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Ritka alkalom művészeti képek és könyvek megszerzésére. 
Csak addig, míg készletünk tart 

a l á b b m e g j e g y z e t t k ö n y v e k é s k é p e k 
fó^ mesés olcsó árért " ^ ^ 

nálunk kaphatók: 

igen sok felette érdekes regények, beszélyek, költemények Szász, Vértessy stb. költőktől, számos díszes képekkel. 

1868. évi kötet tartalma. 
B e s z é l y e l c : 

»A fekete asszony., Kvassay Edé-től. »Armadele«, angol regény Wilkie Collins-tól. »Füst«, orosz regény Turgeneff Iván-tói. »Egy kegyencz tö r t éne tes Vértesi Arnold-tól. 
»Az öreg Kállai bácsi*, Vértesi Arnold-tól. »Maligiere Bianca«, Mühlbach Luizá-tól stb. 

K ö l t e m é n y e k : 
Komócsy József-tői, Dalmady Gyözö-töl, Szász Károly-tól, Czuczor-tól s tb. Történelmi czikkek, életrajzok, utazási és földrajzi czikkek. 

1872. évi kötet t a r t a l m a . 
B e g é n y e k é s n o v e l l á i t : 

•Nickleby Miklós és családjának élete és viszontagságai*, Boz-Diekens-től. »Sas és galamb«, Balázs Sándor-tói. »A puskaporos zsidó«, Agai Adolftól. »Egy nemes 
sziv büszkesége*, Lauka Gusztáv-tói. ^Urambátyám*, Rodiczky Jenö-től. »Emmi első szerelme*, Wohl Janká-tól. »Ellenakna«, vig beszély Lauka Gusztáv-tói. »Véres 

nyomok«, Vértesi Arnold-tól. >A fa, mely télen virágzik*, Wohl Stefaniá-tól stb. stb. 
K ö l t e m é n y e k : 

»Bomhányiból«, Gyulai Pál-tói. »Az utolsó leczke*, Benedek Aladár-tói. »Titkos vágy«, Benedek Aladár-tói. »Zsiga bácsi*, Komócsy József-töl. »Harm és Habakuk«, 
Prém József-tői. »A hastiugsi csatatér«, Szász Károly-tól stb. stb. 

1873. évi kötet tartalma. 
R e g é n y e k é s b e s z é l y e l c : 

»Az atyafiak«, Vértesi Arnold-tól. »A titkos társulatok történetébőU, Adler Ignácz-tól. »Férj és nő*, Wilkie Collins-tól. »Erdei«, Bodiczky Jenö-től. »A pique-dame«, 
Puskin Sándor-tói. »Utazás a föld körül 80 nap alatt*, Ju les Verne-töl. »Az apa«, Björnson Björnstjenie-töl. »Az utolsó fejezet*, Halevi-tól. »A horog fogott«, László 
Mihály-tól. »Az olasz tribunos*, Vértesi Arnold-tól. .Vérnyomok*, bűnügyi történet Vacano Emil-tői. » Rajzok a zsidó-életből* Agai Adolftól. »Marck-a Muk«, Bret-Harte-tól. 

K ö l t e m é n y e k : 
>Beteg vagyok egy ábránd betege«, Kis József-tői. »Az együttlét dalai*, Prém József-töl. »Fejed lehajtva*, Csengéi Gusztáv-tói. »Utolsó tanu«, Ábrányi Emiltől, 

•Nyugtató dal*, Benedek Aladár-tói. »Dal«, Komócsy József-töl. »Philinne dala«, Szász Károly-tól. 

1 kötet ára 6 frt helyett csak 1 írt 20 kr. 

színes es mas 1 kötet 2 frt helyett csak 30 krajczár. 

Jntalom-képek, aczél-, kő-, fametszet és sziimyomatuak, mind művészies kiállításban. i. csoport 
Tf 8 iinli itÉti lk injz. 
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magas: frt 

Arczképek: 
i. 
2. 
3. 
9. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

!19. 
.20. 
•21 
23. 
2*. 
25. 

27. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36 
37. 
38. 
39. 

42. 
43. 
44. 
45. 
46. 

I . Ferencz József koronázási diszöltönybun 
1. » » » » 
Erzsébet királyné » » 
Lederer A . mintafótanoda igazgató . . 
Tőrök Pál, ref. lelkész 

Haske 
Mara.-ztoni J . 

líórajz 18" j23" 
ioi*iü« 
» » 

1 3 " l2«t" 
124" 17" 

Történeti képek: 
»A magyarok kivándorolnak ós hazájokból« 
"Árpád követei Szvatopluknál Dézsen 889-ben« 
»A magyarok visszatértek az augsburgi gjözedelemböl« 
Botond megmutatja karja erejét Konstantinápoly kapuján 971-ben., 
Albert püspök Magyarországba jön a keresztényhitet prédikálni . . . 
Szent Is ván koronázása 
A pogányok lázadása Vatha vezérlete alatt 1046-ban , 
Dukasz Mihály byzanczi császár koronát küld Géza herczegnek 1072-ben 
Szigetvár végperczei 
Erzsébet és Mária királynét Novigrádba hurczoljálc 
Erzsébet m. királynő legreményteljesebb n 'pja hazájában 
Báthory István lengyel királynak meghódol az orosz 
IV. Eduárd fiának végbucaúja anyjától 

A malom alat t 
A magyar honvédség vezérei . . . . 
Karácsonyest . 
»Vihar előtt* vagy » vihar alatt* 
Halottak napja 
Háború és béke emléklapja 
Az angyalok harcza » dámonokkal 
A kis hálórársak 
Repülj madár 
A kis játszótárs 
Szeret ? nem szeret ? . . . . . . . . , 
Sz Mária menybemenetule 
A bárom bajtárs 
Éjjeli csavargók . . 
Tépéscsinálók 
Zálogházban . . . 
Petőfi élete és halála 
I I . Magyar felelős misz té r ium (arczképek tableau) 

Kollárz Tollrajz 18" 
» ll » 

24" 

csak 
2U kr. 

0 » 
30 » 
20 » 
50 » 

Weber H. F. 
Kollárz 

» 
Matejko 
Franczia 

Jankó 

Franczia 
Kollárz 

a 
Doré 

Franczia 
» 

Grünewald 
Franczia 
Murillo 
Arnold 

Munkácsi 

Kollárz 

Körajz 21" 

Aczélmetszv 21 

Körajz 
v 

Szinnyom. 

21" 

26" 

23" 
28* 

26" 

9" 
16" 
18" 

Körajz 21" 
Metszvény 30" 

Aczélmetszv. 16" 

2o" 
22" 
22" 
22" 
22" 
22" 
22" 
18" 
21" 

Körajz 

lő » 
15 „ 
15 » 
15 » 
Lá» 
15 » 
15 » 

2 lö » 

12" 1 

2ü" 
94" 
27" 
35" 
26" 
22" 
31" 
31" 
26" 
26" 
2ü" i 
26" 
24" 
27" 

10 

40 » 
35 » 
40 • 

frt. 
50 tr. 

3 2 
35 « 

ó » 
10 » 
lö » 
óu » 
1Ó» 
25 » 
20 » 
20 » 
30 » 

4 30» 
6 50; 

75 » 
70 » 
70 » 
l frt. 
Cokr. 
50 » 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. sz. 

Bolti ár 16 frt, 1 frt 20 kr . leszállított ár helyett 

csak 1 forint. 

II. csoport. 

6 darab történeti tép, aczélm. és körajz. 
2, 3, 20, 23, 24, 25. sz. 

Bolti ár 25 frt, 2 frt 90 kr . leszállított ár helyett 

csak 2 frt 50 kr. 

ül. csoport. 
• 1111 ni 

Csomagolási, szétküldés, és postabélyegdij minden küldeményért (egy vagy több darab) összesen 
c s» a k Í O l í r . 

K $ * Megrendeléseknél csak a csoport vagy a képek számait kérjük megjegyezni. ' ^33 

27, 28, 29, 30, 33, 34. sz. 

Bolti ár 15 frt, 1 frt 20 k r . leszállított ár helyett 

csak 1 forint.  

IV. csoport. 

5 H nlietszÉ kép. 
35, 36, 37, 38, 40. sz. 

Bolti ár 24 frt, 1 frt 75 k r . leszállított ár helyett 

csak 1 frt 50 kr. 

V. csoport. 

3 flarab Mres Münkácsy-féle kéD. 
42, 43, 44. sz. 

Bolti ár 12 frt, 2 frt 40 kr . leszállított ár helyett 

csak 2 frt 20 kr. 

Kiadja és nyomatja a »Franklin-"Társulat« magyar irodalmi intézet és kö nvvnvoin da Budapest, egyetem-utcza 4-ik szám). 
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2. szám. 1876. 
6 frt 
3 • 

KRUSPÉR ISTVÁN. 

AJELEN időpontban, midőn hazánkban 
az eddig dívott s törvényes mértékek 
helyét a méterrendszer foglalja el, épen 

alkalomszerűnek találjuk, hogy olvasóin
kat megismertessük azon nagyérdemű fér
fiúval, kinek a tanári s átalában a tudomá
nyos pályán kivívott érdemei mellett, épen 
a méter-rendszernek ugy tudományos, mint 
gyakorlati meghonosítása körül hazánkban 
elsőrendű szerep jutott, s ki e szerepnek is 
ép oly sikerrel s oly érdemteljesen felelt 
meg, mint élete és működése minden 
egyéb elébe tűzött feladatainak. 

Kruspér Istvánról szólunk, műegyete
münk egyik legkitűnőbb tanáráról, a m. 
tud. akadémia rendes és munkás tagjáról, 
s hazánkban a mathematikai és technikai 
tudományok egyik elsőrendű mívelőjéről. 

1870. tavaszán ugyanis, midőn a mé
ter-mértékrendszer behozatala hazánkba 
a kormánykörökben már el volt határozva, 
a kormány Kruspér István és Szily Kál
mán műegyetemi tanárokat küldötte ki 
Parisba, hogy a magyar akadémia birto
kában levő platina méter-rudat (etalont) 
és kilogramot, — melyek ha nem csaló
dunk a gr. Batthyány-féle bicskei gyüjte-
ménynyel kerültek az akadémia birtokába, 
— a Parisban levő franczia eredetivel össze
hasonlítsák. Ez alkalommal Kruspér egy 
nem jelentéktelen hibát fedezett föl a fran
czia etalonon, s figyelmeztette reá a párisi 
tudósokat, kik azt évek hosszú során sem 
vették észre. 

Ugyanazon év augusztus 8-kán nyilt 
meg a nemzetközi méter-konferenczia, 
melyre a nevezett két tanár, a kormány 
megbizásából ismét Parisba utazott. Afran-
czia-porosz háború azonban épen akkor 
tört ki s az alig megnyílt konferenczia, 
csak nehányeiőleges értekezletet tarthatva, 
ismét szétoszlott. 1872-ben azonban újra 
megnyílt a nemzetközi értekezlet. Az ösz-
szes tagok bizottságokra oszolva működtek, 
s egy ily bizottságnak Kruspér volt az 
alelnöke. Egyszersmind állandó nemzet
közi méter-bizottság választatott 12 tag
ból, mely a jelen év elején volt megkez
dendő működését. Kruspér ezen bizott
ságra történt szavazás alkalmával a 15-ik 

Budapest, január 9. XXIII. évfolyam. 

helyre jutott s így a póttagok között a har
madik helyet foglalta el; s minthogy Anglia 
és Hollandia ez állandó bizottságból kilép
nek, a részökről választott három tag he
lyét a három első póttag, s köztök Kruspér 
is, fogja elfoglalni. 

Két izbeni párisi útjáról s ottani mű
ködéséről és eljárásairól Kruspér kimerítő 
jelentéseket tett mind a kormánynak, mind 
az akadémiában. E jelentései franczia 
nyelvre is lefordíttatván, azokról a franczia 
tudósok is meleg elismeréssel nyilatkoztak. 

1874. tavaszán a magyar kereskedelmi 
miniszter ismét Kruspért bizta meg a mé
terrendszer behozatalának előmunkálatai

val és különösen a mértékhitelesités körüli 
teendők rendszeresítésével. Kruspér e vég
ből Bécsbe és Berlinbe utazott, a központi 
mértékhitelesítő bizottság hivatalait meg
tekinteni s azok eljárásaival megismer
kedni. Ottani tapasztalatai felhasználásá
val, miután több hazai kitűnőséggel együtt 
részt vett a métermértéknek behozataláról 
szóló törvény szövegezésében, dol
gozta ki ahhoz a hitelesítés körüli eljárást. 
Már ekkor a m. kir. központi mértékhite-
lesitési bizottság megalakittatván, annak 
elnökévé, s a mértékhitelesítő hivatal igaz
gatójává neveztetett ki. E hivatal, melynek 
műszaki személyzete összesen három egyén-

K R U S P É R ISTVÁN. 



18 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 2. SZÁM. 1S76. X X i n . ÉVFOLYAM. 

böl áll, az ö vezetése alatt már eddig, az 
egész országban több mint harmadfélszáz 
hitelesitö hivatalt szerelt föl s számos köz
ségnek szolgáltatott inintamértékeket. 

De bármily nagy tevékenységet fejtett 
is ki Kruspér a méter-mértékrendszernek 
tudományos és gyakorlati meghonositása 
körül hazánkban: e téren való működése 
mégis csak mellékes marad, az ö főfoglal
kozási tere mellett, melyen már évtizedek 
óta gyűjti az érdemeket; s ez a tanári és 
azzal összefüggő tudományos irói pálya. 

Kruspér 1818-ban január 25-én szü
letett Miskolczon. Gymnáziumi és bölcsé
szeti tanulmányait szülővárosában végezte. 
Majd, hódolva az akkori szokásnak, Kés
márkra ment a jogi tanfolyamra. A tech
nikai tudományok iránti érdeklődés s a 
szükségességök felöli meggyőződés még 
akkor igen gyönge lábon állt hazánkban. 
A magyar nemesi büszkeség nem engedte, 
hogy a fiak más, mint jogi pályára lépjenek 
s e miatt az ipar, technika, mérnökség csak 
a polgári osztály kenyérkeresetéül tekin
tetett. Egy Vásárhelyi és Beszédes csak 
ritka kivételek voltak, és mindössze is igen 
kevesen ahhoz, hogy a mérnöki tudomány 
gyökeret verjen e földben. így került Krus
pér is a jogra, Késmárkra. De ez a tudo
mány nem Ízlett neki s elhatározta, hogy 
búcsút vesz a pandectáktól és az institu-
tiókat Euklidessel cseréli föl. Mielőtt azon
ban a műegyetembe ment volna, három 
évet gyakorlaton töltött, a mérnöki külső 
jártasság megszerzése végett, a mi után 
kétségkivül könnyebben sajátítható el az 
ehnélet is. Lőcsén, egy jeles gyakorló 
mérnök oldala mellett töltött két gyakor
noki év — és több megyére kiterjedő mér
nöki munkálkodás után a bécsi polytech-
nikumba ment Kruspér, melynek egyik leg
kitűnőbb növendéke s a hires Stampfernek 
csakhamar kedvencz tanítványa lett belőle; 
annyira, hogy midőn az 1843

 4 tanévben a 
műegyetemi tanfolyamot bevégezte, Stam-
pfer mellé tanársegédül (assistens) nevez
tetett ki s ez állásban három évet töltött, 
tanulva, búvárkodva s nemcsak ismereteit 
bővitve , hanem a tudomány előadásában 
is nagy jártasságot szerezve magának. 

Oda hagyván Bécset, visszatért hazájába 
s itt a mérnöki pályára akarta szentelni 
magát. De a gondviselés nem engedte, 
hogy tehetségei a magángyakorlat szűk 
körében veszszenek el. 1850-ben először 
helyettes-, majd rendes tanárrá neveztetett 
ki a József-ipartanodához, mely intézet 
1856-ban műegyetemi rangra emeltetett. 
I t t tűnt ki, hogy Kruspér valóban tanárnak 
született. Öt-hat-féle tantárgyat is adott 
elő és pedig mindeniket egyenlő alaposság
gal s a mi több azzal a neki sajátos vilá
gossággal, mely a hallgatók figyelmét meg
ragadja s lehetetlenné teszi, hogy meg ne 
értsék. Azonban fő-, s most már egyedüli 
tantárgya a tulajdonképi földmérés és fel
sőbb geodaesia. Ő e tudományt, önálló 
buvárlatai alapján, eredeti felfogással s 
mélyen beható elmével valóban előbbre 
vitte, a mi külföldön is el van ismerve fe
löle. Megfejtett vagy egyszerűsített oly nagy 
nehézségű elméleti kérdéseket, a melyeket 
előtte, jeles tanárok is sikerületlenül igye
keztek megoldani. E téren sok becses 
elméleti és gyakorlati dolgozattal gyarapí
totta a természettudományi társulat és a 
mérnök-egyesület közlönyeit, — az utób
binak 1868-ban szerkesztője is volt. Ré
szint föltalált, részint tökéletesitett több 

mérnöki eszközt s készüléket; a többi közt 
feltalált egy sajátságos távcsőt, osztó-készü
léket ; módosította a Stampfer-féle lejtmérő 
(niveau-) műszert, s maga is szerkesztett 
egyet, mely lméleti pontosságra, elmés 
szerkezetre, egyetlen a maga nemében. 

'Irodalmi munkásságának legérettebb 
gyümölcse: földmértana. Mélyen érezve 
egy, a magyarországi viszonyokhoz alkal
mazott földmértani tudományos kézikönyv 
hiányát, maga irt s adott ki egyet 1869-
ben. E kitűnő müvet az akadémia 400 
arany tiszteletdíj mellett tette sajátjává s 
adta ki a tudományos kézikönyvek során. 

Kruspér tudományos munkálkodását 
az akadémia már idején méltányolta. A 
forradalom után első tagválasztó gyűlésén 
1858-ban mindjárt levelező-, 1870-ben 
pedig rendes tagjává választatott. E tudo
mányos társulat körében több izben tartott 
szorosan szakszerű tudományos előadást, 
mindig azon világossággal, mely a szakfér
fiakat is meglepi s még a laikusok előtt is 
feltár valamit a mathesis rejtelmeiből. 

Kruspér rendkivül szerencsés előadó a 
tanári széken. Tanítványai figy elmét, elmé
jét, érdeklődését, egészen .hatalmában tartja. 
Ép oly kedvesek s tanuságosak gyakorlati 
előadásai, mikor a tanterem helyett a sza
bad téren üti föl a mérő asztalt s vezeti a 
leendő mérnökök csoportját. Előadásait 
nyájas kedvvel tudja fűszerezni s az ő tanít
ványai nem hisznek az átalános tévhitben, 
hogy a mathesis száraz tudomány. 

Tanári pályájának a múlt évben érte 
meg negyedszázados jubileumát. Óhajtjuk, 
hogy soká hirdesse még a szám- és mértan 
elévülhetetlen örök igazságait a fiatal nem
zedékeknek, s mutasson példát az elmélet 
és gyakorlat ama szép egyesületére, mely 
hazánkban ritkább, pedig szükségesebb, 
mint bárhol a világon! 

Madách Imre hagyományaiból. 
P e r e a t. 

Soká hivénk, — mindig hiába! 
S megint csak hittünk, bár a hit 
Mindannyiszor, hiú lidérczként, 
Sárban hagyott, hinárba vitt. 
El hát a hittel! félre véle! 
Fel , fel, kiáltsuk: pereat 
Szivünkben, úgy, miként ez a bor — 
S vágjuk a falhoz poharát! 

Soká szerettünk, — mind hiába ! 
Mi áldozánk, más élvezett. 
Hej! a ki gyűlöl, nem csalódik 
S nem fosztja meg a szeretet. 
E l hát a szeretettel végre! 
Fel, fel, kiáltsuk: pereat 
Szivünkben úgy, miként ez a bor — 
S vágjuk a falhoz poharát! 

Eég kábit a remény csilláma, 
Míg szívünk vére folydogál; 
Kétségb'esésnek, jól tudom, hogy 
Bégen kiszenvedi volna már. 
El hát , el a reménynyel végre! 
Fel, fel, kiáltsuk: pereat 
Szivünkben, úgy, miként ez a bor — 
S vágjuk a falhoz poharát ! 

És mégis hogyha elvesz a hit, 
E l a remény és szeretet, — 
S helyette kétely, gyűlölet, meg 
Kétségb'esés foglal helyet: 
Akkor mi is, s velünk, min a szív 
Hőbb vágya függ — mind pereat 
S mint hogyha elfogy a nemes bor: 
Vágjuk a falhoz poharát! 

A CSUDÁLATOS TÖRTÉNET. 
(Nagymama meséje.) 

Irta B a k s a y S á u d o r . 
(Folytatás ) 

A gyermeket felvették és hazavitték. Az 
ifjú papné ugy nevetett, ugy örült neki, 
hogy könyei is kicsordultak. Százat csókolt 
rajta, s ugrálva, kaczagva vitte hazáig. 
Csak bár ezt is vissza ne követeljék tőle, 
mint a Csepü Marczi méhkasát, mert ő 
nem adja a vármegyének sem. Milyen fur
csa az, hogy ő neki már kis fia van. Az 
isten adta. 

Férjét nem hatotta át ez az öröm; ő 
benne a lelkész lépett előtérbe. Legelőször 
is azt a kérdést tette föl: meg van-e ke
resztelve, vagy nincs ? Kétségkivül nincs, 
mert az egyszer megkeresztelt gyermeket 
már nem lehet oly könnyen elsikkasztani. 
Tehát meg kell keresztelni. Ez eddig he
lyes. Igen, de kié a keresztelési jog ? Ke
reszt tövében találtatott: nem az van-e 
ezzel jelezve, hogy az anya katholikus? 
Ugy de — furfangoskodék benne Kalvinus 
lelke — a temető a reformátusoké, a találó 
is református: annálfogva árulást követne 
el saját egyháza ellen, ha egy lelket, me
lyet megtarthat, szándékosan elvetne. Első 
dolga volt tehát a gyermeket a szent ke
resztségben részeltetni. A papné volt a 
keresztanya. A lelkész a gyermeknek Áron 
nevet adott, mivel úgymond, valóságos test
vér] e a Nílus vizére bocsátott Mózesnek, 
és az anyakönyvbe T a l á l t Á r o n névvel 
jegyezte be. így elég volt téve annak a 
két betűnek is, a mi a gyermek leplére volt 
himezve : T. A. annyi mint talált Áron. 

