobaleány, pár hordár, köz-
vitéz és rendszerinti irnok egy boltajtó előtt az
előtérben, képviselve az arisztokrácziát — és kü-
lönböző érdemos dunavizhordók, napszámosok és
suszterinasok a háttérben ugyanazon boltajtó előtt,
ugyan mi mást jelenthetne e csoportosulás, mint
azt, hogy megtörtént a legujabb huzás a budai
lotteriáu? Egy negyed órája sincs , hogy ott
piroslanak a végzetes számok a fekete táblán, és
már együtt van a törzsjátékosok egész csoportja
a boltja előtt, hol németül ékeskedik a föl-
irat: „Kön. ung. Lottó-Collechir." Kevés ki-
vétellel ma is ugyanazon arczokbóláll e csoport,
mint a multkori huzás napján, mint két-, három-,
négy-öt héttel ezelőtt. Ebben nincs egy parányi
rejtélyesség sem, mert hát tudni kell, hogy a
lutrinak állandó közönsége van. Olyan o: az ál-
lamilag dédelgetett szédelgős játék, mint a polyp.
A ki hozzá ér, azt megkapja először egyik karjá-
val, aztán a másikkal, aztán a harmadikkal, mig
végre egészen magához öleli, hogy kiszívja belőle
az életet. Igaz ugyan, hogy a „lutri1' megelég-
szik áldozatainak pénzével, és igy látszólagosan
könyörületesebb a polypnál. Ámde az áldozat
utolsó kiszivattyúzott krajczárjával gyakran oda-
vész becsület és élet is. Olaszországban a köznép
ajkán mai napig is ól a mondá a mystikus ea bor-
zasztó „tarantt-lla" tánczról, melyet a ki egyszer
elkezdett lejteoi, nem hagyhatott többé abba.
Keringései, melyek eleinte szelídek és andalgók
voltak, perczről perczre sebesebb és rohamosabb
mozgásba mentek át, mig végre a szerencsétlen
tánczos őrült forgás között kiadta utolsó lehelletét.
Ez a ,,t;irantella"' mais létezik a lutri alakjában.
A ki elcsábittatja magát a szerencse kereke alól
kizökkenő ternók, secoternók, quinternók kecsegtető
pénzértéke által, és áldozni kezd a lutri oltárán,
az huzásról-huzásra szenvedélyesebb hive lesz e
kábitó játéknak, és szerencséről beszélhet, ha egy
csomó sikerületlen kisérlet után elég erős, hátat
fordítani a nyervágy hivogató démonjának.

Van rá ugyan elég példa, hogy jómódu, nagy
vagyonnal biró emberek is belekerülnek a lutri
hálójába, de e sorsjáték tulajdonképi é3 legállha-
tatosabb tisztelői a szó szoros értelmében vett
szegény népO3ztályból kerülnek ki. A dolognak
igen egyszerü lélektani magyarázata van. A lutri
a szegény ember képzelmében ugyanoly, sőt na-
gyobb szerepet játszik, mint a vagyonosabb fan-
táziájában a részvények s a nagy sorsjegyek. A
meggazdagodás ezen utóbbi utja ol van zárva a
szegény ember előtt, mert ahhoz, hogy valaki
nehány részvény és sorsjegy ura lehessen, máris
szükséges egy kis befektethető tőke. A ki 6—7—8
forintot keres hetenként, az nem rakhat félre min-
den hónapban tiz forintot, hogy azon részlet-fize-
tésre sorsjegyeket vásároljon. Az ily ember csak
a kis lutrihoz fér. A lotto-hivatal képezi Mekkáját
nyer- és pénzvágyának, a hová elzarándokol ren-
dítheti en hüséggel minden héten, hogy letegye a
telhetetlen gyomru állami Moloch oltárára keser-
vesen szerzett filléreinek egy részét.

Láttam akárhányszor tanulmányfejeket a fő-
városi lotto-hivatalok boltjai előtt. Oly fejeket,
melyek egyaránt érdemesek a f/ewre-festő ecsetére,
s az életképiró tollára. Ha akadna művészünk, a
ki speczialás tanulmányainak tárgyává a pesti
életet szándékoznék tenni, akkor nem volna szabad
kifelednie vázlataiból azon jellemzőn érdekes ala-
kokat, a kik egy huzás után egy pár belvárosi
lotto-kollektura előtt elállják a járdát. Ott van
például egy kopott, idő- és zivatar vert, boton
vánszorgó, összeaszott aggastyán, a kiről azt
mondja a fáma, hogy senki sem emlékezik már rá,
mióta hordja forintjait hetenként a lutriba. Egy
darab árviz előtti, kidőlő Pest tükröződik vissza
ezen öreg emberen, a ki az augusztusi nap tro-
pikus melegében s a január dermesztő hózivatar-
jában egyenlő pontossággal teszi meg a messze
utat a József-város valamelyik félreeső utczájából
a városház szomszédságába eső lotto-hivatalig.
Magas idomú kalapja, melyről nehány szálig egé-
szen lekopott már aborzaa szőr, Lajos-Fülöp ural-



kodásának első éveiben, tehát ugy a harminczas
évek elején, divatos viselet volt Párisban. Akkor
a „polgár-király kalapjának" nevezték ezen alul
szeles és fölfelé mindinkább keskenyülő borzas
cylinder-kalapokat. Mennyi kalap és mennyi dy-
nasztia tüntlo azóta! Csak ez aroskatag aggastyán
tartotta meg kalapjával együtt szenvedélyét is.
Eeszketve közoleg azon végzetes táblához, me-
lyen a kihuzott számok piroslanak, és merev,
érzéketlen arczczal távozik — mint hosszu évek
óta hetenként — mert a szerencse most sem mo-
solygott rá. Balga, szánalomraméltó öreg! Majd
ha lent aludni fogod hosszu álmaidat a fagyos föld
rögoi alatt, megtalálod a jobblétet, melyet évti-
zedek óta hiába vártál a szerencsekerék szeszélyes
számaitól-

Vagy tán ezekre a kevéssé tisztes külsejü
matrónákra örömestebben mosolyog-e a sors, mely-
nek kegye oly kiszámithatlan és szeszélyes utakat
választ? Beleőszültek bizony a meghiusult kísér-
letekbe ők is, s a várt terno helyett mély baráz-
dákat és Tánczokat hozott ar-
czukra a mult idő. Pedig ezek
a szegényül öltözött vén asz-
szonyok legbuzgóbb és legfata-
listikusabb tisztelői a lutrinak
és nem hiányoznak a főváros
egyetlen lotto-hivatalából sem.
Ök azok, a kik rendszer és tar-
kábbnál-tarkább kombinácziók
szerint rakják a számokat, és
babonás hittel viseltetnek az
álmok és álmoskönyvek iránt.
Hozzájuk fordul tanácsért és
útbaigazításért a szakácsnő
vagy a szobacziezus, a ki kü-
lönös álmaitól ternót remél.
Láttál égő házat álmaidban,
tégy azonnal 7, 39 és 73-at a
lutriba, mulhatlanul ki kell
jönni a ternónak — tanácsolja
az érdemes matrónák valame-
lyike a légvárakat alkotó pesz-
tonkának. Szeretőddel sétáltál
álmodban, az ll, 27, 49-et je-
lent — a terno elmaradhatlan.
S a loány, elvakitva a temér-
dek pénz birhatásának remé-
nyétől, nem riad vissza az első
meghiusult kísérlettől, hanem
kihívja másodszor, harmadszor
is a szerencse kegyét, mig végre
egész havi keresménye — és jó,
hacsak ez — a lutriba vándo-
rol. Igy támadnak a modern
Moloch áldozatai. Egy szikra
fölkelti a játék szenvedélyét
keblükben, s mily hamar elolt-
hatlan lá ng lesz e szenvedélyből.

A ki tudja, mennyi nyomort,
kétségbeesést és lelkiismereti
furdalást érez a lotteria szen-
vedélyes hive, az csak átkozni
tanulja ezen sorsjáték egész
intézményét. Huzás napja vau.
Ott áll a lutri egész törzskö-
zönsége a kijött számok előtt,
családapák, a kik utolsó forint-
jukat egy nappal előbb a terno
reményében reszkető kézzel
rakták be a lotteriába, és most
kétségbeesve gondolnak éhező
családjukra, molynek számára
nem képesek kenyeret előte-
remteni ; írnokok, a kik a princzipális részére
behajtott pénzből a terno reményében nehány
forintot három ki nem huzott számra tettek, és
most romogve gondolnak a visszatérítés módo-
zatjára; napszámosok, a kik heti keresményük
felet vagy harmadát ismét eredménytelenül látják
odaveszni a Moloch oltárán — ők mindannyian
nem képzelt, hanem létező kézzelfogható alakok,
a milyenök halmazszámra akadnak a fővárosi élet-
képíró tollára.Egy darab fővárosi nyomor az, a mi
a lotto-kollekturákban hétről-hétro ijosztő követ-
kezetességgel játszsza le magát. Árnyoldala társa-
dalmi életünknek, melyről csak sötét visszataszító
képot nyújthat a toll. Borostyáni Nándor.
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e kivégzéseket sem az állam biztonsága, sem a
társadalmi rend nem tetto szükségessé, a humánus
érzés és a közvélemény pedig egyenesen tiltako-
zott ellene.

A kivégzés felett nem ujongott senki, mint
az elismert gonosztevőknél szokás, sőt egész
Francziaország megrendült, mintha a lövések az
ő szivét találták volna. Szivét is találták, mert a
szabadság és hazaszeretet képezi minden nemzet
szivét, a sartoryi síkon kivégzettek pedig a sza-
badság hivei voltak. Most már vértanúi.

Ha az elitéltek jelleme, személyes tulajdonai,
tragikus sorsa alkalmas eszközök voltak irántuk a
rokonszenvet fölébreszteni: még inkább az volt
azon mód, a hogy meghaltak. Hérosz volt mind a
három, s most már tudjuk, hogy ha minden fran-
czia olyan lett volna, mint ők, tiz Poroszország
sem lett volna elég leigázásukra.

Felette meginditó már az a száraz, egyszerü,
csak tények registrálápára szorítkozó előadás is, a
mint a franczia lapok a kivégzés történetét leírják.

A versaillesi kivégeztetések.
Sokáig fog lecsendeaülni az a hullámzás, a

mit a versaillesi kegyelmezési bizottság kegyetlen
itélete 8 annak szigoru végrehajtása a kedélyekbon
okozott. Most már minden érző ember tudja, hogy

Egy pesti lutris-bolt elött.

Rossel, a franczia Commune ifju, még csak 27
éves diktatura, ki méltó, hogy Camille Desmoul-
lins mellé helyezze a franczia történelem, Bour-
geois, az egyszerü őrmester, ki nem tett többet,
mint vele együtt százan meg ezeren, s Ferré, a kis
testben erős lelket rejtő commune-miniszter, ujra
azon sokak mellé sorakoztak, kiknek halálát nem
fogja megbocsátani a világtörténet emberbaráti
szelleme soha.

Kossel utolsó óráit egy világszerte figyelmet
gerjesztett hadtani mű s egy naplószerü töredék
megírására forditá. Amabban bebizonyitá, hogy
kitünő hadvezér, ebben hogy jeles költő, a költői
lélek minden nemos, minden magasztos tulajdo-
naival. Kibékült a halál gondolatával s csak szülei
és testvérei fájdalma fájt neki e gondolatban.
Bourgeois hideg apáthiával fogadta a halálhírt,
kivégeztetése előtt enni és szivart kért. Ferrénél
csak szempillái rángása árulta el a bensejében
duló vihart, s mikor veszteni vitték, gondosan fel-
öltözött, mintha estélyre készülne s szivarra
gyujtott.

Nov. 27-én reggeli 6 órakor egy csapat vértes
és egy dandár csendőr helyezkedett el a börtön
előtt, melyből a három elitélt szilárd magatartás-
sal lépett ki. Három kocsiba ültették őket, mely
katonai fedezet alatt gyorsan robogott velök a
sartoryi sikságra. Ide X/Í7-TQ értek ki s már nagy
számu katonaság várta őket felvont fegyverrel
tágas négyszögbe állítva. A katonákat Merlin
ezredes vezénylé.

Az érkezőket hangos trombita-rivalgás fo-
gadta, mire az elitéltek kiszálltak kocsijaikból s
biztos léptekkel haladtak a földbe vert három osz-
lop felé. A középsőnél Bourgeois, jobbra Hőssel,
balra Ferré foglalt helyet. A katonák, kik a szo-
moru tisztet végzendők voltak, közel hozzájuk
sorakoztak kettős sorban. E jelenetet mutatja
képünk.

Rossel legkevésbbé sem látszott utolsó órá-
jára gondolni. Kezeit dörzsöló a reggeli hideg
miatt. Azt kivánta, hogy ő maga vezényelhesse a
tüzet, de ezt nem engedték meg neki. Szemeit

nem akara bekötni hagyni, csak
Boisdemer ezredea rábeszélé-
sére engedett.

Ferré azonban csakugyan*
nem engedé szemeit bekötni.
Kalapját gondosan maga mellé
tévé a földre, szemeire csípte-
tőt tett s szivarozva nézett
bele a felé irányzott puskák
csöveibe.

Siri csend közt olvasták
fel a halálra szoló itéletet, s
azzal a véres exekuezió elkez-
dődött. A katonák előléptek s
czélozták. A tisztek lebocsá-
ták fölemelt kardjaikat s azzal
a lövések eldördültek.

Eossel egész hosszában ha-
nyatlott hátra. Az ólom jól
talált. Eögtön vége lett.

De Ferrét a tizenkét golyó
közül csak kettő találta el s
állva maradt. Akkor hozzá lép-
tek a katonák egész közel s mog-
adták neki a kegyelemlövést.

Bourgeois-t három golyó
találta karján, egy fején s há-
rom ezombján. 0 nem halt meg
rögtön, neki is kegyelem lövés
kellett.

Igy mult ki a három ember,
hősnek maradva utolsó pilla-
natáig.

Az öngyilkosság.
Csak egyetlen állat van a

világon, mely nevetni képes, a
csak egy, mely megölni szokta
magát: az ember.

