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Az ala/anosan jónak elismert valódi n egészen Iriseii érkezett

NOVENY-ALLQF

KOHN PHILIPPE
« és tar*a genli

órások tanítványának

jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEN,

mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhög^s, mells/.orcngas, elnyálk'ísodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen,— mindenkor t'ris minőségben kapiiatóí

Dorottya-utcza 2. sz. a , a „magyar király"-hoz czimzett j
szállodával szemközt,
ajánlja legkitünőbb, j ó é» olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát. 2 évi jótállás mellett az alább következö árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvó, vagy bármely j
állapotban levö,
általam a legponlosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.
í Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
:
zsebórát hosszu ideig rendé* állapotban fentartani•— kiegyenlítési tabellával együtt, |
melyszerint az orak, « uaporak szerint igazíthatok, — tiszteli vevóiinuek ingyen j
adatik
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . .
1 0 - 1 1 forint
„
arany-foglalvánnyal, rugóra.
12 — 18
„
höljcyek szamara
. .
14-15
„
8 rubinra
U—15
.,
kettős födéllel
15-16
„
kristály-üveggel
. . .
. 1 5 — 16
h o r g o n y - ó r á k 16 r u b i u r a . .
• 16 — 18
„
kettős födéllel
18, 20, 22
angol'horgony-órák
kristály-üveggel
19,22,26
angolhgy
y g g
22, 24
horgony tábori órák kettős födéllel
28—30
valódi remontoir órák (kengyelénéi felhúzandó)
85-88
ugyanazok kettős födéllel
SO-32
Arány henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
34-36
„
arany-köpennyel . . . . .
•P5—28
órák hölgyek sr.ámára 4—8 rubinra
. .
hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
40—45
,,
kristály-uveggől
42 — 45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40 — 45
zománcz és gyémánttal
55-57
horgony-órák 16 rubinra
36—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel
45—50
horgony-órák kettős födéllel
. 55-58
ugyanazok arany köpennyel
• . 66, 7C, 80, 90, 96
kristály-üveg s arany köpennyel .
. . . . 60 - 75
horgony-ónte hölgyeknek
36-4;
ugyanazok kristály-üveggel
48-53
horcony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50—55
remontoir-órák
70,80,90,100
ugyanazok kettős födéllel
110, 120, 130, ,50, 160
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16, iO, 22, 24
3 9
óra és félóránkinti ütóre
~^?
óra és negyedóránkinti ütóre
48, 50, 55
Havi regulatorok
«" a£
Montre-Prcletaire (munkás órák) a kergyelnél baira feibxzva, lapos üveggel 14 ft. |
Ébresztők órával 6 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 60 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ltig.
Legfinomabbak franczia modoru 8, 8 ft. 50 kr., íí, 10, lóftig.
Hosszu nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.
g ^ ~ Vidéki megbízások az illeték beküldés?, vagy utánvétel mellett, legpontosabban teljeeittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomagolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.
314 (10 -1 •)
áHF" Javítások, önalkotta eszközök és gépei segítségévei 6 évi, Genl.
Brüssel és Páris legjobbhirú óragyáraibsn szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek ét olcsón számíttatnak. Urak, melyek nöm
tetszenének, kicseréltetnek. — Emütendó, hogy Posten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a foh ton újuló megbízások bizonyítanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni,hogyJavitásokat legjohban\
véqrehessek é* csak jól szabályzati órákat adjak eí; a/.f'rt szives pártfogásért esd |
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tisztelettel

PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F., — Seuirk J., — és Gerhard* A. uraknál.
B U D Á N : Sehwarzineyer J . gyógyszerész urnál.
Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Győrgyőn: ötvös P.
Aradon: Probst F. J
gyógysz.
Körmöczön: Draskóczy gy.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Karolyfehérvár: FischerE Sopron : Voga és RuppRaján: Klenautz J .
recht.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa- Kubiíiban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-U.jhelyen: Deutsch J.
bick és Jekflius gysz.
Sasvár: Mücke A gy.
Lngoson: Arnold J.
Battonyán: Bignio K.
Segesvár: Missrlhacher J.
Belgrádon Nicolacovics test. Médiáson : Breiner IC.
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz Sernjcvobaa. G) ulekaN.G.
Miskolczon: Spuller-J.
Sziszeken: Kubányi F.
Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. ülitrovicz: Krestonosüics A Szombathelyen : MitterMohács: Pyrker Gyula gy.
mayer gyógysz.
Brassóban : Fabick Ed.
Marosvasárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R
Csáktornyán: Kárász A.
Munkácson: Gröttier L
gyógysz.
Csúton: Borsay F. gysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy. Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J . 'Szafhmáron: Juracsko D.
Doésen: Krémer S
Szent-Miklóson: Hatuiehka
Oettán: Braunmüller J . gy.Nezsiderben: Fuchs J.
Devecserből!: Hoffmann B. Nyitran: dr. Lang E.
Eszeken : Kawilowicz gysz Nyíregyházán: Hönsch Ede Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.
fiperjesen:
Zsembery Ign
gyógysz.
és Prohaszka Gyula.
Krseknjvár: Con'it-gner Igu. Nagy-Becskereken: NedelTemesvár : Kraul és Rotk
Kgerbeu: Wessely gyszkovics és Haidegger.
gyógysz.
Eszéken : Thürner tiai és j Nagy-Kanizsán : Welisch
Tokajban: Krotzer A. gy.
és Lovack gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C. Tordán: Welits és Wolf.
Győrött: Brunner F.
Nagykikinda: Komka A. J. Tatán : Niertit F. gysz.
Gyulán : Lukács gysz.
TArfik-Szent-Miklós: P i u
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A.
lösz M.
Hátszegen: Mátesy B.gysz. Nagyszombaíban: PantotTrencsénben: Simon A. gy.
schek R. gyógysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Unghvartt: Telendy gysz.
Orosházán : Vangyel M,
J á n o s h á z á u : Kuna gysz.
és özv. Benesch P.
Pancsován : Graff gysz.
Jolsván : Maleter gysz.
Újvidéken: Schreiber F.
Kaposvártt: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz. Varannón: Elizárgysz.
Kőszegen : Strehle gysz.
Putnokon : Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Károlyvartt: Benich J
Kis-Martonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Váczon : Tragor A.
Varazsdon : Halter gysz.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Verseczen: Herzog gysz.
Rosnyon : Posch J. gysz.
Kassán: Eschwig E
Késmnrk: Genersich C és A. Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony : Ivanovics és fia.
Zalrttnan : Mégay Gyula.
Ut ll ma ti: Milutinovitz S.
Kecskeméten: Papp M.
Karansebesen:Weber A. gy. H ékason : Boromi K. gysz. Zombor: Stein fia Mark.
Károlyfrhérvártt: Fisciier Szászvaros : Sándor R. gy. Zsámbokrét: Neumann M
Szabadkán: HofbauerI.gy. Zentán: Wuits testvéreknek
Ed. gyógysz.

Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.

Elöfizetési felhívás

tedaszali Közlöny
(1800)

eddiü ..Falusi Gazda" cziinüitioszaki lap 9. évi folyamára.
Kiadó-tulajdonos:

Heckenast Gusztáv.

Felelős szerkesztő:

Wágner László,

a m. k. Józsefműegyetemi tanár stb.

A „(iazilászati Közlöny" megjelenik nogyedrétü 5 ívnyi havi füzetekbon számos képpel, minden hó 15-én.
A «az iaközön*ég<>t érdeklő hirdetéseknek lapunkban külön
rovatot nyitiuidiuik.
Egészévre
l
Félévre
Negyedévre

Elöfizetési ár:

3
1

(Pesten
mények
. ,„ „
(Posten, báívány-utcza 18-ik szám a.) kérjük beküldeni.
/g

3)

ft. — kr.
50

A „Gazdászati Közlöny" kiadó-hivatala

Tizenhatodik évfolyam.

297 (4 — 6)
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
, ™ltídi gyógyszeri
Legjobbféle

tyúkszem-tapasz,
kir. főorvostól,

S c h m i d t cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ás a 23 kr.

Dr. Behr ideg-extractusa,

az idegek erösitésére ss a
a 'est edzésére ára
70 kr.

Lobry és Parton-tólütrechtben, a skrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
ára 1 ft.

Stíriai Stiib-havasi-növénynedv
mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Vkdicin, öífentliche Ciesund-^
heitspfle^e und Medicina! («esctzy;t'I»uníí' briugt in Xi". 48 voiu 21.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop" Folgendes:

„Der aus Alper krautern brereitete ,,Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apothekers Bitfntr in Glogínitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén haiaribalischen und rntzHndlic.hen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unter9tútzuní?smitttl Er mildert besser a!s allo anderen Syruparten jeden
Ileiz im Kehlkopfe und wird bei aouier und chron'scher Heiserkeit, bei empfindliohen
Afl'ectionen der Schlingwerkzeuge, b> im Lungen-Katarrh, dem Keuchbusten u. s. w
wegen seiner vorzüglichen «inhüllt>nden, besSnftigenden und reizmildernden Eigenschafteu mit günstigem liesultate angewendet."

Főraktár: B I T T N E R GYUL A gyóaryszerészn-íl Gloggnitzban.