A kis Áront a fiatal asszony gondjai 
alá vette. Dajkát nem fogadott neki, mivel 
arra nem volt pénzök, hát dajkálta maga. 
Szoptatóst sem fogadhatott, mivel azt meg 
pénzért sem kapott volna: hanem hát egy 
papné igen hatalmas személy a maga eklé-
zsiájában. Bizony a kinek a kenderét az 
iskolás gyerekek nyüvik, hajadonok tilol-
ják , öregasszonyok gerebenehk, eladók 
fonják; kinek a fáját a harangozó vágja, 
búzáját kurátor árulja; a ki maga előren
delheti a leányokat és a fiatal asszonyokat, 
és erkölcsi leczkéket adhat nekik, hogy 
miképen nem szabad a természet ajándé
kaival, u. m. patyolattal, klárissal, karton
nal és gyertyakorornnial visszaélni: egy 
ilyen tekintélynek semmi sem könnyebb, 
mint a kis Áront kövérebben nevelni fel, 
mint azt hűségtelen anyja tehette volna. 
Oh nem tehéntejjel, czuczlival és undorító 
péppel, mint a pestvidéki lelketlen banyák 
szokták. Nem. Volt a faluban mindig hét-
nyolcz kisgyermekes asszony. A tisztele-
tesné sort vett rajtok, egyszer egyiket, 
máskor másikat rendelte magához szopta
tásra. Ragyogott a szemök, hogy ők ilyen 
szent tisztre vannak méltatva, s még-
inkább a kis kurátoré, a kinek kötelessége 
volt őket a kezébe adott hsta szerint föl
rendelni. Soha még gyermeken annyi áldás 
nem volt, mint a kis „pap Áron"-on. Az 
áldás fele természetesen a tiszteletes asz-
szonynak jutott, a kinek angyali szivén a 
kis féreg ugyan jó helyet talált. Semmi 
kétség, hogy isten igen meg fogja áldani. 
Annyi gyermekes asszony áldása csak 
megfogamzik. 

A lelkész sem mulasztotta el bejelen
teni az esetet, melynek következtében ki 
is ment az esküdt azon szándókkal, hogy 
a gyermeket, mint határozottan katholi-
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kusnak jelzett — mert kereszt tövében ta
lált — csecsemőt a katholika anyaszentegy
ház gyámsága és nevelése alá helyezze. De 
mit egy esküdt tíz szoptatós asszonynak, 
mit egy egész vármegye tiz kölykesorosz-
lánnak, kik kigyuladt képpel rohantak a 
parokhiára és csípőre tett kézzel protestál
tak az erőszakoskodás ellen, ők nem szop
tattak pápista gyereket. Az a gyerek kál
vinista tejet szopott. 

A vármegye sem akarta hagyni a dolgot 
és komolyabb intézkedésekhez készült. Sze
rencsére a parokhia plebánusának — nagy
lelkű ur volt az, édes fiam — fülébe ment 
az eset, az aztán elcsitította a dolgot, és 
megírta a vármegyének, hogy végezze 
a maga dolgát, és ne akadjon olyanba, a 
mit nem biztak rá. Mit firtatják azt, a mit 
senki se tud ? Azt a gyermeket az isten 
rendelte oda, a hol van. Ne akarjanak ők 
az isteni gondviselésnél bölcsebbek lenni.... 

Ekkor a vármegye is felhagyott a do
loggal, és a gyermek ott maradt, a hova 
az isten rendelte. 

II. 
A fiatal asszonyt aztán magát is meg

áldotta az isten. Következő évben fia szü
letett neki. Azután született neki másik, 
azután harmadik, azután negyedik, ötödik, 
hatodik, hetedik, nyolczadik is. Valami ám 
az édes fiam, minden nap négyszer tiz 
vagy tizenegy darab kenyér, minden esz
tendőben s pedig évenként nem egyszer 
tiz-tizenegy pár'czipő, ugyanannyi öltöző 
ruha egyszerre; arra mindre mosni, varrni. 
És mindannyiért éjjel és nappal örömmel 
vagy könyhullatással könyörögni! Szeren
csére a negyedik szülött leánygyermek 
volt, a kinek nagy hasznát lehetett venni 
kisebb testvérei dajkálásánál. 

A kis Áron szépen fejlődött. Négy éves 
korában olvasott, öt éves korában irt és 
számolt. Hat éves korában a mit kétszer 
elolvasott, azt el is tudta mondani könyv 
nélkül. Tűz esze volt. 

A szegény Ákhábnak meg is nőtt miatta 
a gondja. Csak egy kevéssel lett volna ne
hezebb fejlődésü, minden furdalás nélkül 
határozhat vala jövőjéről. Kijáratja vele a 
falusi iskolát, azután használni fogja jó
szágai mellé. Végre idővel vőnek szállítja 
valami tisztességes házhoz. 

De ilyen gyermeket, kit a gondviselés 
egyenesen deáki pályára rendelt — paraszti 
életmódra kárhoztatni valóságos bűn volna. 
Hát hiszen isten nem azért bizta ránk ezt 
a talentumot, hogy elássuk. 

„Ugy van édes atyja! Ezt a gyermeket 
mint bizta ránk; ugy kell nevelnünk a 
isten isten kinyilatkoztatta a maga akarat
ját a gyermek elméjében. Nekünk sem es
nék jól, ha a mi szegény kis Józsefünkkel 
mostohán bánnának." Ez volt Ákhábné 
véleménye. 

Tehát szabattak neki egy öltözet ruhát 
jó erős szatinglóból, egy jó meleg téli zub
bonykát pukovai posztóból, szép kis kato
nás sipkát a fejébe, egy pár bornyubőr 
csizmát duplatalppal, és elvitték deák isko
lára. Szállást és kosztot fogadtak neki 60 
ftért. De más papok sem fizettek többet az 
édes fiaikért. Igaz, hogy a másik esztendőn 
kénytelenek voltak szolgának adni a kon-
viktuson, de hiszen nem volt egyéb dolga, 
mint asztalt teríteni és szobát seperni. 
Ezért kapott szállást és élelmezést. Mosni, 
maga mosott rá a szegény Akhábné, két
hetenként alkalomtól szállíttatván ki és 
be fehérneműit. Ez bizony jobb is, mert 

az anya csak jobban észreveszi, ha szaka
dás van a ruhán. 

Kénytelenek voltak ekként intézkedni, 
mert a saját gyermekeik is nőttek. 

A hol annyi a gyerek, ott hatvan forint 
is nagy pénz. Te édes fiam csak egy gye
rek vagy, de elhiheted, hogy atyádnak két
annyi a sóhajtása mint a garassá. Eleget 
sajnálták, hogy szolgának kellett adni 
az árvát, de mit tehettek, mikor ott volt a 
többi is ? A magukéval még csak annyit 
sem birtak megtenni, mint Áronnal; mert 
nem adhatták iskolára, mikor már arra 
való lett volna. 

Hanem Ákháb élelmes ember volt, tu
dott magán segíteni. Nem vitte fiait isko
lára mindjárt, hanem költség kímélésből 
tanította őket otthon maga. Nagyon tudós 
ember volt, s taníthatta volna bizony vala
mennyit akár a rhetorikáig, mert tudott 
görögöt, algebrát, antiquitást: de elégnek 
tartotta, ha két-három osztályig vezette, 
— ne legyenek, úgymond, domidoctusok, 
— azután vitte őket iskolára. 

Ettől az időtől fogva sohasem volt az 
iskola Ákháb gyerek nélkül. Volt ugy, hogy 
öt is tanult egyszerre. A nagyobbak kon-
viktuson, a következők szolgai állapotban, 
a legkisebb fogadott koszton. Nem lehetett 
másként. Nem győzték volna. 

Áron is keresztül ment a szolgaságon, 
azután eszközlött neki az apja alumneu-
mot, s ez bizony rá is fért, mert a gyerek 
már nőtt, és látszott a szeméből, hogy 
szégyenli a szolgaságot. Szolgák lehetnek 
az olyan kis gudúcz gyerekek, a kik a grá-
dus közepén vagy végén csüggnek-lógnak, a 
kiket mindenkinek lehet rúgni, czibálni, — 
de a ki olyan jó tanuló, az bizony szégyenl 
más keze lába lenni. 

Látszott is rajta, maga is érezte, hogy 
nem szolgának való. Testi nevekedésével 
arányban fejlődött benne Istennek gazdag 
lelki adománya. Azonkívül engedelmes és 
szelíd fiu volt, és takarékos. Igaz, hogy 
nem is volt miből költenie. Ruháit tisztán 
megőrizte; kétannyi ideig eltartott rajta a 
ruha, mint más közönséges gyermeken. 
Egyszóval olyan fiu volt, a minőnek atyád 
téged szeretne látni édes fiam." 

„Nagymama, te most ezt a történetet 
azért gondoltad ki, hogy nekem hegedű-
szóban szép mesét jelents." 

„Nem fiam, nem mese, hanem igaz 
történet. . ." 

„Nem igaz történet ez nagymama, 
mert olyan gyermek nincs a világon, mint 
a te Áronod, a kin a ruha kétannyi ideig 
tartana." 

Nagymama mélyen sóhajtott. „Hát ne 
folytassam?" 

„Csak folytasd nagymama, de énrám 
ne forditsd e példádat, mert én akkor el
alszom." 

„Tehát Áron nőtt, és jól tanult. Exa-
menek alkalmával jutalmakat is szoktak 
osztogatni, hanem azokat rendesen papfiuk 
kapták." 

„Oh azok a grapsa papok!" 
„Nem fiam, ne vádold a papokat. Ők 

tartották fenn az iskolát és a jutalmak is 
az ö zsebökből kerültek. Nem lehet rósz 
néven venni tőlök. Ákhábné megsajnálta 
a szegény fiút és a következő examenre egy 
eoy ezüst húszast vitt magával. Azt átadta 
a professornak, s megkérte hogy azt Áron
nak adja oda exameni jutalmul. 

Mekkora volt a szegény asszony öröme, 
mikor a fiu ragyogó szemmel dicsekedett 

neki a jutalom-éremmel. Még máig sem 
tudja kitől került. 

Hát még mikor a kis Áron először 
prédikált odahaza! Pedig csak novitius 
rhetor volt. A szegény Ákhábné épen akkor 
beteg volt: hát nem bevitette magát zsely-
lyeszéken a templomba, és nem sirt vele 
együtt az egész közönség? Mikor a tem
plomból kijöttek, a szoptató anyjai körül 
fogták Áront, és körül csókolták aranyos 
száját, beszédes szemeit . . . 

Ákháb Endre pedig, a ki szintén igen 
meg volt elégedve, egy lázsiás tallért 
adott neki. 

„Fiam! mikor én a te korodban elő
ször prédikáltam, egy Öreg preorans kathe-
drájában, az öreg egy ezüst petákot adott 
emlékül. „Tedd el öcsém", monda — és 
majd ha valami jó fiu a te kathedrádban 
hasonló próbát tesz, add ezt neki." Nézd 
fiam, az öreg preorans petákja megnőtt, 
neked adom az öreg szavaival együtt." 

Áron kezet csókolt. Megtartogatta pén
zét, a lázsiást és a húszast. Dehogy köl
tötte volna el. Kell az neki Debreczenbe. 
El is vitte. 

Mikor Áron Debreczenbe volt menendő, 
Akháb Endre előzőleg mindent rendbeho-
zott, hogy a fiu ne küzdjön nehézségekkel. 
Oh édes fiam! Valahányszor arra a szent 
városra gondolok, mindig kicsordul a köny-
nyem. Hány szegény ifjúnak adott az lelki 
testi táplálékot. Hány elvettetett árvának 
lett az édes anyjává! Hány durva kőből 
faragott ékes oszlopot! Hányat nevelt fel 
a maga tején ! Azt mondják szegényesen : 
annál nagyobb az érdeme. A fának elég hajó 
földbe van ültetve, a többi az isten gondja. 

Sok gondot ád a szegény szüléknek az 
a két nyári hónap. Ti édes fiam csak a 
vakácziónak örültök; két hónapon'keresz-
tül egyebet sem tesztek, mint rugdalóztok, 
hanyakodtok, csatangoltok egyik vizből ki 
másikba be, egyik erdőből ki, másikba bele, 
lerágjátok magatokról azt a kis ruhát, a 
mit az iskolában el nem bírtatok szaggatni. 
H szén úgyis ujat kaptok, azt mondjátok. 
De tudom másként beszélnétek, ha meg
tudnátok számlálni, hány hajszál őszül 
meg apátok fején, mig kikukoriczázza, 
honnan teremtse elő ruhátokra a pénzt, 
hány könyet hullat édes anyátok arra a 
vászonra, a mit ingnek felvarr. Láttad-e 
anyád varró kosarát ? Milyen gonddal őriz
geti ott a félkopott inggombokat. Te pedig, 
ha kérdem: hová lett az ingedről a gomb ? 
csak olyan könnyedén szoktad odavetni: 
Hát a Csócsa Laczi leszakasztotta. Le 
hát, de bizonyosan nem stvlusforditás 
k ö z b e n . . . " 

„Nagymama! most vakáczió van, ilyen
kor nem leczkézünk." 

„Pedig rátok fér édes fiam, éjjel-nap
pal. Mikor a ruha megvan, akkor a koszt
pénzt előteremteni, ha csak egy harmadát 
is. Hát még a könyvek ? Egy Cellarius egy 
tallér, egy Cornelius egy húszas, — a 
temérdek papiros a mit felcsirizeltek. Hát 
még a tandíj, csak az maga két ezüst 
forint. . . Honnét kerül ez elő mind ? 

Az a szerencse, hogy novemberben 
kezdődik a tanulástok, mert ha októberben 
kezdődnék, nem tudom hogyan készíthetné 
el a sok szegény apa iskolára a gyermekét. 
De igy csak árulhat egy kis pénzt kit bú
zából, kit kukoriczából. Ákhábéknak is 
bizony gondot adott Áron. 

(Folyt. kSvetk.) 
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A husziták. 
„Az emberek Atyja nem beszélhet gyerme

keihez érthetetlen nyelven," „Jézus, midőn 
megváltotta az emberi nemet, nemcsak testével, 
de vérével is tette azt," „A mindenütt jelenvaló 
Istennek helytartóra szüksége nincs,"— ezek 
voltak azok a rémületes tanok alapczikkelyei, 
melyek a XV-ik század elején megrendítették a 
világot s melyeknek Húsz Jánosban oly vesze
delmes szószólójuk akadt, hogy a két legnagyobb 

felén ott álltak a római egyház hivei, a katholi-
kusok, szemben a bethlehemi egyház prédikáto
rának rajongó követőivel, a huszitákkal, kik 
anyanyelvökön akarták hallani az Ur szavát, 
két szín alatt részesülni az Ur-vacsorában s a 
seregeknek Urán kivül nem ismertek el más urat. 

Az egész nép pártállást foglalt; a nemes és 
a polgár, város és falu, férfi és asszony — Húsz 
mellett, vagy ellene; de közönyös nem maradt 
senki sem. 

Venczel király gyenge ember vala. Még 
béke idején is erőtlen volt keze a kormánygyeplö 

Nem fogott rajta. A főváros minden temploma 
huszita kézben volt, — cseh nyelven hirdették 
bennök a misét s a hivek lángtekintettel, mint 
egy-egy csatában, fogadták a szentelt kehelyből 
a megváltó vérét. 

A zűrzavaros mozgalom, mely fölkavarta 
az országot, lassanként medret ásott magának, 
s a Trocnovi lovag Ziska és Húsz Miklós vár
gróf kezében szervezett hatalom vált a túlcsa
pongó nyers tömegből. 

Az ország minden részében támadtak pré
dikátorok s mindegyik gyűjtött kisebb-nagyobb 

HUSZITÁK URVACSORÁJA CSATA ELŐTT. 

földi hatalom, az egyház és az állam csak szö
vetségre lépve remélt győzhetni ellene. 

A pápa és a császár — egy tanár ellen. 
Zsinatot hirdettek Konstanczban, arra megidéz
ték a világháboritót, — miután Zsigmond császár 
(és magyar király) kiállította számára a szemé
lyét biztosító menedék levelet, — az meg is 
jelent, elfogatott s égő máglyán lelte halálát. 

De a tanok, melyeknek vértanuja lett, nem 
égtek el vele. Csehország földje, a mely hazája 
volt, mintha csak az égö máglya tüzétől, egy
szerre kétfelé szakadt, s a tátongó hasadék egyik 

számára; a közelgő orkánnal szemben pedig 
csak pehely, — annyi sem. 1419-ben történt 
halálakor lázban volt egész országa. A pártok 
főnökeinél volt a hatalom s azok erős tüdővel 
tudták szítani a nép szenvedélyének tüzét. A 
husziták őrületes fanatismussal rohanták meg 
a római papokat, templomokat, kolostorokat. 
Ezeket bevették, leégették, lerontották, amazo
kat a vizbe vetették. Tüzhalálért vizhalál, — 
mintha mindnyájan részesek, lennének prófétá
juk vesztében. Hiába voltak az engesztelő kiált
ványok, hiába Prágára vetett átka az egyháznak. 

csapatot maga köré. Emitt^az ezer éves l iroda
lom kultuszának szektája alakult, ott az adami-
ták ülték éjféli orgiáikat, majd ismét az örökké 
siró nikolaiták kérkedtek a titkos kinyilatkozta
tás s az angyalokkal való közvetlen érintkezés 
dicsőségével, s míg itt megtagadták Krisztust, 
amott megtagadták a szentlélekistent, — amott 
az amositák tárták gyülekezeteiket, mig a „test
vérek", kik a huszitaság legjelentékenyebb 
felekezetét képezték, csendes visszavonultság-
ban imádták istenöket, kiki a maga módja 
szerint. 
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AGARÁSZAT TELÉN. 

Az első fogás. 

Hajtás után. 
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Az első években a szabad ég alatt tartották 
vallásos gyülekezeteiket. Leginkább dombos ber
kekben, emelkedett helyeken. Férfiak, asszonyok, 
gyermekek gyűltek a szertartásokra, az egész 
idő alatt sátorokban laktak, egymást testvérekül 
tekintették s példás fegyelmet tanúsítottak. A 
jelenlevő lelkészek nemzetségek szerint oszták 
fel a népet, prédikáltak s vezették az istentisz
teletet. Szent énekeket énekeltek s buzditák 
egymást a kehely iránti hűségre. A szertartást 
az urvacsorának két szin alatti kiszolgáltatása 
rekesztette be, mire végül a komoly méltósággal 
tartott bucsulakoma következett. Minden ember 
hozott ételt-italt maga és hozzátartozói számára; 
kinek fölöslege volt, megosztotta a szükölkö-
dökkel. A lakoma után jött a hálaima, mire a 
jelenlevők, legelöl a szüzek, ünnepélyes körme
netben, zsoltárt énekelve még egyszer megke
rülték a dombot s csöndesen hazaoszlottak. E 
szertartás emlékezés volt Kánaán szent he
gyeire s az ily összejöveteleket emitt „Horeb"-
nek, amott. „Tabor"-nak nevezték, honnan a 
horebiták és táboriták későbbi neve származik. 

Lassanként egyes külön gyúpontok támad
tak a felekezet kebelében. Bármily tiszteletben 
tartották is Húsz János emlékét, a „huszita" 
elnevezést ők magok soha sem használták. Húsz 
követőinek egy része sokkal tovább ment, mint 
mestere, mások pedig mérsékeltebb álláspontra 
helyezkedtek. Amazokat nevezték taboritáknak, 
ezeket calixtinusoknak (calix = kehely) vagy prá
gaiak, később utraquisták, mivel az urvacsorát 
mind akét szin alatt (sub utraque specie) fogadták. 

A husziták háborúja, vad, véres, kegyetlen 
csaták lánczolata. Rabló és pusztító hadjárat, a 
minőt csak vallási fanatizmusból származó vak 
gyűlölet szülhet. A hir : „a husziták jönnek!" 
sokszor elég volt arra, hogy hatalmas hadsere
geket megszalaszszon. Ziska, utána pedig a hu
sziták lelkésze, nagy Prokop voltak hirés vezé
reik. Amaz elsőt soha nem győzte le senki. S 
midőn élete vége felé megvakult, — vezérei vol
tak a szemei, ők láttak helyette, parancsnokolt 
8 megnyert minden csatát. Hagyomány van 
róla, hogy halála előtt megparancsolta, húzzák 
bőrét dobra, hogy igy holta után is lelkesíthesse 
seregeit. 1424-ben halt meg, nem csatában, ne
héz sebek alatt, — hanem ágyban, pestis beteg
ségben. Holt testét a königgrátzi szentlélek 
templomába, majd Csaszlauba vitték. Vallási 
rajongó volt, a biblia és a kehely volt mindene. 
Rajongásában nemcsak hogy hiveit minden csata 
előtt részesité a szent vacsorában — mint azt 
képünk mutatja, — de a másként cselekvök 
iránt sem ismert kíméletet, ölte, pusztította 
irgalom nélkül. Ö volt a XV. század véres puri
tán főnöke s a tulajdonképi huszita harczmodor 
feltalálója. Csapatait legtöbbször hosszúkás négy
szögben állitotta fel, melyet egymáshoz lánczolt 
csatakocsik sora zárt körül. Daczára nehézkes
ségének, ez a kocsivár mégis képzelhetetlenül 
mozgékony volt, s a mint a körülmények paran
csolták, puszta vezényszóra egyszerre V, C, E 
vagy 0 alakot formált. A kocsik mögött és raj
tok voltak a harczosok. A zárt kocsisor szükség
esetében egy-pillanat alatt megnyílt s ontotta 
az ellenségre a vadul előrohanó fegyvereseket, 
kik karddal, egyenesre vert kaszával, szöges 
cséphadaróval, buzogánynyal, lánczos csatacsil
laggal, nyíllal, lándzsával, puskával küzdtek, 
gyalog, kocsin és lóháton, míg védelmükre pajzst, 
pánczélt és sisakot használtak. 

A husziták énekszóval mentek a csatába. 
A csatadal, melynek szerzőjéül Ziskát mondják, 
szabad fordításban igy hangzott: „Istenért har-
czolok s Isten igéjeért. Bízzatok ő benne, kér
jétek : segítsen! s akkor nyomról nyomra tietek 
lesz a diadal. Nagy az Isten! ne féljétek az 
ellent, ki éltetekre tör. Ha hős szivetek meg
szakad a harczban, Isten szeretete közel lesz 
hozzátok. Ha baj ér, Krisztus kárpótol majd, a 
halálban éltet nyertek tőle. Az igazságért halni 
nem nehéz. Boldog, kit e sors ér! A vérmezőn 
kiáltsátok erősen, megragadva a fegyvert bátor 
kezetekkel: „Isten velünk van! rajta,hrrr, rajta 
hát!" Öljetek! győzzetek! irgalmatlanul!" 

E vallásosán vad énekkel, mely az erede
tiben borzalmas hatású, mentek a husziták a 
csatába. Mint a pusztító tűz zuhantak alá az 
ellenségre, melyre őket Ziska halála után a 
Kopasz Prokop vezette. Az ellenállás lehetetlen 
volt, s a keresztes hadak, melyeket Róma tobor
zott ellenök, polyvaként hullottak szét támadá
sok elől. 