Megfoghatatlan! Hogy le-
het valakinek az élet olyan sö-
tét, hogy annak terhétől meg-
szabadulni kivánva, ne retten-
jon vissza egy még sötétebb
helytől, a sirtól! Hogy lehet
valaki annyira eltelve keserv-
vel, hogy nem nyilik számára
többé virág az élet mezején 1

Pedig mily sokan vannak
ez öngyilkosok! Számuk nőttön
nő, mint a hózuhatag, ugy hogy

az ember kétségbe esik, ha arra gondol, mi lesz
annak vége, ha e számarány ily növekedést tart.

Szegény öngyilkosok!
Az epíkureista egyet mosolyog fölöttetek, s

bolondnak nevez, mert azt tartja bölcs Salamon-
nal, hogy „édes a világ, és jó minekünk a mi sze-
meinkkel néznünk a napot."

A stoikus egykedvüen szemléli sorsotokat, és
mert szerinte józan észszel nem teheti senki azt,
hogy a legnagyobb betegségbe, a halálba akarat-
tal bele rohanjon, nem szánakozik fölöttetek, leg-
feljebb őrülteknek tart.

S ezek itélőszéke előtt még szerencsések
vagytok. De vannak nagylelkek, kik követ dob-
nak sírotokra, gyáváknak neveznek, mert nem
volt kedvetok végig daczolni az élet zivataraival.

Még a vallás is sujtol benneteket, papotok
nem engedi meg, hogy együtt nyugodjatok tiei-
tekkel, s nem mondja el sirotokon a szokott imád-
ságokat.

Rátok nézve mindegy. Ti beadtátok száma-
dástok at, hadd rágódjék rajta a világ!
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Az öng\ ilkossági eszme a czhilizáczió kór-
szülötte. Minél alsóbb foku miveltséggel bir va-
lamely állam, annál kevesebb benne az öngyil-
kosok száma. S mi ennek oka? A czivilizáczió
túl-finommá rontja el az omber idegrendszerét,
ugy hogy aztán a behatásokkal — melyeknek ere-
detileg könnyen ellenállhatna — megküzdeni nem
képes. Az agy gyönge, s a mesterségesen orősbi-
tott szenvodélyeken diadalt víni nem képes. S
hogy ez igy van, bizonyitja azon körülmény, mi-
szerint az öngyilkosok számához legnagyobb mér-
tékkel a gyönge nőnem járul.

Különben az öngyilkosság élettani szempont-
ból mindig beteges cselekmény, még akkor is, ha
boncztanilag az agy rend szerben semmi kóros vál-
tozás ki nem mutatható.

Eri az egyént valami olyan baleset, mely nála
nagy foku kedély mozzanatokat költ: mi történik?
Az illető folytonosan azon egy tárgygyal foglal-
kozik, s nem érdokli őt azonkivül semmi. Tudva
van, hogy az agy munkássága folytonos vér-
áramlást okoz a müködő agyrészekben. Bizonyitja
ezt a különböző kísérleteken kivül azon mindon-
napi tapasztalat, mely szerint a sok gondolkozásba
bele fajul a fejünk, mit a folytonos véráram által
az agyra gyakorolt nyomás hoz létre. Most ha
gyenge idegzetü egyén hosszasan egy tárgyra
szegzi figyelmét, agya okvetlen nyomást szen-
vodvén a folytonos véráram miatt, be fog, nála
következni egy lelkikór, pl. melancholia. E? ek-
kor már n m mint egészséges egyén viszi véghez
amaz önmaga elleni legnagyobb bünt, mert aka-
ratát megbénitja lelkének kóros állapota.

Ugyanez eset áll azon öngyilkosokra nézve
is, kik más szervezoti baj folytán válnak ilye-
nekké. Tapasztalás szerint nagy mennyisége az
öngyilkosoknak tüdő-vagy szívbajban szenved. E
két szerv betegsége vérkeringési zavarokat szo-
kott támasztani, s nagyor? könnyen meglehet,
hogy itt is egy — a szövetek finomságához viszo-
nyitva még mindig nagyon durva eszközeinkkel ki
nem mutatható — kóros változás az idegrendszer
központjában az agy- vagy gerinczagyban lesz
alapokává az öngyilkosságnak.

Nagy befolyással vannak az öngyilkosságok
gyakoriságára az éghajlati viszonyok is. Tudjuk,
hogy az angolnak egyik kiváló nemzeti sajátsága
a spleen, mely gyakran — ha szabad ilyen kifeje-
zéssel élni — első lánczszome az öngyilkossági
cselekményeknek, s ez határozottan Anglia ködös
egáljának tulajdonítandó. Az is be van bizonyitva,
hogy tavaszi és őszi éjnap-egyenkor(aequinoctium)
nagyon gyakoriak az öngyilkossági esetek, s hi-
hető, hogy az ezen idő tájban föltünő szám-növe-
kedés az ilyenkor beállani szokott kedvezőtlen
időjárásnak, szélnek, viharnak, vagy más még ed-
dig ismeretlen légköri zavarnak a szüleménye.

Olyan egyének, kik hirtelen támadt kedély-
mozgalmak folytán lesznek öngyilkosokká, szo-
moru tényök végbevitelére a leginkább kezök
ügyébe eső eszközt használják; mig olyanok, kik
hosszan készítik elő torvöket, rondesen azon mó-
dot, eszközt választják, melyet üzletök, foglalko-
zásuk, társadalmi állásuk, vagy mások példája
előttök legalkalmasabbnak tüntet föl. A jellem-
nek, s az erre nagy befolyással biró nemnek is
nagy befolyása van az eszköz megválasztására.
Erős, határozott jellemű egyének — férfiak —
biztos és gyorsan czélra vezető módon szokták
magukat kivégezni, pisztolyt vagy kötelet válasz-
tanak. Gyönge testű és akaratu egyének ellenben
— nők — inkább szeretik a passiv eljárást, vizbe
ugranak, mérget vesznek, s gyakran azon aötét
utógondolattal, hogy még meg is lehet őket
menteni.

Különös, s nem nagyon hizelgő a törpe em-
berfajra, mely magát isteni eredetűnek szereti
hirdetni, hogy még az öngyilkosság végrehajtá-
sában is divatnak hódol. — Egy időben a szén-
gőzzel valo megfojtás, máskor egy pár csomag
gyufa oldata jő divatba. Legujabban a cyankali
az öngyilkosok kedvencz szere. Divatban volt az
arszén, a morphin stb. is.

Az emberi gyarlóság s romlottság egyik jele,
miszerint nem hogy szánakoznék az öngyilkos fe-
lett, hanem még sujtani igyekszik azt. Bünteti a
szerencsétlent, a az általa a humanitáson ejtett
sebet nöm hogy gyógyitani igyekeznék, sőt még
növeli és mélyebbre vájja. Ha az elhunyt életo biz-
tositva volt is, családja csak akkor tarthat igényt
a járulékra, ha bebizonyittatik, hogy az illető
mint elmebeteg követte el az ön gyilkolást. Van-e
ennél nagyobb képtelenség? Nincs a mindeneket
látón kivül, ki biztosan elhatározni volna képea,
vajjon valamely öngyilkos elmezavarban volt-e
vagy sem? És már fentebb jeleztük meggyőző-
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désünket, hogy ha az elmezavar ki nem mutatható
is, az öngyilkolás mindig kóros cselekmény gya-
nánt tekintendő. Már podig ha ez áll, épen ugy
nem lehet az öngyilkost vagy családját tette miatt
büntetni, mint pl. egy hagymázos beteget, ha az
no falán deliriumában valamely bünt követne el.

A hivatalnok özvegye és árviija elveszti igé-
nyét a nyugdíjra, ha öngyilkolást követvén el, rá
nem bizonyul valamely lelki kór. Tehát büntetve
van egy szegény család, mely talán egyetlen gyá-
molát vesztette el az öngyilkosban, olyan itélet
folytán, moly biztos soha nem lehet. Méltó-e ez
a fölvilágosodott XIX. századhoz? méltó-e e hu-
manitással dicsekvö korunkhoz?

A katonától, ki magát megöli, hanem mondja
ki rá a vizsgáló orvos az őrültséget, megtagadják
a tomotésnél s/.okásos végtisztességet. Esküszegő-
nek és szökevénynek tekintik. Vakmerően bele
avatkoznak a nagy titokba, melyekbe emberi
szem nem láthat, s itéletet hoznak oly tény folett,
melyről biztos itéletet senki hozni nem képes.

Ki mondja azt meg, mért öli el magát az oly
ember, ki testileg-lelkileg ép, vagyonos, szerető
család által környezett, közbeesülésben álló? Ki
tudja, micsoda betegség az az életuntság? S ki
képes megmagyarázni a kóbor tourista esztelen
cselekményét, ki csak azért utazik pár sza'- mér-
földet, hogy az Aetna kráterébe ugorjék? És ki
birja értelmezni azt, hogy igen sok szerencsétlen
épon a legkínosabb halálnemet választja, vitriolt
iszik, nyelvét nyeli le, vagy megégeti magát lassu
tűzön ?

Ne ítéljetek, hogy ti is ne itéltessetek! Az
öngyilkosság azon, részben természeti, részben er-
kölcsi jelenségek közé tartozik, melyek minden-
nap feltűnnek s teljesen ki még sem magynráz-
hatok soha. Dr. O—th.

Egy törpe falu.
(Rajz a bukovinai népélttből.)

Egy német iró Osztrákországot „tarka biro-
dalomnak" nevezte el, mert határai közt annyi
mindenféle nép lakik mint sehol a világon. És az
elnevezés csakugyan helyes. Hisz magában a kis
Bukovinában, melynek alig van félmillió lakosa,
majdnem tízféle nép lakik: u. m. németek, bete-
lepített svábok, zsidók, lengyelek, magyarok, olá-
hok, csehek, rusznyákok, lipovánok stb., egymás-
tól szétszórva, s különféle nemzeti szokásokkal. A
városokat többnyire németek, zsidók és lengyelek
lakják ; a svábok és magyarok csinos falvakkal
birnak. Az oláhoknak itt-ott nagy helységeik
vannak, de rendotlenek és piszkosak ; a lipován
faluk tiszták, hanem kicsinyek. Csak a rusznyá-
kok vonultak a hegyek közé, s pásztorkodással
töltik életüket.

Ebben a kis országban van egy hires helység
Bosszáncs, más néven „törpe falu." Csodálatos
egy hely! minden ember emlegeti, s mindenki me-
sét csinál róla. Egy hosszú, széles völgyben fek-
szik, beláthatlan gyümölcsös erdőség közt, melyet
meredek, kopasz hegyek környeznek. És e gyü-
mölcsös erdőségben szétszórtan, elbújva állanak a
házikók, mint valami gyik-lakok. A fáktól any-
nyira el vannak födve, hogy csak kutatva lehet
reájuk akadni. Földbevert fenyő-karók tartják az
ágakból és agyagból összecsinált házikókat, ak-
kora ablakocskával, mint a kujakom, s két szál
deszkából összovert ajtócskával, melynél ugyan-
csak meg kell hajolni, hogy az ember az ajtóra-
gasztóba ne üsse fejét. Kéménynek sem hire, sem
hamva, tehát az ajtón jár ki a füst. A szoba olyan
kicsiny, hogy három-négy lépéssel hosszát és szé-
lességét át lehet fogni. Es ebben a kis lyukban
öt-hat tagból álló család lakik. A szobácska pad-
lata földből van kiverve, s a falak füstös fakószi-
nüek; van rajtuk két-három kép, leginkább a
tüzoltó Szent-Györgyöt, és az utolsó itéletet áb-
rázolják. A Mária-kép sokkal mystikusabb, mint
az előbbiek; Máriát — kettős koronával fején,
egy sereg piros arczu angyal öleli körül, égre
emelt szemekkel, s alattuk egy tömeg felhővel,
mely az isteni asszonyt tartani látszik. E kép
nélkül egy házikót sem lehet látni a faluban. A
szobácskát kiegészíti még egy tüz-holy, kicsiny
szövőszék, két padocska s a tálas, melyen fatá-
nyérok és fakanalak állanak. Az ágy fényüzési
czikk; a földre levetnek egy csomó szalmát, s azon
nyugosznak. Es bizonyára édesen alszanak, éde-
sobben mint sokan a selyem ágyban.

A házikók mind egyformák; ugyanazon ke-
vert fn-alkotmány, s ugyanaz a berendezés. A
falunak pár ezer lakosa van, a mit senki sem
hinne el egy tekintetre. De ha órákig barangol

tekerve nyes, szűk utain, melyek kerítéssel és fák-
kal vannak szegélyezve, s a sürü fák közé rejtett
házik; k:»t számba vesszi, akkor bízvást elhiszi.

Órákat töltöttem a regényes völgyben, mely-
nél szebbet isten ege alatt kivánni sem lehet. A
nap melegen sütött, s olyan nyugodt csöndes élet
terült el a völgy felett, mintha egy lélek sem
laknék beiine. Csak a har-vngszó csengése, mely
rezegve hatolt át a fák lombjai közt, mutatta, hogy
itt emberek laknak, hirdetve nekik a békét és
csöndet. Volt valami elragidó, s képzelem-feszitő
abban a harangcsengésben! Fenn a kopasz tető-
kön kecskék mászkáltuk, s a pásztor furulyája
messze elhallatszott. Semmi sem bir oly különös
hatással a kedélyre, mint a furulya egyszerü ter-
mészetes hangja, mely bús, panaszos danájával a
szivet képes átjárni. A távolból ugy hangzott a
furulyaszó, mint egy bátoritó szózat, mint egy
biztató hang, mely mondani látszott: itt is laknak
emberek! itt is vannak érző szivek! Az ember,
kivált pedig egy megtört sziv — itt hamar el
tudná felejteni a világ gyönyörűségeit, el a zajos
élotet, s boldog-nyugalmat élvezhetne. S mily
szépen vennék ki magukat e csodasrerü szép
völgyben, a terraszos villák, és chinai tornyu pa-
villonok ! a magányba vonult nagy uraknak egész
Tusculum lehetne. Az ember a legegészségesebb
levegőt szivhatja magába, sasok illatos gyümölcs
csak ugy kinálja magát. Aztán madárdal is van
itt, a csattogó csalogánytól lo a kakukig. Már
hajnalban megkezdik dalukat, s mire a nap tel-
kei, a madarak dala egy harmóniába olvadva, mint
angyalok kara zengi át az erdős völgyet. Itt nem
pusztitja souki őket, mert nem tudják, hogy
azokért még drága pénzt is lehetne kapni. A fa-
lut keritő kopasz hegyekről a legszebb kilátás tá-
rul a szóm elé; erdő erdőt ér, s völgv völgygyei
ölelkezik. A távolban Moldva szép síksága lát-
ható, s messzebb az égbo nyuló nagy hegyek,
karcsu kékes csúcsaikkal. Közt 1 a faluhoz a Szu-
csása vize folyik, csillogva mint ezüst szalag, a
nap arany sugaraiban.