Az első budapesti férfiruha-csarnok

ruha-tára

fennállásának rövid ideje alatt rendkivüli jutányosság, szilárd és igazi szolgálata
folytán a tisztelt közönség által jónak ismert nagy

porüttya-ntczáhuii
Wurm-advar 1-sö em. U

ajánlja dústartalma választékban bel- és külföUli szövetekből legujabb
szerint csinosan és szilárdul készitett rnbált

szabás

ölcsó árakon.
Öszi felöltöny
Ö«i jaquet
Őszi öltöny
Bársony jaquet
Vadász öltöny
U i köpeny

10-85 frt. Téli öltöny
18-60 frt.
10-25 „ Téli nadrág
6-12
15-85 „ Téli mellény
4-8
12-35 „ Salon-öltöny
Í4—46
8-20 „ Házi és iroda-öltöny . . .
4—Vi
13-40 „ Pongyola-öltöny • • • • 10-80
Papi «l?«ny 1 8 - 4 0 ft.
Ajánlja továbbá atazó-bunda- és rnha-kölcHÖn-iníezelét a legelfogadhatóbb
föltételek mellett; és minden VÍHÍH ruha ujjal kicseréltetik.
fPP" Megrendelések vidékekről a beküldött mértük szerint gyorsan és gondosan véghezvittetnek.
85-t (7—12)

(Pesten, egyetem-uteza
szára alatt).
Kiadó-tulajdonos
ll( clu'naM4-ik
Gusztav.
— Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza é-dik szám alatt).

Pest, január 24-én 1869.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 6 ft
l^snpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési díjak, a
igtatásnál csak 7 krba számittatik
minden igtatás után 30 krajczár.

- V lf**S.éS * " o l j t l k a l újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
o-mvatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön

Kerkápoly

Károly.

A honvédelem szervezése, melynek gyors gát is képeznie lehessen. Megis találta; mert
Az absolutismus szomoru napjai alatt
' S ^ í ^ * 88 nnégee mm nzz eée ltt kíí ü ll mkPm i inn^dd ee nnh l é nemsokára alügyészszé lett kineveztetése visszavonulva, egészen a tudománynak s
í . f
^zafi után, a dunántuli reform, egyházkerület tanszékének élt. Tanult s tanított. E sorok
óhajtja, oly mélyenható jelentőségü s pápai főiskolájába a bölcsészet rendes taná- irója is szerencsés volt tanitványai közt
egyszersmind kiváló érdekességü is, hogy rául hivta meg. Mielött azonban rendes tan- lenni; s meg van győzödve, hogy Kerkákedves szolgálatot vélünk tenni a „V. üisáff « székét elfoglalta volna, 1847. tavaszán meg- poly hallgatóinak mindenike, vele együtt
t olvasóinak ha közöljük azon férfiu arczlátogatta a hallei egyetemet, hol a következö mindig élénk lelki gyönyörrel emlékszik
6traJZátkbk
f 6 t r a J Z á t ' k b e k e evezésben, ev tavaszáig maradt. Ekkor az egész Euró- vissza a derék tanár erőteljes, tömör, eszf o g v a > melyet a Felség számára
pát mozgásba hozott s a hazában is nagy medús előadásaira. Az elvont bölcseimi eszkijelölt, kiváló szerep jutott.
mérvre emelkedett mozgalmak hírére ö is mék az ő előadásaiban kézzelfogható alakE férfiu Kerkápoly Károly, a honvédelmi visszatért, s egy ideig Pápán a váltótörvény- zatokká domborultak, melyek szemlélete az
le
2míit Z kár 1 U m
S k ö z e l e b b ^nevezett ál- széki ülnökké kinevezett Zádort helyettesité, észt erősité s a kedélyt az igaz eszméjeért
— később pedig, midőn a szabadságharcz lelkesülni tanitá.
Kerkápoly 1824-ben május
Az irodalom terén, nem emlö-ken Veszprémmegye Szent- •
litve
ifjusági kísérleteit, iskolai
^ á l községében született, közdolgozatait,
s egy gazdasági
becsülesben álló birtokos szüpályamunkáját,
melylyel 300
léktől. Elemi oktatást születésezüst
huszas
dijt
nyert, melhelyén nyert, majd 1834-ben
lőzve
egyéb
apróbb
dolgozatait
szüle! Pápára, az ottani reform.
is,
1859-ben
lépett
fel
nyomaIskolába vitték, hol a gymnatékosabban,
észtanilag
elöadott
siumi tanfolyamot véfezte s
„Világtörténelmé"-nek első kökésöbb a jogot is h a l l g a V Az
tetével,
melyet a tudományos
1844-ki_po ZSonyi országgyülés
világ nagy figyelemmel fogaaz ottani jogakademiára vínzá;
dott, a magyar akadémia pedig
de csakhamar s u l y o s b e t
,'
.
azzal üdvözölt, hogy szerzőjét
folytán kénytelen volt elhagyni
még azon évben levelező tagaz akadémiát; visszatért tehát
jává választotta meg. Akadéa szülei házhoz s utolsó évi
miai székét: „A világtörténejogi tanulmányait honn fejezte
lem s az emberiség faj-különbbe, s a vizsgákat magántanulóségei" czimü nagy hatásu érteként Pápán tette le. Jogi takezéssel foglalta el.
nulmányainak elvégezte után
e
Ez idötájban (1859.) adagj ideig Bárcza Sándor, akkor
tott
ki a prot. egyházi autonozalamegyei főügyész, jelenleg
miát megsemmisítéssel fenyeelsö alispán oldala mellett joggetett
császári pátens. A hatagyakornokoskodott, hol elöször
lom
a
protestánsok
féltékenyen
nyilt alkalma Zala s az ország
őrzött
autonomiáját
nem nyilt
nagy fiát Deák Ferenczet is
erőszakkal,
hanem
a
csábigéremegismerhetni; 1846-ban ügytek
lépveszszöjével
próbálta
védi oklevelet nyert s még ez
kézre
keríteni;
s
a
veszély
anévben Zalamegye tiszteletbeli
nál
nagyobb
volt,
mert
akadtak
alügyészévé neveztetett ki. Mintöbben, kik a tál lencseért hajdenesetre oly kitüntetés egy
landók
lettek volna ősi öröksé"jura, mely keveseket engedett
KERKAPOLY KÁROLY.
güket
koczkára
vetni. E válsávolna megválni a megyei élet
gos
pillanatban
Kerkápoly félcsábitó kilátásaitól!
, | m e gkezdodött, mint nemzetőr a Dráva mel- ben hagyta „Világtörténelme" második kötef í gondolkozott.
Ülobb i lett tett szolgálatot. — A függetlenségi harcz tének sajtó alá rendezését, s a prot. egyházanvaíot l
^
gyűjteni,
s
csak szerencsétlen kimenetele után, megnyílván ! alkotmány lényegének kifejtése s megismerazután i P
u
P
l
l
t
l
k
a
Í
é
k
t
k
Ü
z
d
h
- J r a a z iskolai előadások, pápai rendes tan- tetése végett „Protestáns Egyházalkotmány"
°
°"
körre szorítkozó s a világ , székét foglalá el s egész 1865-ig, mint a czim alatt nagybecsü müvet irt, mely akkor
esö életpályát keresett hát, hol ! bölcsészet rendes, nyilvános tanára mü- 1 az eltántorodottak megtérítésére igen sokat
a
nasznalni, de egyszersmind önma- ködött.
j tett, s jelenleg is mint forrásmü használható.
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Ezután bölcsészeti müvei rendezéséhez
fogott (1863.), melyek az általa elöadott tudományok tankönyvei alakjában, mint szépészet, politika, erkölcstan, vallásbölcsészet
stb., nagyobbára kéziratban készen állnak, s
melyekből eddig az „Ismerettan" és „Gondolattan" jelent meg. Legközelebbről pedig
publicistikai dolgozatai kiadását vette czélba.
5
Politikai szereplése voitaképen az 18Ő /8ki országgyűléssel kezdődik, bár már elöbb a
patens-viták alatt is magára vonta ez irányban a köztigyeimet; s Veszprémmegye egyik
kerülete már a 61-iki országgyülési választások alatt t'ölléptette, sulyos szembaja miatt
azonban kénytelen volt visszalépni; s csak
1865-ben engedhetett az enyingi választó
kerület polgárainak s fogadhatta el tőlük a
nagy többséggel nyujtott megbizást.
A lefolyt országgyülés alatti müködése
sokkal ismeretesebb, hogysem részleteznünk
kellene. Egyike volt ö a Deák párt legmunkásabb s legtehetségesebb tagjainak. A nyilvános ülések alatt ritkán s csak akkor beszélt,
ha valóban szükségét látta, — de ha szólt,
alaposan a tárgyhoz, s a tárgyból meritett
érvekkel és kimeritöleg szólt. Beszédeiben
éles logika s mély, bonczoló elme-nyilatkozik. Tevékenységének fő tere azonban, ajournalistika mellett, melyet többnyire névtelenül, számos alapos czikkei gazdagított:
főleg az országgyülési bizottsági működések
keretén belül feküdt; itt fejtett ö ki bámulatra méltó szorgalmat, s itt ismerteié meg
törvényhozói képességét majd minden irányban. A számos törvény közül, melyeket a
lefolyt országgyülés hozott, alig van egykettő, melynek kidolgozása s megvitatásában
részt nem vett volna. S ezek között igen nagy
elöszeretettel tanulmányozd különösen az
állam-háztartás, a népiskolai törvényjavaslat, a nemzetiségi egyenjogúságról, s a honvédelemről szóló törvényjavaslatokat.

oldalról, örömmel üdvözölte a közvélemény,
mely a kitünö protestáns tudóst szivesen
látta volna, legfőbb tanintézetünk jelcsségei
közt. De székét ott ezúttal el sem foglalhatá,
mert kevéssel utóbb a honvédelmi miniszterium államtitkárává neveztetett ki; az elsö
eset talán, hogy katonai ügyek intézése kivétessék a czopfos kriegsrath kezeiből; s
hatalmas lépés azon ujabb kori szabadelvü
szme testesitése felé: hogy a honvédelem s
hadügy is mindinkább polgári jellemet nyerjen az elkülönző kászt-szellem helyett.
Legközelebbről az enyingi kerület választói ismét felkeresték, hogy a jövö
országgyülésen is képviselné öket. Biztosan
remélhetjük, hogy a nemsokára összeülendő
országgyülés nem fogja e ritka tehetségü és
munkásságu férfiu sokoldalú tevékenységét
nélkülözni.
—/'.

