
be csak egyetlen csira kell, hogy a miásmák mil-
lió parányaitól hemzsegjen, ha már mindjárt kez-
dettől nem hemzsegett. A szellőztetés alapja ab-
ban rejlik, hogy bárminő, az egészségre kártéko-
nyán befolyó  anyag, a kellő mértékben elaprózva, 
felhigitva,  nem fog  oly káros hatással jelentkezni. 
A légzés, kigőzölgés s más okok folytán  a szobá-
ban felhalmozódott  kártékony, egészségtelen anyag-
nak szellőztetés által a szabad lég óriási tömegé-
vel való felhígítása,  elveszi azoknak kártékony ha-
tását. 

Ez természetesen csak akkor történik meg, 
ha az a levegő melylyel a szobai levegőt hígítjuk 
t i s z t a Megtörténhetik —- s a tapasztalat akár-
hányszor bizonyítja, hogy a szellőztetésre használt 
levegő még roszabb mint a szellőztetendő szoba le-
vegője. S a különböző füstölőszerek  .alkalmazása 
ilyen esetekben annyi, mintha olajat öntenénk az 
eloltandó tűzre. A tiszta levegővel történő szellőz-
tetés által is csak akkor lesz elérve a cél, ha an-
nak mennyisége elegendő. Számítás szerint egy 
egyén számára óránként 40 köbmeter fris  levegő 
szükségeltetik, ha azt akarjuk, hogy zárthelyiség 
ben a szénsav mennyisége 0.17,,-nál magasabbra ne 
emelkedjék ; miután azonban o.iu|„ a legmagasabb 
szám. természetes, hogy a jó szellőztetésre még 
40 köbmeter óránkénti légcsere sem elegendő. 

Hogy az elhanyagolt szellőztetés dacára nem 
találunk oly nagy mérvű szénsavmérgezéseket, 
mint azt előre várni lehetne, ez onnan van, mert 
bármint elzárjuk ajtóinkat, ablakainkat, bizonyos 
mérvű szellőztetés már a falakon  át történik, s 
minthogy ezt a fehérre  meszelt fal  leginkább esz-
közli : ajánlatosabb is ez a festésnél  és a tapétáknál. 

De ne beszéljünk hosszasan; a szellőztetés-
nek legnagyobb ellensége a „cug"-tól — légvo 
nattól — való félelem,  pedig a dohos, zárt levegő, 
melytől oly kevesen félnek  noha lassan, de bizto-
san vezet görvélykórra, aszkórra, vérszegénységre 
és kinzó idegbajokra és sokkal biztosabb tanyája 
a fojtogató  rémnek, — a dyphteritisnek. 

Szülők I ha magatokért restellitek, gyermekei-
tekért gondoskodjatok lakásotok v i á g o s s á g á-
r ó l és s z e l l ő z t e t é s é r ő l , § kettő mellett 
főfigyelemmel  levén szüntelenül a t i s z t a s á g r a . 

línráth. 

A nevetésről. 
(Kolyta'ás.) 

Ugy tetszik — mondja Darvin, — hogy a ne-
vetés eredetileg a puszta örömnek vagy boldog-
ságnak a kifejezése,  legalább ugy látszik^a.,gyer-
mekeken, a kik csaknem szakadatlanul'' 'ítéletnek, 
söt a kinek jó kedve van, ifjú  korában is nevet 
derüre-borura. Hiszen az istenek is nevettek, s ne-
vetésüket Hornéi ugy iija le, mint „a napi lako-
mát követő égi öröm habzását." Bridgmann Laura 
a ki vaksága és siketsége miatt utánzás által sem-
mi öröm-kifejezést  el nem tanulhatott, ha kedves 
barátja levelét tag-nyelv által vele közölték, neve-
tett, kezeit összeverte s arca örömtől sugárzott. A 
hülyéknél és liig eszüeknél, ugy látszik, legmin-
dennapibb oka a nevetésnek a személyes hiúság, 
s mindjárt ntánna a magaviseletük helyesléséből 
fakadó  kedv. A felnőtteknél  a nevetés legközönsé-
geseb okának látszik az a helytelen és rriegma-
gyarázhatlan valami, a mi meglepetést és bizo-
nyos fensőségi  érzetet kelt a nevetésben, a minek 
a lélek boldog hangulatában meg kell lenni. Igen 
bonyolult kérdés, hogy mi nevetséges ? 