A természet annyi szépséggel áldotta meg ezt
a helyet, s mégis „törpe falu"-nak nevezik. Pedig
megérdemelné a „gyönyörü" elnevezést. Hanem a
mit egyik kezével nyujtott, azt a másikkal elvette.
Soha olyan kicsiny emberkéket, mint itt e völgy-
ben! Nem hiába nevezik „törpe" falunak. Az em-
ber azthinné, még a mesés korból maradtak fenn,
midőn az istenek egymással háborut viseltek, az
óriások az oget verték, és a gnóm királyok az er-
dők mélyét uralták. Nem győztem őket eléggé
csudálni.

A férfiak mind apró alakok, jó nagy fejjel,,
szürkés szemekkel, s kurta lábszárakkal, mik
pipaszárnak is beillenének. Bajuszt viselnek, és
hosszu hajuk a vállat veri. Kicsiny szemeiket
gyorsan forgatják, s kémlelve nézik az embert,
mintha épenséggel megrohanni akarnák. Sajátsá-
gos öltözetük mosolyra inditott. Fekete szokmány-
kájukba hátul egy fehér kereszt van beszőve,
mintha mind megannyi keresztes szamarak lenné-
nek. Az ujjak csak könyökig érnek; azontul már
vastak ing látszik czifra kék ki varrásokkal. Sovány
tagjaikat vászonba szőtt fehérgyapju nadrág fedte,
melyet csak ünnepen szoktak fölvonni. Lábuk
bocskorba van szoritva, fejűkön pedig fület el-
nyelő nagy báránybőr kucsmát hordanak, mely
télre, nyárra egyaránt szolgál. Tessék ebbe az
öltözetbe egy széíes, csontos pofáju emberkét bele
képzelni, előro tekintő lapos fülekkel, s vastag
orral, min tágas lyukak merednek elő, s tessék
egy miféle tizenkétéves gyermek termetét hozzá-
adni, s szem előtt áll egy példány a törpo falu
törpe népéből. Komikus benyomást tesznek a né-
zőre. Bár félénknek látszanak, de azért elég bát-
rak az idegentől valamit kérni, ha mindjárt egy-
két garast is. S ha egynek adott az ember, akkor
egész kis sereg jön kéregetni, s aztán alig tud
tőlük szabadulni. A pálinkát ugy isszák mint a
vizet, s a lopásra hajlandósággal birnak.

A fehérnép szintoly kistermetű, egyrésze
talán kisebb is, mint a férfiak, de sokkal több
megnyerő vonás van rajtuk. Többnyire barnák,
szép fekete szemekkel, s érdekes eleven arczczal.
Egy-két csinos szőkét is láttam, élénk kék sze-
mekkel, s olyan hófehér arczczal, hogy az omber
valami eltévedt városi virágnak gondolná. Törpe
kis lovaikon begyesen ülnek, s ehhez még fonnak
is, pergetve az orsót, s egy-egy mélabús dalt éne-
kelve. Öltözetük kirivó; a piros, zöld, fehér, sárga
stb. szin csak ugy tarkáilik rajtuk. Az asszonyok
fejükön fehér kendőt viselnek, s rokolya helyett
egy gyapjúból készült „vacs" szorul a testhez,
mely olyanféle mint a durvább szőnyeg, s körös-
körül szorosan csavarják fel magukra. Nyakukba

szokmány lóg, s ajkuk nem ritkán kurta pipát
szőrit. Csak bocskoros nagy lábuk tesz rosz be-
nyomást. A pálinkát ők is kedvelik.

A leányok fejüket szabadon hordják, s hajuk
vé^én e^y keresztecske lóg, mit ha eltalálnak
veszteni, azt hiszik, nem kapnak urat, A piros
szint annyira kedvelik, hogy szabadon látszó in-
gük csupa vörös, pamutezérna virágokkal van ki-
czifrázva. Kis termetüket feledteti az egészséges
szin öltözetükben, s az ártatlan félénkség megje-
lenésükbon.

A kövér, zömök testű asszonynép soha sem
megy leányok társaságába, s a f.tlu határát is
életében kétszer hagyja el. Elöször, midőn mint
jegyes szeretőjével megszökik: mert náluk az a
s/.okás divik, hogy a szeretőnek a leányt el kell
valahová szöktetni, a hely többnyire Moldva
szokott lenni. S csak miután pár hétig együtt élde-
géltek, s a mézeshetoket eskü nélkül átélték, jön-
nek vissza, s lépnek oltár elé. Ezután mint már
feleségét elviszi a férfiu a vásárra, hogy lássa a
világot, s megegyék pár czipőt. Ez aztán nagy
nap, s ezután a faluból többé ki nem mozdul.

A legény a leánynyal csak esti harangszóig
találkozhatik, azután udvaron a helye, s köteles
leendő apósa házát őrizni. A lakodalmat nagy
lármával ülik meg, s a vőlegény rendesen leiszsza
magát, s gyakran apósát saját házában jól meg-
veri, a miért nem ad leányának valami meny-
asszonyi ajándékot. Mert nem igen szoktak adni.
Az már nagy hozomány, ha egy birkát, vagy
kecskét kap, s hetekig emlegetik. Szegény, föld-
höz ragadt nép, s egész gazdagságuk abból a
házikónak csufolt gunyhóból áll, egypár kocské-
ből vagy birkából, s egy csorda gyermekből. Nem
lehet elképzelni miből él egy öt-hat tagu család,
midőn minden jövedelmük csak a gyümölcsből
van, melyért ugyan nem sokat kapnak. A fehér-
nép egész nyáron vászonnal dolgozik, minek árán
a télire valót szokták beszerozni. Rendesen kuko-
r.czából készült máiéból élnek, mit uborkalével
vagy olyanforma savanyu lével esznek, mint a
czihere. A vörös hagymát nagyon kedvelik, a vá-
sári ajándék hagyma és czipó szokott lenni. Mint
átalában az oláhok, ugy ők sem tudnak hagymát
termelni. Hust évenként legfeljebb csak kétszer
esznek. A hosszu böjtöket rendesen aszalt gyü-
mölcscsel huzzák át, mit maguk készitenek.

A babonára hajlandók, s javas asszonyaik
nagy számmal vannak. Emberre és állatra egya-
ránt reá olvasnak, ákombákomokat visznek vég-
hez, miknek szent erejét oly igaznak tartják, mint
a hogy ők a világ legostobább teremtményei.
Halottaikat jajszóval temetik, s a sirnál a hátra
maradt ruhákat felosztják egymás közt. Majdnem
három hétig nem lépnek be a szobába, hol a ha-
lott meghalt, mert azt hiszik, hogy visszajár si-
ratni a földi élotet.

Régi szokásaikhoz rendkivül ragaszkodnak, s
azt hiszem, a felvilágosodás semminemü fegyvere
sem volna képes, őketbalhiedelmükből kimenteni.
A pópát majdnem istennek tartják, kinek van is
gondja bennük e hitet ápolni.

E törpe nép dalait szomoru, bánatos meló-
diával énekli, emlegetve istent, vizet, erdőt, mada-
rakat s az ő koserves magányját „melyet még a
kisértet is kerül." Kivált ha a mindennapi eledel
hiányzik a nagy teleken keresztül, akkor tömege-
sen mennek Moldvába dolgozni, s elinduláskor az
egész falu talpon áll, és együtt sirnak, s egyszerre
csendül is meg a dal ajkukon. Honnan származott
ide ez a törpe kis világ, arról semmit sem tudhat-
tam meg. Az oláh nyelvet más egyéb nyelvekkel
keverik, s igy sokszor nem érteni őket. Bukoviná-
ban csak törpéknek nevezik őket, s falujukat is
törpe néven ismerik. László Mihály.

A játékok történetéhez.
Lapunk egyik közelebbi számában egy rö-

vidke czikk jelent meo- a játékokról, minthogy
azonban ez nem meriti°ki a játékszerek érdekes
történetét: jónak láttam azt jelen közleménynyel
bővitni meg, s legelsőbben i8 a bábuk birodalmába
vezetni el olvasóinkat. A bábu a család bölcsőjé-
ben született, e szerint elképzelhetjük, hogy an-
nak származási fája egészen az őskorba vihető le.
Már Horodot beszél az egyiptomi bábjátékokról.
S a bábuk későbben igen nagy tisztességre tettek
szert, midőn nevezetesen, mint p. o. a görögöknél
is a halhatlan isteneket ábrázolták. Még a keresz-
tyénség sem volt képes e tekintélyes nemzetséget
száműzni köréből, s különösen szüz Mária bábuja
nagyon elterjedt Spanyol- és Olaszországban. A
iözépkori barátok személyesíteni akarták a val-
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lást, s ezt ilyen bábuk által vélték elérhetőnek, s
a bábjátékok a Mária névtől neveztettek el Ma-
rionetteknek, mert Máriát a középkori barátok
latinul Mariolának hivták.

A fából kifaragott szentek hajtogatták fejei-
ket, kiterjesztek karjaikat, s szemeikkel kacsint-
gattak a tisztelgőkre, sőt ki is léptek fülkéjükből,
mit az akkori műveletlen nép bámulatos csodának
hitt. A bábuk akkortájban nagy szerepet játszot-
tak a vallásos körmenetekben is. A legnevezete-
sebb körmenet Velenczében volt Mária ünnepén.
Ezt azon tizenkét menyasszony emlékére szentel-
ték, kiket trieszti kalózok raboltak el. Eleinte ez
ünnopen tizenkét szép leányt ékesitettek föl min-
denféle drágakővel, s aztán államköltségen ki is
házasitották, későbben a tizenkét leány helyett
csak hármat diszitettek föl, azonban az államkölt-
ség igy is sokba került; kiküszöbölték az élő
Máriákat, s helyettök bábukat alkalmaztak. Tu-
lajdonképen ez időtől kezdve terjedt el aztán
egész Európában a bábuk nemzetsége.

A bábszínházat Spanyolországban még máig
is nagyon kedvelik, s a főranguak is látogatják.
Francziaországban szintén vallásos eredete van a
bábjátéknak. Egy, 1775-ben Rheimsban kelt szin-
házi hirdetés igy hangzik: „Az utolsó itélet ábrá-
zolása, szomorujáték. E darabban 3500 báb sze-
repel, melyek a mester tetszése szerint mozognak.
A mutatvány czélja: a közönségnek a szentirás
nyomán leendő vallásos épülete." De már 1584-
ben világi bábuk is szerepeltek. Egy Briochi nevü
fogorvos bábmutatványaival még az udvar előtt
is nagy kegyben részesült, annyira, hogy midőn
egyizben a rendőrség betiltotta mutatványait,
Colbert miniszter a király parancsára sajátkezü-
leg állitotta ki az engedélyt.

De mindezeknél sokkal nevezetesebbek azon
gépészeti alakok, melyek eleitől fogva magukra
vonták a figyelmet, s bár játékokul tekinthetők,
meg kell engednünk, hogy komoly tanulmányozás,
sok évi törődés eredményei. Már Horácz idejében
egy Architas nevü C3Íllagász készitett fából egy
galambot, mely gépezet segélyével egyik helyről
a másikra jröpdösött, habár nem is oly meglepő
módon, mint a Müller János által készitett légy,
mely egy asztal körül szállingott, s a vendégek
bámulatára végre is mestere s alkotója kezére
telepedett Je.

Ez azonban csekélység azon később előkerült
gyerekséghez képest, moly mesterének lángeszéről
tanuskodik. Camuz Filep egy önmozgó csoportról
tesz emlitést, melyet X I V-ik Lajos mulattatására
készitettek. A játék egy kocsi s abba befogott
lovak, a bakon egy kocsissal. Utja egy asztalon
volt kicsinálva, s mikor a kocsi eí indult, a kocsis
megcsörgette ostorát, a lovak toporzikáltak, se-
besvágtatva neki iramodtak, s mentek mindaddig,
mig oda nem értek, hol a király ült. Ekkor meg-
állottak, egy inas leszállott a hátulsó bakról, ki-
nyitotta az ajtót, s kilépett a kocsiból egy nő, ki
udvariasan meghajolva a király előtt, egy folya-
modványt nyujtott át, s aztán ismét visszaült. Az
inas ismét fölugrott, az ostor megint csapdosott, a
lovak neki rugtattak,savágtatás ujból elkezdődött.

Szintén említésre méltó az önmozgó találmá-
nyok királyának, Vancansonnak flótása. E bábu
egy állványon állott, melybe a gépezet volt el-
rejtve. Nemcsak fujt a fuvolába, de ajkaival a
hangrezgést is idomitá. Az ujjmozgás is a csaló-
dásig hiven volt visszaadva. Vancanson e gépezet
külön részeit más-más mesteremberekkel készit-
teté, nehogy rájöjjenek találmányára. Mikor az
egyes -részek készen voltak, Vancanson betegen
feküdt, de a türelmetlen müvész láztól gyötrötten
is felkölt, s összeállitá a gépezetet. Az első fuvo-
lahangra a bámész cseléd térdre esett, s csaknem
mint istent imádta művész urát, ez pedig kö-
nyekre fakadva ölelte meg a szolgálót, s örömében
hangosan sirt, mig a fuvolás vidáman játszotta el
dalait. Azóta több fuvolás bábu készült, de egyik
sem közelité meg a mester művének tökélyeit.