Nem voltak egymásnak szánva.
(Beszély.)

VIL

Barnát Pesten találta a háboru tényleges
kitörése. Beállott a legelső honvédek közé és
ott volt Perczellel Jellasics megszalasztásán.
Deczemberben Bemmel Erdélybe ment; oda
vonta vágya a földult szülőföldre. Akkor
már Ojtoziné sem élt. Az iszonyu csapások,
az átélt rémitő félelmek összerongálták ugy
is hanyatló erejét; egy hülés járult azokhoz,
melyet utközben kapott, Háromszékre szándékozván, honvédfia Pista fölkeresésére: és
a sokat szenvedett nő elnyugodott. Valamelyik székely községben temették el, messze
élö és meghalt szeretteitől.
Barna mindezekről nem tudott semmit.
Véletlenül hallott egyszer annyit vendéglőben, hogy Bele Vincze megházasodott; Ojtozi
Szép bosnya királylány.
leányt vett el. Természetes hogy, Annát
vélte és azután még vakabban rohant a csa(Romáucz.)
ták tüzébe.
Piros virágok közt lágy fűre borultam,
Szeben elsö ostrománál Barna mint seMulatozott lelkem szép daliás multban,
gédtiszt
vágtatott végig a sorok elött, midőn
Mulatott, álmodott piruló hajnalon,
Szerelem volt álma . . . Hadd mondja el dalom. egyszerre egy jajszó és egy összeomló szép
ifju honvéd vonta magára figyelmét. A hang
Szerelmes hős Lajos magyarok királya
is ösmerös volt, az arcz is. Megállott hirteA bosnya királynál menyasszonyát várja:
len, megnézte a vonagló ifjut és abban volt
„Költsétek, hozzátok, hosszu már az álom,
tanítványára, Ojtozi Pistára ősmert. RendelSzerelmes ébredtét oly epedve várom!"
kezett, hogy vigyék biztos helyre; azután
Szép bosnya királvlányt költik nyoszolyában:
„Serkenj föl, serkenj föl, koszorús királylány! tovább ment küldetésében.
A csata után gondoskodott róla, hogy
Eljött vőlegényed, magyarok királya,
minden lehető ápolásban részesüljön; lelkére
Szerelmes ébredted oly opedve várja!"
kötötte az ezredorvosnak addig is, mig maga
Szép bosnya királylányt öltöztetik szépen,
visszatér
a Székelyföldről, hova ujonczszeElmult tündér-álom zendül meg szivében,
rezni
küldetett.
Zeng a fájó emlék, reszket a szó ajkán:
Egy hét mulva tért vissza. Nem is pihent,
„Megreped a szívem, jó nevelő dajkám!"
hanem azonnal a kórházba sietett. Midőn az
„Lelkem jó Erzsikéin ej dehogy reped meg,
ősmert ajtót kinyitá, az ágy körül ismerősöMi búja van, a kit oly nagyon szeretnek?"
ket
pillantott meg: Belét és Annát; ö azt
Szép Erzsike suttog . . . reszket a szó ajkán:
hive:
férjet és feleséget. A beteg aludt.
„Kégi mese . . . hallod? jó nevelő dajkám!"
Barna
megkérdezte
illedelmesen, hogy mikor
Tevékenységét és sokoldalúságát méltá- „Sürü rengetegben repültem lovamon.
jöttek
és
mikor
szándékoznak
elmenni; aznyolván az országgyülés, a különféle szak- Oh halálom lesz már a végtelen vadon;
után
gyorsan
távozott,
hogy
hivatalos
teenbizottságok legfontosabbjaiban helyet adott Nekivadult lovon nem használ a kantár,
dőit
végezze.
Másnap
csak
legénye
által
tumunkás tehetségeinek. Az elsö delegáczióban Tátongó örvénynek széléig rohant már."
dakoztatott az ifju hadnagy állapota felöl.
is a legnélkülözhetlenebb tagok egyikének Fondogálja haját a nevelő dajka,
Nem volt ereje ujból föléleszteni a találkozás
ismertetett. S átalános volt a meglepetés, Reszket a hajfonat, reszket a kéz rajta . . .
fájdalmát.
— Az ifju hadnagy akkor m á r ^
Kopognak
az
ajtón
türelmetlen
kezek;
midőn a hadügyi budgetet vizsgáló albizotthalva
volt.
Azok közt, a kik kikisérték és
„Siessünk
Erzsikém,"
dajka
hangja
rezeg.
ság előadói tisztét, a hadügyi dolgokban
megsiratták,
azok közt ott volt Barna is.
azelött majdnem egészen járatlanul, elválal- „Jaj, szóles az árok, folyam zúg a mélyben,
Annát
ott
látta még a temetésen, Bele
ván, nehány napi teljes visszavonultság s a Im' délczeg dalia robbant most elébem.
Vincze
karján.
Igéző szép volt, a sok fájdalom
Megragadta
lovam'
erős
vas
kezével,
tárgy tanulmányozásába mélyedés után, oly
Megigézte
szívem
tündöklő
szemével."
által
még
eszményibbé
válva. Oh, mint szeszakértelemmel, minden részletekbe beavaretett
volna
szólni
vele
;
vigasztalni, tudakotottsággal s az egész ügy oly teljes ismere- Kopogat az ajtón türelmetlen násznép . . .
zódni
;
de
nem
volt
arra
idő,
sem alkalom.
tével végezte előadói tisztét, mely a legta- Ékszeres fióknál dajka tétováz még:
Másnap tudakozódott a vendéglőben; azt
nultabb osztrák tábornokokat is bámulatra ,.Ezt a gyémánt csattot, ezt a gyöngyös éket...
mondták, hogy a gyászos ur és asszonyság
ragadta. Azon ritka emberek közé tartozik, Azután? . . . ugy-e bár a lovag is égett?"
reggel elmentek.
kik bármit vállaljanak el, annak azonnal „Ott lenn a várkertbon látogatott engem,
Anna azt hive, hogy daczból, lenézésből
egész erélylyel neki adják magokat s ép oly összeforrt a szívünk édes szerelembon . . .
kerülte öt Barna. Az egykoriért akar kölcsönt
éles elmével, mint kitartó szívóssággal mé- Oh édes szerelem, oh mulandó álom! . . .
fizetni, a mért ö lenézte volt. Most ö áll
lyednek el a kérdések szövevényeibe és nem Eltünt a szép lovag . . . tán soha sem látom."
alább: védtelen, vagyontalan árva; mig amaz
nyugosznak, mig teljesen tisztába nem jöttek Kinyitja az ajtót királylány dajkája.
a dicső hadseregnek diadalboritott tisztje.
az egészszel.
Fényes násznép közé lép a halvány lányka.
Ha
ugy van is, ha még annál kegyetlenebb
Zeng
a
fájó
emlék,
reszket
a
szó
ajkán:
Késöbb a védrendszer és a honvédelmi
„Megroped
a
szívem,
jó
növelő
dajkám!"
is:
ö
nem birja gyűlölni, ö csak szeretni
törvényjavaslat tárgyalás alákerülvén, ismét
tudja.
Most már nem remélt egyesülhetni
ö volt a szakbizottsági előadó. Zárbeszéde, „Meghalok, meghalok, tudom, nemsokára,
véle:
de
annálinkább szerette, soksorozott
mely a kérdést alaposan és kimeritöleg tár- Megsirat, eltemet magyarok királya,
vágygyal,
szenvedélylyel.
gyalta, utolsó fellépése volt az országgyülé- Megsirat, eltemet, azután elfeled,
Mint
a
magyar
lovag
elfeledt
engemet."
De nem foglalkozhatott sokáig szive
sen. Már akkor gyöngélkedő, beszédével mésr
ábrándjaival. A rendkivüli csapásokhoz ujabb
inkább megerőltette magát — s azonnal Nyílik a nagy terem fényes ajtószárnya . . •
járult. Mire hazaértek sógora jószágára, nösúlyos betegségbe esett, melyből csak az Had verő nagy Lajos karjait kitárja,
Karjait
kitárja,
epedve
kiáltja:
vére halva volt. Első gyermeke születése éleországgyülés végeztével üdült föl. Beteg„Oh
csak
úgy,
ha
szeretsz,
bosnya
király
lánya!"
tébe került.
ágyában még élénken foglalkozott a népokAnna elött ugy sem állott más életczél;
tatási- s a nemzetiségi törvényjavaslatokkal, Néz merőn a lányka délczeg vőlegényre . . .
menedéke
sem volt másfelé; azt a gyermeket
nagy lelki erövel küzdve le súlyos testi fáj- Fölsikolt . . . ráborul szerelmes keblére,
Szerelmes
keblére
szép
fejét
lohajtja
.
.
.
karolta át minden szeretetével; annak fölnedalmait.
velése gondja adott egy szálat az élethez..
Politikai tevékenysége, az országgyülés Mosolyog a násznép, mosolyog a dajka.
Ott maradt sógora házánál, mert nem is volt
szétoszlatásával sem ért véget, söt uj teret Kérdi csókos szóval magyarok királya:
hova menjen.
nyert. Az országgyülés befejeztével, a m. kir. „Ismersz-e, szeretsz-e, bosnya királylánya!"
Barna hallott annyit, hogy Beléné megegyetemben, az államtudományok tanárává „Ismerlek, szeretlek!... ha mindez nem álom...
halt; nem is gondolhatott mást Annánál és
neveztetett ki. E tényt épen akkor, midőn az Szerelmes lovagom . . . koronás királyom!"
Csenyey Gusztáv. elsiratta, elgyászolta.
egyetem felekezeti jelleme vitattaték egyik