Kant a nevetségest igy értelmezte: a nevet-
séges valamely várakozásnak a semmibe történt 
rögtöni feloszlásából  származik, A nevetséges ki-
merithetlen valami, de hogy mi az ? arra ép oly 
kevéssé felelt  meg eddig valaki kimerítően, mint 
arra a kérdésre; „hogyan idvezülünk ?'' A nevet-
séges mindig összehasonlításon alapszik, a rendkí-
vüli, a szabályostól eltérő többnyire nevetséges is. 
A miveletlen olyan dolgok felett  nevet, a mit mű-
veltebbek észre sem vesznek. A rendes dolog is 
léhet nevetséges ha szokatlanul jön, mint a midőn 
pl. az alvó kántor a prédikáció közben — mikor 
a pap épen szünstet tartott — felébredve,  azt gon-
dolván, hogy a tiszteletes már bevégezte beszé-

, dét, nagy buzgalommal esik az orgonának. Emlék-
szem, hogy mikor a mostani divat még egészen uj 
volt, egy tiiatal asszony hangosan felnevetett  azon 
zsebek láttára, melyekhez mindenki könyebben 
hozzáférhet  mint tulajdonosa; — hat nap múlva 
már nem nevetett, ő is olyan zsebeket hordott. A 
vidéki földmives,  mikor először látott cilinder ka-
lapot, azt megtapogatva kérdést intézett a kalap 
alatt levő uri emberhez, hogy hát aztán abban 
mind fej  van-e ?; ejry vidéki asszony pedig a kri-
nolmos delnő közelébe húzódva azt kérdi: „hát ez 
a nagy izé mind asszonyságod-e ? 

A meglepő és váratlan igen gykran hely y.i 
a szellemet az újság kritikus helyzetébe, ugy, hogy 
a nevetés kitörő módon jelentkezik. Herceg Kau-
mtz miniszternél bizonyos hivatalnok tisztelkedni 
akarván, hosszasb ideig volt kénytelen várakozni 
mialatt egy papagáj fecsegéseit  kellett eltűrnie. A 
hercegnek — ki egy üveges válaszfal  mellett ült, 
rendkívül finom  hangja volt, melyet a papagáj gyak-
ran igen tökéletesen utánzott, főleg  azon szava-
kat, melyeket többször hallott a hercegtől Végre 
a herceg igy szólott: „Jőjön ön közelebb ! j 5JQ n 

ön k>özelebb ! jőjön ön közelebb ! A hivatalnok a z t 

hitte hogy ismét a papagáj beszél, ezt válaszolta : 
„fogd  be a szádat te ostoba szamár !" Ezen válasz 
eleinte megzavarta a herceget, későbben azorban 
midőn megtudta, hogy a félreértés  honnan szárma-
zott, jóizüen nevetett. A szegény hivatalnoknak 
nem igen lehetett ahoz kedve. Ama pap sem ne-
vetett egyelőre, ki a szószékben szünet alatt vizs-
gálgatni kezdte azon pisztolyt, melyet templomba 
menetelkor útközben,adtak át neki, s az váratlanul 
elsült. 