Bécsben 1809-ben Maelzel egy önmozgó
trombitást mutatott be, mely több darabot mű-
vészi ügyességgel adott elő. A terembe lépő kö-
zönség egy sátor előtt ült. A függöny legördült,
s Maelzel egy osztrák egyenruhába öltöztetett
trombitás bábut vezetett bo. Akkor megnyomta
az életnagyságu alak bal vállrojtját, s ez több
osztrák indulót fujt el. Akkor ismét visszavezeté,
8 pár pillanat mulva ugy jelent meg, mint franczia
trombitás, megnyomta balvállát, s a franczia lo-
vassági indulókat fujta el. Azon külföldi folyóirat,
melyből ez adatokat veszszük, azt is megemliti,
hogy a Maelzel által készült bábut-rombita tisz-
tábban adta ki a hangokat, mintha ember fujta
volna, mert azt a lehellet nem nedvesité meg.

Vancanson remekelt még az állatok utánzá-
sában rs. Kacsája világhírűvé lett. A természeti
hűséget a legutolsó részletig utánzá. Minden
csont, minden izom, minden szerv oly pontosan
volt szerkesztve, hogy a gépezet kapkodott a
gabonaszemért, s ha azt megtalálta, fölvette, s
elnyelte, sőt belsejében összezuzatván, onnan ki is
szabadult.

E csodás játékszert az eleven kacsától alig
lehetett megkülönböztetni, csőrével fölzavarta a
vizet, s ivott. Emberükről s madarakról a rova-
rokra ment át. Mikor Marmontel „Kleopátra"
czimü szomorujátékát hozták szinre, oly kígyót
készitett, mely tökéletesen hasonlitott az eredeti-
hez. A szinfal megöl maga bujt elő, fölkuszott szi-
szegve a szinésznő keblére. — Vancansont Fleury
bibornok egy selyemgyár felügyelőjévé nevezte
ki, hol aztán nevezetes javitásokat hozott be, de
a munkásoknak sehogysem tetszett e leleményes
ember, s azzal jutalmazták, hogy a városból a szó
teljes értelmében kikövezték.

1729-ben Bienfait nevezetü művész önmozgó
bábukkal öt felvonásos néma játékot adott elő:
Antwerpen városa bombázását; a fegyverbe öl-
töztetett bábuk katonás pontossággal támadtak s,
tüzeltek. A mai kor legnevezetesebb bábuja azon-
ban Boulogne-ban készült, s egy ékszerész mes-
terműve, ki nyolcz évet szentelt életéből ennek
előállitására. A játék egy bűvészt ábrázol, ki ke-
leties öltönyben jelenik meg a nézők előtt, mel-
lette az asztalon kis szelenczék vannak, melyek-
ből a mutatvány alatt szükségelt tárgyakat veszi
ki.—Előveszi rézpoharait, s megmutatja az alatt
levő labdákat, melyek egyszer eltünnek, más
izben ujra előkerülnek, majd egy helyre kettőt
vagy hármat varázsol; a hol egy sem volt, ott
gyüjti össze a labdákat. A nézők kihívására a kis
bűvész jobbra-balra forgatja szemeit, mosolyog,
szerényen lesüti szemeit, meghajlik. Az asztalról
nemcsak fölemeli a poharakat, de még kezét is
kiterjeszti, hogy meggyőzze a nézőket arról, hogy
kezében nem rejteget semmit, s igy folytatja bü-
vészetét. Ezután kis termét bezárja. Az asztalon
ujra kopogtat, előtűnik egy tojás, melyre, hogy
a figyelmet arra fordítsa, ujjával mutat, megérinti
a tojást, s abból egy kis madár röpül ki, egy
nótát fütyül, szétterjeszti zománezozott szárnyait,
s aztán ujra visszaröpül a tojásba. A kis bűvész,
mosolyog, hajlong, kacsint, s a tojás eltünik.
Ekkor ismét bókol, tudtára adva a közönségnek,
hogy a mutatványnak vége. A kis bűvész magas-
sága csak három hüvelyk, s büvészeti tárgyai
hozzá arányositvák. Fehérre festett czintáblán
áll, s ez alatt rejtvék el a gépezet titkos rugói.

A játék művészete naponként halad. Csak
menjetek most karácsony ünnepét megelőzőleg
egy játékos boltba, még a legkomolyabb ember is
gyönyörüséget talál e hitványságokban. A mű-
vészet még a játékot is komolyan veszi, s nöm
tart játéknak semmit som, hol alkotó erejét mu-
' áthatja ki. K. T. K.

A deczember 12-iki teljes napfogyat-
kozás.

A legnagyszerűbb természeti tünemény, me-
lyet az ég boltozata fölmutatni képes, egy teljes
napfogyatkozás. E pompás jelenség egyszersmind
a csillagászatra nézve is annyiban igen fontos, a
mennyiben leginkább előmozditá a csillagászok
abbeli törekvését, hogy a napnak, e tündöklő csil-
lagnak, valódi természetét megismerhessék.

Ez égi tünemény a mily meglepően szép, épen
oly ritkán szemlélhető egy bizonyos, meghatáro-
zott helyen;láthatósága helyét folytonosan változ-
tatja. Igy például Londonban, időszámításunk
1000-ik évétől az 1900-ik évig — tehát kilencz
évszázad alatt — csupán két teljes napfogyatko-
zás volt látható; egyik 1140-ben, a másik 1715-
ben; Párisban szintén kettő: 1654-ben és 1724-
ben, és a jelen században csupán csak az 1842-ik
évi teljes napfogyatkozás volt Francziaországban
szemlélhető s több nem is lesz ebben a században.

A teljes napfogyatkozások hajdanában rop-
pant ijedelmet okoztak; az első ilyen tünemény,
melyről a történetírás is megemlékszik, Kr. e. a
610-ik évben szopt. 30-án Kis-Ázsiában mutatko-
zott, épen abban a pillanatban, mikor Media és
Lydia népei között elkeseredett véres csata folyt ;
a két hadsereg a rémülot miatt azonnal fölhagyott
az öldökléssel, s a két nemzet, az istenek közvet-
len közbeavatkozása felől teljesen meg lévén
győződve, tartós békét kötött egymással. Ime
minő jó oldala is volt a legrégibb idők naiv tu-
datlanságának I

ül



Huszonöt évszázaddal később: 1870. decz. I
22-én Algirban kellett egy ily teljes napfogyat-
kozásnak előfordulnia, mely alkalomra, Európa !
kitünőbb csillagászai és természettudósai már tiz ;
évvel előre készültek és rendeztek légyottat a j
franczia birtokon. De a mult deczemberben Páris •
ostrom alatt állott s a franczia tudósok Párisba ]
voltak zárva. Már azon a ponton állt a dolog, '
hogy az idegenek a szives és udvarias házigazda ;
nélkül fognak Algírba utazni, a mikor egy lég- |
gömb segélyével a még fiatal, de máris oly nagy
hirü csillagásznak, Jansser.-nek sikerült a németek
ostromló hadvonalai fölött a fővárost elhagyni és
Francziaországot az algiri találkán a lehető leg- j
méltóbban képviselni. |

A már emlitett kis-ázsiai napfogyatkozás!
nem volt az egyetlen, a melynél a népeknek e '
tárgy körüli tudatlansága jó eredményt szült.
Mindnyájan ismorjük a Kolumbus Kristóf hires
kalandját Jamaika sziget vad bennszülötteivel,
kik legénységét s őt magát is egész kíséretével
együtt ép le akarták mészárolni, midőn az általa
már előre tudott és nekik megjósolt
holdfogyatkozás hirtelen beállta ugy
megrendité őket, hogy azonnal meg-
hunyászkodtak. A médok és lydiaiak :
megijesztéséro teljes napfogyatkozás j
volt szükséges. Kolumbus a karaibo-
kat egyszerü holdfogyatkozással is
páni rettegésbe hozta: ime a két :

nemzet közt létező különbség ! >
Egyébaránt a polgárosultabb

népek sem voltak sokkal okosabbak ;
XIV. Lajos idejében, az 1654-ki
napfogyatkozáskor a párisiak nagy
bölcsen pinezéikbe rejtőztek el.

E félénkség lassanként elenyé- •
szett; az idők elmultak, mikor a :

khinaiak dobokat vertek és borzasz-
tóan orditoztak, hogy a napot vagy
holdat kiköpessék a sárkánynyal,
mely — hiedelmök szerint — azokat '
elnyelvén, elhomályositá, s lángjai-
kat kioltá.j 1850-ben a teljes nap-
fogyatkozáskor Hawai sziget benn-
szülöttei, a kanakászok, a helyett,
hogy megijedtek volna, egészen nyu-
godtan szemlélték a pompás tüne-
ményt megfüstölt üvegdarabokon ke-
resztül, melyeknek kormával egé
szen bemázolták magukat.

1868-ban, mikor Ázsiában nagy-
szerü napfogyatkozás volt, a hinduk,
a kik oly sokáig ellenségei voltak
mindennek, mit az európaiaktól ta-
nulhattak volna, előro értesittetvén
a tüneményről az angolok által, oze-
renként gyültek össze az oly he-
lyekre, hol az látható volt. Ekkor
történt, hogy a siami király ogész
udvarával átköltözködött birodal-
mának egy oly távoleső vidékére,
mely az olhomályosodás öve alá
esett, s — közbevetőleg legyen
mondva — ő siami felsége e vad,
mocsáros helyen oly betegséget ka-
pott, melyben csakhamar meg is
halt, mig az ugyanoda utazott euró-
paiak egészségesen tértek vissza.

Az 1706-ki napfogyatkozás, me-
lyet Montpellierben és Bernben
szemléltek, az elsö, melyet tudomá-
nyosan is loirtak, s azóta a tudósok
folytonosan élénk figyelemmel kisérik e természeti
tüneményt. 1815-bon Louvillc franczia akadémi-
kus Londonba ment Halley-hez, a hires angol
csillagászhoz, hogy az az évi napfogyatkozást
együttesen figyelhessék meg. E tanulmányozások
1724-ben Párisban tovább folytak.

Az 1842-iki napfogyatkozás, mely egész Eu-
rópát keresztül metszette, uj korszakot jelzett a
csillagászati fölfedezések történetében; Aragó a
kitünő csillagász és természettudós már jó olőre
figyelmezteté a tudományos világot e szép tüne-
ményre. Az egész tudós Európa kövotto fölhivá-
sát; minden országban a legjelesebb csillagászok
vizsgálták az elhomályosodást a spanyolországi
Barczellonától kezdve egészen az Oroszországban
fekvő Liepeskig s a legváratlanabb és legrendki-
vülibb fölfedezésekre jutottak.

A természettudósok már ekkor átlátván, hogy
a teljes napfogyatkozások észlelése legbiztosabb
mód arra nézve, hogy ama fénylő, sugárzó gömb-
nek, mely meleget,' fényt, tenyésztő életet áraszt
szét a földön, belső mivoltát és természetét meg-
ismerhessük, nem rettentek vissza bárminő távoli
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utazás gondolatától sem, csakhogy e rövidtartamu
tüneményt szemlélhessék, mely ami égövünk alatt
nem tarthat tovább hat percznél, s még kedve-
zőbb holyen t. i. az egyenlítő alatt sem nyulhatik
félnegyed óránál hosszabbra.

Ez időtől fogva minden előfordult napfogyat-
kozás alkalmával fölkeresé egy-két európai és
amerikai csillagász az oly helyeket, honnan e szép
tüneményt legbiztosabban lehesen vizsgálni.

Az utóbbi három év mindenikében volt egy-
egy teljes napfogyatkozás, melynek észlelésére
minden országból vállalkoztak tudósok. 1868.
aug. 18-iki különösen igen alkalmas volt a vizsgá-
latokra, mert az idő minden észlelési állomáson de-
rült és igy kedvező volt. Ekkor tette Janssen, a
már emlitett franczia csillagász, azt a nevezetes
fölfedezést, hogy a nap körül folytonosan iszonyu
lángfelhők hullámoznak, s ő találta föl azt a mó-
dot is, melynél fogva a lángfolhőket mindenkor
látni lehet. Ez korunk egyik legnagyobbszerü
fölfedezése, mert azáltal előbb-utóbb majdnem
biztosan eljuthatunk azon hatások és befolyások

percz volt, és igy épen kétszerte hosszabb, mint a
mult deczember 22-ikié vala. Anglia roppant ké-
szülődéseket tett annak megvizsgáltatására.

Azon tudósok, a kik az 1868-iki fogyatkozást
észlelték, most j is elutaztak — legalább tervben
igy volt megállapitva — e nagyszerü látvány
színhelyére. Tennant, Herschell kapitány (e
kitünő családból már az ötödik csillagász), Lo-
ckyer, ki a nap természeti alkatáról oly nevezetes
fölfedezéseket tett, s más kitűnőségek készültek
észlelni, a decz. 12-ki nagyszerü tüneményt Indi-
ában és Ceylon szigetén. Anglia gyarmatai sem
akartak hátra maradni az anyaországtól a tudo-
mányos buvárlatok eme küzdterén ; Melbourne
hatalmas expediczióra készült, Madrás hasonló-
képen. A németek és francziák, ez utóbbiaktól
ismét Janssen, Jáva szigetére utaztak, hogy ott
a fogyatkozást figyelemmel kisérjék. E kedvező
alkalmat már csak azért is kár lett volna elsza-
lasztani, mert igen sok idő telik el, mig ujból egy
ilyen fogja magát előadni. S. L.

Egy?eleg.
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ismeretére, melyeket a napfoltok — valószinüleg
az emlitett lángfelhők helyenkénti és időnkénti
óriási mérvű megszakadásai — földünk villanyos
és delejes állapotára és ennnélfogva időjárásunkra
is gyakorolnak.