Azalatt leverték szabadságharezunkat és
üldözni kezdették hőseit. Barna is bujdokláshoz fogott, miután a Szebeni fogságból megszökhetett. Az országnak addig ismeretlen
vidékein barangolt, hogy rá ne ismerjenek.
Ezer nyomor és rettegés közt töltött két esztendőt, 1851 végén végre szelidült az üldözés, mert az üldözök is kifáradtak. Barna a
tájban vetődött Aradra ; ott foglalkozást
keresett és talált is egy német ügyvéd irodájában. Nemsokára maga is ügyvéd lett,
társai közt tekintélyessé. A rábízott ügyek
száma gyorsan szaporodott, vagyona hirtelen
emelkedett; de boldogság nem látszott arczán,
nem volt szivében.
Jó barátai, ismerősei sokat incselkedtek
vele, hogy mért nem házasodik meg. Többek
jelenlétében tréfával szokta elütni; bizalmasabb embereinek ugy nyilatkozott, hogy akit
ő elvett volna, azt isten magához szólitá.

hamis volt a hir, a melyet hallott, mert e történetet nekem elbeszélé. Elvezetett a
Anna él.
sirhoz is, a melyet kiváló gonddal ápol, a
De ha él is, mondá Barna, akkor sem igy melynek ápolása egyetlen czélja életének.
nevezendő az aláírásban, hanem férje nevén. Sirt ott is és panaszolt megint, — és nem
Anna nem ment férjhez.
tudtam egyéb vigasztalót mondani, mint eme
Hogyan, hiszen megkérte volt Bele Vin- tehetetlen szavakat: Nyugodjék meg uramcze és ö Belével látta Nagy-Szebenben, István bátyám a gondviselés végzésén, nem voltak
beteg ágyánál.
egymásnak szánva!
Rétid Lajos.
Elmondták, hogy Beléhez Mimiké ment
nőül, és Annát ö csak mint sógor kisérte
volt el a haldokló testvérhez. Elmondták,
Lengyelek a magyar szabadsághogy Mimiké halt meg, és hogy Anna Beléharczban.
nél lakik azóta, növelvén árva gyermekét.
in.
Valóban mintha a sirok nyíltak volna
meg Barnára nézve.
Dembinski Henrik.
Bútól, epedéstől, élethányatástól kevésbbé
1849. jan. 20-kán érkezett meg Debretört embert is megráztak volna ezek az érte- czenbe Dembinski Henrik, a lengyel szabadsülések. Ö valóságos ideglázt kapott. Egy pár ságharczokból hires tábornok. Dembinski
napig fenn támolygott még, számba venni Párisban lakott és a magyar kormány ottani
uj birtokát; de már alig birta. Véletlenül a megbizottja, gr. Teleki László nyerte meg,
padláson hányt vetett irományok közül föl- hogy felajánlja tehetségeit hazánk ügyének.
VIII.
vett egy darabot. Azt a hogy olvasni kezdé, ö is, mint Bem, azon reményben jött be,
Hasztalan emelte mind magasabban a félóra mulva ágyban is feküdt, lázas nehéz hogy a magyarok győzelmével sor kerülhet
köztisztelet; hasztalan kisérte minden léptét betegség miatt.
Lengyelország felszabadítására is.
a jó szerencse: Barna ügyvédet igazi boldog
A mit ott talált és elolvasott, Anna naplója
Mikor Dembinski megérkezett, akkor már
embernek nem tarthatá senki. Vagyona növe- volt. Itt tartózkodása utolsó napjaiban irta, elkezdette a másik lengyel dicsőséges hadjákedésén, a jó szerencse kedvezésein nem volt szerelme öntudatra ébredésének édes boldog- ratát ; ez okból a magyar közönség lelkesen
oly feltünö öröme, mint a minő másnak lett talan napjaiban. Forró , lángoló szerelem üdvözölte egy új lengyel tábornok érkeztévolna ; a népszerüség édesgetéseit csak ugy volt azokban kifejezve Barna iránt.
nek hirét. Fáklyás-zenével és szónoklattal
vette, mintha unalmára volnának. Valamely
Egyéb írásokkal össze-vissza kuszálták, adtak kifejezést örömüknek.
más világ tartá lekötve lelkét, valami elérhe- hányták volt az oláhok, Muki urfi pedig
Milyen különböző volt a két lengyel fotetlen: mint a holdkórost a messze bujdokló ugy hagyta, a hogy találta visszatérte után.
gadtatása.
Bemet gyanakodva, bizalmatlanul
csillag felé vonzó vágy; betölthetlen epekeAz ügyvéd keze reszketni kezdett; lelkét tekintették honfitársaink, mig Dembinski
dés, mely méla merengés jelét nyomja az pedig ólomsulylya lepte el az a tudat, hogy
arezra és lélekre, a melynek mindaz értékte- ö nagyon boldog is lehetett volna, ha mind- érkeztére örömujongásban törtek ki. Es
mennyire megcserélődött a vélemény felőlük
len, a mi embernek elérhető. Nem volt czélja ezt tudta volna.
tetteik ismerése után! Bem ma a nemzeti
az életének.
Ágyba fektették és súlyos beteg volt kegyeletnek egyik leggyöngédebben őrzött
1860-ban, a hivatalos lapot forgatva, egy- sokáig. Abban a szobában feküdt, a hol An- alakja; Dembinski pedig, ha szóba jön, legszerre csak megdöbbent és mintha nevezetes nával utoljára beszélt.
fölebb a felett szoktak vitázni: vajjon tehetelhatározás született volna agyában. IntézkeMikor több hét után magához kezdett sége hiányzott-e, vagy szerencséje. Hogy elődett mindjárt, hogy utazni fog gyorsan térni, orvosul egy kedves aradi barátját látta menetelére nem szolgált ügyünknek az ö
Erdélybe; affélét is mondott, hogy nem tudja maga mellett. Annak egyik nap, ugy lábarészvéte, az vitatáson kivül áll.
mikor tér vissza, és nem tudja, fog-e itt dozó betegen az ágyban, azt mondotta: Most
Dembinski felől találó itéletet mondani
lakni többé.
már meg fogok házasodni.
nem könnyü. Ha magyarországi műveletei
Most már volt egy vágya.
Az orvos tudakozódott; de Barna nem miatt csaknem kételkednünk kell tehetségéA hivatalos lapban azt olvasta, hogy mondott többet; azzal biztatá, hogy várjon ben, az 1830—31-iki lengyel forradalomban
Fal községben egy nyolczszáz holdból álló csak, ugy is hamar látni, tudni fog mindent, véghezvitt tettei nagy tehetségü és merész
birtok szabad kézből eladó; értekezhetni a mihelyt ő felgyógyulhat egészen.
katonaként tüntetik föl. Tán helyre igazit
tulajdonos Ojtozi testvéreknél helyben.
Ettől kezdve mintha a 20 éves ifjuság emez ellentétek közt ama két körülmény,
Vágya támadott rögtön megvenni azt a édes nyughatatlansága és türelmetlensége hogy 49-ben már hajlott körü ember volt,és
birtokot, ott élni le életét nyugalmas ábrán- tért volna ereibe, oly szerelmes lett az
hogy ismeretlen nép közt, ismeretlen talajon
dok közt, a hol Anna élt egykor, a hol őt ügyvéd.
kellett működnie. Hozzávehető éhez még az
megösmeré. Ezért utazott oly gyorsan ErHogy fogja rendezni lakását, mi mindent is, hogy 1831-től 49-ig kevés kivétellel a
y
u
délybe.
vásárol felesége számára, mennyi kényelem- nyugalomnak élt, s a mennyire gyarapodott
Falon az egykor diszes, nagy urias, most mel, gyöngédséggel halmozza el: azon ter- az alatt a gyakorlati hadviselés tudománya,
toldott-foldott, rendetlen épületben András vezgetett folyvást. Nem győzte magasztalni annyira kijött ö maga épen a hadviselés gyaés Muki urfit találta. Vén piszkos oláhné lát- az orvos előtt, hogy mily szép, jó, nemes, korlatából.
szott a haz lelkének, a ki a gazdasszony szere- páratlan az ö imádott jövendőbelije.
Az kétségtelen tény, hogy midőn február
pét vitte. A rég ősmert bútorokból megvolt
Az orvost gyötörte a kiváncsiság.
5-kén Kossuth öt a magyar hadsereg főpasok darab, de szomoru állapotban: elpiszkoMikor már annyira gyógyult Barna, hogy rancsnokává kinevezte, daczára idegen nemzesodva, rongyosodva, a finom munkák kezdet- kijárhatott, egy nap intézkedéseket tett az
tiségének és a mellőzött magyar tábornokok
leges durvasággal javítgatva, selymes széken elutazásra; mint az orvosnak mondá, leánykarton-rongyfolt, diófa asztalon fenyöfejelés. kérni szándékozik. Meg is igérte annak, méltatlankodásának, vivhatott volna tiszteA hogy az oláhok rombolása után visszake- hogy mielöit elindulna, beavatja édes tit- letet és ragaszkodást ki, ha szerencsés hadi
rült vagy megmaradt holmi, igy t e t t é k hasz- kába, és az elindulás előtti alkonyon sétálni müveletekkel és egy jó fővezér gondosságával feledteti a kellemetlen benyomást.
nálhatóvá az elszegényedett urak.
hivta ez okból a kertbe.
De ö a magyar hadtestparancsnokok iránt
Muki urfi sirt, mikor meglátta Barnát;
Azon az ösvényen indultak meg, a me- bizalmatlan és lenéző, gőgös, elriasztó maokvetetlen nagyságolni akarta. El volt aggva lyen egykor oly irigyen nézte ö Annát bol- gaviseletü volt; a sereget pedig azzal ingeszegény és belehalva a szegénységbe. András dog nagyúri széptevök karján ellebegni.
relte maga ellen, hogy élelmezéséről gondosurfi csak kujtorgott; nem tudta elhatározni,
Az édes emlékek, mintha visszatért való- kodni egészen elmulasztá. És mindezek
lenézze-e, vagy tisztelje az egykori növelőt, ságok volnának, oly élénken ébredtek föl, — felett: egymást érték seregünkön a csapások
• ki most birtokukat megvásárolni jött.
és Barna épen ki akara mondani már a bű- az ö parancsnoksága alatt. Ha tudakoztak terVégül megkötötték a szerződést és kiál- vös nevet, midőn hirtelen cseléd szaladott vei iránt tábornokaink, elriasztotta öket malották a vásári levelet. Mikor aláirásra egy sürgetős levéllel, melyet idegen lovas gától, mint Görgeit, midőn azt felelé neki,
^ült, András ezt irta oda: „egyszersmind hozott. Barna felbontotta és megkövülve hogy fovegét is tüzbe dobná, ha tudna valanővérem, Ojtozi Anna megbizottja."
ejtette ki kezéböl.Muki urfitól jött; azt kérte mit tervéről; ha helytelen intézkedéseire
Barnában meghült a vér erre az aláirásra, benne, hogy épen most elhunyt kedves nő- figyelmeztették, mint Klapka több izben,
^ h a halottakat látna fölkelni sírjaikból. vére, Anna szamára adjon helyet a családi makacson ragaszkodott rendeleteihez.
habozva tudott
tudott annyit
annyit sírboltban. A boldogultnak utolsó óhajtása
nagy
k é s ö n
é g
habozva
gy
n
é g
Neki volt tulajdonítva, hogy Schlick kier
°ú hogy
h
lá el van vétve ott a név- volt ez.
.°ú>
talán
menekülhetett Görgei és Klapka kőzül Kassa
alair,
Összeesett, minden perczben sírásra hajló táján, neki a kápolnai csata elvesztése febr.
Mor amazok bámultak; végre is az férfi, romja annak, a mi ember, volt akkor 26 —28-án; mindenki szidalmazta őt a helyü vvé
g tudakozódásaira értésére adták, hogy már Barna ügyvéd, a gazdag földesur, mikor telennek tartott Tiszán-tulra vonulásért.
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Ezeknek következtében történt márcz. szorult és valóságos fővezérré ugyan Mészá3-án a tiszafüredi haditanács, mely Görgei rost, de melléje főnökké Dembinskit nevezte
kezdeményezésére a hadsereg főtiszteiből ki. Mészáros Dembinskire bizta a vezérletet.
állott, Szemere kormánybiztos jelenlétében. Ekkor mintegy 50,000 főből álló sereg fölött
A haditanács kinyilatkoztatta, hogy a sereg- parancsnokolt, melynek az volt feladatává
nek Dembinskihez nincs bizodalma és azon- tűzve, hogy Aradhoz vonuljon és egyesüljön
nal uj fővezért akart választani. Szemerének J Görgeivel. Dernbinski e helyett Temesvár
csak azáltal sikerült lecsillapítani az inge- felé huzódott, folytonosan hátrálva kisebb
rültséget, hogy jelenté, miszerint fölszóli- ellenség elött. Közben kisebb csatákban
totta a kormányt intézkedésre; addig is megveretett, nagyobbakat nem állott. Aug.
felfüggeszti ideiglenesen Dembinskit a fő- 9-én megérkezett Bem, Dembinski meglepevezérségtől és azt további intézkedésig Gör- tésére elömutatta a Kossuthtól kapott okmányt, mely fővezérré őt nevezi ki, — és
geire bizza.
azonnal
csatát adott. Dembinski figyelmezHasztalan érkezett meg márcz. 5-én maga
tette,
hogy
a sereg demoralizálva van; de
Kossuth, Mészárossal, Kiss Ernővel és VetBem
azt
tartá,
hogy csak nyert csatával lehet
terrel; hasztalan dorgálták meg a tisztikart
ujra
lelket
önteni
bele. A temesvári csata
magatartása miatt: üembinski tekintélye
azonban
elveszett.
többé nem volt helyreállítható; maga is kijelenté, hogy nem akar olyan tisztek felett
Átalános vélemény, hogy Dembinski azért
parancsnokolni, a kik elébb bizalmatlansági huzódott, az elébe szabott terv ellenére Tenyilatkozattal sulytották. Vetter neveztetett mesvár felé, mert félt, hogy Aradhoz menve
fővezérré.
Görgei parancsnoksága alá kerül; azt pedig
Kossuthnak ez na<ív csalódás- volt. mert nem akarta, ügy látszik, Bemre is keveset