VASÁKNAPI UJSAG. 

De nemcsak Csehországban terjesztettek 
rémületet a huszita hadak a kehely ellenségei 
között. Hazájok határain tul is lobogtak zászlóik. 
Áttörtek Németországba, Ausztriába, sőt tudjuk, 
hogy később Magyarország felső részét ellepték, 
s hogy Mátyás királynak minő erőfeszítésébe 
került, míg leronthatta a kezökben levő rabló 
várfészkeket. Megtámadták Sileziát és Szászor
szágot, sőt elhatoltak a keleti tenger partjáig is, 
Lausitzban, Frankoniában, Pfalzban és Bajor
országban falvakat, városokat égettek hamuvá s 
gazdag zsákmánynyal tértek onnan vissza. 
Hódítás nem volt czélja hadjárataiknak, ők csak 
vallásukat, nemzetiségüket akarták elismertetni. 

Legnagyobb erejöket a táboriták képezték. 
Míg ezek erősek voltak, a huszitákat nem verte 
le senki. De az utraquisták és táboriták közti 
súrlódás megrontotta őket. Ök magok szálltak 
sikra egymás ellen, s 1434-ben május 30-án 
megtörtént a végzetes összeütközés Lipan mel
lett. A kisebbségben levő taboritákat saját hitfe-
leik zúzták össze s örökre megtörték erejöket. 
Nagy Prokop nem bírta túlélni a gyász napot; 
fegyvertelenül, mindig a legbőszebb harczgo-
molyba rohant, hol agyon verték. 

1444-ben, a kuttenbergi vallásgyülésen kény
szerítve lettek a táboriták fennmaradt romjai, 
hogy az utraquistákkal egyesüljenek s 1452-ben 
Podiebrad György (Hunyadi Mátyás apósa) elfog
lalta Tábort is, utolsó fészköket, s ezzel a tabo-
rita párt ki van törülve a történelemből; de 
nyomdokaiból Chelczicky Péter által a „cseh 
testvérek" eleinte jelentéktelen felekezete nő fel, 
mely az utraquisták vegybomlását hatalmasan 
elősegíti. A „cseh testvérek" felekezete maga a 
reformáczió nagy tengerében oszlik fel. 

Két teljes évszázadig tartott Csehország 
háborúja a római egyház ellen, oly időben, mikor 
ellene támadni senki nem mert s az egyház volt 
az egész világ. Szomorú századok, melyeket mi 
szelídebb kor szülöttei ma már alig értünk. 

T. K. 

Agarászat után. 
A társaság szétoszlott, a hajtásnak vége. 

Milyen fölséges mulatság volt! Mit tudják azok, 
kik a telet csak fűtött szoba ablakából nézve 
dicsérik, mit tudják a férfiatlan puják, mi az 
igazi élvezet télen! 

A vadászat, halászat, madarászat, agará
szat s minden efféle nomadikus sport fennmarad 
az egészséges népek között, a mivelődés haladá
sával is. Vagyoni viszonyok, törvények, földmi-
velési változások szűkebb körre szorítják, egy-
egy időre meg is nehezítik, de katonás és lova
gias hajlamú nép vadászok nélkül nem lesz 
soha. 

Testedző, léleküditő, a kedélyhullámzás és 
testmozgás által pompásan szórakoztató mulat
ság a vadászat, de azonfelül még fegyvergyakor
latul is szolgál. S minő emlékek a vadászat 
emlékei! Az erőtől duzzadó, szenvedélyes ember 
nem beszél nagyobb elragadtatással szerelméről, 
mint a vadász a pompás élményekről. Attól az 
időtől kezdve, mikor apja flintájával az első szőri 
szarkát lőtte, addig a szomorú perczig, mikor 
orvosa végleg megtiltotta neki a lóraülést: egész 
légiója fordul elő a „nagyszerű" hajtásoknak! 
A lovak és ebek történetei, a „sóló" agarak 
dicsősége mind költőnek való, lantra méltó dol
gok. Művész nem lelhet ecsetjéhez illőbb jelle
neteket, mint ha vadászképeket fest. Mi közön
séges prózai halandók, nem tudjuk azt, hogy 
egy vadászatért hogyan lehet télviz időn is az 
ország egyik végéről a másik végére, vagy épen 
egyik országból a másikba utazni. Hanem meg 
ne próbáljuk e nyárspolgári nézetünket igazi 
vadász-kompániában kifejezni. Se Angolország
ban, se nálunk, se más bármely országban, hol 
Nimród ősapa ivadékai örökölték elődjök szen
vedélyét. Nincs az a gőgös aristokrata, a ki job
ban lenézné a földosztási hajlamokat rejtegető 
tudóst, mint a hogy megveti az igazi vadász a 
mindennapi munka napszámában telhetetlen 
prózai embert, kinek sejtelme sincs a vadászat 
gyönyöreiről. 

Hav adász nem vagy: vadászatról ne beszélj 
az igazi komoly vadászszal. Szóba se áll veled! 
Csak a szájhős vadász méltat annyira, hogy 
leereszkedik hozzád. Egy-két hazugsággal felül
tet s ha jó hangulatban éred, bolonddá tesz, 
vagy halálra nevettet csodás, hajmeresztő kalan-
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dok ezeréivel. Milyen hó volt! milyen hideg 
volt! hogy futott a nyúl! hogy vágtatott a ló! 
hogy repült az agár! Az a „karton", az a 
„cziczke", az a „szellő", melyeknek nevét 
csak egy mihaszna firkász írhatja kis betűvel, 
ki többet ad a helyesírásra, mint az igazi „sóló" 
agarak dicsőségére. 

Nézd azt a diadalt! Hogyan emeli fel az 
elfogott nyulat, mutatni a háttérből előre vág
tató társaknak, mint a diadal zsákmányát. Ez 
azután méltányolja a győzelmet kivívott bajno
kokat ! Az ilyen aztán jó gazdája az agaraknak. 
Caesar nem lehetett büszkébb a hires galliai és 
germániai légiókra, mikor naponként szaporí
tották a babért vezérök homlokán. Arany nyak-
lánczot kaj> az az agár és selyem paplanos ágyat, 
ha méltóvá teszi magát, hogy valamelyik nagy
városi kaszinóban, sport-klubban, vagy vadász
kompániában egy negyedóráig beszélgessenek 
róla — kártya előtt. 

Olyan hajtás után, mint a mai volt, ember
állat egyaránt megérdemli a jót. Az emberek be 
is mentek a „hajtás" után egy másik „hajtás"-ra, 
hogy az egyféle meleg után egy kis másféle hevi-
tővel üssék el szomjokat. 

Jó lesz nekik nem késni benn sokáig, mert 
ilyen hidegben a hajsza után kinn álldogálásnak 
ló és agár megadhatja az árát. Pedig a bőre 
mind a lónak, mind az agárnak ugyan keveset 
ér! Tisztességes gazda meg is becsüli minden 
országban ugy, hogy a testvérét sem igen 
különben! 

Kriza János egy levele 1834-ből. 
Erdélyre 1811 óta komor fellegek borultak. 

Lassanként elkopott az ősi intézmények gépe s 
megszűnt mozogni, a törvényhozás terme be
záratott s a hivatalszobák lettek állammá. Hu
szonhárom évig nem volt diéta. A vármegye-
gyűlésekre csak a gazdasági tisztek s a magokat 
unó kisbirtokosok jártak. A már választás alá 
sem eső hivatalnokok intéztek el minden ügyet. 
A mivelt és vagyonos osztály átallá csekélysé
gekkel foglalkozni s az ország fő városaiba, Ko
lozsvárra és Maros-Vásárhelyre csoportosulva, ott 
a kormányzó, itt a kir. táblai elnökök fényes 
estélyein, vidám társas-körökben feledé dicsőség-
vágyát, kinevette a pedánsokat, kik kötelességről, 
az ábrándozókat, kik hazáról és polgári erényről 
beszéltek. 

Finom élvezetek, mulatozás foglalkoztatták 
az urakat, a szalonok intrigái foglalták el a ke
délyekben az első helyet, a kalandok, tableaux-k, 
szini előadások, kosztume-ös nagy menetek, s a 
még máig is fennmaradt s felejthetlen emlékű 
álarczosbálok mindennapi renden voltak. Nem is 
volt asszony, kiről valamit nem lehetett beszélni; 
ez volt a kor szelleme. Eszményi öltözékekben 
ragyogó delnők, széptevésben tündöklő lovagok, 
önfeledt puha élet, mely a titkos mosolytól a 
csattogó nevetésig terjedt, ez volt képe akkor az 
erdélyi uri életnek. Nem szándékozom e sok te
kintetben érdekes kornak, az elpuhultság és 
gondatlan életnek külső és belső okait kutatni, 
és sietek megjegyezni, hogy a 30-as évek kez
detén már jött az ébredés. 

Lassanként divatba jött az élvezeteket ko
molyabb foglalkozásokkal vegyíteni és a napi 
örömök közt a haza elhagyatottságára is gon
dolni. 

A politika előtérbe lépett, néhányan tanulni 
kezdtek, összeszedték a sérelmeket, felfedezték, 
hogy a „Leopoldinum diplomának", mely Er
délyországot az ausztriai házhoz kötötte, csak 
egyetlen pontja tartatott meg, hogy t. i. „a kato
nai kormányzó német legyen!" 

A vármegyék és más hatóságok országgyű
lést követeltek, hogy az alkotmányos élet folyama 
újra megindittassék. 

Szóval bekövetkezett a Széchenyi, Wesse
lényi és a vándorpatrioták kora. Széchenyit 
nagyon szerették az erdélyiek, mert konzervatív 
hajlamaikkal inkább talált az ő politikája, mint 
a faltörő Wesselényié, kit szívesen hallgattak, 
meg is tapsolták szép beszédeiért, de ha hatá
rozatot hoztak, mégis csak a Bethlen János, 
Szász Károly, Kemény Dénes, Wéér Farkas 
nézeteiben nyugodtak meg, kik bölcsességből, 
vagy gyengeségük érzetéből (de hisz ez is böl-
cseség) mindig csak a mérséklet utján maradtak. 

Mikor azonban a kormány oktalanul erő
szakoskodott : természetesen, hogy a Wesselényi 
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szavainak adott igazat a tömeg, az ifjúság s az 
egész közvélemény, és voltak napok, sőt hetek, 
mikor teljesen Wesselényi volt a helyzet ura. 

A császári családból való kir. biztos Estei 
Ferdinánd, a teljesen népszerűtlen gubernium, 
melynek csak egyetlen konsiliariusa volt tör
vényesen választva, a kormánypárti urak, a 
mérsékelt ellenzékiek s a szélsők egymással 
folytonos, de magokban véve apró csatározáso
kat folytattak 1834 tavaszától kezdve egész 
nyáron át s e korból van Krizának ez itt köz
lendő levele, melyet elég érdekesnek találtunk, 
hogy olvasóinkkal is megismertessük. A levél 
igy hangzik: 

„Tisztelendő Sógor ur! Valamit még napunk 
történeteiből, most csak darabonként, futólag, 
mi egy sebes toll alá jöhet, ez után többet is, — 
inkább . . . . mert sokszor apróságok, egyes ese
tek, anekdoták inkább festik a dolgok rendjét, a 
mozgó és mozgató lelkeket, mint iskolai rend
szeres előadások. Múlt héten pénteken este, 
pompás estéjén a dicső napnak, többek közt, 
nagy csoportok jártak az utczákon s hangos 
éljenekkel üdvezlettékajó ügy bajnokait, Wesse
lényit, a Keményeket, Bethleneket stb. Azonban 
a piaczon egy gubernialista rettendő torokkal 
ordítja vala: „Éljen a gubernium!" ez közel 
esvén Wesselényi szállásához, a Kendeffi háznál, 
ő kikönyökölt az ablakból s kiáltotta vissza: 
„Veszszen a gubernium,!" 

Némelyek feltett szándékból külön helyekre 
állva, egyik kiáltotta nagy hangon: „Jósika!", 
a másvissza: „Veszszen!" — „Gál Domokos!" 
a másik: Veszszen! „Cserei Miklós!" a másik: 
Veszszen! 

A Jósika háza körül nagy macskamuzsikák, 
mormogások s kiáltások: , ,miért illuminál Jósika 
oly kevés, gyengén pislogó gyertyákkal" hal
lattak. 

Éjszaka egy csapat tanulókból és cancellis-
tákból álló muzsikai egyesület a legangyalibb 
koncertekkel tisztelte a nép tisztelt embereit stb. 

Ma foly a választás Statuum Praesidens-
ségre és Itélőmesterségre. Szombaton és tegnap 
tartott nemzeti gyűlésekben mind a választás 
módjáról s a protocullumok kinyomtatásáról 
folytak a tanácskozások.- Szabad választás hatá-
roztatott, kevés candidatio. Csakugyan vallásra 
tekintet lévén, ugy egyeztek meg egymás között, 
hogy a katholikusok közül csupán ezeket válasz
szák : gróf Haller István, gróf Kornis Mihály és 
Sándor Mihály; a reformátusok közül: báró 
Bánffy László, gróf Bethlen János és báró Ke
mény Ferencz; az unitáriusok közül: Dániel 
Elek, Gedő József és Szentiványi Sámuel, t. i. 
a Statuum praesidensségre ezek közül egyet 
fog a császár confirmálni. 

Itélőmesterségre a katholikusok közül: Hor
váth Ferencz, ifj. Cserei Farkas, és Torma Jó
zsef; reformátusok: bárótKemény Dénezs, Szász 
Károly és Zeyk József; unitáriusok közül: Sala 
Sámuel, Veres József és Bartha István. Mind
egyik liberális, ezek közül válogatni is alig 
lehet. 

Egyet elfelejtek: a szászok közül a Statuum 
Praesességre báró Bruckenthal. Dánielt pedig 
és Gedöt consiliariusokká teszik; ez csak akkor 
lesz, midőn a fennebb emiitettek confirmálva 
lejőnek 10—11 nap alatt. A szászsebesi deputa-
tusnak privát órát adok a magyar nyelvben: 
„keveset thud magyar nyelf." 

A csizma csötörtökre nem lesz kész, mint 
Czukor uram monda; mert a diaeta bajai nem 
engedik, hogy folyvást dolgozzék. 

A protocullumra nem volna tréfa előfizetni, 
meg lesz benne minden, a mint foly, még a 
nevek is ki lesznek téve, beszédek stb. Árkusa 
5 váltó kr., tiz árkus 50 rósz kr.,en a parancsot 
teljesitendem. 

Nem tudom hallották-e a toroczkóiak, 
hogy Magyarországon a követek háza abban 
egyezett volt meg, hogy: minden magyar regi
mentnél csak magyar tisztek legyenek; mert a 
német tisztek rútul bánnak a magyarral; min
den kis virgonczságot, melylyel a németet feljül 
múlják, nyakasságnak vesznek stb. s már ő Fel
sége megijedett volt, de a mágnások kamaráját 
és a protestánsokat részére hajtván, megbukott 
a javallat. 

írnék többet, de most épen 8 az óra s 
megyek conjugistáimmal examenre s csak azt 
az egyet adhatom még hozzá, hogy miután min
denkit tisztelnék, maradok addig is, mig többet 
Írhatnék, Tiszteletes Sógor urnák alázatos szol

gája és kész tanítványa, megtisztelő öcscse, — 
Kolozsvárit 1834 június 25-én. — Kriza János. 

Külczim: „Tisztelendő Tudós Sebes Pál 
urnák, nagyon tisztelt sógor uramnak alázatos 
tisztelettel. Toroczkón." 

Talán felesleges is megjegyeznem, hogy az 
erdélyi 1834-ik évi országgyűlés karhatalommal 
záratott be s Wesselényinek Erdélyből ugyszólya 
menekülnie kellett Magyarországba, de nemso
kára mind az erdélyi, mind a magyarországi 
kir. táblán nótaperbe fogatott s el is Ítéltetett. 

Deák Farkas. 

UTAZÁS A FÖLD KÖRÜL 
NYOLCZVAN NAP ALATT.* 

(Két czikkben.) 

II. 
Mikor Fogg ur reggel a kikötőbe ment, hogy 

hajóra üljön, a „Carnatic" már nyolcz óra óta 
elindult s tova járt. Passepartout ugyan, része
gen, az utolsó perczben megérkezett a hajóra s 
ott el is aludt szerencsésen. Midőn felébredt, a 
tengeren találta magát, de ura nem volt sehol, 
s kétségbeesése leirhatlan volt, mivel hibája 
által maga okozta a szerencsétlen késedelmet, 
mely végzetessé válhatott volna Fogg úr foga
dására nézve. 

De Fogg nem volt az az ember, a ki egyha
mar kétségbe essék. A kikötőben addig szalad
gált, mig egy szép vitorlás hajót talált, melynek 
mesés árt: napjára személyenként 100 fontot s 
a mellett, ha idején érkezik, 200 font külön ju
talmat igért, ha egyenes utón Yokohamába 
szállítja, mielőtt az ottani kikötőből a „Carna
tic" tovább indulna. Ez azonban lehetetlen fel
adat volt. De a hajótulajdonos vállalkozott 
Shangaiba szállítani, honnan egy postagőzös 
indul Yokohamába, a „Carnatic"-kal találko
zandó és pedig a kellő időre. Ebben meg is 
egyeztek tehát. Fix, a rendőr is tanuja volt az 
alkunak s oly ártatlanul tette magát, mintha ö 
is épen ugy félreértésből maradt volna le a ha
jóról, mint Fogg s épen oly vigasztalhatatlan 
miatta. Szinlett ártatlansága annyira félreve
zette Fogg urat, hogy ez, az általa bérelt hajón 
egy helyet ajánlott fel Fix urnák, a ki azt — 
látván, hogy ellenfelét Hongkongban. már ugy 
sem tarthatja vissza, — savanyu képpel el is 
fogadta. 

A hajó neve a „Tankadére" volt, tulajdo
nosa pedig John Bunsby, erőteljes bátor tenge
rész. Fogg és Auda asszony, a megmentett hindu 
nő, a hajóra szállva, Fix urat már ott találták. 
A szél kedvező volt s a könnyű, de szilárd gó-
elett vigan röpült ki a hongkongi szoros sziget
kapujából a sik tengerre. Fogg nem is sejtve 
ellenségét Fixben, ezt — miután hajójára föl
vette, egészen vendégének tekintette s még ét
kezéseikhez is meghitta, mit a rendőr, szégyen
kezve bár, mégis elég szemtelen volt elfogadni. 
Bár áldozata az angol területen kisiklott kezeiből, 
a végsőig nem akart elválni tőle, hogy ha 
végre is megkapja az elfogatási parancsot, rá 
tehesse kezét. Igaz, hogyha ez már amerikai 
területen lesz,ott az elfogatás nehezebben megy, 
mert nemzetközi tárgyalást igényel, de Fix azért 
nem akart tágitni a legutolsóig. 

A hajó egész éjen vigan haladt és pedig 
nagyobb sebességgel, mint előre Ígérve volt. 
Másnap azonban vihar jelei mutatkoztak az 
égen. Miután azonban a szél délfelöl támadt, 
Fogg még örült neki, mert észak felé akarván 

* Elsó közleményünkben az elefántos kép alá 
tévedésből hibás aláírás került. Az ifjú az elefánt 
nyakán nem a fiatal hindu, hanem Passepartout, 
kit a jámbor állat, elválásukkor, kedveskedésből 
vett föl ármányával — Szerit. 

haladni, a vihar csak annál gyorsabban fogja 
ragadni hajójukat. Estefelé kitört a zápor irtó
zatos erős széllel. A „Tankadére", mint pehely 
emelkedett a szélben és előre rohanásának gyor
sasága négyszeresen mnghaladta a leggyorsabb 
vasutvonatot. Az éj beálltával a vihar ereje még 
növekedett s százszor is szétmorzsolással fenye
gette a könnyű jármüvet. Valóságos csuda, hogy 
a kis dióhéj ellent állhatott a szél és habok 
irtózatos nyomásának. De a kiállott veszélyből 
az a haszon volt, hogy másnap reggel csak 45 
mérföldnyire voltak Shangaitól. Estére oda 
kellé érkezniök, ha a San-Franciskóba induló 
hajóról lekésni nem akartak. 

Délig jól is ment minden, s remélték, hogy 
czélt érnek. Délben azonban egyre csöndesebb 
lett a szél, s délután annyira elszünt, hogy a 
hajó, bár a part szemeláttára, egészen helyt 
állott s nem birt haladni. Az est közeledett s ők 
még néhány mérföldnyire voltak a kikötőtől. 
Hét órakor még 3 mérföldre voltak onnan. Pedig 
a hajó már nyolcz órakor indult. Az óra el is 
érkezett s a postahajó szemökláttára indult el. 
Lemaradtak róla. John Bunsby káromkodott, 
hogy elvesztette a 200 font külön jutalmat. 
Fogg ur hallgatott, pedig neki 20,000 fontja 
volt koczkán. 

— Nincs-e mivel jelt adni? kérdé. 
Egy rézágyú volt a fedélzeten. Háromszor 

lőttek vele. A postahajó meghallotta s megállott. 
Kapitánya parancsot adott, hogy tereljék a gőzöst 
a kis góelette felé s Fogg, kifizetvén Bunsbynak 
a kialkudott vitelbért és külön jutalmat, Auda 
asszonynyal és Fix rendőrrel a hajó fedélzetére 
sietett, mely a kis késedelmet annál nagyobb 
sietséggel hozta helyre. Yokohamába megérkez
vén, Fogg egyenesen a még ott horgonyzó „Car
natic" fedélzetére sietett, s ott megtudta, hogy 
szolgája Passepartout azon jött csakugyan s 
most valahol a városban kóborol. Azonnal kere
sésére indult. Hasztalan. S már-már lemondott 
volna föltalálhatásáról, midőn egy japáni erőmű
vész társaság mutatványaira egy sátorba menve, 
itt az erőművészek egyike kiugrik a pyramisból, 
melyet kilenczed magával formált s „Uram, 
kedves uram!" kiáltással nyakába borul. 

Passepartout ugyanis Yokohamába érkez
vén, garas nélkül volt. Az sem volt mit egyék, 
amiál kevésbbé a mivel tovább utazhassék. 
Pedig minden áron Amerikába igyekezett, mert 
tudta, hogy ura is, törik szakad, oda megy. 
Kétségbeesésében a japáni erőművész-csapatra 
akadt, mely épen San-Franciskóba vala indu
landó és még egy bohóczot keresett. Passepar
tout, a ki már minden volt életében, s tele volt 
humorral és ügyességgel, beállott bohócznak, 
hogy biztosítsa magának az átmehetést a Csön-
des-óczeánon. 