A kíváncsiság és múlatás utáni vágy még 
valódi tragikus alkalommal is elnyeli a szánalom 
és részvét érzetét. Egy kivégzés a csőcselék előtt 
aryiyi mint egy szomorújáték, sőt gyakran mint 
egy komédia, s minthogy a nevetséges a szabadságj 
nak is eredménye, a természeti hibák felett  ép oly 
kevéssé kellene nevetni, mint a görbén nőtt fenyü-
szál, a nyári hó és a téli mennydörgés felett.  Ha-
nem azért rr.ég is nevetnek a nagyszáj,vagy a nagy 
orr felett,  noha a biblia ezt igen szépnek tartja, 
ezen hasonlatot használva : olyan a te orrod mint a 
libanoni cédrus, mely tekint Damascus felé.  Az ösz-
szenött ikrek (kétfejű  csalogány, siami ikrek) az 
albinólc, kakerlakok, gyapjas emberek, óriások és 
törpék, a púposok s általában a szabályostól elté-
rő alakok mind birnak többé-kevésbé komikus ha-
tással. Az élettelennek személyesitése is nevetésre 
ingerel, midőn pl. az előugró szikláról azt mond-
juk, hogy k i v á n esi . Némely arcra lehetetlen rá 
pillantani nevetés nélkül, különösen ha valamely 
állat vonásaihoz hasonlatosságot mutat. P o r t a 
szerint Plató feje  a vizsláéhoz volt hasonló; Vitel-
lius arcát a bagolyéval azonos kifejezésünek  tar,-, 
totta s Sokrates arca szerinte épen a szarvaséhoz 
hasonlított. 

A német X i s c h b e i n nak szokásává vált 
volt mindenkit azzal lepni meg, hogy melyik ál-
lathoz hasonlított a megszólított; egy ebéd alkal-
mával igy szólt egyik vendéghez : „Bocsásson meg, 
eleinte szamárnak tartottam önt, most látom, hogy 
tulajdonképen — ö k ö r . 

L e i b n i t z azt a megjegyzést tette, hogy a 
nemzetek hazájuk állataihoz hasonlítanak, a lap-
pok a medvéhez, a néger a majomhoz, a maláji 
a tigrishoz, a? arab a tevéhez, a hindu a tehénhez, 
a perui a lámához. Minden hasonlat sántit, de any-
nyi áll, hogy minél alantibb fokon  áll az ember az 
emberinem létráján, annál több hasonlatosság van 
külsejében az állathoz. 

Épen azért, mert csak az emberek szabadon 
'elkövetett tettei és hibái nevetségesek, nem kellene 
a testi hiányok vagy gyarapodások felett  nevetni, 
mert erről többnyire senki sem tehet. Méltán ne-
vethetni azonban a felett,  ha valakinek fülei  moz-
gatása annyira hatalmában áll, mint a szamárnak. 
Midőn egy elrejtett havasi helység templomába 
egy utazó belépett, az összes ájtatos közönség ne-
vetésbe tört ki, mert az idegen nem volt 
g o l y v á s . A pap és a hivek egymással verse-
nyeztek szebbnél szebb golyvák példányaival. A 
természetes ember mindig' nevet a testi fogyatko-
zások felett,  de a kinél a természet miveltség ál-
tal nemesítve van, az már nem teszi ezt s a huma-
nitás hiányáról tanúskodik, ha valaki természeti hi-
bája miatt megvetéssel viseltetik embertársa iránt. 

Orairii Vilmos, a kit Luxenbourg marsall több 
izben megvert, sohasem gúnyolta ezt többé p u-
p o s nak, miután egyszer azi kérdezte tőle : „Látta-e 
valaha a hátamat?!" 

De azért mégis emberiesebb dolog a testi 
hibák felett  nevetni, mint azon szokás, mely sze-
rint némely vad törzsek az ilyeneket és az örege-
ket — még ha saját édes szülőik is — meöglik. ry. 
tudós Bílfinger  család tagjai mind 6 uijuak voltak. 

(Vég-a küv.) 

L E G Ú J A B B . 
A képviselőház 24-én elnöknek Ghyczyt válasz-

totta meg, 206 szavazatot kapott, ellenben Bittó 
i2í) szavazatot; a többséget 23 horvát támogatta. 

Bécs, okt. 23. A haladó párt egyhangúlag ha-
tározatot hozott, a melyben kimondja, hogy Pretis 
is közreműködött a jelen helyzet megteremtésében 
és még most is folytatni  akarja az olckupátiót, a 
melylyel semmiféle  politikai vagy gazdasági előny 
sincs összekötve, azért a haladó párt nem Ígérheti 
meg a Preti:; által alakítandó cabinetnek a támo-
gatást. Ezen jó hosszú levelet este nyolcadfél  óra-
kor adták át Pretisnek. 