poleon alatt kezdette, mint a varsói nagyherczegség katonája. Akkor is kitünt már és
Napoleon által a harczmezőn neveztetett kapitánynyá, holott ö csak közvitéznek állott
volt; de valóban fényessé az 1830—31-ki
lengyel forradalomban lett neve.
Békés magányát, tetemes vagyonát, családját elhagyva, hazája szolgálatába lépett és
sok hős tett jutalmául ezredessé, tábornokká,
majd altábornagygyá lett. A katonai tudományban nagy hirü tettet vitt véghez, midőn
az osztrolenkai vereség után Poroszország
széléről megfordult, elválva odamenekülö
társaitól, és 300 mérföldnyi kerülő uton benntermett 1831. augusztus elején az ellenségtől boritott ország szivében Varsóban. E
vakmerő vállalat azonban csak fényével maradott, hazája megmentését nem eredményezheté.
Varsó eleste után menekülnie kellett
hazájából. Ettől kezdve 1848-ig Párisban élt,
kivéve 1833-at, a mikor az egyiptomi basa
ügyében fogott fegyvert.

igy a terv kidolgozására Franczia-, Angol-, Poroszés Spanyolországból, Ausztriából és Hollandiából
egy nemzetközi mérnökbizottság alakult. Mihelyest
a tervet megállapitották s kipuhatolták, hogy az
emlitett két tenger felszíne között különbség nem
létezik, rögtön hozzá fogtak a „Suezi csatornatársaság" alakításához és a részvények aláírásához.
Az utóbbival annál könnyobben boldogulhattak, mivel épen akkor tájban
uralkodott Párisban a legnagyobb
börze játék-düh s a 200 millióra becsült költség rövid idő alatt biztositva volt. Az épités munkálataihoz
azonban csak 1859-ben fogtak hozzá
a társaság közvetlen felügyelete alatt,
s ugy számították, hogy 1869-ig a
csatorna el fog készülni. De csakhamar észrevették, hogy roszul számitottak, s hogy a csatorna pusztán csak
kézi munka mellett 30 év alatt sem
lesz kész, ámbár az egyiptomi kormány kötelezte magát, folytonosan
20,000 munkást adni rendelkezés alá,
kik egy-egy hónapig, a társaságtól
fizetendő tartás és munkadíj mellett a
csatornán dolgozni tartoztak. Kénytelenek voltak tehát 1865-ben egynehány czéggel, melyek már több vasuti-, kikötői- és csatorna-épitkozést
stb. létesitettek, szerződést kötni, hogy
azok az ujabb erőműtan és építészet
minden képzelhető segédeszközeivel a
csatorna-épitést magokra vállalják. E
czégek Bőrrel és Lavaley, Dussaud
testvérek és Couvreux F. valának.
A suezi csatorna a Földközi-tengernél kezdődik a Dobeh-öbölben Port
Said mellett, melyet épen csak e czélból alapitották s láttak el pompás
raktárakkal s más kikötőépitményekkel. — előre tudták, hogy nemsokára
világvárossá fogja kinőni magát. További utjában egy keskeny földnyelven
vonul végig a Mensaleh taván keresztül a Timsah
taváig, melynek partján a társaság Ismaila városát
alapitá. E városban láthatók a palotaszerü igazgatósági épületek s a számos igazgatósági személyzet
rakházai és laktanyái (mikért — mellesleg mondva
— 25 millió frankot dobott ki a társaság). A csatorna innen, a Timsah taván s az egykor termé-
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molyek csak három lábnyira merülnek a vizbe,
bátran járhatnak rajta. Már naponkénti postai
közlekedés is áll fenn a két hely között s azonkivül
a Timsah-tó és Suoz között egy kis hajózható
édesvizü (tehát nem tengeri) csatornát ástak ideiglenesen, s addig is, mig a tengeri csatorna toljosen
elkészül; ugyan e téren vaspályát épitettek a köz-