Igy találta föl Fogg Phileas a szolgáját. 
Kiváltotta s magával vitte; sietve, mert még az 
este indult a „General Grant" nevű nagy kerekes 
gőzös egyenesen San-Franciskóba. A „Carnatic" 
helyett tehát e rendkivüli erejű hajón utaztak 
el. Ez volt november 14-kén. Kilencz nap múlva, 
november 23-kán épen a földgömb túlsó felén, a 
londoninak megfelelő délkörön haladtak át. 
Igaz, hogy a 80 napból 52 eltelt, s az útnak 
még csak felén voltak tul. De a hátralevő fele 
gyorsabban haladó eszközökkel birt s igy a foga
dás megnyerésére még mindig alapos remény 
volt. Ha csak Fix valami gonoszt nem tesz, a 
ki Yokohamában végre kezéhez kapván az angol 
konzultól az elfogatási parancsot, most már 
még annyira sem tágított a Fogg oldala mellől. 
Most azonban érdeke más volt, mint eddig. 
Most azon kellé lennie, hogy el ne vegyüljön 
Amerika néprengetegében, hanem csak siessen 

I egyenesen, gyorsan mielőbb Angliába vissza, 
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mivel az elfogatási parancsot csak ott lehet e 
érvényesíteni. Tehát Fix is a „General G r a n t " 
utasai közt volt, s itt megújította ismeretségét 
Passepartout-val, kiből azonban többé semmit 
ki nem vehetett. 

Még tizenegy napi ut után, deczember 3-án 
a gőzös a sanfranciskói „a ranykapu" öbölbe 
robogott be ; Fogg Phileás pedig e perczig egy 
napot sem nyert, sem vesztett, a kiszámított 
uti tervhez képest. 

Kalifornia fővárosában egy napot kellé töl-
teniök, mert hajnalban érkezvén oda, az egész 
Amerika szárazán átrobogó Pacific-vasut csak 
esti ha t órakor volt indulandó. San-Franciskó-
ban, időtöltés kedveért egy választói népgyü-
lésbe keveredtek, a hol nagy keményen ment a 
dolog. Valami „S tamp őrnagy" nevű durva 
yankee Foggba is belékötött, s a fejére mért csa
pást csak Passepartout fogta föl. Ebből kihívás 
lett, de Fogg időt nem tölthetvén, megígérte, 
hogy majd visszajő Londonból, bogy megvívhas
son Stamp örnagygyal. 

a vonaton. Útitársai Foggtól egyelőre eltitkolták 
az őrnagy ott létét s azon voltak, hogy a két 
ellenség ne találkozzék, nehogy újra összeszó
lalkozzanak s ez feltartóztassa Foggot. Azzal 
csalták meg, hogy whist kártyát hoztak a wag-
gonba s ugy elfoglalták vele a szenvedélyesen 
játszó angolt, hogy ki se pillantott áz ablakon. 

Deczember 8-kán érte el a vonat a két 
óceán közti vízválasztót. Passe-Bridge mellett 
7580 lábnyira a tenger színe fölött halad a vonat. 
Ez a legmagasabb pontja e lapályvidéknek. 
Még 2000 mfld volt hátra, az atlanti tengerig 
terjedő síkságon, átszőve az abba ömlő vizek 
folyásaival. 

A Medicine-Bow állomáson megállították a 
vonatot. A folyamon átvezető híd roskadozó álla
potban volt, s nem merték a vonatot ráeresz
teni. A túlsó parton segédvonatért sürgönyöz
tek, mely fölvegye az utasokat; de a folyó ára
dásban volt s csónakokon sem lehetett átkelni. 
Ekkor egy vakmerő vonatvezetőnek az az őrült 
eszméje támadt, hogy a maximum-gyorsaság a 

A góelett a viharban. Óriási bölény 
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A vasút este elindult s ők vele. Tengertől 

tengerig megy az óriási vonal, az Egyesült-
Államok területét legszélesebb pontján metszve 
keresztül. Hossza 3786 mérföld. E hosszú utat 
a vasút 7 nap alatt teszi meg. Fogg tehát jogo
san remélhette, hogy deczember 11-kén New-
Yorkban a Liverpoolra induló gőzösre ülhet. 

A vonat egyenlő gyorsasággal robogott, 
éjjel-nappal. Végetlen területek maradtak el 
mögötte; majd festői, majd, sivatag vidékek. 
Egyizben óriási bölény-csorda, legalább tízezer 
főnyi, állta útját a vonatnak, melyen nem lehe
tett áttörni — várni kellett mig szétoszlik, vagy 
elvonul; ez pedig három óráig tar tot t . De mégis 
jobb volt várni, mint egy néhány bölényt leti
porva, végre is kisiklani engedni a vonatot a 
sínekről, s ezzel még több késedelmet okozni. 

Passepartout a vonaton egy mormon elő
adásban vett részt ; majd a nagy Sóstó vidékére 
ér tek, melyen tul hófödött sivatagon kellett 
átszáguldaniok. Egy állomásnál néhány perezre 
megállva, észrevették, hogy Stamp őrnagy is, 
kivel San-Franciskóban bajok volt, velők utazik 

haladó vonatnak úgyszólván elveszi a súlyát s 
igy a roskadozó hídon is átmehetne. Az utasok 
közt mindjárt akadtak, a kik ezt kiszámították, 
párt keletkezett; a félénkek nem fejtettek ki elég 
ellenállást s egyszóval — az eszeveszett kísérlet 
megtörtént és sikerült. A mozdony gépésze elő
ször három mérföldnyire visszahajtott, mint az 
ugró, ki messziről szalad a kitűzött pontnak. 
Rémületes gyorsasággal rohant aztán előre. A 
pistonok húszat vertek egy perezben, a tenge
lyek füstöltek. Ugy szólván érezni lehetett, hogy 
a röpülve száguldó vonat nem is nehezedik a 
sínekre. A vonat, úgyszólván, átszökött egyik 
partról a másikra. A gépész csak öt mérföldnyire 
volt képes megállítani a vonatot. 

(Folyt, köretk.) 

Egyveleg. 
— A méterrendszer életbeléptetése óta Ma

gyarország s társországainak kiterjedése látszólag 
nagyobb lett, t. i. a négyszög kilométerek nagyobb 
számokat tüntetnek föl, mint a négyszög mérföldek. 

A magyar korona területének kiterjedése 1876-tól 
az uj számítás szerint követkézé": Magyarország 
225,441.55. Erdély 54,948.20, Fiume 19.57, Hor
vátország és Szlavónia 43,444.51, összesen tesz 
323,853.99 négyszög kilométert. Az Ausztria terüle
tére vonatkozó számok; következők: Alsó-Ausztria 
19,824.17, Felső-Ausztria 11,996.70, Salzburg 
7405.68, Stajermark 22,454.04, Karintbia 10,373.22 
Krajna 9988.33, Triest 93.80, Görz és Gradiska 
2953.28, Istria 4941.51, Tüolés Voralberg 29,326.81, 
Csehország 51,955.78, Morvaország 22,229.61, Szi
lézia 5147.53, Galiczia 78,496.77, Bukovina 10,451, 
Dalmáczia 12,792.57; az összes osztrák korona tar
tományok tehát 300,190.90 négyszög . küométert 
tesznek. 

— A legrégibb orvosi könyv. Ebers, német 
tudós érdekes felfedezést tett. Egy arab régi kéz
iratot talált egy múmia sírjában, mely kézüatot 
az arab halála után, ennek családja dr. Ebers-
nek eladott. E kézüat 60 láb hosszú, egyetlen 
papyrus-levélre ü t fekete és vörös fehrásokból áll, 
melyek jellege után következtetni lehet, hogy a 
kézüat Kr. szül. előtt 1500 évvel, tehát a mózesi 
korban készült. Ezen, most negyedfél ezredéves 

kézüat egy részét dr. Ebers lefordította, s kitűnt, 
hogy a kézüat orvosi könyv. Az egyes fejezetek főbb 
czimei a következők: »Az orvosok titkos könyve*, 
»A szívverés tudománya*, »Szivisme«, »Az emésztő-
szervek betegségének gyógyításán stb. Kétségtelen, 
hogy az egyiptomiak már történetüknek legrégibb 
korszakában a tudományos műveltség magas fokán 
állottak. Azon körülmény, hogy Mózes pl. az ara
nyat porrá törni, s ily állapotban vizzel keverve 
ihatóvá tudta tenni, mutatja, hogy Mózes az alchi-
mia titkait csakúgy ismerte, mint a középkor alcbi-
mistáinak bármelyike. 

— A siami király, mint tudós és iró. A feje
delmi tudósok és űók számát közelebbről a siami 
fejedelem is szaporította, minthogy ő indiai felsége 
mostanában egy kis encyklopaedia kiadását kezdette 
meg, mely a siami küályság ismertetését, annak 
történetét, földrajzát, irodalmát s politikai alkotmá
nyát foglalja magában. Az előszót szintén a király 
fogja hozzá megüni, s a munka legérdekesebb része 
kétségtelenül az a függelék lesz, mely a siami 
terület keleti határán divatozó néhány kevésbbó 
ismert tájbeszéd szótárát fogja magában foglalni. 
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Az uj mérték. 
Fővárosi tárcza. 

A napokban örömtől villogó szemekkel top
pantott be hozzám egy malkontentus barátom, a 
kinek bogarai közé tartozik reggelenként elimád
kozni egy olyan ellenzéki miatyánkot, melyben 
-többek között e fohász is előfordul: „Add 'meg 
nekünk az önálló vámterületet, független magyar 
bankot ós nemzeti hadsereget, s szabadíts meg 
közös költségektől, uj adóktól s deficittől. Ámen!" 

Nos ez a derék busmagyar, a ki rendsze
rint olyan savanyu képpel jár-kel az utczán, 
min tha a keleti vasút részvényese lenne: ezúttal 
•egészen ki volt véve szokott sodrából. A hogyan 
pezsgős pohár szélén szokott t"lhabzani a gyön
gyöző nedű : azonképen csattant ki belőle a szé
les jókedv. Azon kezdé, hogy szék alá dobta 
karácsonykor vett kalapját, s körültánczolta a 
szobát. Meglepetten tekintek rá. 
(> ,; — Ember, te nyerted a hitelsorsjegyek 
főnyereményét! 

Kicsinylőleg nézett rám. 
— Főnyeremény'?! Nevetség. . . Nincs sem

miféle papirom adófizetésre intő czédulákon 
kívül. Hanem nem bánom: nevezzük főnyere
ménynek ! Csakhogy nem én nyertem, hanem 
az egész ország. Vége van a kormány s a sza
badelvű párt ura lmának! Éljen a szabadság! 
Éljen a haza! Éljen 1848! 

S azzal elkezdte énekelni, harsány, lelke
sült hangon : „Kossuth Lajos azt izente" . . . 

Már most igazán megdöbbenve tekintek rá. 
Szegény fiu bizonyára megzavarodott. Nagyon 
szivére találta venni az ország ezer baját. 

— De hát az isten szerelmeért, mit jelent
sen mindez ! A láz beszél-e belőled, barátom ! ? 

— Hogyan ! Még veled szemben is niagya-
xázgatásra van szükség ? Pedig a dolog oly kéz
zelfogható. Január elseje óta ellenzékivé lett az 
egész ország. Nincs többé kormánypárt. Meg
buktat ta a méter-mérték behozatala. S a mi 
legreménygerjesztőbb : országszerte a nők szít
ják legélénkebben az elégületlenség tüzét. Nem 
hallod riadni a boszankodás zaját kereskedések
ben, mészárszékekben, közpiaezokon ? A nők 
politizálnak s a kormánynyal szemben foglaltak 
állást. Most legyenek aztán uj országgyűlési vá
lasztások ! Tiz emberét sem fogja behozni a kor
mány az uj házba. H a h a ! A kiket az istenek 
büntetni akarnak, azokkal behozatják a méter-
mértéket . . . Servus, rövidlátó! Megyek a duna
par t i zöldségpiaezra, tanulmányozni a hangula
t o t . . . . 

A mulatságos ember elrohant. 
Egy tekintetben persze igazat kellett adnom 

neki. Ha Majoros ügyefogyott apostolkodása 
már eddigelé kivívhatta volna azon eredményt, 
hogy a nők megkapták volna a törvényhozástól 
a választási jogot : kétségkívül ott találnók most 
őket a legszélsőbb ellenzék soraiban. Nekik gyűlt 
meg leginkább a bajuk az uj mértékkel. A fér
fiak, a mennyiben nem kereskedők és piaczi áru
sok, kevésbbé vannak érdekelve a méter, liter 
é s gram által. Könnyű lesz megbarátkozniuk 
a vendéglőben az eddigi félmeszely helyett a 
negyedrész l i terrel , vagy a meszely helyett a 
fél literrel. S mily könnyen megnyugtathatják 
lelkiismeretüket a csendes poharazás barátjaiaz 
uj mértékkel! A ki eddigelé vacsorához öt-hat 
felmeszelv bort ivott, az most ugyannyi negyed
rész literi; fog inni. Igaz ugyan, hogy ez utóbbi 
csak kevéssel több egy félmeszelynél. Ot-hat 
negvedrész liternél azonban a különbség mégis 
ki fog tenni egy félmeszelyt. De ha valaki eny-
nvivel többet iszik most mint azelőtt: bátran 
rátolhatja az uj mértékre, ártatlanságban mos
ván kezeit. 

Hanem a nők! 
Bajtuk nvugszik a háztartás vezetésének 

terhe. Ök állítják össze a konyhai költségvetést, 
utalványozzák ki a piaczi bevásárlásra szükséges 

get, s tesznek megrendelést mészárosnál, 
lisztkereskedőnél és fűszerárusnál. S most e 
hivatásuk teljesítésében szemben találják maguk
kal az uj mérték első tekintetre áthághatlannak 
látszó torlaszát. 

Uramfia, mennyi gond, fejtörés, számolga
tás, tévedés, zúgolódás és mérgelődés! A férjek 
agiója uj év óta nagvot emelkedett. Türelmetle
nül várják hazajöttuket estenkent, 8 addig nem 
bújhatnak paplan alá, míg csak töviről hegyire 
ki nem számították valamely vezérfonal nyomán, 

hogy reggel egy font vesepecsenye helyett 56 
dekagramot, negyedfél font liszt helyett 2 kilo-
graniot, egy iteze tej helyett 7 decilitert és 1 lat 
thea helyett 7 dekagramot vásároljon a sza
kácsné. Ezzel azonban még nincs elhárítva a 
baj. A gazdasszonyok ugy találják, hogy az 56 
dekagrani hus kevesebb "az egy fontnál a a 7 
deciliter tej nem üti meg az iteaét. Ez bizony 
megesik. Mészáros és tejesasszony szintén csak 
most sajátítják el az uj mértéketj S ha csalód
nak: nem saját kiírókra teszik ezt. A rövidebbet 
a vásárló fél hűzza. 

Panninak vagy Jutkának néhány napig 
minden megrendelést papírra írtak föl. Hogyan 
is tarthatta volna eszében a kilogramot és 
dekagramot, a litert és centilitert — „kánya 
vigye el, a ki kieszölte!-' Öt-hat nap nmíva 
azonban bizik már emlékező tehetségében, a vál
tig érősiti, hogy „ í rá s" nélkül is régére fog járni 
a megbízásnak. Tán röstelli is egy kicsit a csi
nos, kényes cseled, hogy boltba és mészárszékbe 
czédulával kell ellátogatnia, mint valami tacskó 
leánynak. Asszonya háromszor is elmondta 
neki, hogy másfél kílogram húst, egy liter tejet 
s tizenöt dekagrani kávét vásároljon, visszajö
vet pedig 77 centiméter vásznat vegyen a rőfös 
kereskedésben. 

A leány erősen bizik magában. Egész úton 
egyre ismételgeti az „istenverte" szavakat: kilo-
gram, dekagrani, liter, centiméter. Bizony meg 
megbirkózik velük emberül. Meg is tartotta 

pozgatásban, számításban, fejtörésben s éles 
polémiákban sehol sincsen hiány. A vásárló min
denütt megrövidítéstől t a r t , aggodalmaskodik, 
gyanúval él, mig az eladó a decigramokkal és 
deciliterekkel maga sincsen meg egeszén tisz
tában. 

Hanem a mi nincsen : lesz. Lassanként majd 
csak beletörődik közönségünk a méter-mértékbe, 
melynek lényeges előnyeit akkor fogja csak 
méltányolni, ha egyszer megbarátkozott már 
azzal gyakorlatilag is. Francziaországban négy 
évnél tovább tartott, mig a méter-mérték teljesen 
meghonosult. Ennyi idő alatt, ha nem előbb, 
nálunk is meg lesz gyökerezve s átültetve a nép 
minden rétegébe. Jövő választásig ki fognak 
békülni vele nőink is, s nem fogják miatta jako
binusokká tenni férjeiket, atyáikat, testvéreiket 
Tisza Kálmán és kormánya nyugodtan lehet 
lla egyéb nem, a métermérték nem fogja meg 
buktatni. ,, . 

porostyam .\<niil<>r. 

A bremerhaveni bűntény 
elkövetője. 

A bremerhaveni borzasztó szerencsétlen-
• i . melynek leírásává] meg ma is tele van

nak a világ hírlapjai, Thoniasnak, e hallatlan 
pokoli gonosztett elkövetőjének arczképe a nagy 
városokban majd minden kirakatban látható. É 

THOMAS (King V. S.) 

emlékezetében egytől-egyig. Nem is esett rajta 
egyéb baj, mint hogy a mészárszékben 77 cen
timéter húst, a füszerárusnál egy liter kávét, a 
tejesasszonytól másfel kílogram tejet , a rőfös 
kereskedőtől pedig 15 dekagrani vásznat kért. 
Mindenütt szemébe kaczagtak a nagyot piruló 
leánynak, a ki üres kézzel tér haza. 

Piaczon kofanyelvek áldják czifra szavak
ban a ,,métely"-mérték „kigondolóját." Nem is 
volna jó dolga ily helyen annak, a kire ráfognák, 
hogy övé az uj mérték behozatalának bűne. 
Valahány egész és fél bádogliter van a piaczon: 
alighanem mind az ő fejéhez repülne. A fővá
rosban , hol a kilogramot hamarosan már 
„kilá"-ra magyarosították, esak megleszünk 
valahogy az uj mértékkel. Sokkal nehezebben 
fognak vele azonban Iwldogulni a vidéken. 

A magyar nép ily dolgokban fölötte kon
zervatív. Szívósan ragaszkodik régi elnevezé
sekhez, ha mindjárt maga a tárgy, melyre az 
elnevezés vonatkozik, reg nincs is már forga
lomban. Sok alföldi város piaezán a kofák még 
ma is „sájn" forintokban, tallérok és húszasok
ban számolnak, s nagy és kis itczével mertek 
eddigelé. Szinte látod a e h * i ott az uj 
mérték behozatala támaszt. 

A fővárosban most még persze nem a gya
korlat, hanem a theoria szolgál kalauzul az 
eligazodásra az uj mérték labyrintjeben. Vásárló 
úrnők és betüjártas szakácsnők apró vezérfona
lakkal és táblácskákkal kezükben keresik föl a 

rgeket , a fűszeres boltot s a píaczot. La-

kép legjobb korban levő, egészséges, és uriasan 
öltözött embert mutat . Széles vállak, kifejezés
teljes arcz, erélyre mutató áll, gondosan ápolt 
szakái, magas homlok. Csak pápaszemekkel föl
fegyverkezett éles, átható szemei fejeznek ki 
valami zord, kellemetlen, visszataszító jellemet 
és indulatot. Máskülönben talán el sem hinnők, 
hogy ez az ember volt az, ki aljas nyereségvágy
ból rettenetes pokolgépével annyi ember életét 
szándékozott kioltani a hajón, csupán azért, 
hogy nagy összegekre biztosított hitvány hol
mikért sok pénzt kaphasson. 

Olvasóink már tudják, hogy Thomas, va-
l-.'di nevén King Vilmos Sándor, szörnytettét, 
melynek véghezvitelére már évek előtt készült, 
valóban ördögies hidegvérrel és számítással, egy 
rendkívül ügyes szerkezetű óramű segélyével 
hajtotta végre. Ez óramű készítője Fucbs bern-
burgi órás és műszerész volt, ki a pokoli gépet 
Thomas megrendelésére egészen jó hiszeinüleg 
állította össze, azt hívén, hogy megrendelő e 
találmányt amerikai selyemfonó gyáránál akarja 
értékesíteni. Az óramű ugy volt készítve, hogy 

-zer mozgásba hozva tiz napig járjon s a 
tizedik napon egy ütőkalapáesot szabadítson el, 
a mely a selyemszövő székre alkalmazott szer
kezetre zuhanva egyetlen ütésével 1000 selyem
szálat vágjon ketté. A szövőszékre való szerke
zetet Thomas — mint monda — maga fogja 
készíteni és helyére alkalmazni. Az óraműnek 
minden zaj nélkül kell vala lejárnia s bárminő 
bel; vartalanul működnie, 
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mert — mint a megrendelő monda — az egy 
vízszintesen álló, tengelye körül forgó nagy ke
rék külső széléhez leend alkalmazva. 

Thomas eleinte több órást és műszerészt 
keresett föl pokoli megbízásával, de azok az 
eléjök tűzött feladatnak nem voltak képesek 
ugy megfelelni, a hogy azt a megrendelő czélja 
kívánatossá tettevolna. Minden kísérlet sikerte
lenül maradt . Végre Thomas Fuchs bernburgi 
óráshoz és műszerészhez fordult, ki több neve
zetes toronyóra készítése által Európa-szerte 
ismeretes volt s őt bízta meg a nehéz feladat 
kivitelével. Fuchs 1875. márczius 9-től ápril 
20-áig — tekintve az óramű komplikált szerke
zetét, valóban bámulatosan rövid idő alatt — 
el is készítette a kívánt szerkezetet, a mely min
den szakértőt és müismeröt méltó bámulatba 
ejthetett, s iszonyú hatása által egyszerre világ
hírűvé lett. 

Az óraművel Thomas nagyon meg volt elé
gedve s a 25 tallért, melyeket Fuchs a kikötött 
áron felül még követelt, minden szó nélkül kiű
zette. A mű teljesítette volna is ördögi feladatát 
pontosan és biztosan, és ha a „Mosel" a ten
gerre szállhat vala, tiz-tizennégy nap múlva 
olvashattuk volna az újságokból, hogy e gőzös a 
siktengeren nyomtalanul elveszett, ha Thomas, 
hihetőleg sietségében vagy lázas izgatottságában 
el nem felejti Fuchsot idejekorán figyelmeztetni, 
hogy a szerkezetnek, mielőtt lejárna, valószínű
leg erős ütést vagy esést is kell kiállni. Fuchs 
mester lángesze bizonyára erre is alkalmassá 
tudta volna tenni az ügyes készüléket, úgyhogy 
az emeltyű az erős rázkódás következtében sem 
zuhant volna le a kiszabott idő előtt. 