E hó 12-dikén ismét volt egy igen szép,
teljes napfogyatkozás, miként a mellékelt ábra
mutatja, melyen a hold által földünkre vetott
sötét árnyék s az ez által előidézett napfogyat-
kozás terjedelme van föltüntetve. E napfogyat-
kozást csupán az Arab-öbölben, India déli csú-
csán, az Indiai-oczeán északi és Jáva sziget déli
részén, továbbá Ausztrália száraz földének északi
partjain s a Csöndes-tenger nehány szigetein le-
hetett a maga nagyszerü teljességében szemlélni.
A teljes elsötétedés Arábia délkeleti partvidékéhez
közel aPersiai-tengerben (Arab-öböl) kezdődött s
a Csöndes-Oczeán szigetei között enyészett el. A
részleges napfogyatkozás határai az egyenlítőtől
északra s délre — miként rajzunkon szintén kive-
hető — természetesen jóval tovább terjedtek, de
nálunk Európában még abból sem volt látható
semmi. A teljes napfogyatkozás tartama négy

— (A vasuti kocsik füthetó'sé-
géről.) ,,Egy sárospataki diáktól"
a következő kis czikket vettük: „A
vasuti kocsik füthetőségének kér-
dése napirenden van, mindenfelől
halljuk az óhajt: „mily pompás
lenne az utazás a vasuton fütött
kocsikban!" s o tekintetben többé-
kevésbbé alkalmas eszközök életbe-
léptetése után láttak, de amelyek
— a tapasztalás tanusága szerint —
mind alkalmatlanoknak bizonyultak
be, legalább eddig átalános ér-
vényre nem emeltethettek. Álljon
itt erre nézve egy igénytelen eszme;
ha életre való, fejtsék ki s alkal-
mazzák, a kik arra hivatva vannak.
Átalánosan ismeretes tény, hogy a
mozgás és súrlódás által kifejtett,
u. n. erőmüvi (mechanicai) erőt
hővé változtathatjuk, ha ezen erő
által oly kereket hozhatunk moz-
gásba, mely egy tömör fakupot, vala-
mely rá illő üres fémkupban forgat,
ez esetben ugyanis a fémkup annyira
fölmelegszik, hogy általa egy szobát
(s igy a vasuti kocsikat is) kényel-
mesen befüthetni. Ebből indulva ki,
ha a vaggonokat ily kup-készülék-
kel látnók el, melynek fakupját egy
a sebesen forgó kocsikerekokre al-
kalmazott szij hozná mozgásba, a
fémkup fölmelegednék, s a körü-
lötte levő levegőt megmelegithetné;
a meleg levegő a hideg levegőnél
könnyebb levén, amannak helyére
törekednék, emezt a fémkup felé
hajtaná, mely ismét fölmelegedve,
oly légáramlatot hozhatna létre,
mely a vasuti kocsikban levő le-
vegőt egészen fölmelegithetné; szó-
val e készülék segitségével, min-
den nagyobb baj és fáradság nél-
kül a vasuti kocsikat kényelmesen
be lőhetne fűteni!" — Eddig az in-
ditvány. Valoat quantum valere
potest.

** (Állat-kórház.} Londonban
külön kórházat nyitottak hasz-

nos négylábú állatok és madarak számára. Mr.,
Brown dublini lakos hagyatékából, ki e czélra
40,000 font sterlinget hagyott hátra. Az ol-
vasó ne gondolja, hogy ez ismét egy angol kü-
lönczség minden czél nélkül, mert valódi czélja
azon betegségeket kimutatni, illetőleg tanul-
mányozni, melyek ember és állát közt azono-
sak, s ezáltal a pathologia tudományát jobban
megvilágítani, mint most áll. A kórház vezetője
dr. Burton-Sanderson tanár, a londoni egye-
temtől.

** (Iszonyu orkán.) Kanadában és környékén
okt. hóban oly borzasztó förgeteg uralkodott, hogy
a halifaxi kikötőben, mely a világ legszebb és
legbiztosabb réve, 31 hajó szakittatott el horgo-
nyától. Montrealban pedig a Sz. Lorencz templom
tornya omlott alá romboló erővel. Main tarto-
mányban a szélvészhez még oly nagy esőzés is
járult, hogy 9 láb magasan állott a viz, s a hida-
kat összerontotta.

Irodalom és művészet.
** ( Hírlapirodalom.) Deczember, az év

utolsó hónapja az uj lapok keletkezésének idő-
szaka. A levegő most is tele van laptervek-
kel. Uj évkor az uj lapok egész halmaza ké-
szül megjelenni. Milassin Vilmos ügyvéd „Reg-
geli lapok", gr. Bethlen Olivér „Középpárt",
Pázmándy Dénes „Dolejtü" czim alatt politikai
napilapot akarnak kiadni. Kecskeméthy Aurel
„Magyar politika" czimü, kis alaku napilapot
indit. Az általa szerkesztett „Kákái Aranyos
heti krónikájá"-nak czime „A politika heti króni-
kájáéra változik, s szerkesztője Földi Géza,
főmunkatársa Toldy István lesz. — Gr. Csáky
Gyula és Zombory Lipót „Testvér," Simonyi
Ernő ,,Szombati Lapok" czimmel hetilapokat
inditanak. — Tó\ölgyi Titusz „Csodabogár"
cz. szélsőbaloldali, Lonkay és Kuthon „Mátyás
deák" cz. klerikális élczlapot adnak ki. „Súgó"
czimmel szinészeti vándor élezlap fog megjelenni,
melynek szerkesztője Kőmives Imre szinigazgató
lesz. — TercesvárttKakujai Gy., az „Ellenőr" volt
munkatársának szerkesztése mellett, Nyíregyházán
,.Szabolcs" czimmel keletkéz k uj hetilap. Gyön-

győsön egy Ézerro három lapot terveznek: egy ellen-
zékit és egy jobboldalit, továbbá egyet a kézmű-
ipar köréből. — A fővárosban megjelenő szaklapok
két közlönynyel szaporodnak: „Magyar Nyelvőr"
czim alatt Szarvas Gábor az akadémia megbizásá-
ból nyelvészeti folyóiratot szerkeszt; Ráth Mór
tanügyi havi folyóiratot ad ki. — A „Keresztyén
család" czimü hetilap mutatványszáma megje-
lenti-, szerkesztik: Farkas József és Kovács Al-
bert, protestáns családok számára. Társadalmi lap
lesz, vallás-erkölcsi iránynyal. A mutatványszám-
ban egy kedélyes hangu költemény is van : „Az
öreg pár," Dömötör Jánostól. Az egyház és iskolai
életnek rendes rovata lesz benne. Ára ege3Z évre
2 frt. — A „Gyors-Posta," „Magyar Ujság" és
„Szabad Egyház" politikai napilapok megnagyob-
bított alakban fognak megjolenni. •— A Heckenast
Gusztáv kiadásában megjelenő „UjRegélő" czimü

T Á R H Á Z .
jó ismerősére. Az igaz, hogy a magyar zene ter-
mészetes organuma: a vonós hangszer; a hegedű
sirja csak el igazán a magyarnak örömét, buját, de a
zongorán is lehet a sokból legalább keveset vissza-
adni, a nélkül, hogy csárdásból polka, lassu ma-
gyarból halotti induló válnék. Hány zongorázónk
van, ki amugy magyarosan pengeti el nemzeti ze-
nénket, magyar érzést, magyar fölfogást tesz já-
tékába! — S ott van a czimbalom — a magyar
zongora, mely kimutatja ama tökéletesb hangsze-
ren, a zongorán, magyar zenénk reprodukeziójában
követendő módszert is.

Ezuttal négy csárdást mutatunk be Tisza
Aladár szerzőtől: „Tárna vize lassan folyik [medré-
ben" (ára 60 kr.). Lassúja átalán ismert, kedvelt
népdal. Frisse igen gyenge csárdás, mindkettő
könnyü átiratban. — „Besenyői lakodalmas", ke-
vésbbé ismert dallamok, csinált magyarsággal,
nem épen könnyü modorban szerkesztve (ára 60
kr.). — „Népszerü csárdások gyüjteménye", I. füzet
(ára 1 frt). Két régi csárdást: a „Szegény paraszt
csárdás"-t és a „Nyisd ki rózsám" népdal után
készítetteket tartalmazza,könnyü átiratban ugyan,
de meglehetősen elmagyartalanitva is. — „Ejnye,
ejnye azt a betyár", mindannyi közt dallamra és az
átirásra nézve is legsikerültebb. Frissében a Tárna
vize folyik, csakhogy sebesebb ütemben, mint a
fentiben. Lassúja is gyönyörü magyar dal, olyan
igazi láb alá valo. (Ára 60 kr.)

Ugyanazon kiadónál jelentek meg: Leybach
F. zenekar mestertől: „Fantaisie eíegante" Gounod
Faustjából (ára 1 frt) egy pár ismort dallam, még
ismertebb alaku változatokkal a szokásos szalon-
darabok modorában. Benne van Siebel dallama is,
a gyönyörü operának e legelkoptatottabb darabja,
és a Faust és Mephisto közti nagy kottős. —
Rosensweig Adolf, orpheumi kapellmeisternek
„Chansonetton-Quadrille"-jo nem er 60 krt. —
Nem sokkal érdetnesb kollegája: „Pester Leben"
Polka-Mazur, Wilhelm Krohn-tól. Ára 50 kr. Leg-
többet ér a czimlap — és az se sokat. — „Man-
dolinata", Paladilhe E. dala, átírva zongorára
Cramer (5. által (50 kr.). Ez eredeti, rendkivül

•szépirodalmi folyóirat "azon előnyös "változáson kedves dalt közönségünk Ullmann I-ső hangver-
' hogy jövőre az eddigi 5 ives füzetek s e nyéből ismeri, melyben azt Monbelli, a nagy

' • ~ • , • m ű v é g z n ő ) énekelte, és e dalt maga kisérte is zon-
gorán. Annyi eredetiség, annyi költészet van e

megy át, nogy j .
helyett 6 ivnyi vastag füzetekben fog megjelenni,
s tartalmát mind a hat iven jól megválogatott
regények képezendik. Előfizetési ára marad az
eddigi: félévre 3 frt., egész évre 6 frt. A „Vasár-
napi Ujság" és „Politikai Újdonságok" előfizetői
a „Regtlőt" félévre (3 ft. helyett) 2 frtért; egész
évre (6 ft. helyett) 4 frtért retdelhetik meg.

** (Elöfizetési felhivások.) A debreczeni főis-
kola önképző köre előfizetést hirdet a szerencsét-

len véget ért Zsutay János költeményeire. A
kiadvány tiszta jövedelme a törvényes őröl ősök
beleegyeztével, fele részben a költő szegény anyjá-
nak adatik át, másik fele pedig cz önképző társu-

kis dalban, hogy örömmel láttuk csinos átiratát
zongorára. ,.

Végre „Apotto"-n&k, egy uj zeneműtol)sirat-
nak I-ső számáról emlékezünk meg, melynek szer-
zője és kiadója Fellegi Viktor, és melynek czim-
lapja hazánknak majdnem összes zeneszerzőit em-
liti munkatársakul, a legkülönfélébb irányuakat,
rendszerűtket, egymás mellett alphabetikus sor-
ban. E zenefolyóirat megjelenik minden hó I-ső és
15. napján 2—2 ives füzetekben, ára egész évre 5
frt, negyedre 1 frt 25 kr., egyes szám 50 kr. Ki-nak adatik át, másik fele pedig cz önképző társu , I n i ; I 1 C g ) c u l c A ,x„ *„ „*., -o., ---

lat javára marad „Zsutay alapitvány' czimen. A i állitása elég CSÍKOS, nyomása tiszta. Az első füzet
tüzet, a költő életrajzával ellátva, mintegy 10— l l i változatos tartalmu, van benne „magyar műdal"
ivre terjed, s a jöv ő év februárjában jolenik mög. ] Ábrányi Kornéltól; egyveleg az ,,Árny"-ból Pe-
Előfizethetni füzött példányra 1 frttal, diezpél- tényi Ő.-tól, Gondoletta, Fanni-polka és a végén
dányra 2 forinttal, Beczner Frigyes önképző tár- i e g y dal négy férfihangra. Tehát több mint elégféle
sulati elnöknél Debreczenben, a főiskolában. — ! a jgy mindenki megtalálja a mit keres. Ajánljuk
Dobránszky Péter kolozsvári jogtaiiár „Társadalmi j e „álunk hézagpótló vállalatot zenekedvelőink
bajaink különös tekintettel az öngyilkosságra" j figyelmébe; bízunk életrevalóságában, de oz nem
czimü röpiratra nyit előfizetést. A füzet decz. '• „{},„ Vm nincs hozzá nártolás; minél nagyobb ez,elég, ha nincs hozzá pártolás; minél nagyobb ez,

annál többet és jobbat adhat a szerző és kiadó is
közönségének.

czimü röpiratra nyit előfizetést. A füzet
20--áig jelen meg s megrendelhető 70 krjával
szerzőnél Kolozsvárt.