Dembinski.
lekedés fenntartására. Mikor a csatorna egészen
kész lesz, mélysége 8 métert (körülbelől 30 láb),
szélessége pedig 100 métert (mintegy 350 láb) fog
tenni. Legujabb tudósitások szerint az előmunkálatok már annyira haladtak, hogy mult évi decz;.
10-kén a „La Lovrotte" nevü franczia hadigőzös
az egész csatornán végig mehetett. Igy már az

Összegeket emészt fől. Az igazgató, Voisin uf,
50,000 frank évi fizetést huz, több aligazgató 30,
25, 20, és 15 ezer frankot és a legalsóbb rendű
hivatal-szolga vagy földmérő legalább is 5—8 ezer
frankot. Nem csoda tehát, hogy az előre kiszámított 200 millió frank, melyet még a bÖrze-agio is
tetemesen alábbszállitott, csakhamar oda lett, valamint az a 84 millió is, melyet az
egyiptomi alkirály az igért 20,000
munkásírt egyszer mindenkorra fizetett. 1867végén az egész tőke annyira
leolvadott, hogy ujabb kölcsönhöz
kellett folyamodniok, s azonkivül a
mult év elején a kormánytól sorsolást
is eszközöltek ki, mely a mult juniusig
már 40 milliót hozott be. Végül a csatorna bevégzett része is jövedelmezett
vagy másfél milliót még 1867-ben.
A mint mondottuk, a Suez és Ismaila között ásott édesvizü csatorna
csak ideiglenes. Ha sikerül is a tengeri csatornát 1869 végeig teljesen
kiásni, azért az még nem lesz mindjárt hajózható, mert hónapokig is eltart, a meddig egészen megtelhetik
vizzel. Minthogy a csatorna-ágy nem
igen hajlik lefelé s a kiásott üreg is
meglehetősen egyforma mindenütt, a
tenger vizénok betódulása a csatornába igen lassan történik, s a most
szárazon fekvő sóstavak megteléso is
igénybe fog venni egynehány hónapot.
Hanem a csatorna máris tetemes
népességet csalogatott (a munkásokat
nem is számitva) Egyiptomnak e kopár
vidékére, melyet azelőtt oly kovés
ember lakott. Pord Saidnak 10,000,
Ismailának 8000, El Aisch-nak valami
1000-, El Kantará-nak pedig 2000
lakosa van már s azok is folyvást
szaporodnak. Mind e helyek, szokásaik s életmódjukra nézve némileg
azon városokra emlékeztetnek, melyek Észak-Amerika, Ausztrália és Uj-Seeland
arany vidékem keletkeztek; tele vannak vendéglőkkel, kávéházakkal és játéktermekkel a világ minden tájairól odacsődült mindkét nemű kalandorokkal, s itt is, mint amott, a lakosok élvvágya tünik
fel mindenek előtt.
A főkérdés mármost az volna, hogy vajjon ez

H
r?

Suezi csatorna.

épen (azért jválasztá fővezérül Dembinskit,
mivel a hazai tisztektől tartott, hogy katonai
diktátorságig emelkedik valamelyikük.
Német irók azt állitják, hogy a magyar
sereg ezutáni diadalmas hadjárata egészen
Dembinszki terve szerint folyt. Az előzmények után kételkednünk kell emez állításban.
A fő vezérlet letételétől ápril 27-ig a kormány mellett tartózkodott és jó barátja Mészárossal dolgozott; akkor az északi hadseregnek, mely a Galicziából fenyegető oroszok
ellenjvolt állítva, vezérévé neveztetett. Azt
tervezé ekkor, hogy betör Galicziába; de
terve meghiusult a helyettes hadügyminiszter Klapka azon intézkedése miatt, mely az
összes sergeket egybeköttetésbe hozni és a
hadügyminisztériumtól adandó terv szerint
Görgei fövezérlete alatt működtetni czélozta.
Dembinski ennek következtében leköszönt,
habár Klapka tervéből sem lett semmi Bem
és Perczel ellenzése miatt.
Harmadszor is kezébe került a fővezérlet
julius végén, midőn a kormány Szegedre

tartott,'; főparancsnokságát nem [szivelheté.
Nagyobbnak itélte magát mindenkinél.
Törökország felé menekült ö is. Mint
franczia polgár ^L 850-ben Párisba jutott.
Elégedetlenkedve tölté ott napjait, és váltva
szidalmazta hol a magyarokat, miért nem
biztak benne kitartóbban, hol saját magát,
hogy miért engedte nyakára nőni Görgeit.
1850-től 1864. junius 13-ig Párisban élt
folytonosan, magyarországi szereplése emlékkönyvét irva. A határként idézett napon
a halál vetett véget békételenkedéseinek és
könyve Írásának.
Nagy szerepet játszott férfiak sorsa, hogy
saját nagyságokat folyvást nagyobbnak képzelik a tevéketlenségben; az újból fejlett
nagyságukat nem ismerik el, a változott körülményekre nincsenek tekintettel. Azt képzelik, hogy csupán nevök is oly varázshatásu,
a melytől fáradság nélkül születnek a nagy
tettek.
Dembinski Henrik 1791-ben született főnemes atyától; nevekedett Bécsben a mérnöki akadémiában; katonai szolgálatait Na-

A magyar szabadságharcznak, ha nem is
szerencsés, de nagy szerepet játszott lengyelei közé tartozott; méltó volt emlékeznünk
felöle.
B—s.

A suezi csatorna.

*

Egy hajókázható tengeri csatorna épitése,
moly a suezi földszoroson át az Indiai-óceánt a
Földközi-tengerrel Összekösse, az ujkor egyik legóriá8Íbb vállalata. Oly mű az, melyet csak századunk
semmitől vissza nöm rettenő vállalkozási szelleme
kezdeményezhetett s csak is az összes művolt nemzetek közös részvéte mellett végezhetett be. E
csatorna eszméje nem uj, de kivitele Losseps bárónak, egy erélyes és kitartó tevékenységű merész
francziának lőn fenntartva. Pedig a terv életrevalósága felett már elsö megjelenésekor is nagyon
meg voltak oszolva a vélemények. Egyrészről a
pénzbeli akadályok látszottak roppant nagyoknak,
mert a költségeket 200 millió frankra becsülték;
másrészről meg az égalji és helyi nehézségek
mutatkoztak legyőzhetotleneknek, s végül még a
kész csatorna jövedelmező képességét is kétségbe
vonták nem egy illetékes oldalról. Mindamellett
Lesseps ur 1854-bon az egyiptomi alkirálytól fölhatalmazást eszközölt ki a csatorna épitésére, és

Földmunkálatok Sueznél.
kény Ghozen völgyén keresztül kiszáradott sós- egész mű teljes bevégzése sem lehet igon messzo.
tavak, futó homokok és hullámszerű dombsorok — Mint minden részvény-vállalatnál, ugy a suezi
csatornánál is tele marokkal szórták a pénzt. Nem•??5Í a x 8 U 6 Z Í ö b ö l b e j u t - E z a s z a m t a l a n k ő sziklák és homokzátonyok miatt nagyobb
részt csak hogy minden épületet a legtulzottabb fényö
hajózhatatlan.
űzéssel állitottak ki, hanem az összes igazgatás is,
A csatorna Pört Said és Ismaila között fekvő mely több mint 200 hivatalnokból áll (hogy a
része annyira el van készülve, hogy olyan hajók, számtalan alsóbb rendüeket ne is említsük) mesés