Bármily rettenetes volt igy is a bremer-
haveni katasztrófa, még szerencsének tar tha t 
juk az iszonyú szerencsétlenség közepette, 
hogy az óramű kalapácsa, ütés vagy rázkódás 
folytán, oly hamar lezuhant. Ha e körülmény 
nem a kikötőben következik be, a siktengerre 
jutot t hajón még sokkal több ember életét oltotta 
volna ki, s Thomas ördögi czélját nemcsak hogy 
biztosan elérhette, hanem gonosz tette gyümöl
cseit büntetlenül élvezhette volna és a töme
ges gyilkossággal és értékrombolássá] összekö
tött gyalázatos csalás e soha sem gyanított 
nemét máig sem ismernök. 

A pókok repülése. 
A kir. magyar természettudományi társulat 

kiadásában nemrég egy nagybecsű s méltán fel
tűnést okozott mű jelent meg Hermán Ottótól e 
czim a la t t : „Magyarország pókfaunája" Ezen 
műből közöljük lapmik olvasóival a következő 
szép fejezetet, mely a pókok vándorlásáról szól, 
s a közönségesen „ökörnyál" vagy „bikanyál" 
név alatt ismert tüneteket magyarázza meg. 

Hermán Ottó igy ir: 
Az őszi és tavaszi szép napok minden évben 

meghozzák azt a tünetet, mely már régen fel-
költé az emberiség figyelmét, mely látszólagos 
titokszerűségéve] egész sorát kolte fel M nép
mondák, legendáknak. A levegőben aszó, repülő 
fonalak tünete a legnépszerűbbek közé tartozik; 
nem ugy képződésének ismerete. 

Aristoteles e tünetről sehol sem emlékezik. 
A „Gossypium", melyről Plinius szol, gyapjas 
gyümölcstől ered, tehát vagy a bogáncsfélék 
repülő magva, vagy a tüzek és jegenyenyárfák 
gyapju-hullatása. Ugyanezekről emlékszik Luc-
ret ius is. Maga az őszi fonal tünete az ókorról 
reánk maradt irodalomban teljesen ismeretlen. 
Kétségtelen, hogy e tünetre vonatkozó első em
lítést Chameer Galfried, az úgynevezett angol 
Homer tette (t 1400); mint észlelet azonban 
csak a 17-ik század második felében fordult elő 
s első észlelője dr. Htdse volt. a ki észrevette, 
hogy e repülő fonalokon az állat maga is repül, 
s ez az állat a pók. Későbben az élesen vizsgáló 
Lister szintén megfigyelte e tünetet, még pedig 
bebizonyítva azt is, hogy a repülő szálak az 
állatokkal együtt a yorki székesegyház tornya 
felett is láthatók voltak. E tünethez Lister 
azt a magyarázatot köti, hogy e pókok a szá
lakon repülve a felsőbb légrétegekben legyet va
dásznak; a mi pedig a fonalfejtést illeti, az tartá. 
miszerint a fonal kilövetik. 

Közel egy századdal későbben, 1751-ben, 
egy dr. Stoy értekezett a tünetről, és merészen 
badar alapon növénynedvet látott az őszifonal
ban, mi igen természetesen ellenzést és vitát 
keltett es sokakat ösztönzött a gondosabb után

járásra; nevezetesen Flügge lelkész Osterodeból 
közlött igen hű és helyes észleletet, melyhez ké
sőbben más észleletek is csatlakoztak s az öszi-
fonal keletkezését a póktól eredőnek bizonyítot
ták. BuUmann J . C. végre 1810-ben a létező 
adatokat egybegyűjtvén, közlést tett a természet
tudományi társulatnak, mely az értekezést ki is 
adta. Valamennyi vizsgálat megegyezik abban, 
miszerint az öszifonal pókoktól ered, és hogy a 
pókok e fonalakon csüngve a levegőben vándo
rolnak. A mi a fajokat illeti, a melyek Bull-
mannig mint vándorlók észleltettek, azokat 
meghatározni nem lehet, csak az bizonyos, hogy 
az Erigone és Walckenaera nembeli apró alakok 
lehettek legtöbbször a vizsgálat tárgyai. 

Ezentú l csak a fonalfejtés lehetett vita tár
gya s némileg még ma is az, a mennyiben né
melyek önkényes kilövetésnek, mások kihúzás
nak tulajdonítják. A kilövelés természetesen oly 
izmokat tételez fel, a melyek a fonómirigyekre 
akkora nyomást gyakorolnának, a mekkora 
szükséges, hogy a tinóin szál a levegő ellentállá
sát legyőzze és még 2—4 méternyire is lövel-
lésben legyen, a mi — szerintem — már tekin
tettel a szálak rendkívüli finomságára is, 
lehetetlen. 

Egyes szakait e tünetnek gyakorlatom 
közben igen gyakran észleltem, de egész lefo
lyását, a felötlő különbségek eredetét csak a 
a Bácska rónáján és mocsarai körében sikerült 
felderítenem, hol az őszifonal tünete néha való
ban óriási mérveket ölt, a lég, a rét, a bokrok, 
a talaj tele vannak foszlányaival. Egy kitűnő 
észlelési pont fővárosunk szivében fekszik s 
nem más, mint a budapesti lánczhid, melyen e 
tünet évről évre és igen érdekesen ismétlődik. 

A tünet derült, jelesen oly őszi és tavaszi 
napokban foly, a melyek kellemes hömérsék 
mellett gyenge légáramlat, szellő által tűnnek 

arra, hogy a fonalat fejleszsze, s minél hosszabbra 
nyújtja, annál nagyobb az erő, annál gyorsab
ban fejlik ki, végre oly gyorsan, hogy valóban 
ugy látszik, min tha a pók lövellne. 

Az állat nagyságához képest 2—3 méternyi 
hosszú fonal már elegendő arra, hogy a levegő
ben úszva az állatot is elbírja. E pillanatot az 
állat ugy érzi meg, hogy már nagy megerőlteté
sébe kerül a megkapaszkodás, és a mire ez t 
érzi, mind a nyolcz lábát hirtelen felkapja, tes
téhez húzza s a fonal magával ragadja, a merre 
a szél viszi. A leszállás természetesen az á l la t 
hatalmában áll , mert nem szükséges egyéb, 
mint az, hogy testsúlyával tovább fejleszsze a 
fonalat, a zaz : bocsátkozzék le a földre. 

Igen is érthető, miszerint a fonal röpités 
csak ri tka esetben sikerülhet mindjárt az első 
fogásra. A lebegő szál sokszor megakad valami 
közeli tárgyban, vagy szünet áll be a szél fuvá-
sában s a szál lecsapódik; az ily kísérleti szála
kat a pók legtöbbször elrágja, hogy ismét elöL 
kezdje a kísérletet. A szél megindulását igen
jói érzi s rögtön hozzá lát a fejlesztéshez; szél
csendben lelapul és nyugszik. 

Alkalmas helyeken, min t : sírköveken, a 
rácsozatok oszlopain, szabadon függő rudakon 
20—30, sőt több pók is összegyűl, hogy szálat 
röpítsen. Ilyen körülmények között természetes 
hogy a fejlesztett sok szál könnyen összebonyo-
lódík és az állatok egyike sem repülhet el. Az 
összebonyolódott szálak azután leszakadnak s 
szélnek indulva, rendesen kiálló tárgyakon meg
akadnak, hol azután zászló módra lebegnek. 
Ez keletkezése a vastagabb, néha kissé csomós 
szálaknak, melyeket sövényeken, kórókon és-
bokrokon szemlélhetünk. 

Ha meggondoljuk, hogy a pókok szapora-
sága igen nagy, hogy bizonyos fajok, nevezete
sen a farkasfélék (Lycosoidae) a meleg évszak 

ki. Ilyenkor mozgásba jő az ifjabb nemzedék, 
rendesen inasod es harmadvedlésüek es csak 
ritkábban fejlett példányok, s majdnem kizáró
lagosan kisebb alakok, es megkezdik a fonalfej
test, mely a legérdekesebb észleletre ád alkal
mat . Minden némileg kiemelkedő tárgy: karók, 
kórok, bokrok, sas es nád, növények, sírkövek, 
a hidak karfái, a budapesti lánczhid függőru-
dán, tele vannak apró pókokkal, a melyek szá
laikat, utóbb önmagukat szelnek eresztik. 

Számos észleletéin arról győzött meg, hogy 
a vándorlásra szánt fonal fejtése minden vándorló 
fajnál azon egy módon történik. Az észlelés 
legjobban egy távol gyúpontú, nagy, úgyneve
zett olvasó nagyítóval történik, melylyel a pók 
háboritás nélkül megközelíthető; a csiszolt kő-
neinekböl való síremlékek, nevezetesen keresztek 
csúcsa különösen alkalmas az észlelet megej-
tesere. 

A pók a csúcsra hágva lapjaira oda nyomja 
fonóit s keresztül-kasul néhány fonalat huz ugy, 
hogy e fonalak az illető lapra többszörösen oda. 
tapadnak. Ezek a kapaszkodók. Er re a siknak 
szélmentében fekvő széle felé siet, erősen oda 
nyomja a fonókat, felemeli a háttestet s az igy 
szabadon tartott , de végével megerősített szállal 
a kapaszkodó fonalakra siet. melyekbe bordás 
karmaival megkapaszkodik. A fonal ekkor ugy 
áll, mint ezt ábránkban « h (pontozott vonal) 
mutat ja . Jól megkapaszkodva, a pók valaniermyi 
lábával ágaskodik, liáttestét pedig magasra 
tartja, fonó szemölcseit szélyel terpeszti. Állását 
ugy veszi, hogy arczezalszélnek áll; a széhrány 
tehát <• d. A szel belé fogódzva a fonalba, csak
hamar hurokszerüen <• felé fejleszti és a mire a 
hurok 8—15 cmeternyi fonalból áll, a pók a 
megerősítő a pontra siet s ott a fonalat elharapja, 
mire a fonal kígyózva és csak a fonókkal össze
függve a levegőben lobog; e kigyózás elegendő 

kezdete es vége felé temérdek számban jelent
keznek, ugy annyira, hogy az ugarok, rétek, 
tarlók és szántásokon valóságos hemzsegés-
támad. s továbbá figyelünk a körülményre, hogy 
mindezek az állatok tetemes fonalmennyiséget 
fejteni képesek, megértjük azt a tünetet is, 
mely reggelenként és estefelé a nevezett helyi
ségeken jelentkezik s abban áll, hogy egész terü
letek selymesen fénylenek a millió és millió 
száltól, a mely füről-ftire, rögröl-rögre fut s 
jelöli mozgási irányát a temérdek állatnak. A 
budapesti lánczhid függő vasrudai, a hídon át
vonuló távíró sodronyok októberi szép napokon 
széhnentében lebegő őszifonalak millióival van
nak borítva, a távíró sodronyok szószerint épen 
össze vannak szőve. Ez idő tájban az alkalmas 
helyeken leledző, kiálló tárgyak csúcsai finom 
selymes szőnyeggel borítottak, mely szőnyeg az 
egymásra halmozott kapaszkodó fonalaktól ered. 

A fonalröpités azonban még más módon is 
fontos szerepet játszik a pók életében. 

Igen gyakran ugy találjuk, hogy hálók és 
egyes fonalak oly körülmények között feszíttet
nek ki, a melyeket a szövés-fonás rendes viszo
nyai között megmagyarázni nem lehet. Azt talál
juk ugyanis, hogy a hálók, néha folyóvizek felett 
lebegve, kereteikkel a két part bokrain erősit-
vék, vagy egymástól több ölnyi távolságra álló 
fák, a melyek között számos akadály fekszik, a 
háló kerete által összekapcsoltatnak, vízszintes 
irányban, tehát ugy, hogy a pók a közbeneső 
darabon nem közlekedhetik. Ily körülmények 
között a pók mindig a fonalröpitéshez folyamo
dik : felhasználja a légáramlatot s addig is oly 
hosszura fejleszti a fonalat, a míg ez valahol 
megtapad , mire a maga felőli véget szintén 
megerősíti, s e szálat rögtön híd gyanánt hasz
nálja. 

Igy keletkeznek azok a szálak is, a melyek-
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kel kertjeink utai , nevezetesen őszkor és legin
kább Epeira-félék által beszövetnek, s a melyek 
ez esetben nem mások, mint a helyváltoztatás 
barangolás eszközei. Ily röpités segélyével ha
tolnak be a mocsármelléki alakok a nádosokba, 
zsombékról zsombékra és olykor tetemes ki
terjedésű víztükrökön át a tulfelőli partokra. A 
Bácska nagy nádasaiban tett számos észleletem 
több érdekes mozzanatot derített fel. A víztük
rön megállapodva, nem egyszer ragadtam meg 
«gy. a légben kígyózó fonalnak a végét, odata
pasz to t tam a ladikhoz, s alig néhány perez 
múlva jött a pók, hogy a ladikon állást foglaljon. 

I t t egy igen érdekes és biológiailag igen 
fontos jelenséggel van dolgunk. Látjuk, hogy 
oly állatok, melyek szárnyatlanok, a helyvál
toztatásokat mégis majdnem oly szabadsággal 
végzik, a milyen máskülönben csak szárnyas 
állatoknál lehetséges. Látjuk őket a viz, az űr 
felett, hol repülő állatok csak átrepülhetnek, de 
n e m tartózkodhatnak — hálóikat kifeszíteni, 
állandóan tartózkodni, a természet életébe tevő
legesen befolyni. Böviden mondva, a jelenségek 
sorában ott találjuK működni, a hol szervezetök 
alapján csakis ők működhetnek. 

A hétről. 
0 A ki tehernek érzi az állását, s azt kép

zeli, hogy őt jobban megverte az isten, mint 
más embertársát, az álljon be most utczaseprö-
uek. Nem azért, mintha már különben ez az 
állás valami nagyon irigylendő volna, hanem 
mer t most, ez időszerint igazán ez a legszeren
csétlenebb. Minden ember munkájának van va
lami láttatja, s fáradsága közben erőt merit, ha 
visszatekint, mint növekszik mögötte, a mit már 
bevégzett, s mint fogy előtte, a mit még be kell 
végeznie. Van hozzá reménye, hogy egyszer 
végére jár a feladatának, s e remény erőt ad 
neki és kitartást . Az utczaseprőnek is máskor; 
de most ugyan nem. 

Ő a fővárosban a mythosbeli Sisyphus és a 
Danaidák hordájának töltögetöje; ha pedig asz-
szonyság: akkor az a Pénelopé, a ki éjjel min
dig kifejtette, a mit nappal hímzett. 

Fölkel, jóval a nap előtt. Nem kell öltöznie, 
mert le se vetkezett. Csupán a csizmájára húzza 
fel a vastag darócz félpapucsot s megkötözi 
madzaggal . Aztán előveszi az ajtósarkából a 
hosszú nyelű nyirfa seprőt és szóró lapátot (ha 
busz hálótársa közül vagy egy el nem lopta,) s 
papucsáéhoz hasonló szövetből készült kez-
tyükbe dugva kezét, felvánszorog a pinczelép-
csőn, és kilép a kapun. 

H á t uram Isten ! fél lábnyi hó-pokrócz terül 
végig az egész utczán. Nincs rajta egy csipetnyi 
folt sehol, olyan fejér, olyan ragyogó, olyan va
kító mindenütt , mint a hó. 

Hogy sepri már most ő el ez alól a hó alól 
a szemetet ? 

Biz ez fogas kérdés, de hát meg kell rá 
felelni. Az utczaseprö gondolkozik, nagyokat 
sóhajt, azután azon kezdi a seprést, hogy vastag 
keztyüjével sokáig, hosszasan vakarja a füle 
tövét. Aztán isten neki fakereszt! bele vágja a 
szennyes lapátot abba a szép, ártatlan, tiszta, 
p u h a lepedőbe, a mi az éjjel a földre borult. 
Szinte fáj érte a szive, mikor a kapu előtt a fejér 
síkon az aesthetika minden szabályaival ellen
kező ru t fekete foltos karéj támad, mint egy félig 
összeégett lángos. 

De a lángos egyre nő, lassanként elveszti 
félkerek alakját s hosszú keskeny szalagformát 
ölt, mint egy suezi csatorna. Az utczaseprö 
magas pyramisokat hány a porhanyó hóból, 
aztán megáll mindegyik előtt, elmereng felette, 
mint a szobrász a készülő szobor felett. Aztán 
megint sóhajt. Talán arra gondol a hó garmada 
láttára, hogy hiszen szép szép ez a hó is, de még 
szebb lenne, h a lángliszt volna. 

Felhányt már tizenöt lobort. Akkor nyitják 
meg a pálinkás lebujt, a mi nagy esemény. A 

ház falához támasztja a seprőt, lapátol (itt már 
nem lopják el) összeveri csendesen a sarkát, 
hogy leverje czizmáiról az orniótlanul reá tapadt 
havat, — kezével elkezdi keresztbe veregetni az 
oldalait, a jobb kezevei a bal, a ballal a jobb 
oldalát, aztán nagyot fúva, letörüli bajuszáról a 
jégcsapot s lebuj a lebujba. 

Hogy ott mi történik, azt suru titok hóleple 
födi. 

Fertályóra elmúlik, mire az utczasepröt 
visszaadja a titokzatos helyiség a világnak. Neki 
fog a seprésnek megint, éa ássa tovább a suezi 
csatornát, elébb lapáttal, azután Beprövel. Idő
közben sóm, nagy pelyhekben szállingózik a hó, 
s az ember, a ki távolról nézi a tizenöt felhányt 
hó-oszlopot, bámulva látja, hogy az egyik mozog. 
Nagysokára ókumláljfl ki csak. hogy hiszen es 
a mozgó hó-gúla a többinek apja : maga az 
utczaseprö. a kit köröskörül beborított a hó. 

Del fele kész volna a stáczió-utcza felevei. 
Elégülten tekint vissza elvégzett munkájára, 
azzal a szándékkal, hogy most el fogja ismerni, 
hogy biz ez sok egy embertől. 

Hát, oh fátum! Szegény utczaseprö, majd 
hanyatt esik ijedtében. Az ö keserves munkáját. 
melyben jéggé fagyott homlokán a verejték, 
semmivé teve, elpusztulva, látja. A suezi csa
tornát szinig belepte a számum. A hó reáesett 
s a szel segített kitölteni a part es meder közt 
nagy fáradsággal előidézett differencziát. Les-
seps munkája oda van! A pyramisok, melyek 
oly büszkén emelgettek homlokaikat meg két 
órával előbb, most hitvány vakandturásokként 
szégyenkeznek a nyakukig nőtt hó felett. 

Mig ö odább ásott, túrt es kotort előre, 
mindig előre, hasítva maga előtt a hó hullámo
kat : mögötte összecsapott a fejér tenger. Kezd
heti elölről. 

Szegény utczaseprö! a legfáradalmasabb, a 
hálátlan, a síkernélküli munka allegóriája te ! 

Irodalom és művészet. 

ténekni adalék, mely 132 nagy lapra terjed s a ma
gvar tud. akadémia könyvkiadó-hivatalában (az aka
démia bérházában) kapható. Ára 80 kr. 

— Az „Archaeologiai közleményekéből, melye
ket a hasai műemlékek ismeretének előmozdítására 
B ni. tud. akadémia archaelogiai bizottsága ad ki, a 
10-ik kötet. Vagyis az UJ folyam 7-ik kötetének első 
fiizetf jelent ínég Ára -1 frt. A szöveg között sok kép 
Mustrálja, régészeink (dr. Ortvay, dr. Korner Flóris, 
Majlátb Béla) érdekes magyarázatait. — Dr. Ortvay 
Tivadar egyik közleménye: ..A magyar nemzeti 
múzeum érem- és régiség-gyűjteménye 1874-ben." 
Az osztály évi gyarapodásának, rendezésének, kia
dásainak, személyzete működésének és az évi lelet.-
belvek kimutatása. K kimutatás szerint 1874-ben 
1068 tárgyat kapott a múzeum ez osztálya aján
dékba, s 37.865 ember látogatta meg; az osztály évi 
kiadása akkor 26,007 forintra ment, miből mintegy 
14,000 forint fordíttatott szerzeményekre. Megemlít-
jük, hogy a magy. tud. akadémia arohaelogiai bizott
ságinak közlönye, az „Archaeologiai ÉrtetitS" uj évtől 

a magy. tud akadémia könyvkiadó-hivatala 
által küldetik szét, hova ezentúl az előfizetési dijak 
és a megrendelések is intézendők. 

— A Franklin-társulat kiadásában a kővetkező 
uj müvek jelentek meg: 

.../ keretktdslmi törvény magyarázata." Irta 
Scknierer Gyula jogtudor, k<> ütó-ügyvéd, 
kereskedelmi miniszteri osztálytanácsos, a kereske
delmi törvény tárgyalására egybehívott értekezlet volt 
szakelőadója. A most megjelent kötet B munkának 
első felét képezi, a melyei nemsokára követni fog a 
második rész is; ára a teljes munkának 2 frt 80 kr. 

„Igaxtdgügyi rendeletek 1S7Ő." Klső füzet: A 
kereskedelmi törvénykönyv életbeléptetésére vonat
kozó rendeletek. Ára 80 kr. 

., Bírálatok a magyar büntetStörvénykönyv ten-ezc-
térSl". Írták: Dárday Sándor, Kőrösy Sándor és 
Bchnierer Aladár. Ára I frt. 

„Bélyeg- ét ittetékttabdlyok'h legújabb időig ter
jedi törvények és kormányrendeletek szerint átdol
gozta dr. Mariska Vilmos kir. jogakadémiai tanár. 
\ra I forint. 

„Tereptan étterepreyttan." A honvédelmi minisz
térium által ahonvédségi Ludovikaakadémia számára 
elfogadott tankönyv. Irta- Ztoldot Ferencz m. kir. 
honvédszázados. 20 mintalappal, 1 táblával 
szövegbe nyomott ábrával, valamint egy vaskos tér-
képkötettel együtt t frt. 

„Áttzamoló könyv a mótermértekekre," kidol
gozták Xántus Gyula és Wunder József, á r a30k r . 

— A magyar politikai ékesszólás jelenkori ál
lapotáról Visi Imre,a,,Hon" behnnnkatársanagyobb 
tanulmányt ir. Különösen ki lesznek emelve e mű
ben b. BÖtvös, gr. Andrássy Gyula, Deák F. . 
Ghyczy, Yukovies, Tisza Kálmán, Horváth Boldi
zsár, báró Bennyey, Nyáry Pál, Madai 
többen politikai életünk legújabb szereplői közül. 

— A „Figyelő" ez. irodalmi, szépművészeti 
és kritikai hetilap szerkesztését újévkor Ábrányi 
Emil vette át. A lap előfizetési ara egész évre 8 frt.: 
kiadja Aigner Lajos. 