© (Uj zeneművek.) A múzsákra nézve kedvező
téli idény beköszöntését azon számos uj zenemü
is ielzi, melyek zeneműkereskedéseink kirakatai- , .
ban - mint bármely más divatezikk, régi társaik ! ** (A magyar tud. akadémia) harmadik osz.
helyét elfoglalták; nehány hónapra, avagy csak j tályának decz. 11-én ta.rtott^üléeen, Toth Agostoi

Közintézetek, egyletek.

hétre terjedő uralmuk tünékeny voltát szines czim-
látszanak

íton
levelező tag tartá székfoglaló értekezését: „A

LV^WV* ^ ^ „ ^ » , földkép készítésének jelen állásáról.;' Érdekes
pótolni. A vén klasszikusok ilyenkor háttérbe j volt a tudományok csarnokában látni a honvéd
szorulnak, de fényük maradandó s a divat áram- ! törzstiszti egyenruhát, miben az értekező megje-
latától független. Dicséretre méltó mindenesetre ! lent. Az akadémia körébe a hadászati tudomány
a szorgalom, melylyel Táborszky és Parsch urak | kezdet óta fel van véve, sőt erre külön alapit\á-
feiadóftisztüknek megfelelnik; a quantitas ellen | nyok is vannak, — de a tér régóta parlagon
gemmi kifogásunk nem lehetne és a sok l: őzt akadj hever. m'^ i -t-i -i««> m w , » „ «* ntt.il
egy-egy — jobb is. A mily szorgalmas kiadók a
most nei ezottek, oly szorgalmas szerző Tisza Ala-most nei ezottek, oly sorg ő Tisza A
dár ur, kinek kivált magyar népzenénk terjesztése
körül tagadhatlan érdemei vannak, csak ne vet-
kőztt tné ki anny'ra magyaros jellegükből legszebb,

^v.v.*. Tóth honvédezredes különben oz úttal
' nem tis2tán hadí'szati dolgokról beszélt, hanem

mint a miniszterium küldötte az antverpeni geo-
graphiai kongresszusra, ott gyüjtött tapasztalatait
adta elé a térképekről. A kiállitáson, mint emli-
tette, legszebb volt a régi atlaszok gyüjtemónye,

res'eredetibb"'népd8lani'kat", csárdásainkat? Isten ! melyben' Ptoíomeus kosmografiájn is több pél-
bizony, sokszor alig ismer az ember bennök régi I dányban volt képviselve. Ezenkivül volt még egy

példány 1485-ből, mely a régiek földrajzi ismere-
teit Amerika fölfedezése előtt ismertette. A brüsz-
szeli királyi könyvtár is állitott ki több becses ré-
giséget. Ezután áttért értekező a mappák készité-
sének ismertetésére. A térkép lehet tájkép-ábrá-
zolás, mely a területet egy oldalról mutatja bej
vagy pedig lehet fekrajz, mely oldal- vagy füg-
gélyes világítással készül. Egy földképnél szüksé-
ges, hogy mathematikailag pontos legyen és jó
képet adjon, mely az érzékekre hasson. A térké-
pek készítésénél a vegytan néhány év óta nagy
szerepet játszik. A magyar helyszínrajzi osztály
térképo az antverpeni kiállitáson érmet és okleve-
let nyert. Beszélt még az iskolai domború térké-
pekről, melyekon pontos mérés nem található, 8
végre kitünő értekezését azzal fejeztébe, hogy föl-
szólittassék Hunfalvy János, alakítson geographiai
társulatot. Tóth után Szily Kálmán értekezett „a
Hamilton-féle elv és a mechanikai hőelmélet má-
sodik főtételéről." Harmadik értekezésül Than
Károly r. tag Balló Mátyástól „a pestvárosi főre-
áltanoda vogyműholyéből" némely ujabb vegyé-
szeti kisérletek ismertetését adta olő.

— (A londoni magyar munkások egylete) ne-
vében Hajdukovics Károly titkár köszönetet nyil-
vánit a londoni nemzetközi tárlatnál működő ma-
gyar kir. bizottságnak az egylet könyvtárába át-
szolgáltatott következö tárgyakért: „10 kötet ma-
gyar, 4 k. német könyv, 7 füzet folyóirat, 4 füzet
olvasó könyv, egy magyar és egy német album,
16 drb. hangjegy, 7 kőnyomatu lap, 2 drb. térkép
és egy kisded földteke."

— (Fölhívás.) A bécsi magyar egylet szel-
lemi összeköttetésbe óhajtván lépni hason külföldi
egyletekkel, fölkéri azokat egyleti czimök s helyi-
ségök tudatására, ezt illető tudósításukat a „bé-
csi magyar egyletnek Wien, Neubau, Spindler
Gasse Nro 6, Lutzers Gasthaus" czimezvén. —
Bécs, 1871. decz. 10. — Cservenyák Károly, titkár.

Egyház és iskola.
** (Az egri érsek) Bartakovics Béla az „an-

gol kisasszonyok" egri intézetében négy leányka
növeltctésére 16,000 frt. alapitványt tött oly ha-
tározott kijelentéssel, hogy ez alapítványát az egy-
házmegyéhez tartozó Heves-, Borsod- és Szabolcs-
megyéből, nemkülönben a Jász-, Kun- és Hajdú-
kerületekből egy-egy általa kinevezendő növen-
dék élvezze.

** (Udvardy Géza) szókes-fehórmegyei pap,
mint a,,Szabad Egyház"-ban'olvaSsuk, a csalhatat-
lansági dogma miatt kápláni állomásától megvált.

** (Dr. Hatala Péter,) a pesti egyetem hitta-
ni karában az ó-szövetségi szentirás tanára, ki
mint a „Szabad Egyház" szerkesztője lapjában
az ó-katholikus álláspontot foglalta cl ( a meny-
nyiben a vatikáni zsinat tételeit el nem fogadja, &
syllabust visszautasitja és a coolibatus ellen egy ti-
ncsen felszólal), több lap által közölt hir szerint
exkommunikáltatott. (A ,.Sz. E." azonban e hirt
alaptalannak mondja.)

** (Strossmáyer alávetése.) Mint a „Volks-
freund"-nak Rómából irják, Strossmayor diáko-
vári püspök odaérkezett, hogy teljes alávetését a
vatikáni zsinat határozatai alá előkészítse. A püs-
pök már külön kihallgatáson fogadtatott a pápa
által. Strossmáyer az ellenzéki párt egyik legszí-
vósabb tagja volt, s most ő is meghajol a csallia-
tatlansági dogma előtt.

** (Az evangelikus árva-egylet) igazgató-vá-
lasztmánya tudomásra hozza, hogy az árvaház
karácsonyi ünnepélye, magyar és német szavala-
tokkal, e hó 24-kén d. u. 4 órakor tartatik meg az
egylet helyiségébon. Ez alkalommal — a növen-
dékek buzdítására — karácsonyfát is állitanak föl,
melynek földiszitéséhez az egylet női választ-
mánya köszönettel veszi a könyör-adományokat.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
i ** (A bécsi világkiállitás) magyarországi bi-
i zottságát a kereskedelmi miniszter kinevezte. Van
I 115 központi, s 161 vidéki tagja. Amazok közt
| művészek, intézeti igazgatók, műbarátok, képvi-
j selők, politikai lapszerkesztők, stb., emezekben
| pedig gazdasági egyletek elnökei, gyárnokok, ipa-
S rosok, kereskedők, földbirtokosok bő számmal
' vannak. — A bizottság elsö ülése decz. 17-ikén.



délelőtt 10 órakor lesz a Hungária-szálloda nagy
termében.

f (Jéggyár.) Hirschhr Móricz és társai Poa-
ten egy kizáró szabadalommal ellátott mestersé-
ges jéggyárat állitanak fől, mely a meleg évszak-
ban a természetes jéggel kristálytisztaságra és
tartósságra felérő nyers jéggel fog koreskedést
űzni. A gyár egyszersmind a külföldön nagy fo-
gyasztásnak örvendő „caraffes frappées"-kat (pa-
laczkjegot) fogja a nap minden részébon szolgál-
tatni. E 400 mázsás gép egyes alkatrészei már
Pestre érkeztek, és kezelése meg is szemlélhető.

Balesetek, elemi csapások.
** (Megfagyott emberek.) A teljes szigorral

beállott hideg időnok már több emberélet esett ál-
dozatul. Pénteken reggel a tiszai vasut mentén,
Debreczen s Hadház között egyik őrház mellett
egy ember a hótól egészen ellepve s megfagyva
találtatott. Pesten is már két szegény embert ta-
láltak megfagyva.

**„, (A füsttől megfuladtak.) Valpón egy öz-
vegy asszony (Stahl Erzse) 18 éves leánya és 8
éves fia éjjel a füsttől, melyet a kemenezére tett
tök magok meggy uladása okozott, mogfuladtak.

Mi ujság ?
** (Toldy szülőházának felirata.) A Kisfaludy-

társaság bizottsága, melynek feladata volt a Toldy
szülőházára teendő emlékkő alakját s a bele vé-
sendő felirat szövegét megállapitani, e tisztében
eljárt. A szöveget következőleg állapitotta meg:

„ Buda város hatósága Toldy Ferencznek, a
magyar irodalomtörténet megalapítójának, a
Kisfaludy-társaság által 1871. november 12-én
rendezett ötven éves irói ünnepélye alkalmából ez
emlékkővel jelölte meg a házat, melyben ő 1805.
aug. 10-dikén született."

** (Eötvös-szoborra) a képviselők közül sokan
gyüjtenek, s némelyiknek ivén máris két-három-
ezer forint van.

x* (Csatorna a jég között.) Az Első szab.
Dunagőzhajózási társaság a budai oldalon a láncz-
hídtól egész Óbudáig csatornát nyittat, hogy azon
a Pesten alul még kinlevő hajóit a hajógyárkikö-
tőbe biztonságba hozhassa. A rendkivül nehéz
munka, melynek itt szokatlan látványa, tömérdek
nézőt csal ki a partra, mái- a budai élelemraktá-
rig haladott.

** (Nyiry Jóssá) Orsz. képviselő és minisz-
teri tanácsos, mint az „Ellenőr" értesül, a döb-
lingi tébolydába szállittatott. Az utóbbi napokban
az őrültségnek oly szomoru jelei mutatkoztak
rajta, hogy szükségképen orvosi gyógykezelés alá
kellett adni.

** (Kinevezés.) Rácz József kir. tanácsos és
a pesti postaigazgatóság ideiglenes vezetője pesti
postaigazgatóvá neveztetett ki.

*• (József főherczeg) f. hó. 13-dikán Bécsbe
totte át téli szállását. Kik honvédügyekben hozzá
szándékoznak fordulni, leveleiket a Koburg-palo-
tába (Seilerstrasse) czimezzék.

** (Egy amazon.) Pasche Mária asszony, ki
az 1848/49. évben mint huszárhadnagy küzdött a
honvédhadsereg soraiban férje oldala mellett, ki
főhadnagy volt,egészen elszegényedve lcvén,folya-
modott a honvéd-segélyző egylethez; folyamodvá-
nya a budai tanácshoz utasittatott.

** (Farsangi krónika.) Az idői farsang, da-
czára rövid tartamának, nagy élénkségnek fog
örvendeni, mint azt a vigadóban tartandó bálok
következő programmja mutatja: Jan. 7-én a ma-
gyar gazdasszonyok egyletének bálja; 13-án a
pesti leány-növeJdék gyermek-bálja; 14-én a pesti
nőegylet bálja; 17-én a jogászok bálja; 21-én az
izraelita nőegylet-bálja; 22-kén az orvostanhall-
gatók bálja; 23-án a pinezéreket segélyző egylet
bálja; 24-kén a műegyetemi hallgatók bálja;
27-én a csolnak-egylet bálja: 28-án álarezos bál;

646

febr. 1-én az ifju kereskedők egyletének bálja;
2-án álarezos bál; 3-án korcsolya-egylet bálja;
4-én álarezos bál; l l , 12, és 13-án bohócz -esté-
lyek; 14-én a farsang eltemetése és nagyszerü
áldomás. Ezeken kivül is tartanak ugyancsak a
vigadóban több bált, melyek napjai meghatározva
nincsenek.

** (A hatvani-utezaiasfalt-burkolat) czélszerü-
sége és kényelmessége csak most e havas, jeges
időben tünik ki igazán. Mig a járdák másutt si-
kamlósak, gödrösek,— itt valóságos élvezet a sé-
ta. Könnyen megérthető tehát, hogy a váczi-utczai
bolttulajdouosok folyamodtak a városhoz az iránt,
hogy utczájuk e rendszerben köveztessék ki. Mond-
ják, hogy Debreczen városa is ezzel szeretné föl-
csoréltetni költséges és veszedelmes faburkolatát.
— A hatvani-uteza kocsi-utját ölenként 40 frt,
járdáját pedig 20 frtért asfaltirozták 15 évi jótál-
lás mellott.

** (Gonosztevők fényképei.) Budaváros kapi-
tánysága kérvényt nyujtott be a főváros tanácsá-
I102, hogy a börtönben levö nevezetesebb gonosz-
tevőket lefotografiroztathassa, szükség esetén
sokkal hamarabb vélvén nyomába jutni az egyes
gonosztettek elkövetőinek. — A tanács helyeselte
a kérelmet és helybenhagyta.

— (Fölhívás karácsonyi cs uj-évi adako-
zásra.) Közeledvén a karácsonyi és uj évi ünnep-

j napok: kötelességet teljesítek,midőn ezennel ada-
kozásra hivom föl a nemeskeblü emberbarátokat,
kérvén őket, hogy gyakorolják a sziv egyik leg-
nemesebb érzelmét, a jótékonyságot, a pesti sze-
gény gyermek-kórház irányában is, a szegény beteg
gyermekek fölviditására. Pénzbeli kegyes adako-
zások átvételével Czanyuga József ur az egylet
pénztárnoka (lakik a nemzeti muzeumban föld-
szint 13. sz. a. ), más egyéb adományok átvételé-
vel pedig a kórház főápolónője Merényi Ferencz-
né (lakása a kórház épületében ősz-uteza 2. sz. a.)
bízattak meg. — Az adakozások, ellenőrzésül,
hirlapilag közöltetni fognak. — Elnöki megbízás-
ból közli. — Pesten, 1871. évi decz. 11-kén Halász

\ Dezsö, egyleti titkár.
; — (Halálozások.) Hoványi Ferencz nagy-
| váradi kanonok és pápai praelatus dcez. 11-kének
: éjjelén Nagy-Váradon 55 éves korában meghalt.

A boldogult irodalmi munkássága folytán 1858-
; ban a magyar akadémia tagja lett. Nagyobb müvei
voltak: „Olasz utam" 2 kötetben, a „Fensőbb

I katholiczismus elemei és „Ujabb levelek a fensőbb
' katholiczismusról'4 4 kötetben. A boldogult az
; 50-es években az uralkodóháznál a magyar nyelv
• tanára volt. — Torontálmegye Csenei községében
I e napokban hunyt el 82 éves korában Vuchetich
; György, egy régi katona, ki részt vett a lipcsei és
i Waterlooi ütközetekben is, 1813-ban pedig Murát
| herczeg seregében küzdött az oroszok ellen, s több
i sebot kapott. Maria Lujza császárné testőrségében
| is szolgált Párisban. 1820-ban tolepedett le Cse-
j nőiben s 51 évi házasság alatt 20 gyermek atyjává
i lett. — Barkassy Imre volt magyar kir. udvari
| ágens e hó 4-kén hunyt el Álgyesten 67 éves ko-
| rában. — Tarczalon, Zemplénmegyében e hó 5-én
j hunyt el Mészáros Simon volt honvédőrnagy 66
i éves korában. Munkás, becsületes férfiu volt, ki
• sokat küzdött az élet viszontagságaival.