óriási vállalat jövedelmező lesz-e s fenn tudja-e
tartani magát? E tekintetben a nézetek nagyon
szét vannak oszolva. Ugyanis nagyon kétséges,
hogy vajjon hajlandóbbak lesznek-e a hajók az
átmeneti (hihetőleg jó magas) vámilletéket s a
vontatás költségeit megfizetni, a helyett, hogy a
Jóremény-foka körüli szabad utat használják, mint
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ezolött? közönséges terherszállitó hajóknál nem a
gyorsaság, hanem az olcsóbbság a fődolog. Az indiai
posta pedig már is gyorsabban közlekedik a suezalexandriai vaspályán, mint a hogy ez a csatornán
lehetséges volna. Ha pedig, a mi nemsokára megtörténhetik, az egész Port Said és Suez között eső
téren a tengeri csatorna mellett vaspálya is fog
végig haladni, s a kairói kerülőt mellőzve az utazás
ideje csak félakkora lesz, mint eddig, akkor az
egész forgalom és közlekedés Európa és India
között e vonalon fog végbe menni, Suez és Port
Said roppant fontosságu helyekké fognak fölvirágozni, hanem épen ezért a vaspálya használata
roppant hátrányára lesz a csatornának. Ennélfogva
tehát, akármennyire tiszteljük is o vállalat nagyszerűségét, jövedelmező képessége még mindig
nagyon kétséges. Már olyan tervet is emlegetnek,
hogy minden kereskedő és tengerész hatalom ogyesülne s a csatornát, mihelyst elkészül, a részvényesektől megvenné s azután a megvételi tőkéből
minden hatalom, hadi és kereskedelmi hajórajának
arányában, egy megfelelő részt magára vállalna s
a fentartási költségekhez és megfelelő hányaddal
járulna. Ekkor aztán e tengeri utat vámmentesen
engednék át minden nemzet közlekedésének. Ilyen
módon a részvényeseket is ki lehetne elégiteni s a
vállalat is megfelelne a mai czivilizáczió igényeinek
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Képünk egy vontatógőzöst ábrázol, mely
épen most hagyta el lsmailát, hogy az édesvizü
csatornán a lobogókkal diszitett „Suzette" nevü
franczia vitorlás hajót a Veres-tengerig vonja, egy
nehány teherszállító bárkát pedig a Csatorna épitkezési helyeire vigyen. A kép hátterének jobb
oldalán látszó terjedelmes álló viz a Timsah- és
Krokodil-tó,melyekot nemrégen mesterséges uton
töltöttek meg vizzel; az utóbbi tó partján fekszik
Ismaila.
Második képünk a föld-munkálatoknál kifejtett sokoldalú tevékenységet és a munkások
fáradhatatlan sürgés-forgását mutatja.
Egyedül a Bőrrel és Lavaley czég naponként
egyremásra 12,000 munkást foglalkodtat, kik részint benszülöttek, részint európaiak. Ezeken kivül
a szolgálatra szükséges személyzet mellett még 10
erőműtani (mechanikus) zúzda, 4 kézi medertisztitó-gép, 19 kisebb és 58 nagyobb iszaptakaritógép, 30 gőzhajó a kiásott föld olhordására, igen
sok más gőzös egyéb szükségletekre, 30 gőzkos a
czövekek leverésére, 60 helyi mozdony, 20 földvájó gőzgép a száraz vagy nedves talaj számára,
1800 földhordó szekér, számtalan vontató hajó és
földszállitó bárka. Ha oda képzeljük még a tízezrekre menő ásót, kapát, csákánykapát, targonczát,
kosarat stb. a roppant sokaságu munkások számára,
továbbá a halomra hordott földhányatokat és a
munkások sátrait, némi fogalmat képezhetünk magunknak az ott uralgó nagyszerü élénkségről.
Hasonló élénk, mozgalmas képet nyujtanak a
Dussaud testvérek czég által vezetett munkálatok
a port-saidi kikötő- és zsilipépitkezéseknél s a
Couvreux czég El-Guisr-ben.
-^ JrL.
S.

Ekék az 1867-diki párisi világ191
kiállitáson. )
sr|

Az 1867-ki párisi világtárlaton rendkivüli sok
eke volt kiállítva, melyek kőzül csakis azokat fogjuk közelebbről megtekinteni, melyek a birálóbizottság által kitünő szerkezetük folytán nagyobb
figyelemre méltattak, tehát elsőrendü kitüntetés
sekben is részesültok, és melyek egyszersmind
nálunk még kevésbbé vagy épen nem ismeretesok.
Ezek pedig leginkább Anglia, Francziaország és
Belgium által állíttattak ki. Az angol gépgyárosok
közül különösen felemlitendők: Howard, Ransomos«fe Sims és Ball. — Howard és Ransomes vfc Sims
az Angliában szokásos és divatozó ekék egy egész
sorozatát álliták ki, mi bizonysága egyszersmind
annak is, hogy mily gond fordittatik Britanniában
•) Jelen közleményünk a Heckenast Gr. kiadásában,
Wágner László szerkesztése mellett most megindult „Gazdííszati Közlöny" czimü havi folyóirat I. füzetéből van átvéve. Azt hiszszük, olvasóinknak gazdasággal is foglalkozó
nagy részét különösen fogja érdekelni e közlemény, mely
egyébiránt az ipar és földmivelés minden barátjára nézve s
mint ismeretterjesztő czikk is igen érdekes. Ez értekezés,
mint az alája tett szerkesztői jegyzésből olvassuk, Dr. Fuchs
Adalbert (a bécsi cs. kir.müegyetem rendes tanára,a bécsics.
kir. gazdasági egyesület állandó titkárastb.)hivatalosjelentése után készült. A párisi világtárlatról szoló osztrák hivatalos
jelentés több kötetre terjed s fö szerkesztője dr. Xeuman
X. Ferencz akad. tanár; munkatársai közt volt a „Gazdászati Közlöny" szerkesztője Wágner László budai műegyetemi tanár hazánkfia is. — Szolgáljon a jelen közlemény
mutatványul s egyszersmind a közhasznu vállalat ajánlásául is. .
Sterk.

az eke gyártására, azon eszköz készítésére, mely a
gazdászatban kétségkivül a legfontosabb szerepet
játsza. Feltünő, hogy Angliában is, a lengő-eke
(Schwingpflug) mind jobban ki jön a divatból és
pótoltatik a mankós-oke által, melynek mankója
(Stelzo) rendesen két állitható kerékből áll, ezek
pedig a gerendély végére erősitvék.
íly ekéket a barázda változó mélységénél is
merőleges állásban tarthatunk fen, a nélkül, hogy
azok kormányzására valami feltünő gond és vigyázat igényelteinek, mint ez a lengő-ekénél legtöbb
esetben szükséges. Biztosabb járásuk daczára azonban ezen mankós-ekék is (valamint a longő-ekék)
csak tiszta, azaz: kőtől ment talajban alkalmazhatók czélszerüen és haszonnal.
A mi a kormánydeszka szerkezetét illeti, ez az
angol-ekéknél változatlan maradt; még most is
csak olyan hosszú, mint 10 és 20 évvel ezelőtt volt.
Az angol gazda u. i. talaját főleg megforgatni
akarja, ezt azonban tökéletesen, mit nyujtott kormánydeszkával kétségkivül legbiztosabban lehet
elérni. A talaj szétmorzsolását és porhanyitását —
a mit mi rövid kormánydeszkák alkalmazása által
cszközlünk, — az angol gazda más eszközökkel
czéloz, igy nevezetesen az extirpatorok és scarificatorok alkalmazása által. Mert minden némileg
rendezett és okszerűen kezelt angol gazdaságban,
az eke munkáját közvetlenül az extirpator és borona
követik, azaz: a szántás vagyis forgatás és az apritás vagy morzsolás egymást folyton felváltják.
Mondhatjuk tehát, hogy Angliában a szántás főfeladata a talajnak tökéletes megforgatása, mit
nálunk még távol sem mondhatunk.
Ransomes & Sims (Ipswichből) mint emlitők,
gyönyörü szép eke-gyüjteményt küldtek a párisi
világkiállításra, melyért az aranyéremben, tehát a
legnagyobb kitüntetésbon méltán részesültek. Ezen
gépészek ekéi minden tekintetben a legkitünőbb
szorgalommal szerkesztvék és készitvék, ésaPetitBourgban (Páris mellett) tartott ekeverseny alkalmával kitűnőségüknek teljes bizonvságát is adák.
A Ransomes & Simsféle ekék kormánydeszkájának
hossza rendesen 3' / 2 és 4 láb közt változik; csak
ujabb időben készitett ezen czég egy u. n. exportekét Oroszország számára, melynek kormánydeszkája nem több mint 25 hüvelyknyi hosszú.
Ransomes & Sims ekéi közt különös figyelmet
ébresztett a Skelton-féle szab. forgató-eke(Wendepflug), melynek szerkezete a I-ső ábrából tünik
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(3. ábra.) Howard Champion ekéje.

1867-ki párisi világtárlaton pedig arany-érmet
nyert. 1851-től 1867-ig Howard gyárában több
mint 60,000 Champion-eko készült, melyek jelenleg a világ minden részein, nemcsak Európában,
hanem Amerikában, Ázsiában és Afrikában, sőt

(4. ábra.) Howard mélyítő-ekéjének teste.

(5. ábra.) Howard töltő-ekéjének teste.

(6. ábra.) Howard iburgonyaszedő-ekéjének teste.