— A nemzeti színházban a héten Bulyovtxley 
Lilla asszony lépett tol Mosenthal tul-érzelgős nép-
drámájában: ../v/«,/Wr'-ban. Az összevágó előadás 
nem nagyon látogatott ház előtt folyt le. Bulyovsz-
kynét, ki főleg a harmadik fölvonás temetői jelene
tében tetszett . minden fölvonás után kihívták. 
Lendvayné és Nagy Imre hozzájárultak az est sike
réhez, (ir. Andrássy Gyula külügyéi az előadáson 
mindvégig jelen volt.— A nemzeti ezinház tzemélyzete 
újévkor testületileg tisztelgett b. Podmaniezky Fri-
gves intendánsnál é-. Szigligeti drámai igazgató
nál. Podma niczkynél Feleki, Szigligetinél Bercsényi 
tolmácsolta a tagok jó kivánatait. 

— A népszínházban e héten már leszállí
tott, illetőleg rendes helyárak mellett adták elő az 

A nézőtér ismételve szoron-
it, a mi élénken tanúskodik e látvánvos-

jy vonzerejéről. ..Kennedy", a szerepét ponto
san betöltő elefánt -rre tett szert, s a 
gyermekek között dőn a hatalmas 
állat színpadra lép. h 
gönyt készített, mely csupán e darabhoz való, s az 
„utazás-- egyes képeit ábrázolja. — Jövő vasárnap, 

** 

— ..Az emberi koponya-isme. Craniscopia". 
Lenhomk Józsefnek az a híres műve, melyet a múlt 
tavaszon az akadémia évi nagygyűlésén felolvasott. 
most jelent meg az akadémia könyvkiadásában, mint 
a m. tud. akadémia évkönyvei XIV. kötetének 7-ik 
darabja. A negyedrétben csinosan kiállított kötet 2 
írtért külön kapható s 1-2 számtáblával s két kép-

I táblával van ellátva. Nevezetesebb fejezetei: Ember
tan. Koponyaisme. Koponyamértan. Csontkoponyá-
kon véghez vitt mérések, illőkön véghez vitt mérések. 
A méréseket, melyek érdekes adatokat foglalnak 
magukban, legnagyobb részt maga a szerző eszkö
zölte, s tudósaink és politikai nevi mk közül 
nagy számmal vannak, a kiknek fején s illetőleg 
koponyáján tett mérések szolgáltatják enni anyagát 
és adatait. Tudományos szempontból antidarwinis-
tikus irányú, azonban tárgyai behatóan 9 alaposság
gal gyűjti és dolgozza fel. Átalában a szorosan vett 
szaktudományban Lenhossék egyike kiválóbb embe
reinknek, s e munkáját is bizonyosan méltánylattal 
fogadja a külföldi tudományos irodalom. 

— II. Rákóczy Ferencz levéltárából szintén 
egy nagy terjedelmű kötet jelent meg a magyar *»d. 
akadémia kiadásában. Ez okirat gyűjteményt Thaly 
Kálmán szerkeszti s ennek első osztályából (bel 
hadügyekre vonatkozó rész) már a IV-ik nagy kötet 
jelent meg, bó anyagot szolgáltatva történetíróink
nak, hogy azon mozgalmas idők össze-, viszonyainak 
hű rajzát adhassák. Ez egész kötet Bercsényi Mik
lós főhadvezér és fejedelmi helytartó leveleit közli 
Kákóczi fejedelemhez. Ára a csaknem 800 lapra 
terjedő kötetnek 3 frt 60 kr. 

— A magyar tud. akadémiai értekezések sorá
ban a második osztályból ismét egy érdekes történeti 
munkát vesz a tudomány, melynek czime „Vissza
pillantás az előbbi magyar királyi Cnriának 1724— 
1769-i működésére- Wenzel Gusztávtól. Jogászain
kat (kiknek száma légió) kiválóan érdekeUieti e tör-
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f. hó 9-én, a népszínházban Szigligeti „Csikós"-a 
kerül szinre Soldosné asszonynyal. Tóth Ede „Kin
tornás családját" e hó 20-kán adják. További előké
születekre ki vannak tűzve: „A vízözön", látványos 
szinmtí Csepreghy Ferencztól, ,,.-1 s<>k tallér* pékné", 
Offenbach hatásos uj operetteje és a „Házi barát" 
franczia bohózatos vígjáték. 

Közintézetek, egyletek. 
— A magyar tud. akadémia második osztályá

nak hétfői ülését összes ülés előzte meg, melyen 
Arany János titkár jelenté be a beérkezett pálya
műveket. A gr. Teleki-féle vígjátéki pályázatra hét 
mű érkezett be: 1. .Nőhódító társulat." i. »Az arcz-
kép.« 3. .Névcsere.« 4. .Doktor Percival.« 5. »A férj 
iskolája.* 6. .Ál-művészek.« 7. .Szerelmi tűzpróba.« 
A gr. Karácsonyi-féle r//-a/Mai pályázatra pedig követ
kező huszonnégy: 1. »Braun.« 2. .Sarolta." 3. »A 
szerelem hatalma-" 4. »A sziv drámája." 5. .Hold
kóros." 6. .Az éjszakából." 7. »Ejjachán.« 8. »Dalár.« 
9. »Hafiza.« 10. »Iskariót.« 11. .Az izmaeliták." 12. 
.László vezér," 13. .Júdás.* 14. .Bátori Boldizsárt 
15. .Trón és szerelem." 16. .Mivé tesz a szerelem." 
17. »Arria.« 18. .Janka királyné.« 19. .ítélet napja.« 
20. »A szerelem tragédiája." 21. .Donna Inez." 22. 
.Mária királyné." 23. .Barátság és szerelem." 24. 
•Az eretnek." Mindezen művek, kellő időben érkez
vén be, megbirálás alá bocsáttatnak. Kevésbbéfényes 
a tudományos pályázatok számbeli eredménye. A 
Sztrokai-féle jogi jutalomra — magyar örökösödési 
jog — négy; Horváth Boldizsárnak az esküdtszékek 
ügyére vonatkozó [pályakérdésére kettő; a Fáy-dijért 
kivánt mezőgazdasági vizműtanra három; végre a 
Vitéz-alapitványból kitűzött jutalomra (a befásitás 
ügye hazánkban) négy pályamunka érkezett. A többi 
pályázat egészen eredménytelen maradt. — Ezután 
a második osztály tartá ülését, melyben Horváth 
Mihály elnökölt s < >rtray Tivadar tartott székfogla
lót .Margum és Contra-Margum helyfekvéséról." 
Margum, hol Carinus és Diokletian római császá
rok megküzdöttek, nem Nagy-Becskerek helyén s 
egyáltalán nem is magyar területen fekszik, hanem 
Szerbiában, a régi Moetiában. Ortvay, hogy Mar
gum helyfekvését hitelesen megállapíthassa, múlt 
évben az Aldunára indult. Kétségtelennek tartván, 
hogy Margum csakis a Margns folyó mellett feküd
hetett, a Moravához sietett, hol annak torkolatánál 
tényleg a római kastrumot feltalálta, melyre a közép
korban ujabb erőd épült. Az időben az erődben épen 
régi alapfalakra bukkantak, római szobákat, oszlo
pokat, pilléreket, ajtó- és ablakbélleleteket stb. ástak 
ki. Ugyanitt került elő egy érdekes oltárkő is gyö
nyörű latin felirattal. Másodiknak Szilányi Sándor 
értekezése következett volna .Nádasdy Tamás első 
követségéről Erdélyben," de az idő későre járván, ez 
az osztály jövő ülésére maradt. 

— A kisdedÓVÓ egyesület közelebbi közgyűlé
sének tárgya a kisdedóvodára fölveendő kölcsön 
volt. Harminczezer forint volna szükséges, de az 
épület csak 25,000 frtra levén becsülve, többet nem 
lehet rá kapni. Ennyit az első magyar biztosító tár
saság is ígért hetes hamatra, húszévi törlesztés mel
lett. Voltak, kik kevesebbet s kisebb időre kívántak 
fölvenni, mignem a határozat az elnökség felhatal
mazása lett, hogy vegyen föl — belátása szerint — 
20, vagy 25,000 irtot, húsz vagy tízévi törlesztésre. 

Egyház és iskola. 
— A király szörénymegyei Schnellersruhe köz

ségnek iskola és kápolna építésére 500 frtot adomá
nyozott magánpénztárából. 

— Az iskolai takarékpénztárak ügye halad. 
Mint Szombathelyről irják, az ottani községi nép
tanoda iskolai takarékpénztárának eredménye okt. 
17-tól deez. 29-dikéig a következő volt: Az iskolai 
növendékek száma 708, betéti könyvecskével bíró . 
tanulók száma 312, a betéti napló folyó száma 2219. 
Betett összeg 199 frt 41 kr., kivett összeg 6 frt 75 
kr, egyenleg 192 frt 66 kr. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
— Ügyes munkások. A szegedi Neugebauer-

féle gyufagyár munkásai há rom képet állítottak 
össze — gyufából. Az egyik Magyarország térképét, 

a másik Szegedvárosét, a harmadik egy vár romot 
ábrázol. Az utóbbi különösen sikerültnek m o n d h a t ó ; 
138,900 gyufából á l l , melyeknek természetesen 
csak különféle szinü fejei lá thatók a képben. A 
há rom kép most a szegedi városháza te rmébsn van 
kiállítva. 

— A „philoxera vastatriX" tudvalevőleg eddi
gelé Francziaországban tett legnagyobb károkat, s 
a franczia természettudósok élénken foglalkoznak e 
veszedelmes rovar tanulmányozásával. Most azt 
irják, hogy Balbiani és Cornu akadémiai tagok és 
Boiteau, a libournei szőlőmivelő társulat titkára 
kiderítették, hogy a philoxera tojásait nem mint 
eddig gyanították a szőlőtők gyökereire, hanem a 
vesszők héjára, sőt leveleire is rakja, hol a rovarok 
a nap melegén kikelnek. E felfedezés e rovarok 
ellen eddig követett eljárást megváltoztatja. Ezután 
nem a föld alatt fogják kutatni, mikor már a gyöke
rek rombolását megkezdték, hanem a vesszők héjait 
fogják lehámozni, s a héjat elégetik, vagy pedig a 
vesszőket bekenik bizonyos anyaggal, mi a tojásokat 
és rovarokat elpusztítja. 

Balesetek, elemi csapások. 
— Egy bánya égése Ausztriában. Boclmíában, 

decz. 30-án, egy gépmunkás vigyázatlansága folytán 
tűz támadt a Beust-aknában, melynek nyolcz mun
kás esett áldozatul. Windakievitz pénzügyi tanácsos 
és Turzik bányatanácsos, meg akarván győződni a 
helyszínén a veszély nagyságáról, két munkás tár
saságában leszálltak az* aknába. A két férfiú azonban 
áldozatul esett kötelesség-teljesítésének. A kiömlő gáz 
a munkásokkal együtt megfojtotta őket. Most már 
gátot emeltek a tűz továbbterjedésének. 

Mi újság? 
— A magyar kisbirtokosok országos földhitel

egyesülete ügyeiben „működő bizottság" „Emlék
iratát" s annak „Indokolását?' lapunk mai számában 
közöljük mellékletként, hogy olvasóink megismerjék 
azon alapokat, a melyek a kisbirtoki hitelszervezet 
létesítéséhez feltétlenül szükségesek, és lássák, minő 
segélyt és kedvezményeket kérnek az ügy kezdemé
nyezői a kormánytól, illetőleg törvényhozástól. Az 
emlékirat alatt számos kitűnő nevet látunk, melyek 
bizalmat kelthetnek. A külföld nevezetesebb álla
maiban, hol a kisbirtokos osztály nincs oly szo
rongatott állapotban mint nálunk, legújabban a 
mienkhez hasonló mozgalom támadt, melynek sikere 
iránt kezeskednek a már fennálló és üdvösen működő 
kisbirtoki hitelszervezetek. Keméljük : nálunk is lesz 
sikere a közszükségnek megfelelő kezdeménynek. 
Figyelemmel kisérjük ez ügyet, s lesz alkalmunk 
erről társlapnnkban, a „Politikai Ujdonságok"-ban 
ismételten visszatérni. 

— A királyné, ki a napokban erős orrvérzés
ben szenvedett, ismét jó egészségnek örvend: kedden 
délben már Ferenczy kisasszony társaságában, s 
neufundlandi kedvencz ebe kíséretében a várkertben 
s a bástyán egy óránál tovább sétálgatott. A királyné 
jótékonyságáról ismét több hírt jegyezhetünk föl. 
Ő Felsége a hozzá folyamodott budapesti lakosok 
legszegényebb s legérdemesebbjeinek magánpénztá
rából 400 forintot adományozott, mely összeget a 
belügyminiszter a kiosztás eszközlése végett Eáth 
Károly főpolgármesterhez küldötte le. Ugyancsak a 
királyné Hagymás Sámuel magyar-homorogi lakos 
részére, kinek neje egyszerre három leánygyerme
ket szült, 10 darab aranyat küldött. 

— A királyi család gödöllői életéből megem
lítjük, hogy a királyné Odrobenyák Nep. János 
gödöllői helyettes plébánosnak „Gödöllő hajdan és 
most" czimü sok szorgalommal összeállított törté
neti műveért 300 frtot adományozott. A téli időt a 
parkban felhasználják fák átültetésére, fasorok ki
egészítésére és uj facsoportozatok alakítására. A 
czitrom- és narancsház az idén is olyan szép volt, 
hogy a főlovászmester a schönbrunni kertintendans-
nak példa gyanánt emiitette a gödöllőit. A meleg-
és növényház számára ujabban a királyné több ked
vencz virágát hozatták meg. — A kis Mária Valéria 
főherczegnó a közelebbi gödöllői időzés tartama alatt 
megkezdette s Budán folytatja a táncztanulást.Táncz-

tanitója ugyanaz, ki a királynét es testvéreit a 
tánczra tanította. A tánczórákon többnyire a ki
rályné is jelen van. 

— A farsang beköszöntésével napi rendre ke
rültek a báli hírek. A jogászok, orvosnövendékek, 
technikusak és bölcsészethaUgatók bálbizottságai m á r 
régebben megalakultak. Az utóbbiak bálbizottsága 
jan. 5-kén meghívta a királyt a bölcsészek tánczvi-
gahnára. ü Felsége igen kegyesen fgadta a küldött
séget, nagy érdeklődéssel kérdezősködött a bölcsészek 
számáról, és a bölcsész segélyző-egyesület viszonyai
ról. A küldöttség mindenről kimerítő választ adott 
s 0 Felsége megígérte, hogy hacsak lehetséges, meg
jelenésével szerencséltetni fogja a bölcsészek bálját. 
— Fényes tánczvigalom lesz előreláthatólag a,,..l/a-
yyar Írok és műrészek társaságának" febr. 5-ki bálja a. 
redoute mindkét termében. A rendező bizot tság, 
melynek elnöke Asbóth János , alelnöke Odry L e h e l , 
már eddig is nagymérvű előkészületeket te t t e 
tánczvigalomra. 

— Két kitüntetésre vonatkozó hírek merültek 
föl uj év körül a fővárosban. Az egyik, mintha 
Tisza Kálmán miniszterelnök közelebb grófi rangra 
emeltetnék, csakhamar megczáfoltatott. Ellenben 
bizonyosnak mondják, hogy Jókai Mór koszorús 
regényírónkat a Szent-Istvánrend középkeresztjével 
fogja kitüntetni a király. E rendjellel tudvalevőleg a 
báróság jár. Megemlítjük itt, hogy Jókai Mór leg
újabb regényét királyné, ő felségének ajánlá, ki ez. 
ajánlatot kegyesen fogadta. 

— Zord időjárás köszöntött be a héten. A hét
fői és keddi erős hideget hatalmas és tartós hóziva
tar követte, mely a fővárosban vastag hólepellel 
vonta be az utczákat. Csütörtökön reggel a lóvasúti 
waggonjai csak bajjal közlekedhettek, s mindenütt 
lapátolták a havat. A hózivatar, mely nagy területen 
tartott, a vasúti közlekedést sok hányban megakasz
totta, így a magyar nyugoti vasút vonalam s a déli 
vasúton a hófúvások miatt már szerdán megakadt a 
közlekedés. 

— A lőcsei honvédemléket közelebb állítják 
föl a sétatér közelében. A szobor márvány ta lapzata 
már megérkezett Lőcsére. A leleplezés ünnepélyesen 
fog tör téni . 

— Egy franczia képes lap, a párisi .Monde 
illustré," újévi ajándék gyanánt előfizetőinek érdekes-
nagy rajzzal kedveskedik, mely az egész földgömböt 
térképszerűen tünteti föl, ugy azonban, hogy min
den ország közepére valamely azt kiválóan jellemző"-
alak, csoport vagy tárgy van rajzolva miniatűré-
mérvekben. Németország földjén egy pipa, sörös-
pohár és babérág van keresztbe fektetve. Ausztriá
nak nincs nyoma a térképen, ellenben Magyarország
nak annál több. Ezt néhány lőhátón ülő huszár és 
egy — czigánybanda jelképezi. A térkép alsó részén 
érdekesen vannak csoportosítva a föld különböző 
nemzeteinek képviselői nemzeti öltözetükben. Ha
zánkat e csoportban egy czifra szűrű, kucsmás és 
dolmányos paraszt ember, s egy meglehetősen pő
rére vetkőzött béres-féle alak képviseli, kaszával 
kezében. Azért emiitjük föl ezt, mivel nagy ritkasága 
franczia képes lapban csak megközelítőleg is hű 
rajzban látni magyar viseletet. 

— Egy angol utazó Magyarországról. Anglia 
egyik kisebb vidéki lapja, a Devonshireban, Exeter-
ben megjelenő „The Western morning news" két 
terjedelmes czikket közöl Magyarországról s különö
sen Budapestről, melyben a névtelen angol utazó 
nagy elismeréssel s meglehetősen alapos tapasztala
tok utján nyilatkozik rólunk. Az első czikk a ma
gyar főváros leírásán s némi történeti adatokon kivül 
a magyarok mulatságairól s zeneszeretetükról szól. 
A másik a népesedési viszonyokat, társadalmi szoká
sokat, képviselőházunkat s végül a magyar konyhát 
és borokat ismerteti. Különösen dicséri a fogast meg; 
paprikás csirkét. 

— Magyar ünnepély Zürichben, A zürichi m a 
gyar egylet Sylvester-estélye igen kedélyes mulatság
volt. A nagy számmal összesereglett magya rokon 
kivül igen sok idegen is jelen volt az estélyen, kik a 
magyar zene és dalok, s egyátalán nemze tünk i r á n t 
nagy rokonszenvet tanúsí to t tak . Fénypont já t képezte 
azonban az estélynek azon hazafias i r ányú indí tvány, 
mely „az alföld befásitásának létesítéséhez szüksé
ges alap kezdeményezésére" vonatkozik. E z ind i t -

2. SZÁM 1876. XXm. ÉVFOLYAM. VASÁKNAPI ÚJSÁG. 29 

ványnak a jelen volt svájcziak is örültek, főleg azért, 
hogy ifjaink a hónukban tett és észlelt tapasztala
tok által ily fontos ügy kezdeményezésére lettek 
indítva. 

— Nagy hajtóvadászatot rendeztek múlt hó 
utolsó napjain gr. Károlyi György és gr. Károlyi 
Tibor sámsoni és nagyszénási uradalmában. A sám
soni uradalomban 240 nyulat és 68 db fáczánt, a 
nagyszénási pusztán, hol igen szép erdő is van, 80 
nyula t és 187 db fáczánt lőttek. 

— Postarablás. E bűntények szamara mitr-
m á r állandó rovat fog nyílni a lapokban. Legújab
ban , decz. 31-én a Körösbányáról elindult postako
csit t ámadták meg és rabolták ki ismeretlen tettesek. 
A rablást , min t az ,,Alföld"-nek irják, a helyi viszo
nyokkal ismerős egyének követték el, minthogy szá
mítot tak arra , hogy ezen postával fog Aradra szál
l í t ta tni az adóhivataloktól deczember folyamán 
begyült pénz. Szerencsére a gonosztevők csalódtak 
számításukban, mer t az adóhivatal pénzküldeménye, 
mely mintegy 16 ezer forintot tett volna ki, lekésett 
a postakocsiról. 

— Vaddisznók Francziaországban. E télen 
a vaddisznók Francziaországban s főleg Meuse De-
par tementben annyira elszaporodtak, hogy 30—40 
főből álló csapatokban kószálnak erdőkön, mezőkön. 
A Ligny melletti erdőben öt nap alat t egyetlen 
vadásztársaság 19 vaddisznót ölt meg. 

— Párbaj revolverre. A spanyol-franczíahatá
ron decz. 23-án Sofraga spanyol marquis és egy 
angol párbajt vívtak revolverre. Az ellenfelek csak 
15 lépésnyire álltak egymástól, s már a második 
lövésnél a marquis élettelenül rogyott össze. Ellen* 
felének golyója csípőjén érte. Az elhunyt Rocea her-
czeg, Don Carlos egyik főemberének fia volt. A pár
bajra egy sértő szó nyújtott alkalmat. 

— A méter-mértékrendszerről lapunk múlt évi 
utolsó számában közlött rövid ismertetésbe, részint 
az iró figyelmetlenségéből, részint javitnoki elnézés
ből némi kisebbszerü hibák csúsztak be. Bár az 
emiitett czikk, a közkézen forgó átszámítási táblá
zatokra hivatkozva, pontos meghatározások helyett 
csak nagyjában akart tájékozást nyújtani a régi és 
uj mértékek összehasonlítására, mind a mellett 
tévedésül számitható, hogy egy hektár körülbelül 
2V« kataszteri holdnak mondatott, kis hold helyett; 
kataszteri holdakban egy és háromnegyedet teszen 
egy hektár. — A hektoliter is hibásan volt összeha
sonlítva a mostani akóval és mérővel. Helyesebben 
a hektoliter = 1 és *U akó, és 1 és 6/io ausztriai mérő, 
körülbelül. — Ellenben csak nyomdahiba, hogy a 
víz legtömöttebb állapota 5 Cels. foknál mondatik 
4 Cels. fok helyett, s a méter 3 hüvelykkel többnek 
a félölnél, 2 hüvelyk helyett. — Különben ama 
czikkben az egész mértékrendszer összefüggését s 
alapeszméit igyekeztünk feltüntetni, s ez ugy hisz-
szük sikerült is. 