; Nemzeti szinház.
: Péntek, decz. 8. „Házassági három parancs." Eredeti
| vigjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti.
• Szombat, decz. íj. „Don Juan." Opera 2 felv. Zenéjét
! szerzette Mozart A.

Vasárnap, decz. 10. „A szép juhász." Ered. népszínmű
8 felv. Irta Szigeti József.

j Hétfő, decz. l l . „Egy pohár viz." Vigjáték 5-fclv. Irta
• Scribe; forditotta Nagy J . — (Jókayné assz. fölléptelil.)

Kedd, decz. 12, „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
Gounod.

Szerda, deez. lö. „Az ál-jó emberek." Vigjáték 4 felv.
Irták Barriére és Capendu; ford. M. M.

Csütörtök, decz. 14. „A sevillai borbély." Vig opera 2
felv. Zenéjét szerz. Kossini.

Szerkesztői mondanivaló.
— Kalocsa. Zengey. Ez a borzasztó hosszu elmélke-

dés, mely majd elbeszélés, majd tanköltemény alakját veszi
föl s végre is e vezérczikk! stylba lyukad ki:

„— hogy a magyar fajban
sok szép s jó tulajdon összpontosulva van" —

minden egyéb, csak költészet nem. Mondja el prózában, de
ki ugy se nyomtassa!

— Kolozsvár. G. A. Ha teljes két kötetből ez a kettő
a legjobb, kétségbe vagyunk esve a többi felől. Nem közöl-
hetők ; s pedig két kötet már elég, sok is arra, hogy a kiben
költői tehetség van, bizonyos jelt mutasson magáról.

— M.-Vásárhely. B. D. Forró szenvedélyei (és pedig
egy ly-lyel) viseltetni a költészet iránt: még nem elég ma-
gában ; tehetségnek pedig semmi nyomát sem birtuk fölfe-
dezni a beküldött költeményben.

— Hajnik. G. I. Rövid időn magán levelet irunk.
— Tiszafüred. M. B. A karácsonyi mesét adni fogjuk,

óhajtása szerint. Az amerikai humoreszk azonban alig ér-
demes a közlésre.

SAKKJÁTÉK.
<?29-ik sz. f. — F i n l i n s o n J. H.-tól

(Londonban.)
Sötét.

a b c d e f g h

Világos.
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond

Az 624-ik számu feladvány megfejtése.
(Meyer Henriktől Londonban.)

Söt. Vil. Söt. Vil.
1. Fa8-67 . . . Ke6-d6 7. Fc2—dl . . . Ke6-d6
2. Fb7-c8 . . . Kd6-o6 8. F d l - e 2 . . . Kd6—e6
3. Fc8—d7 . . . Ke6—d6 9. Fe2—f 1. . . Ke6-d8
4. Fd7—e8 . . . Kd6-e6 10. Ffl—g2. . . Kd6-e6
5. Fe8—g6; . . Ke6—d6 l l . Fg2--hl . . Ke6—d6
6. Fg6—c2 . . . Kd6 -e6 12. fá—f4 matt.

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. Jászkiséren: Galambos Ist-
ván és László. — Karczagon: Kacsó Lajos. — NagySza-
lontán: Kovács Albert. — Hatvanban: Sipőcz Ferencz. —
A pesti sakk-kör.

Nyilt-tér. *)
Legujabb naptárak.

Szerencse naptár az 1812. évre. Számos
képekkel, világosított példával, útmutatással és
tanácscsal arra nézve, miként lehetünk e földön sze-
rencsések? — Szerkeszti Szerencsés Jenö. Ara
füzve 60 kr. o. é.

Eladó leányok naptára 1812. szökő évre.
Több tapasztalt hölgy és férfi hátrahagyott kéz-
iratai után szerkeszti Tóvölgyi Titusz. Ara füzve
50 kr. o. é.

B3S* Kapható minden könyvárusnál az or-
szágban.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk-

HETI-NAPTÁR.
Hónapi-és

hetinap
Katholikus és protestáns

naptar

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Perit.

Deczember
A 8 Lázár, VÍÓT
Graczián
Nemesius

A 3 Lázár
Kegyes

ÍNemtő

23 ÍSzom.

Theofil Kánt. t Ámon
Tamás apóst. Tamás
Zenó, Flávián f Flávián
Viktoria szüz (Győzőke

Hold változásai.

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
naptara

Decz. (ó) Tebet R. f. P. 0. p.
5 C 29 Szabb. 5 Ezekiel 265 6 7
6 Miklós | 6 266 7 7
7 Ambrus 7 [ford. v. 267 8 7
8 Patapius 8 Böjt.törv. 268 10 7
9 Böl. Assz. f. 9B.Jigy.sz. 269 l l 7 47

10 Hermes |lOB. Jer. ost. 270 12 7 47 í4 10
11 Dániel l l S. Vajehi 271 13 7 48! 4 l l

Klsfl negyed 18-án 9 óra 58 perczkor este.

N a p
hossza kél nyüg. hossza I kél I nyüg.

H o l d

f. P.
337 28
353 32

4 13
17 1
29 33
41 45
53 48

o. p.
este
0 27
0 29
1 8
1 27
1 48
2 10

o. p.
10 31
11 46

g
0 57
2 5
8 1
4 19

TARTALOM.
Könyves Tóth Mihály (arczkép). — Ugy meguntam . . .

— Halál az erdőben (vége.) — Pesti képek (képpel). —
A versaillesi kivégeztetések (képpel). — Az öngyilkosság.
— Egy törpe falu. — A játékok történetéhez. — A deczem-
ber 12-iki teljes napfogyatkozás (képpel). — Egyveleg. —

! Tárház: Irodalom és müvészet. — Köziatézetek, egyletek.
' — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Bal-
' esetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház.
' — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. —

Heti-naptár.

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

PALÓCZ ROBERT Nagy raktár
szövött árukbői.

fehérnemü kereskedésében
váczi-utcza 9-ik szám alatt,

mindenféle szövött áru ^ n
a téli idényre kapható nagy választékban.

k n a k í gyapot alsó ingek legjelesebb óvszer a meghűlés ellen s az egész-
ség fentartására különösen ajánlható! szines és fehér 1 ft. 40 kr., 1 ft. 50 kr.,
1 ft. 60 kr., 1 ft. 75 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft.
50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr. és 5 forint

Gyapot alsó nadrágok 3ft., 3 ft.25 kr.,3ft.50kr.,4ft.,4ft.50 kr., 4 ft. 75 kr., 5 ft.
Vastag szövésü lábtyuk 50, 60 és 70 kr., legfinomabbak 70, 80, 90 kr., 1 ft.. 1 ft.

25 kr., 1 ft. 30 kr., 1 ft. 40 kr., 2 ftig.
Harisnyak hosszu szárral 1 ft 75 kr., 2ft., 2 ft.40 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft. 25 kr.
Térdmelegitök 2 ft,, 2 ft. 25 kr., 2 ft, 50 kr.
Flanell-ingek különféle színekben 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft.
Vadász-mellények 4 ft. 50 kr., 6 ft.
S z i n e s ínRCkí ezelött 8 ft., most végeladási áron csak SfF" 2 forint. ~W$í
Azonkivül fehér madapolam-ingek dús választékban, minden nagyságban a leg-

jobb mintájú mell-elökkel és a legkitünőbb kelmékből készülve 2 ft.50 krtól
kezdve fölfelé

H o l 0 " V e k n e k szükséges vászon fehérnemüeken kivül zsinórzott és pique.
Barchet corsettek 2 ft. 80 kr., 2 ft. 90 kr., 3 ft.,3 ft. 25kr.,3 ft. 50 kr., 3 ft. 75 kr.,

Barcht* alsónadrágok 2 ft., 2 ft. 10 kr., 2 ft. 20 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.
Barchet alsó szoknyák 4 ft., í ft. Sö kr., 4 ft. 50 kr., 5 ft. 1197 (1 -8)
Alsó ,Sapjn-ingek 2 ft. 50 kr., 2 ft. 60 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft. 50 kr.
Cvapin nadrágok 1 ft. 80 kr., 1 ft. 90 kr., 2 ft., 3 ft.
Harisnyák télre 1 ft. 40 kr., 1 ft 60 kr., 1 ft, 80 kr., 2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr.
Kamásiik, térdmelegitok stb.
Leánykák számára nagy választék fehérnemuekben, s télre különösen jó meleg

barchet nadrágok, corsettek, gyapjú alsó-ingek, kamásiik, harisnyák 2 évesek-
nek és fölfelé minden nagyságban. Az árak csakis azért nem soroltatnak elö,
mivel az, az évek száma szerint emelkedik.

Vidékről jövö megrendelések azonnal teljesittetnek.

LECHNER JOZSEF
mü-órás Pesten, váczi-utcza 5. sz. alatt,
ezennel tudatja tisztelt vevőivel s a nagyérdemű közönséggel, hogy ő legujabban Páris-
ból nagyszerü választékban kapott: márvány-, valódi bronz- és horgony-áll-
vány órákkal, — továbbá utazási- és ébresztő-órákkal látta el pesti raktárát_

UBT" Ugyanott dúsválasztékban mindenkor készletben találhatók kipróbálj.
arany órák hölgyek s urak számára — lánczczal együtt vagy a nélkül, melyek kü.
lönösen karácsonyi- s ujévi ajándékai igen alkalmasak. 1203 (2—3)

Gyógyszerész gyakornoknak
elfogad egy 4 — 6 gymnázmm osztályu végzett fiatal embert min
den fizetés nélkül Ilf aléter Albert.

1210 (2 3) gyógyszerész Jolsván (Gömörmegye).

1 O O O írt fogadásul!^
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként t

Branswetter János
chronometer- és müórás SZEGEDEN szülővárosában

ÍZ éven át külföldön és a franczia Sveicz legjobb óragyáraíban az óramüvészet minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és. azután

Münchenben az elméleti és gyakorlati vizs-
gálatot addig még senki által meg nem köze-
litett eredménynyel letette volna; ki továbbá
üzlete 22 évi fönállása óta annyi órát, és mindeze-
ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányu
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egy-
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át

a t>. cz. közönségnek, mint azt ó tette, és jövőben is tenni fogja. 1143 (9—0)
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javitás megrendelője 5

évi irásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab-

bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsőrőlevelek cs. k. katonai és polgári

egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyitékok tömény-
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek

nagy száma, kik* nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és

minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
Frt.

10—12

13-14
15—17
14—17

Csak
TAKÁTSI A. a „vőlegényhez" czimzett kereskedésben, kis hid-uteza

a „YastusMhoz" czimzett házban kaphatók:

Szép chiffon nő-ingek:
1 ft. 50 kr., 2 ft. hímzett csikku, 2 ft. 50 kr., 3 ft. szegélyzett és himzett mellel.

Szép vászon nő-ingek:
2 ft., 2 ft. 20 kr. vászon csíkkal, 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr. szegélyes és himzett mellel.

Háló ujjasok 1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 3 ft.
Nö-lábravalók 1 ft. 20 kr., 1 ft. 50 kr., 2 ft.
Szoknyák simák 2 ft., disz szegélyes és fodros 3 ft., 3 ft. 50 kr.

Szép vászon férfl-ingek:
2 ft. simák, 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr. szegélyes.

Szép férfi chiflon-ingek:
1 ft. 75 kr. simák, 1 ft. 85 kr. szegélyes, 2 ft. 50 kr., 3 ft. a legszebbek.

Gyermek fehérnemű a legnagyobb választékban. 1208 (2—2)

Ferii órák.
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . . .

x> * arany szegélylyel,
ugrólappal

» v dupla tokkal
» » kristályüveggel.
» horgony-óra 15 rubinnal . 16,18—20
» horgony-óra dupla tokkal. 18, 20—24
» angol horgony-óra kristály-

üveggel 18, 20—24
» ugyanazok dupla tokkal . . 2 3 — 28
» tábori horgony-óra dupla

tokkal . 22-28
» valódi horgony remontoir fül-

nél felhúzható kristály-
üveggel . . . . . . . 30—35

» ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40
Arany horgony-óra 3. sz.15 rubinnal

38, 46-
36,
-60

horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60,
» arany fedéllel 60, 65, 70—100

» horgony-óra kristály-üveggel. 44—70
" ' " . 65—100

65—100
100—200

Hölgyórák. Frt.
Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal. .13—18
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 25—30

» detto, zománezozva . . . . 31—36
» detto, arany fedéllel . . . 86 -40
» detto, zománezozva gyé-

mánttal 42—48
» detto, kristály-üveggel . . 42—45
» detto, dupla tokkal 8 rubinnal 38—48
» detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
» horgony-óra 45—48
» » kristály-üveggel 56—60
» » dupla tokkal . 50—56

detto, zománezozva gyémánttal 70—80
Serkentő, órával együtt 7, mely

gyertyát is gyujt 9 ft., 8 napos 13 ft.
JPIP"" Ezenkivül minden egyéb kívánható

óra kapható, ugy munkás-órák is.
Inga-órák legnagyobb raktára.

. 10, l l , 12 ft.
16, 18—26 »

30, 33, 35 »
50, 55, 60 »

30—36 »
1 ft. 50 kr.

Mindennapi felhúzással
Minden 8 napi felhúzással
Óra- és félóra-ütéssel
Negyed- és óra-ütéssel .
Havi regulatorok
Inga-órák bepakolásaért

ugyanaz dupla tokkal
valódi horgony remontoir
ugyanaz dupla tokkal
Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számu aranylánczok rövid

18—70 ftig, hosszu 35—100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy talmi-
arany, bronz- és aczél-lánczok is. SHT" Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
B V * Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. IP^*" Vidéki megren-
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

Mellbetegeket
értesitem arról,

miszerint mell-betegségek, kü-
lönösen mellíájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvi orvos által sikeresen

gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délátán 2-töl 4-ig.