Bécs, okt. 23. Konstantinápolyból jelenti 
„P. Corr.", hogy a macedóniai zavarok komolyab-
bak mint gyanították. 2000 jól felfegyverzett  bol-
gárból álló banda 18-án megtámadta Krasznát. A 
küzdelem még 10-én is tartott. A dsumai és sza-
makoffi  bolgár kerületekben is kitörni készül a 
lázadás. Raslikot megtámadással fenyegetik  a bol-
gárok. Minden jól elkészített uj bolgár fölkelés-
re vall. 

Róma, okt. 23. Bizonyosnak mondják, Cairoli 
lesz külügyi, Bonelli táaornok hadügyi, Acton ad-
miralis tengerészeti, Speciale képviselő pedig föld-
mivelési miniszter. 

— Kitüntetés. Nagy János háromszéki (Szo-
tyor) születésű köz), miniszteri osztálytanácsosnak 
a francia  köztársaság elnöke a párisi közkiállitá-
son szerzett érdemei elismeréseül a francia  becsü-
letrend lovagkeresztjét adományozta. 

— Necrolog. Báró Szentkereszty Zsigmond a 
maga és gyermekei, Mária férjezett  gróf  Ráday 
Lászlóné, Béla, Anna, Pál és unokája Ráday An-
na, valamint számos rokonok nevében szomorúan 
jelenti forrón  szeretett nejének br. Szentkereszti 
Zsigmondné született gr. Iíaller Annának folyó 
1878. év október hava 20-án esti 11 órakor, 02 
éves korában és boldog házasságának 31-ik évé-
ben, 8 napig tartott súlyos betegség után agyve-
lőrázkódás következtében történt elhunytát. Az el-
hunyt hűlt tetemei a folyó  hó 23-án délelőtt 8 óra-
kor Nagy-Bűnön tartandó róm. kath. gyászszertar-
tás után az árkosi családi sirboltbafognak  örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő áldozat je-
len hó 28-án, délelőtt 10 órakor fog  a segesvári 
róm kath. egyház templomaban az Urnák bemu-
tattatni. — Br Szentkereszty Zsigmondnéval ismét 
kevesebb lett azon nemesen érző honleányok szá-
ma, kiknek lépteit mindenfelé  a jótékonyság jelzi. 
Számtalan elhagyatott szegény és árva siratja ben-
ne jótevőjét, gyámolát. Nyugodjék csendesen. 

— Kraft  Ágoston, a haromszéki 24-ik honvéd 
zászlóalj derék parancsnoka ő r n a g y n a k lép-
tettetett elő. 

— Három niedvo tanyász, többek állítása sze-
rint, kik maguk is látták volna a mackókat a s.-
sztgyörgyi erdőségben. A vadászok, híre szerint 
hajtóvadászatra készülnek a makkon hízó bundá-
sok ellen. 

— A magyar horokat rendkívül hamisítják kül-
földön,  különösen Felső-Sziléziában. Egy ratibori 
destillateurt emiatt 190 márka birságra Ítéltek. 

— Gyilkos biró. Aszódról jelentik a „N. P. 
J."-nak, Segesvári, domonyi biró 21-én d. u. egy 
polgárt, ki vonakodott parancsának engedelmes-
kedni, agyonlőtt. 

— ügy száz éves nieuyasszouy. Orosz Len-
gyelországban, a kalisi kormányzóságnak Szom-
polno nevü falujában  egy száz éves Izraelita nő él 
nyolcvan éves leányánál, ki egy 13 éves leányká-
nak ük anyja. A nő neve Rajela Wilcynoka. Ma-
gas életkora dacára egyedül jár sétálni, szemei tel-
jesen jók, hallása kitűnő. A napokban férjhezment 
egy nyolcvannyolc éves izraelita kereskedőhöz: 
Rachmiel Mózeshez. 