Halálozások. 
Elhunytak: Csiki József, köztiszteletben állott 

polgár, Aradon 71 éves korában. — Incze Lajos 
ügyvéd Nagy-Váradon élte 53-ik évében. — Orlai 
Petrkh Mariska, 0 . Petrich Soma ismert festőnk 
egyetlen, művelt lelkű leánya, Budapesten 19 éves 
korában. — Seymann Károly erdőhivatali pénztár
nok Vajda-Hunyadon. — Gróf Hanffintz cs. k. tábor
nok Pozsonyban. — Magyar Endre m. k. állain-
vasuti osztálymérnök Miskolczon 35 éves korában. 
— Walthier Alajos ismert polgár Budapesten, 76 
éves korában. — Körmendy Károly köz- és váltó
ügyvéd Budapesten, élte 40-dik évében. 

Báró fíotschild Anthony, a hatalmas pénztőzsér-
család egyik tagja, elhunyt Londonban 65 éves korá
ban. — Samt-Georgts marquis, ki régebben dalmű-
szövegeket és librettókat irt — többek között Seribe -
bel is — 76 éves korában hunyt el Parisban. 

SAKKJÁTÉK. 
840. sz. feladv.Tükovszky Fridolintól (Egerben). 

Suta. 

Világos." 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

835-dik száma feladvány megfejtése. 
(SliinkiMiimi W. A.-tól Grand-Rapidsban.) 

VI1. 8St. 
1. Vg8—b8 . . . , , . Hb7—a5:(a) 
2. Vb8—b2: tetsz. szer. 
3. v—B—(13—(14 mat. 

a) 
1 
2. Vb8—h8 f stb. 

. Kc5—(14 

Htlmen fejtették meg: Veszprémben : Fülöp József-
— (jelsén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérecz 
Károly. -— Debret zenben: Zagyva Imre. — Sziget-Csépen: 
Mayer Károly. — miskolczon: Hartmann testvérek. — 
Kecskeméten: Galambos Károly. — Budapesten: K. J . és 
F. H — A pesti sakk-kSr. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— X. MiklÓS. Nem olyan nagy az a változás, s 

most is azt tartjuk, hogy több tekintetben előnyös. 
Néhány szám után, ha megszokja a szem: ez is csak 
olyan barátságos czimkép lesz, mint a régi volt. A 
két, oldalt álló, csoport rajza nem lehet kidomboro-
dóbb, mert az mindenik úgynevezett „szőnyegkép." 
A háttér fővárosára nézve megemlítjük, hogy ott 
a Mátyás temploma ugy van rajzolva, a minő most 
lesz. A templom restauráczióját vezető művész meg
látta czimlapunk rajzát a fametszőnél a régi „Má
tyás tornyával" s azonnal kijavította rajta a tornyot 
az uj tervezet mintájára. Különben a „V. U." az 
uj kalap alatt is csak ,,V. U." marad s nem is óhajt 
egyéb lenni, mint a minek született. 

— „Munka." Carlyle igen szép, ha szépen 
fordítják. Még sok gyakorlat ke l l , hogy a magyar 
olvasó a fordításban is érezze az eredeti szöveg ere
jét és szépségét. 

— A „több előfizetőnek." Azt az arczképet 
reményijük, hogy majd találunk alkalmat közrebo
csátani. Különben az nem függ kizárólag csak mi
tőlünk. E g y szép csoportot szívesen közölnénk abból 
a társaságból, ha sikerülne. H a n e m ennek sok aka
dálya van. 

H E T I - N A P T A R . 

— Bordal és Népdal. Egyá ta lában nem éb
resztenek daloló kedvet. Nehezen döczögnek. Közöl
hetőségről szó sincs. 

— Csiksomlyó. A beküldött alkalmi vers egészen 
a „névnapi köszöntők" chablonában van irva, min
den egyéniség s minden költői lendület nélkül. Diák
korában tet t székelyföldi utazása naplótöredékeire 
sem vagyunk kíváncsiak; de ha épen beküld belőle 
valami kisebb részletet, nyilatkozni fogunk felőle. 

— M. M. Semmi sem áll ellent — részünkről 
legalább nincs kifogás — hogy, saját Ítélete szerint 
„nem minden érdek nélküli" közleményét más lap
nak „engedje á t" . 

— „Rege a sárosi várról.- i l v tárgyai kidol-
gozásához kissé több költői alakító erő kívántatik. 
min t a mennyivel egy (ugy látszik) kezdő rendelkez
hetik. Pedig a tárgyban is van valami érdek, s a 
kidolgozás is itt-ott nyomaira muta t némi tehetség
nek. De a befejezés a mérges almával, nagyon is 
elkoptatott s elkopás nélkül is gyönge dolog. Nem 
közölhetjük. 

Előfizetési felhívás 
a 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1876. évi folyamara. 

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik 
számos ezede t i képpe l illusztrálva; a másik a 
„Magyar Gazda" czimü gazdasági lappal s rend-
kivüli mellékletekkel bővítve.) 

Előfizetési föltételek: 
Postai szétküldéssel vagy Budapesten házhoz 

hordva 
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

együtt: 
Egész vre 12 ft. 
Félévre $ 

Csupán a Vasárnapi Ú j s á g : 
Egész évre 8 ft. 
Félévre 4 

* » 
Csupán a P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k : 

Egész évre g ft 
Félévre o 

f J V Az előfizetések legczélszerübben postautal
vány által eszközölhetők. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Uldonságok 
kiadóhivatala (Budapest, egyetem-uteza 4. sz. a.) 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 

Nyílt-tér.* 
Dr. Sugár, m. t. főorvos, 

Ricord tanárnak egykor segédorvosa Páriában, 
rendel, mint ezelőtt, 

BUDAPEST, uj-bécsi-uteza 6-dik szám alatt. 
U r a k n a k : 11 órától l - ig; hölgyeknek: 2 - 3-ig. 

Megkereshető levél á l t a l i s . 

* Az e rovat alat t közlöttekért a szerkesztőség csu
pán a sajtótörvények irányában vállal felelősséget. 

Hónapi és 
kttinap 

9 Vasira. 
10 Hétfő 
l l K e d d 
12 Szerda 
13 Csüt. 
14 Pént. 
15 Szomb. 

Kathitlikus és protestáns 
naptár 

UrSg-srm 
naptar 

braeliták 
naptára 

N a p H o l d 
kél nyűg. kél | njug. 

B 1 Jul ián vért. 
I Agathon pk. 
Matild 
Ernest püspök 
Veronika szűz 
Bódogh hitv. 

'Remete Pál. Mór 

január 
B 1 Erős 
Ernő 
Tilda 
Jámbor 
Vidorka 
Már 
'Rem. Pál 

deczember (4) 
28 E S» 200 vértanú 

i 29 Apró szent. 
30 Anizia 
31 Melánia 

1 Jannár 187* 
2 Sih-ester 

* 3 Malachias 

Tebeth.Bos. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 Sab. ToUwi 

oTpTó jl 
7 484 26 

47 4 27 
474 29 
16 4 30 
46 4 31 
45 4 32 
454 34 

é. p.| 
1 58, 
3 5| 
4 28 
5 56: 
7 241 
8 44| 
9 59 10 

P 

31 
23 

0 
28 

1 
Hold Táltéxásal. ü Utolsó negyed 18-án 9 óra 20 pereikor reggel. 

T a r t a l o m . 
Kruspér István (arczkép). — Madách Imre 

hagyományaiból — A csudálatos történet (folyt.). 
— A husziták (képpel). — Agarászat után (két 
képpel). — Kriza János levele 1834-ből. — Utazás 
a föld körül nyolezvan nap alatt (két képpel). — 
Egyveleg. — Melléklet: Az uj mérték. — A bre-
merhaveni bűntény elkövetője (arczképpel). — 
A pókok repülése (ábrával). — A hétről. — Iro
dalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — 
Egyház és iskola. — Balesetek, elemi csapások. — 
Mi újság? — Halálozások. —Szerkesztői mondani

való. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. — Heti-naptár. 



3 0 V A S Á R N A P I Ú J S Á G . a. SZÁM. 1876. xxnl. ÉVFOLYAM. 

Egy hatszor hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri i-itatásnál 
15 krajczár; többszöri iptatasnúl 10 krajc/úr. Bélyegűij külön minden 

igtatás után 30 fcr. HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket «'lf<> a<l JiU-sben: Haascn-
stein és Vogler Wallfisehi asse Nr. 10, Mosse R. SeilereUU. Ni. a és 

Oppelik A. WoUzeile Nr. 2'J. 

Fekete Bernát 
laoarorsiui alsó rendi miteratÉíse 

és 

olajszíim yoiiiiitű képek 
r a k t A r a 

ajánl beszerzés végett,aczélrnetszvényeket, fény
képeket, szobrokat, továbbá, Európa leghíresebb 
festőinek eredetijei után 

olajszíniiyoniatú képeket 
fényes arany barokk-keretben foglalva és díszesen 
kiállítva, igen jutányos árakon és 

h a v i r é s z l e t f i z e t é s e k r e . 
Rendelmények hozzám czímezve, vagy pedig 

utazó ügynökeim által kéretnek tétetni. 

1 Fekete Bernát 
k ö n y v - é s m ü k e r c s k e d é s e , 

1358 Budapesten Dorottya-nteza 3. sz. 

Okolitsány Ilka 
a t. hölgyek figyelmébe ajánlja farsangi és báli öltözetek 

készítésére munkatermét, hatvani-utcza S. sz. a. 16u2 

^MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB !!!l 
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRA! 

0 5 B U D A P E S T E N • 

LAFITEésELSNER! 
bécsi-utcza 6* sz. 

A 
Az ő Felsége Ferencz József király 
által szabad, - v a l ó d i A r c a -
m i i i x a p a t k á n y o k h á z i 
é s m e z e i e g e r e k , - v a 
k o n d o k é s c s ó t á n y o k 

(•* kiirtására, melyet után-kontárkodnak, de hamisítatla
nul kapható Bécsben : Bortolotti M. szabadalom-tulaj

ai donosnál, Neubaugasse, 70. sz., hová minden írásbeli 
megrendelések intézendők, és a hol ezek az összeg után
vétele mellett eszközöltetnek is. Raktárak Magyaror
szág számára: Budapest: Schneider G„ IV. belváros 
Lipót- és kalap-utcza, 10. Arad : Ströbl Ferencz, Prün-
ner V. S. Brassó : Hessheimer I. L. A. Fehértem
plom : Harlacher K. A. G>'ó>: Kinderman János. Ka
posvár : Folitzer Rezsó. Kassa : Jermy K. A. Kolozs 

vár : Bokros Ádám. Marmaros-Szigeth: Papp Orosgés. 
Maros-Vásárhely : Fogarasi J. Demeter Mohács : Preisz. 
berger és Jezevics Nagy-Ree*kerek : Haidegger A. Nagy-
Kanizsa: Kosenfeld Adolf. P a n o o v a : Tantner Fr. és Jo-
hannovics J. U. Pécs : Zsolnay Vilmos. Segesvár: Missel-
bacher és fiai Sopron: Miiller P. Szathmár: Haller Ottó. 
Szegeden : Schwab Mór.S/.ékesfehér» ár: PinkasZsigmond 
Szente s : Gunst Lipót. Temesvár : Lui és Hiesinger Újvi
dék: Steffanovics L. Versecz: Fuchs Károly. Zimony: Jo-
anovics D. 

Ára 1 nagy szelenczenek 1 f r t , kicsinek 8 0 k r . 

PKAESERYATIFS 
legfinomabb franczia és angol gyártmány, tuczatja 1—4 
frtig. valamint mindennemű gummi czikkek sebészeti 
czéiokra. r~» - - -*- -

Z í e s e r J á n o s 
Gráczban. gummí-gyártmányok és gummi-áru különlegességek raktára 

A „Franklin-Társulat" magy. irod. intézet kiadásá
ban Budapest (IV. egyetem-uteza 4-ik szám,) épen most 

jelent meg s minden könyvkereskedésben .kapható : 

magyarázata. 
Irta 

Dr. Schnierer Gyula 
kereskedelmi miniszteri osztálytanácsos, a kereskedelmi 
törvény tárgyalására egybehívott értekezlet volt szak

előadója. 

Első íele. 
.A. t e l j e s m u n k á n a k á r a 2 f r t 8 0 k r . 

magyar kir. udr. hangszergyáros, 
Budapesten, I V . ker. magyar-uteza 17 

ajánlja mindennemű, saját m ű h e l y é b e n készült 

réz-, fa-, fúvó- és vonó-hangszereit, 
agyszintén mindennemű belföldi és valódi olasz húzók nagyvá-
lasztéku raktárát. Továbbá az általa feltalált szabadalmazott 

s ^ E c z i m b a l m o k a t ^ ^ S 
hangfogóval (Pedál) vasy a nélkül, a kiállítás szerint őO frttól, 
60, 90. 100, 150 egész 200 frlig jótállás mellett. 

Az elméleti-gyakorlati czimbalom-iskola Schunda V. J.-tól | 
megjelent saját kiadásában és kapható nála 3 írtért. 1522 

4 FRAKKMN-TARSUUT magyar irodalmi Intézet kiadásában Bidi 
pattan (egyetem-nton 4-ik uám a.) megjelent rá minden könyvárnál 

kap hatéi 

MÓDSZERES OTMUTÁTÁS 
a 

tizedes törtek tanításához 
a méter-mértuM alapján 

és as 

ezekkel való számolási mód 
tanítók, szülők és nevelők számára. 

Irta 

K o r d o s Gusztáv. 
Ára fűzve 60 kr. 

oca -készít 
'évek során at bebizo
nyult, gyógyit gyor
san és sikerrel beteg

ségeket 
a lélekzeti szervek

nek (I. sz. lapdacs), 
,az emésztési szer

veknek (II. sz. lap-
daca és bor), 

az idegrendszer és 
gyengeségeket (111. sz. lap-
íiaeü es coca-borsz.) 

Egy doboz v. ilveg úra 2ft. 
Kimeritó felvilágosítás in

gyen s bérmentve a „ s z e r e -
csen"-hez czimzett gyógytár 
által Mainzban. Raktárak Pesten: 
Török J, gyógyszer., főraktár 
Magyarországra nézve. Temes
váron : Pecher J., gyógyszer. 
Prágában: Fürst József, gyógy
szer. Bécsben: Haubner Ede an
gyal- gyógy tár, Hof 6., főrak
tár Ausztriára nézve. 447 

PILEPSIE 
(nehézkór) levél ut jánjyó-

Slíu! gyittatik dr. KILLIS 
különleges orvos által 
stadtban, Drezda mellettlSzász 
országban). Már 8000-nél 
ItObben sikerrel gyógyhe 
zeitettek. i»« 

ruhakelmék \ 
és gyönyörű m \ 

S E L Y E M Á R U K 1 

legolcsóbb forrása! 
HAMBURGER ADOLF 

női divatáru-üzlete 
3 u d a p o s t , 
koroDtherezeg-ntraa 8. 

M i n t z l b , 
^ t i r i u t r a . , . 

Cotiílon-
bálki&kánl 

megjelent az idei sok új
donságokat tartalmazd/ 
árjegyzékem, mely kivá- / 
natra ingyen és bérment

ve, mindenkinek szive-1 
sen átküldetik ^ ^ ^ 

M&ttmJ.L 
n.Lpípir és ítitüimtaaMii 

IV. kigyá-Dtcza 4 
• B u d a p e s t . 

orvosi műszer- és kötszer-gyámok BUDAPESTEN, hatvani-utcza 11-dik szám alatt 

Ajánlja jól felszerelnjbrvosi műszerek, kötök, testegyenészi gépek és orvosi ruggyantaá-rúk rak
tárát, betegápolási és magán használatra. 

Nevezetesen sérvkfttöit, lágyék, ezomb, köldök és has-sérvek ellen, a tapasztalás szerint leg
jobbnak bizonyult szerkezet szerint.használati utasítással azok alkalmazására egyszerűek, 3 frttól 6 frtig. 
Kettő tt ek 6 frttól 12 frlig. Megrendeléseknél a medencze bősége kivántatik, valamint megjelölése a sérv 
jobb vagy baloldali voltának. 

Továbbá gö/belégzö. locsoló és öncsörézö készülékeit, zuhanyzókat méhhüvely-fecsken-
désre, valódi Jeffrely-féle szájkosarakat, arany és ezüst betéttel, torok- tüdő-, és mell-betegek számára. 
Rughari -nyakat érkitágulások, dagadt lábak gyógyítására, szoptató-üvegeket csecsemők táplálására 
a legújabb angol és franczia szerkezet szerint. ^ ^ ^ 

PRAESERVATIVS, nagy választékban kapható, tuczatonként 2 frttól 4 frtig. 
(C^3* Árjegyzékek kívánatra megküldetnek. 
Megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek postai utáDvétel mellett, s a czélnak netán meg 

nem felelő tárgyak készséggel kicseréltetnek. 1571 

L e g d i v a t o s a b b 

Cotillon-jelvények 
játékok és táimrendek 

nagy választékban és legolcsóbb áron kaphatók 

KANITZ C. papirraktárábaiL 
B u d a p e s t , D o r o t t y a - u t c z a 1 3 . s z á m . 1624 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-uteza 4-ik szám) 

megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

HAZÁNK ÉVLAPJAI. 
Magyarország történetének j 

kortani átnézete 

884-1849. 
kir. budapesti tud. egyetemi tanár által. 

E g r v a s k o s k ö t e t n a g y 8 - r é t 0 9 8 l a p p a l . 

Ara fflxve 5 forint 

2. SZÁM. lS7tí. X X i n . ÉVFOLYAM VASÁRNAPI ÚJSÁG. :il 

A kimaraühatlaii ternonyeremény 3 számHan. 
Sok év lefolyása alatt készült játéktervem által sikerült nekem a 

90 számot úgy elhelyezni, hogy minden húzásnál 8 vagy 8 terno ok
vetlenül huznlik. azon kívül még sok ambo, tehát egy évre eső 26 
búzáson keresztül 156 vagy 234 terno és megszámlálhatlan ambo jön 
,ki. fczen játékterv több sorozatra van felosztva, és egy ily sorozatnak ára 

azonfölül minden vevő e vállalat becsületessége és alaposságáról meg
győzödhetik. 

Húzott sorozatok kicseréleudök az 50 kr. lefizetése mellett 
Kapható : Budapest, IV. ker. (belváros) kéményseprö-uteza 2. 

sz. I. em. 4. ajló. Levelek bérmentve küldendők; felelet reményében 
helyben 8, vidékre 15 kr. posta-bélyeg, s vétel esetén egy-egy szorozat-
ért 50 kr. melléklendő. V. B. 1594 

A ternojátékterv kiadója. 

váczi-uteza 11-ik szám, 
ajánlja dúsan kiáiított báli és menyasszonyi ruháit 25 frttól 
80 frtig, nem kiilönten fejvirágok tf legyezőket legjutánvo-
sabb árakon 

LÜKOVITS JÓZSEF 
1461 1849 óta. fennálló H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

fűszer-, thea-, rum- és bor-kereskedése 
Budapesten, az omág-út és cukor-utca sarkán. 

BkW Utánvét mellett küld szét. * ^ E 
1 font legfinom. cukor ára süveg

számra —.28 
1 „ fin. cuk. süvegszámra—.27 
5 „ legfin. Cuba-kávé 4 80 
5 „ „ mokka arábia kávé 

4.50 
„ ceylon kávé 4 50 

arany java kávé 4.50 
ered. „ „ 4.20 
légiin, rizs —.80 
finom rizs —.70 
középszerű rizs 
orosz thea 2 -3 ft 

3 - 4 ft 
5—6ft 

1 font zománcolt thea-szelen-
cze melange-tbea tartalom
mal 2.50 

ugyanaz'/2 fnt tartalommal 1.50 
ugyanaz '/* fnt tartalommal 1. -
1 pint braziliai lumtartal. 1.— 
1 a cuba rumUrt&l. 1.60 
1 „ valódi jamuika rum 2.10 
1 „ . legfi. jamdkar. 2 80 
l font csokoládé 60—80 kr 1.20 
1 „ thea sütemény 1.— 
1 „ thea vagy Gyermek 

kétszersült —.40 
a súly régi fontban azaz 32 lat ér

tetődik. 
fin. melange tbea 
pecco virág-thea 
Ezenkívül ajánlom még mindennemű pezsgő-, asz

tali- csemegeboraimat, Milly- és Flora-gyertyákat, Liebig-
féle huskivonatot, s minden az e szakba vágó árucikkeket 

Az utolsó posta vagy vasúti állomás pontos feljegy
zése kéretik. Tisztelettel Lukorits József. 

LATZKOVITS A. 
Budapest, yáczi-ntcza 18, „Nemzeti szálloda" épületa 

ajánlja a farsangi idényre 

férfi-divat és női pipere raktári t , 
különösen: legkitűnőbb minőségű chiffon-íngeket 
darabját 2 frttól kezdve egész S frtig, kézelők 4 
frttól 5 frtig, gallérok 2.4C, 2.80 kr tuczatja. Prágai 
gla< é-kesztyük 1 frt. Nők számára 3 gombhal 1 frt 
10 kr. SZÖVÖtt a lSÓ i n g e k izzadás ellen 90 krtól 

1 forintig. 1614 

__ Bámulatos olcsó!!""^! 

Grossmann József 
[ B u d a p e s t e n,, 

a magya r 
k i r á l y - u t c z a 27. | 

koronához 
| ajánl legújabb nöi ruhaszövetek 25—30%-ni olcsóbban 
^^^B mint bárhol és pedig : 1427 | 

előbb most csak 
Csíkos és kockás ruhaszövetek 35—40 kr. 25—30 kr. 
Angol lüstre és diagonal 40—50 „ 30—35 „ 
Gyapj u ripsek minden színben 50—70 „ 35—55 „ 
?/4 széles flanell sima és kockás 1.50-1.80 , 1.20—1.30 „ 
%, «/« fekete terno 90—1.5'J , 60—1.10 „ 
% nöi posztó és cheviot 2.00—2.5D , 1.50—2.00 , 
l'ekete noblesse 1.60—2.50 „ 110-1.80 . 
Csíkos mosható selyem 1.30—1.60 , 90 - 1.2J , 

L e g n a g y o b b választék 
t é l i k e n d ő k é s l o n g s l i a w l s - o k b ó l . 

Egyszersmind ajánlom nagy raktáramat ruinhurgi, 
lereas- és cérnavászouból, 30 és 35 rőfös ágy- és asz-
I tnlneinüek, chiffon, gyapjú- és rips-trritdkböl; fehér 
I és színes függönykelmék, úgyszintén minden e szakba vágó 
| czikkeket, rendkívül olcsóra leszállított árakon. 

B^" Vidéki rendelmények pontosan eszközöltetnek 
és minták bárhová ingyen s bérmentve küldetnek 

Legjobb 
karwini szalonszén 

kapható : 

Csáki Bálintnál; irodája: Haas-féle palota; 
raktára : magyar királyi államvaspálya temető felöli udvar 

Fontos minden gazdaságra nézve. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* A letíujabb és legczélazerübb 

tengeri-morzsolók, 
melyek segítségével egy egyén meg
erőltetés nélkül, egy nap alatt 10 
inéríit morzsolhat; ára csak 7 írt. 