Bálvány-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelött váczi-ut 24-ik szám.)

ERNST L,
homaopath-orvos és szülész.

Boissonncau M. A.
(Rue Vivienna N o 17 Páris)

van szerencséje a nagyérdemű közönségnek
tudomására juttatni, hogy ö, f. évi deczem-
ber 20. és 21-én Pesten, a „Magyar ki-
rályhoz" czimzett szállodában leend, — s
látogatásokat fogad el. 1204 (4—4)

Az általa részarányos alakban készitett
szem az elvesztett szervekre könnyen felil-
leszthető, — eltávolítja belső kettős kimet-
szés különös formája által a szemgyuladás
minden okait s más egyéb káros befolyáso-
kat; a könycsatorna természetes működését
helyreállítja, s mozdulatai ép oly kifejezők,
— s tisztasága s tökélyetessége által kedves
benyomást eszközöl.

Az ál-szemnek e remek müve, hosszu
évek ismert gyakorlatán alapszik, — s nem
tévesztendő össze a közönséges kereskedés-
ben előjövő készitménynyel, — mely hibás, s
nem teljes szerkezete által folytonos tisztá-
talanságnak van kitéve, g a szem-héjat s pil-
lát eltorzítja vagy megrongálja, s az egész
arczulatnak merev s visszataszító kinézést ad.

Br. Pattisan köszvényvattája,
a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s esúzok minden nemei ellen, u. m.: arcz-,
mell-, torok- és fogfájdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdkftszvény, tagszaggatás,
bátgerincz és ágyék stb. fájdalmak ellen. — Egy csomag ára 30 kr.,félcsomagé 40 kr,,
és kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. alatt; Aradon:
Bokor Antal gyógyszerész; Poisonyban: Henriéi F. gyógyszerész; Temesvárit:
PecherJ.E. gyógyszerész; Makón: WeilMárk; Budán: Pichler Viktor, udvari gyógy-
szerész s Eperjesen: Schmidt Károly, gyógyszerész uraknál. 1173 (4—4)

Szives figyelembevételre

a köszvény- és esuz-betegeknek.
Hogy az erdei gyapot-készitmények, nevezetesen az olajjali bedörzsölések, a

hajkenőcs, a bonbonok élvezete, különösen az erdei gyapot-harisnyák, nadrágok és
mellénykék hordása közvetlen a testen, és a különösen fájós izületek bebursoiasa er-
dei gyapot-vattával nekem magamnak észrevehető segélyt, könnyebbulést es javulást
idézett elő, sőt végre a sokévi csuzos bajokat meggyógyitotta, örömmel elismeri Lai-
ritz urnak Remdában az alulírott, valamint azt is, hogy tanácsára ugyanazon szer
több betegénél javulást idézett elő. — W ü r z b u r g , 1870. november 20-án.

D r . TeXtOr KárOly, egyetemi tanár.
Egyedüli* főraktár B u d a - P e s t részére Sigmund József urnál, városház-

utcza I-ső szám a „zöld koszoruhoz" P e s t e n . 1 1 9 9 (4—4)



SCS*Tizenkilenczedik évfolyam.

ELÖFIZETÉSI FELHIVÁS
a

Vasárnapi Ujság » Politikai Újdonságok
1872-dik évi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap.—Az egyik számos eredeti képpel illusztrálva; a másik rendkivüli mellékletekkel bővítve.)

Sokkal hosszabb, — irodalmunkban valóban ritka hosszúságú évsor
áll-lapunk jövő évi folyama mögött, s csaknem két évtizedes pályáján köve-
tett iránya sokkal ismeretesebb, mintsem uj igéretekkel telt programmot
adnunk akár szükségesnek, akár lehetségesnek éreznők. Előnyo, mely régi-
ségében s ismeretes voltában áll, melyre szivesen s némi önérzettel hivat-
kozunk, azt a látszólagos hátrányt vonja maga után, hogy ujdonság inge-
rével nem csábithat s meg kell elégednie, ha jövőre küszöbén egyszerüen
hivatkozik múltjára.

Hogy a lap szelleini tartalmát illetőleg a tökély utján megállapodás
nincs, s a legmagasb fok felé, minél többet ért el, annálinkább kell töre-
kednie s akar is törekfdni: önként értetik. Anyagi kiállítása értékét ille-
tőleg bátran mondhatjuk a legtöbbet, mit lap magáról mondhat, hogy azt,
a lap elöfizetési árának arányához képest, a méltányosság és lehető-
ség legszélső határáig emeltük, s immár csak azzal az egy igérettel lép-
hetünk az olvasó közön s<'g elé, hogy az eddigi gyakorlat és tapasztalatok
nyomán igyekozni fogunk a közönség részvétét és helybenhagyását to-
vábbra is kiérdemelni.

Lapunk tizennyolcz évi folyama tanuskodhatik, hogy egyetlen igére-
tönkkel sem maradtunk adósok, hogy igyekezetünk nem lankadt, sőt
folyton emelkedett, és ennélfogva jogositva érezzük magunkat azt hinni,

Heckenast Gusztáv,
kiadó.

hogy a közönség eddigi eljárásunk tanuságát fogadva a jövő biztositékául,
fölment bennünket az annyiszor elmondottak ismétlésétől, és kitartásunkat
részéről is példaadó és serkontő tömeges pártolásával jutalmazandja.

A jövőt illetőleg azért csupán annyit vélünk megjegyezhetni, hogy
testvérlapjaink, ha a szorosabban vett anyagi értékben nem is, de bizonyos
tekintetben mégis haladást fognak tanusitani, a mennyiben tudniillik hiven
fogják visszatükrözni azon átalános haladást, melyet hazánk művészeti,
politikai és egyéb tekintetben az idővel és a kor szellemével lépést
tartva, tesz.

Vasárnapi számainkban, a közhasznu és szórakoztató közlemények,
az átalános érdekü ismeretterjesztő és szigoruan megválogatott szépirodalmi
dolgozatok mellett, túrgyalandjuk továbbra is ama társadalmi nagy kér-
déseket, melyek jelenünkben a művelt emberiséget foglalkoztatják.

Politikai társlapunk éber figyelemmel kiséri a hazai és külföldi poli-
tikai élet összes mozzanatait s részletes tudósításokat hoz közel- és távol-
ról, országgyülési, mogyei és vidéki mozgalmakról; különösen hetiszem-
léit továbbra is ugyanazon kitüni toll irandja, melynek magvas eredetisége*
emelkedett szabadelvü fölfogása, tömör és mégis élvezetes előadása ugy a
nagy közönség, mint tekintélyes közlönyök részéről is elismerésben része-
sült ez év folyamában.

Nagy Miklós.
szerkesztő.

Elöfizetési föltételek:
postai szétküldéssel vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Ujság
e's

Politikai Újdonságok együtt:
Egész évre (január—deczember) .
Félévre (január—junius) . . .

10 frt.
é „

Csupán ''*£*!$

V a s á r n a p i U j s á g :
E g é s z é v r e ( j a n u á r — d e c z e m b e r ) . . . 6 f r t .

F é l é v r e ( j a n u á r — j u n i u s ) 3 ,,

Csupán

P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k :
Egész évre (január—deczember) . 5 frt. — kr.
Félévre (január—junius) 2 ,, 50 „

bélyeg kivántatik
Egyes előfizetések legczélszerübben postai utalvány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy darab 5 krajczáros

Uj kedvezmény!
A „Vasárnapi Ujság" és „Politikai Újdonságok" előfizetői a kiadó intézkedése folytán a jövő 1872. évtől kezdve azon kedvezménybea

részesülnek, hogy az „Uj Regélő" czimü vállalatot, mely évenként 24 füzetben jelenik meg, s válogatott érdekes regényeket tartalmaz, egész évre 6 frt.
helyett 4 frtért, félévre 3 frt. helyett 2 frtért rendelhetik meg.

(1-3)
\ VaMrmtpi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala

(Pesten, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

nyeremény,
Csak l l ft. 50 kr. az ára nálunk minden további felfizetés nélkül ll

egy darab részvényjegynek egy

1839. Eothschildféie sorsjegyre,
melylyel

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

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

minden sorsjegy feltétlenül ki fos; huzatni.

Politzer Zsigmond és társa
bankhá?a Pesten, fürdíi-utcza 1-sö sz. alatt, ill

• i 8 * " Vidéki megrendelések azonnal foganatosít- i #
V tatnak. U96 (Ő-SÖ) ^

Gyors és biztos kiirtása a

patkányok és egereknek,
az ő Felsége elsö Ferencz József császár által egy kizárólagos sza-

! uilalonunnl kitüntetett

patkáiiyuiéreg által,
mely valódi minőségben k a p h a t ó :

Pesten: TOROK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám.
— Beszterczebányán: Göllner I L — Brassóban:Gyertyánffy A. e's fiai. — Csák-
tornyán: Kárász A. Eperjesen: Zsembery I. — Eszeken: Deszáthy Ist-
ván. — Győrött: Lehner F. — Jassenován: Defelovits J . — Kacsán: Növelly A.
— Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvártt: Wolf J. — Lugoson: Kronetter J.
— IV.-Becskereken : Xedelkovits. — Pápán: Bergmüller. — Pozsonyban: Zech-
meister testvérek. — Segesvárt: Deutsch J. B. — Sopronban: Pachhofer L. —
Verőczén: Bész J. K. — Varasdon: Dr. Halter A. uraknál. 1172 (5—6)

Egy darab ára 50 kr. a. é.

Ki»<W-tulajdo> o* Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

52-ik szám. Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, deczember 24-én 1871.

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

• y Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer basábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadóhivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brrobrn: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, kiUSn minden igtatás után 30 krajczár.

A nagy embereknek, ha semmi más ér-
demük nem volna is, mint az, hogy példát
adnak az utókornak, — megérdemlik min-
dig az utódok tiszteletét.

Az élet azon nehéz küzdelmeiben, midőn
a mindenfelöl fölzuduló habok minden
perczben eltemetéssel látszanak fenyegetni
az emberiség nagy ügyeért küzdők sajkáját,
az ő emiékök a világító torony,
mely a végczélhoz vezet, az ő
szellemük adja az eröt, mely
örökké ezt suttogja felettünk:
,,/ortiter et nobile;" — mint
szellemi hadvezérek, a harczo-
sok ezreit vezetik maguk után
az elemekkel vivott csatába, a
kik aztán megmentik, kivívják
az emberiség ügyét.

Washington György jel-
leme, a szigoru becsületesség,
mely e szavakkal lökte vissza
a neki nyujtott koronát: ,,meg
akarjátok semmisíteni, amiért
eddig együtt küzdöttünk" —
s az Egyesült-Államok alkot-
mánya egy eredetü, az meg-
mentette ezt, és ez hálás volt,
azon nagy becsületes szellem-
nek száz év mulva is oly utó-
dokat nevelvén, mint Lincoln
stb. És e becsületes polgárok
által teremtett állam virágzik.

Nagy leczkéje ez a törté-
nelemnek !

Az emberiséget vezető nagy
szellemek egyike volt Kepler
János is, a hires csillagász, —
egyike azon keveseknek, kik-
nek emlékéhez a mi hazánk
neve is füződik.

1871. decz. 27-kén, a ked-
ves emlékü János estvén lesz
háromszáz esztendeje, hogy
Németország egyik félreeső
kis pontján, aWürtemberghez
tartozó Weilstadt egyik há-
zacskájában egy uj világpol-
gár tartotta váratlan bevonu-
lását. Az uj szülött egy egész-
ségtelen, beteges héthónapos
gyermek volt, ki mintha már
akkor is a külvilág ismerete

K e p l e r .
(1571—1629.)

utáni meggondolatlan törekvés hajtotta
volna, sokkal előbb hatolt e világba, mint
más halandó szokta.

Az uj szülött egy régi, de elszegényedett
nemesi család sarjadéka, a Kepler Henrik
fia volt.

Első gyermekéveit szülőinek gyakori
viszálkodása miatt egyik nagybátyjának

KEPLER.

szeretetlen házánál töltötte, hol egy sulyos
betegség csaknem kioltá az elhagyott szen-
vedő életét. Később szüleinek Leonbergbe
áttelepedésével az itteni elemi iskolában
kezdette tanulmányait, — de a melyeket
csakhamar meg kellett szakitani, mivel atyja
egy meggondolatlan jótállás miatt tönkre
jutván, kénytelen volt elvonni őt az isko-

lától, hogy a ház körül hasz-
nát vegye. Eletének ezen ko-
rára vonatkoznak azon mon-
dák , melyek szerint ekkor
részint mint pásztorfiu a me-
zőn, részint az apja által nyi-
tott bormérésnél szolgálván,
az igy átvirasztott éjszakák
alatt kedvelte volna meg a
csillagokat.

Szülei végre belátván, hogy
beteges gyenge teste miatt
semmi kézimesterségre nem al-
kalmas, elhatározták, hogy
tudományos pályára adják.
Igy történt aztán, hogy 1587-
ben, tehát már 16 éves korá-
ban, ismét a maulbronni ko-
lostori iskolában találjuk, hon-
nan a vizsga letétele után
csakhamar a tübingai protes-
táns theologiai egyetemre ment.
Itt azonban szabadabb elvű
hittani vitái után belátva, hogy
a theologiai pályán csak ellen-
szenvet támasztott maga iránt,
a csillagászat tanulásához kez-
dett, s a derék Moestlin mel-
lett képezte magát.

Éles elméje csakhamar e
téren is annyi elismerést szer-
zett számára, hogy 1593-ban
már a steier rendek hivták
meg a 22 éves ifjut a gráczi
főiskolában a mértani és er-
kölcstani katedrára.

Itt kezdődik tulajdonkép
annyi dicsőséggel és annyi
szenvedéssel telt pályája. Itt
irta 1596-ban a „Mysterium
cosmograficum" czimü hires
munkáját, melynek egy pél-
dányát az akkor már világ-
hirü prágai csillagász Tycho-