— A szentivánji gyujtogatást illetőleg a vizs-
gálat megindittatott. Seethal Ferenc ur csűre és 
takarmánya felgyujtásáért  ugyanis a gyanúval ter-
helt laborfalvi  Fejér József  e hó 22-én a sztgyörgyi 
kir. járásbíróság börtönébe bekisértetvén, ellene a 
vizsgálat folyamatba  tétetett. Gyanúsított tagadja 
a tett elkövetését és alibit bizonyít; a vizsgálat, 
remélhető, hogy ezen, hihetőleg boszuból elköve-
tett aljas bűntényt ki fogja  deríteni. 

— Éiotveszél.vüsea sebesitette meg ifj.  Szőcs 
István Al-Dobolyban Magyari Lászlót. A tett el-
követője boszuból rálesett Magyarira, s rajta f.  hó 
6 án este az al-dobolyi utcán egy mély szúrást ej-
tett. Szőcs István a vizsgálat folyamán  beismerte 
tettét s most az ítélet felette  ki fog  mondatni. 

— Idők forgandósága.  A wiesbadeni Curhaus 
termeiben, hol még alig pár éve a roulette golyó-
ja pörgött s a croupier „rouge, !iagne"-a haílatt-
szott, a télen egész más lesz a közönséget vonzó 
erő, mint- hajdan. A fürdőigazgatóság  kitűnő tudó-
sokat szerződtetett népszerű felolvasásokra.  A hír-
neves du Boys-Reymond a világvégéről fog  érte-
kezni tudományos szempontból; Dahn königsbergi 
tanár Nagy Theodo.ikról és utódairól fog  előadást 
tartani; Gettner drezdai tanár „Raphael és az 
egyházi mozgalmak H. Gyula és X. Leo pápák 
alatt" cimü felolvasással  foglal  helyet a programm-
ban: dr. Lessino, a berlini iparművészeti muzeum 
igazgatója, a párisi világtárlatot ismerteti. Mauren-
crecher bonni tanár „orániai Vilmos, Németalföld 
szabadságának megteremtője" cimü előadást tart; 
Oncken giesseni tanár „1813-ból" olvas föl;  Ricffel 
müncheni tanár Német- Olasz- és Franciaország 
zenészeti versengéséről, Rittershaus, Barmenből, 
Heincről; Wo'.tmann Alfréd  strassburgi tanár Tizi-
anról- Kivülök Reulean, Blutnenthal, és B r e t -
H a r t e (a híres californiai  költő, ki most berlini 
konzul) szintén tartanak fölolvasásokat. 

— A sepsi-szeiitgyörgyi nőegylet folyó  hó 26-
ikán (szombaton) este a szokott helyen filléres-
t é 1 y t tart. 

— Kilencedik közlemény a s.-sztgyörgyi nők 
segélygyüjtő bizottságához a Boszniában megsebe-
sültek javára történt szives adakozásokról. Bogdán 
Andrásné úrasszony gyüjtőivén: Özvegy Málnási 
Antalné 20 frt.  Bogdán Istvánné 10 frt.  Bogdán 
Andrásné, Sebestyén Sándorné 5—5 frt.  Bogdán 
István 4 frt.  Pótsa József,  Császár Sándor, Benkő 
Elekné, Hary Gyula, Vajna Sándor 2—2 frt.  Bog-
dán Flóriánné, Paál Lajosné, Császár Bálintné, 
Nagy Tamásné, Gidófalvi  Pálné, Ötves Pál, Beteg 
Bálint, Haurik Alfons,  Szabó Istvánné, Bernstein 
Márk, Fehdenfeld  Gyula, Szász Károly orvos, Po-
toczky Manó, Hadnagy Gyula, Deák András, Pet-
rás Géza, Adler, SéraáNagy, Gyárfás  István, Fo-
golyán Lukács, Wellmann Sámuel, Piacsintár Lu-
kács, Hary Géza, Kuti István, Bogdán Flórián, 
Csutak János, Csutak János,Smahól főhidn.  Se-
rester Dénes, K, Geier őrtíi., Zakariás Kristóf,  Sá-