Éppen ugy ajánlom a gazdagon 
felszerelt vaNbutor és taknrék-
tiizhrty -r.'tktáionuil és vas mé-
tprinérték-röfftket a legjut&nyo-
sabb árakon. 

Feiwe l Lipót. 
G y A r «:-» i - a l t t i i i " 

-M Budapest, síp-uteza 22. szám 
'.- saját házában. 

Képes árjegyzékek ingyen. 

^ ^ H Legfinomabb ^^^^^^^^^^^^^^ 

hintó és kocsi lánipák, 
legszebb kaliczkák. a legjobb kávégépfk és gyorsforralók, 
kávépörkulö éa daráló, fényezett vizkaimák ém dézMák, 
íürdo és üllő-kádak s ax általában nélkülözhetlen 

m. é t e r - ű r • m é r t é k e k 
bádog és rézből, úgyszintén minden a bádogos szakmába vágó 
czikkek bámiiIntoH olcsón kaphatók 
REICK S-nél Budapesten kerepesi-ut 1-so szám alatt, a 

„Hemzeti szinházzar* szemközt. 
Helybeli és vidéki rendelmények gyorsan és pontosan eszkö

zöltetnek, úgyszintén javítások elfogadtatnak. 1516 

A FEAHKLIK-TABSDLAT magyar Irodalmi Intézet kiadúábaa B»n«-
puten (egvetem-attfa 4-ik uám a.) megjelent M minden könyrá™»»l 

kaphatói 

LIDÉRCZ-NAPTÁR 
1876. szökőéve. 

Kalandok, tiesetek, ttludérregélc, csoflástüiiemények: stb. 
.'/ yi'tjteinénye-

S r á m o s k é p p e l . 
Tizenötödik évfolyam. — Ára 60 kr. 

A F R A N K L I N - T Á R S U L A T magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-uteza 
4-dik szám) megjelent s minden könyvkereskedésben knphato: 

A LEGÚJABB HÁZI TITKÁR 
Első rész: 

11CT11 LEIEIEZO. 
Elméleti és gyakorlati Tezérkönyr 

a 

közéletlsGn előforduló mindennemii Uvslek 
helyes szerkesstésére. 

Számos útbaigazító példákkal ellátva s a posta- és 
távirdai szabályokkal és díjszabásokkal, ugy más 

közhasznú czikkekkel megtoldva. 

SavkeastatU 

Um. 4. riltiUT***-

Nyolczadik, njból átdolgozott a a legújabb hawi törvé
nyekhez • rendeletekbe* alkalmazott kiadás. 

J (Hagy 8-adrét, 412 lap.) — Ára fűzre 2 frt 60 kr. 

Második rész: 
» • «e_ 

I1CT11 OSÜ CT1ED 
vagyi. 

elméleti és oatorlati tanácsadó és útmutató 
a polgári életben 

leginkább előforduló jogügyletek elintézésére; 
továbbá 

as államfő, at áUamkormány, s a közigazgatási és a birói 
hatóságoknál ügyvédi segél nélkül benyújtható mindennemű 

folyamodványok, kérvények, panaszok, felebbezések, 
valamint a 

jogügyleteket tárgyazó magán-okiratok és beadványok 
fogalmazására és szerkesztésére vonatkozólag 

több százra menő 

magyar «s német szövegű irominypéldiTal ellitva, 
Minden oaztaljrbeli honpolgárok hasznalatára 

TéTHlTUjQS, 
Harmadik, egészen átdolgozott s az időközben hatályba 
lépett ujabb és legújabb hazai törvények alapjáu kiegé

szített és jelentékenyen bővített kiadás. 
(Nagy 8-adrét, 504 lap.) — Ára 2 frt 40 kr. 

1876-ik szökőévre. 
( E g y ú t t a l k a t o n a i naptár.) 

A magyar nép számára szerkeszti 

ÁLDOR IMRE. 
S z á m o s képpel* «*** egy n a g y czimképpel-

Kilenczedik évfolyam. — Ára 60 kr. 

..aW.lv.p.r.i laptár 
1876-ik szökőévre . 

Szerkeszti 

Deák Kálmán. 
Képekkel. 

E l s ő é v f o l y a m . — Ára 5 0 k r a j c z á r . 

ROSSÜTH-IAPTÍR 
1876-ik szökőévre. 

Szerkeszti 

H O N F I TIHAMÉR. 
Számos képpef. 

Hatodik évfolyam. — Ára 40 kr. 

~ NEVESSÜNK! 
Uj humorisztihis naptár. 

Képekkel illn«í alva. 
Hetedik évfolyam. — Ára 40 kr. 

Á 
W _ ¥ 

V 

1876-ik sökőévre. 
A m a g y a r nép s z á m á r a 

szerkeszti 

ÁLBÖB IHBE. 
Képekkel. 

N y o l c z a d i k é v f o l y a m . — Ára 4 0 kr. 
- * . - ^ . - - • . ? « * 

Simons Tivadar. ^ ^ ^ 

AZ ŐS-RÓMAI IDŐKBŐL. 
l o r r a j z o l i 

Fordította 

V BÚS VITÉZ. 
Ára fűzve 50 kr 
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IfTTIf I p H ajánlja nagy választékú raktárát férfi, nöi s gyermek kési fthérienirl-
I l U l l l l l I • I . ben, minden siSíött ám s nri dirat-rziktekben legolcsóbb szabott árakon. 

Minden levil általi rendelés utánvétellel különös jiggelemmel szigorúan kiváttság\szerint rögtön legjobban teljesíttetik. Ma<\ 
akármily czikkekrei megbízásokat is stivesen eszközlök. Csomagolást nem számitok. Minden nem tetsző darab kicseréltetik I 

vagy kívánságra érte az ár visszaadatik. Legjobb minőségért kezeskedem. 
XJraíc r é s z é r e 

Rendeléseknél kérem a gajlérböséget. 
Ingek angol chiffbnból minden formában, de most 

legkeresettebb a 3-szoros sima mellű, mely leg 
divatosb s czélszerűbb; darabja 1.40, 1.65,2, 
2 40, 3,3.50,4,6 db 8. 9.50,11.50,13,17, 20.22.80-

Színes párkaiból legújabb mintákban darabja 1 50, 
2, 2.25, 2 50, 6 darab 8.50, 11.50, 12.80, 14.20. 

Színes angol Oxfordból legújabb mintákban gallér
ral, drbja 2.25, 6 darab 12 80, 2 külön gallérral, 
dbja 3.80. 6 darab 21.60. 

Ingelök gallérral, drbja 60 kr. 6 drb 3.25 
Lábravalók vászonból minden formában : drbja 

1.50, 1.75, 2, 2.25, 2.50, 3, 6 darab 8.50,10, 11.50. 
12 80, 14.20, 17. 

Télre szövött gyapjú alsó mellények, s alsó nad
rágok, vékony vagy vastagabb drbja 1, 1.30, 
1.50, 2, 2.50, egész 5 frtig. 

Félhnrisnyák szövött kötegje fehér 2.50 3, 3.50, 
fehér vagy csikós 4, 4.50, 5, 5 50, egész 10 frtie 

Gyapjú szövött vékony vagy vastagabb, kötegj 
5. 5.50, 6, egész 12 frtig. 

Gallér é s kézelők legfinomabb, legújabb divatú 
mintákban, 1 köteg gallér szép dobozban 2.50, 
kézelő 4, 4.40, 5.25 

Zsebkendők, egész fehér vagy színes széllel, kö
tegje 2.40, 3.60, 4.20, 5, 5.50, 6 egész 15 frtijí, fe 
hér selyem drbja 90 kr. 

Legújabb nyakötök selyemből, keskeny 14 krt;l 
1 frtig, széles 20 krtól 3 frtig, kész nyakkötfk 
minden farmában 40 krtól 5 frtig, nyakcsokrok 
12 krtól. 

Xyaksálok drbja 80 kr, kendők 1.20-tól 5 frtig 
Angol plaidekdbja7.50,8,10,12ft.plaid-szij6jkr. 
Kniitseliuk-köpenyeg drbja 8, 9 trt. 
Készt ) ük kitűnő glacée, párja 1.15, szarvasbőr 

1.20. 1.90. 
Törülközők beszegve, kötegje 5—15 frtig. 
Ruganyos nadrágtartók 70, 90 kr, 1, 120, uad 

rágszij 25 kr. 
Esernyők 2 -15 frtig. 
Mell . kézelő- s gallér-incgombok csont- vagy 

bronceból nagy választékban, szép melltük, 
nyakkendőgyürük, fésűk, fogkefe, szappan és 
illatszerek. 

Fiúk részére kesztyűk, nyakkötök, zsebkendők. 

H ö l g y e k r é s z é r e : 
Ingek vászonból sima, darabja frt 2.10, 2 20, 2.50 

3, 6 darab 12 frt, 12.75, 14 20, 17, angol cbiff.in-
ból sima drbja 1.30, 1.40, 1.60, 2. 6 drb 7.40. 8 
9,20, 11.50, szép mellvarrással s hímzéssel : dbja 
2. 2.25, 2.50, 3, 3.50, 4, 6 drb 11.50, 12.80, 14 20 
17, 20. 22.80. 

Corsettek angol chiffnn-vagy barchetböl: drbja 
1.40, 1,50, 1.60, 1.80,2.2.50,3. 3.50, 4, 5, 6 drb 
8, 8.50. 9, 10, 10 25, 11.50, 13,17, 20, 22 80 28 ft 

Lábravalók chiffon- vagy barchetböl: dbja 1 35, 
1.50,1,75, 2, 2 50, 3, 3.60, 6 darab 7.70. 8.50, 10, 
11.50, 14 20, 17, 20. 

Alsószoknyák chiffonból, szép szegélylyel és 
fodrokkal: drbja 2 40, 2 80. 3, 3 50. 4, 4 50, 5, 6, 
6 drb 13 75, 16, 17, 20. 22.80, 25.50 28, 33, 50, 
uszálylyal drbja 3.50, 4 - 1 0 frtig. 

Lóször-szoknyák fodrokkal: dbja 3.50,4,4.25 
5. 5.50, 6 frt. 

Lószőr-tornurok : drbja 1.20, 1.40, 1 60, 2, 2.50 
Derékfuzők. (Mieder): dbja 1, 1.25, 1.50, 1.80 

2 50, 3, 3.50, 4 
Díszített kötények chiffonból, fehér 1, 1,40, 1.75,2 

2.25, színes 1 40,1.75 fek. moirból 1.30,1.60,2.20. 
Zsebkendők egész fehér vagy színes széllel: dbja 

20 krtól, himzetiek 30 krtól. 
Szövött pamut harisnyák: kötegje 2.40, 3.604.20. 

5, egész 12 frtig; télre szövött párja 85 krtól 2 
2 frtig, kamásli 1.25, 2 frtig, 2 gombos női kész 
tyűk: kitűnő glacée párja 1.15, szarvasböi 1.2J 
1.80, Holl-gallérok s ujjak. legújabb gallér dbja 
4 krtól s kézelők párja 9 krtól, richfodrok s ka-
lapfátyolok 25 krtól, selyem recze-fökötök (Netz 
haube) 17 krtól. 

Pongyola-fökötök : fehér 70 krtól. szalaggal 85 
krtól. Posztó himzett barhlikok 2 frtól 4 frtig 
Berlini szövött-kendők fejre: 1.35, 1.75 nyakra 
1.75, 3, 3.25 Selyem nyakkendők 20 krtól 3 ftig 
fej vagy nyak csokrok 35 krtól, uj divatú selyem
mel díszített nyakfodrok 50 krtól 3 frtig. Nöi 
derékövek 25 krtól 2.50-ig. Mindenféle fésű, fog 
kefe, szappön s illatszer-

Leányok részére fehér és színes chiffon- és fekete 
moir-kötények, gallér- s kézelők, harisnyák, ka-
maslik. zsebkendők, nyakkötök, keztyük a fésűk, 

t j o n szülött gyermekek részére minden czikkek 
Színes kanavászok xége 8 frt, 8 frt 50 kr.. 9 frt. 15 frtig, 30 rőfös fonalváston vége 8 frt 50 kr. , 9 frt, 9 frl I 

| 5 0 kr., kávés-abrosz 2 frt 20 krtól, kávéskendö kötegje 2 frt 10 krtól, csipke-függöny egy ablakra egy pár 3 frt 501 
I krtól 15 frtig, függöny-bojtok párja 60 krtól, ágyteritök 5 75 krtól, asztalterítők 4 frt 50 krtól Chiffon rófe 20, 22,1 
• 25. ?8, 30, 34, 40, 48 kr. mindennemű fehér s szfneg ba-chent s flanelt, színes perkálok, pamut a selyem-bársony, I 
• csíkos barhet rófe 34 krtól . pibuébarhet rófe '64 krtól. színes ruba barbet rófe 35 krtól, futószőnyeg rófe 40 krtói. I 
[Továbbá minden •?**** A v A m i l t , esipkák himzet-nemnek és bélés-szövetek,díszítések, szalagok s rövid I 
| ámk, pottendorfi, 4 szálas fehér s színes gyOrűkötő pgmtit gyári áron s királykötöczérna.  

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-utcza 4-ik szám) 

me!?ifllent és minden könyvárusnál kapható: 

Verne Gyula érdekes iratai 
m a g y a r f o r d i t á s b a n . 

Nyolez nagy 
képpel 

illustrálva. 

Ára fűzve 
2 

forint 

Utazás a holdba és a liold körül. ? A £ 
éa «Autear de la lune» czimü müvek után. Ára boritékbta fűzve 

1 frt 20 kr. 

Három orosz és 'három angol kalandjai. 
Ara képes borítékba fűzve 2 forint. 

ö t h é t l é g h a j ó n . Utazás Afrikában. <C
en

q 

czimü mü után. — Ara képes borítékba fűzve 

semames 
ballon» 

1 frt 2U kr. 

ü Utazás a tenger alatt. !7 "aJLfze9 képpel mT& 2 furíut. 

Történelmi 

ADOMÁK ÉS JUUlvrcAJXOK, 
Á ? s f ű z v e 60 k r a j e z á r . 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézőt kiadásában Budapesten (egyetem-utcza 4-ik szám) 

meofiflent és minden könyvárusnál kapható: 

Protestáns nj képes naptar 
1876-ik szökőévre. 

e.«k«*«tu D Ú Z S S Á N D O R , «««*. 
Ára 50 kr. 

TARTALMA: — Naptár. — Bélyegekről. - Bonyhay Benj : ó év estéjére. — 
Dúzs Sándor. Prot egyházi krónika a múlt évről. — Radvánszky Antal (arczképpel) 
- Csengey Gusztáv. Caraffa. — E K y vasúti kaland. — Gönczy Pál (arczképpel). — 
Botlik úrfi. Zschokke után Dömötör J . — Vázlatok a nagykőrösi ref. egyház és iskola 
múltjából. - Elekes Károly (arczképpel). — A takarékosság. — Faluhelyi Gábor. Az 
assyrok romlása. — Laki Dáuiel. Az északi sarkvidéki expeditiók. - A soproni taní
tóképezde (képpel). Kóródy Sándor. Mózes a Nebón. — Protestáns egyházi tiszti név
tár. — Tanodái névtár. — Országos vásárok. 

IPAROS-NAPTÁR 
az 1 8 7 6 - i k szökőévre. 

bbBűGELLÉRI MÓR/'íSf 
Számos fametszettel. 

Első évfolyam. — Ára fűzve 50 krajezár. 
Tartalma: Naptári rész. — Bélyegekről. — Az iparszabadság és a hazai 

iparosok. - Házi iparunk. — A közkereseti szövetkezetek. — Az ipark iá l l i tások , 
tekintettel az 1876 évi országos (szegedi) ipar-, termény és állatkiállitásra, (a kiállítási 
bizottmány elnökének arczképével). — Az iparos házi tanácsadója. — A r c z k é p -
c s a r n o k . — Mudrony Soma. — Bakay Nándor. — Streitmann József. — Bedé 
György. — Krémer Ferencz. — Nevezetes hazai gyárak — A Gschwindtféle szesz
gyár — A herendi porce lángyár . — Schön F . zsinór és paszománygyára Buda
pesten. — A szegedi gyártelep. — A borsodmiskolczi gőzmalom (képekkel). — 
Csarnok. - Tiszelein a csizmadia-czéhet. — Paris és a házaló ipar, a X V I I I . 
században (32 képpel). — A majsztram felesége. (Humoreszk.) — Az iparosok és a 
fényűzés a múlt szádad elején. — Függelék. — Miként kell a húst légmentesen 
elzárva kereskedésbe hozni. (5 képpel.) — Országos vásárok. — Selyem vásárok. — 
Xaptári értesítő 1876. évre. 

KÖZSÉGI JEGYZŐK 
NAPTÁEA és ÉVKÖNYVE 

1876-ik szökőévre. 
Második évfolyam. — Ára 1 frt 

T Á R T A L M A : — Naptár. — Bélyegekről. — I. közigazgatási r é s i . — D r . 
FésBs Gvo'rgT. A szegényügy és a szegényügyi törvényhozás Magyarországon. — A 
magyarországi városok eredete és fejlődésének első korszaka. — I I . Jog i smer te t é s i 
rész . — A kézbesítőkről. — A polgári házasságról D r . Dárday Sándor-tói. — A csa
lád-tanács és annak jövője hazánkban. Zlinszky Imré-töl . — A végrendelkezések felvé
tele. — I I I . Gazdasági rész. A spárga-növény (nyúlárnyék, vájna) okszerű termesz
tése A legújabb adatok nyomán irta Kacziány Nándor . — Országos vásárok. 

István bácsi naptára 
vagyis 

családot házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, 
iparosoknak I s földmivelőknek való 

képes kalendárium. 
1876-ik szökőévre. 

Alapit* Mayer István, szerkeszti Kőhalmi Klinstein István, tanár. 

XXI-ik évi folyam. — Ára 5& kr. 
TARTALMA : - Naptár. - Bélyegekről. - I . Az erkölcsi lüág. — A párisi 

> Montmartre«-on emelt szent szív templom (képpel). — Kubik F. Az ember eredeté
ről- — Varga M. Ha a gyökér szent, az ágak is azok (elbeszélés). — Áz őrült anya 
(elbeszélés). — Toman J . Az egyház és hazánk. — I I A házigazdák és gazdasszonyok 
naptára. — A szöllőmüvelés egy uj módja. — Néhány szó a tojások mesterséges ki-
kóltrséről (ábrával). —Hasznos tudnivalók. - - I I I . Népnevelők naptára. — Stein-
berger F. Xaveria. — öveges László (arczképpel). — Ki neveli és ki taní t ja a gyer
meket? — IV. TSrtéaeti naptár . -Madarász Elemér.Vak Béla (koszorúzott ballada). 
— Nyitra város. Dualszky után (képpel). — V. István bácsi a hazában és a nagyvi
lágban. — Vágvölgy és Vágfoly<> (képekkel). — A b.ikovinai vagy csángó magyarok 
(képpel). — V I . A természet és ipar világából. - Miként kell a húst légmentesen 
elzárva kereskedés ho hozni — A pulyka és lúd tenyésztéséről. — Jégképződés — 
VII. Tréfák mezeje. - Onwágos vásárok. 

I f marja a »Franklin-Társulat« magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Buda] tem-wtcza 4-ik szám1' 

CARLYLE TAMÁS. 

AMÜLT év deczember 4-kén töltöttébe 
élete nyolezvanadik évét Anglia, sőt az 
egész világ legnagyobb Íróinak egyike: 

Carlyle Tamás, a chelseai bölcs, a mint öt 
tisztelő és bálás nemzete s kortársai elne
vezték. Bármily ritka esemény a külön
ben is ritka igazi nagy szellemek körében, 
Anglia nem ünnepelte zajos és fényes 
ünnepekkel nagy iröja nyolezvanegyedik 
születése napját. Az angol irodalomnak 
mintegy 150 jeles és kitűnő munkása, 
köztök a kor elsőrangú irói mind, egy 
tisztelgő irat mellett küldék meg az ünne
peltnek e nagy nap emlékére veretett arany 
érmét; s németországi tisztelői, köztök a 
legkitűnőbb költők, bölcselők és történet
írók, távirati utón üdvözölték a nagy irót 
és bölcset. Ennyi mind az, a mi külső 
megtisztelésére történt. Nem a tisztelet 
hiányából, mert soha élő irót nagyobb 
tisztelet és elismerés nem környezett mint 
Carlyle Tamást. A fényes és zajos ünne
pélyek egyszerűen azért maradtak el, mert 
tudták, hogy neki terhére volnának, a ki 
semmit sem un inkább, mint a nyilvános 
ünnepeltetést. Hogy nagy napját csak 
csöndben, csak a szivekben ünnepelték: az 
is tiszteletből s gyöngéd kíméletből történt. 

Valóban nincs is író, a ki hazája s az 
egész mivelt világ tiszteletét és háláját 
inkább megérdemelné, mint Carlyle Tamás. 
Nemcsak mert a legnagyobb elmék egyike, 
hanem — és főkép — erkölcsi magas
ságáért, mely müveiben oly mértékben 
nyilatkozik, mint — a biblián kivül — 
talán egy más munkában sem; a komoly 
és szigorú s mégis emberszerető bölcsé
szetért, mely az ő munkáit a legmagasabb 
színvonalra emeli, melyen irodalmi művek 
valaha állottak. 

Mi csak egy rövid életrajzi vázlattal 
adózhatunk szellemének. S egyébiránt 
külső élete oly egyszerű, hogy alig egyéb 
munkássága adatainak följegyzésénél. 

Carlyle Tamás 1795 deczember 4-kén 
született Ecclefechan faluban, Skóczia 
Dumfriesshire kerületében. Apja szigorúan 
vallásos, értelmes, komolyan gondolkodó, 
rendtartó és tapasztalt gazda ember volt, 
a kit a vidéken orákulumnak tartottak; 

anyja a legnemesebb s legvallásosabb nők 
s anyák egyike, a minők vannak minde
nütt, de sehol sem többen mint Skócziában. 
Tly szülők hatása vetette meg Carlyle jelle
mének alapjait. Szülői a papi pályára 
szánták, de mikor a középtanodát Annay-
ban kitanulta s 15 éves korában az edin
burghi egyetemre ment, csakhamar érezte 

ama mély kételyeket, melyeken minden 
komoly léleknek át kell mennie, s meggyő
ződött róla, hogy a papi hivatást, ugy a 
mint azt hazájában értik s ő is értette, 
nem tudná igazában betölteni, teljes lelki
ismerettel, hogy maga is nyugodt s boldog 
maradhasson mellette. Bár a tudomá
nyok minden nemének egész komolyság-

CABLYLE TAMÁS. 