(1. ábra) Skelton szabadalmazott forgató-ekéje, Ransomes A'Sims által;
készitve.

ki. Ezen eke két kormánydeszkával van ellátva,
melyek felváltva működnek. A nyugvó kormánydeszka, egy saját készülék segedelmével akként
huzatik fel, hogy annak alsó széle is magasabban
áll, a felszántandó torülot színvonalánál, az tehát
a talajjal semmi érintkezésbe nem jön. Ezen műtét
igen könnyen eszközöltetik az A forgatyu által,
mely egy kúp-kerék B (2. ábra) segedelmével a C
vasrudat forgó mozgásba hozza, ez utóbbi pedig
mind a kormánydeszkákkal, mind pedig az eke talpával összefüggvén, ezáltal az eke vasa nogyedkorületnyi forgást tesz, a kormánydeszkák egyike
pedig leereszkedik, miglen másika emelkedik. D
emeltyű a csoroszlya áthelyezésére szolgál. Ezen
eke egészen vasból készül, kormánydeszkája pedig
öntött aczélból; szerkezete igen szilárd, mindamellett könnyü. Ara: két mankó-kerékkel*) együtt
80 frt o. é., egy mankó-kerékkel 84 frt., lengő-eko
alakjában pedig 80 frt o. é.
Ezen forgató-eke nemcsak lejtős fekvésü területek mivelésére, hanem oly földek szántására
is alkalmaztathatik, melyek termései utóbb aratógépekkel takarittatnak le. Földjeink víztelenítése
(lecsapolása) folytán, az ágyakra való szántás nálunk is mind jobban fog szükséggé válni, a jó forgató-ekék alkalmazása is tehát bekövetkezni;
hogy továbbá a vető- és arató-gépeknek mind
nagyobb mértékben való terjedése is összefüggésnben áll a forgató-ekék alkalmazásával, az kétséget
nem szenved. Kétszeresen érdekes és fontos tehát
ezen kitünő forgató-ekének ismertetése, Magyar•) Mankó-kerek = Stelzrad.

különösen a gyep feltörésére szereti alkalmazni.
Nem lévén alkalmunk ezen ekét működni látni,
itéletet nem hozhatunk, csak annyit jegyzünk meg,
hogy külalakjáról itélve, nem nagy bizalommal
viseltetünk ezen eszköz munkája iránt.
Leghosszabb kormánydeszkája, minden kiállitott ekék közt, Ball ekéjének volt, és pedig 5 V,
lábnyi hosszú. Ezen eke 12 hüvelyknyi mély szántás eszközlésére szerkesztotett.
Az amerikai ekék különösen rövidebb kormánydeszkájuk által tűntek fel. Az amerikai gép-

ország gazdáira nézve is. Mondhatjuk bátran, hogy
az 1867-ki párisi világtárlaton kiállitott forgatóekék egyike sem közelité meg távolról is Skelton
forgató-ekéjét, sem szerkezetének czélszerüsége>
sem pedig annak szilárdsága által.
Hoivard Champion ekéje (3. ábra) a leghiresebb angol ekék egyike, és eddig is már 15 elsőrendü kitüntetésben részosült Anglia különböző
királyi gazdasági egyesületei által, nemkülönben
1862-ben a londoni kiállitás alkalmával érmet, az

(2 ábra.) Skelton szab. forgató-ekéjének részletrajza, Ransomes és Sims
készítménye nyomán.

Ausztráliában is működnek. Ezen eke akként van
szerkesztve, hogy állványát a mélyítő-, töltő- és
burgonyaszedő-eke testjeivel is hozhatjuk összeköttetésbe (4., 5. és 6. ábra).
Howard ekéje három különféle mérletben készíttetik, ára pedig változik e szerint 55, 60 és 92
forint o. é. közt. *) Az 55 és 60 frtos ekék közönséges mélységre szerkesztvék, a 92 forintos azonban csak kivételes mély szántások eszközlésére,
mely esetben 4—6 ló igaerőt igényel. Az u. n.
hántó-eke (Schalpflug), mely a gerendélyen a csoroszlya elébe van erősitve, külön 3 frtba (5 shilling), egy trágyahuzó láncz (Schleppketto) pedig
1 frt 20 krba (2 shilling) kerül. Ez utóbbinak feladata a kitekergetett trágyát a barázdákba húzni;.
közönséges láncz, melynek egyik végére vasgolyó
van erősitve, és melynek másik vége a csoroszlyán
függ. Tapasztalásból tudjuk, hogy ezen egyszerü
készülék segedelmével egy napszámos munkáját
végezhetjük. A hántó-ekécske feladata, gyeptöréseknél a gyepet a f öldszinéről lehántani, tehát az
eketestnek mintegy megkönnyiteni munkáját.
Howard többek közt, egy egészen uj szerkezetű ekét is állitott ki, melynek kormány deszkája
nem folytatólagos (continuirlich) felületből állott,
hanem, mely két hossz-nyilás által három részre
hasitva volt (7. ábra), oly formán, mint az Angliában divatozó ásóvellák (Grabgabeln). Ezen eke
feladata a földet tökéletesebben felapritani és pört
hanyitani, mint ezt a közönséges angol ekékkeeszközölhetni. Némely angol gazda ezen eszközl
*) Livre Sterling 4'n, 4'i7 és 7'i0.

(7. ábra.) Howard hasitott-kormánydeszkáju ekéje.
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gyárosok közül, ekéket nagyobb számmal Collin.
& Comp. New-Yorkból, Bidwell Pittsburgból és
Deere Molene-ből állitottak ki. Az ekék nagyobbrésze lengő-, ritkábban mankó-alakra volt szerkesztve. A legrövidebb kormánydeszka hossza 18
hüvelyk volt, és pedig Collins ekéjén. Ezen ekék
némelyikénél az eke vasa és a kormánydeszka, a
gerendély baloldalán volt alkalmazva. Az ekék
többnyire csoroszlya nélküliek, ritkábban kerékcsoroszlyásak (azaz: a csoroszlyának kerék alakja
van, moly tengelye körül forog). Collins ekéi öntött
aczélból gondosan készitvék, és igen szépen és tisz
tán vannak kicsiszolva.
A svéd ekék különösen öt nagyobb oyároo
által voltak képviselve, és pedig: Oefverrum, Palmaer fetockenstroem, Bogren és Sederholm által,
bzerkezetükjó, áruk rendkivül mérsékelt. Alakjuk megközelíti az amerikai ekékét, a csoroszlya
helyett azonban gyakran egy merőlegesen fölfelé
allo, az eke vasához kovácsolt késalakú orr van
alkalmazva. Oefverrum ekéinek ára változik 12 —
24 írtig ( 2 5 - 4 8 franc). Ezen gyár - mely Svédország legnagyobb gépgyárainak egyike - io-en
to
sok ekét visz ki Algierbe.
_ Nevezetes tény, hogy Svédországban méo- a
kisebb gazdaságokban is többnyire a lengő-ekék
hasznaitatnak. Oofverrum ekéiért az aranyérmet
J
nyerte.
_ Poroszországból négy kiállító érdemel különösen emlitést, kiállitott ekékért, és pedig Eckert,
öchwartz, Hellwig és Hoppé. A legnagyobb porosz
gépgyárak egyike kétségkivül Eckert gyára Beriinben melyben télen-nyáron mintegy 500 munkás
van elfoglalva. Eckert egy 70 morgennyi (31 katastrahs hold) kísérleti telekkel rendelkezik, melyen
gyárában készült ujabb szerkezetű gépeit és eszközeit azonnal ki is próbálja. Ismételt kisérletek
íoiytan találja meg a gépész és gépszerkesztő legnamarabb, a gépén vagy eszközén létező hibákat.
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Eckert ekéi részint amerikai szerkezetűek ré
szint pedig Ruchadlo alakúak angol taligával
felszerelve vagy pedig, mint lengő-ekék alkalmazva. Aruk változik 9% és 20 tallér közt (17—
36 frt o. é.) A Ruchadlokon Eckbrt ujabb időben
!lz
"• n. „antifrictio" csigát vagy hengercsigát

alkalmazza (Antifrictionsrollon), mint ez a 8-dik
ábrán látható. Ezen csiga feladata az eke talpát
pótolni, a föld és az eke talpa közti súrlódást tehát
megszüntetni vagy legalább csökkenteni. Ezen
henger-csiga további hasznossága abban rejlik,
hogy az eke járását biztosabban szabályozhatjuk.
Különben ugy véljük, hogy Eckert ezen ujabb
szerkezetű ekéjét csak kisérletek számára készité,
mert meggyőződésünk, hogy az emlitett hengercsiga gyakorlati haszonnal nem igen bir, az eke
szerkezetét complikálja, az eszközt pedig drágitja.
A mi különlegesen Eckert ekéinek szerkezetét
illeti, azokat csakis dicsérhetjük.
Magyarország és Ausztria részéről kitünően
felemlitendők Vidacs, Farkas, Gubicz, Polgár és
Horsby ekéi. A magyar ekék — mint tudjuk —
nagyobbrészt a hohenhoimi eke typusa szerint
szerkesztvék, teljes taligával és állitható kerekekkel vannak felszerelve. Az eketest alakjának gondos
szerkezete, valamint a munkának példás és szép
kivitele, Párisban egyaránt elismerésben részesültek, sőt modhatjuk, hogy az angol gépgyárosok is
nagyobb figyelemre méltatták ezen hazai készitményeket. Csak a taliga szerkezete nem felelt meg
az eketest szép alakjának, és midőn a biráló-bizottság ezen készitményeket nagyobb kitüntetésekben is
részesité, különös figyelemmel volt azon körülményre, hogy hazai gépgyárosaink kénytelenek a
magyar gazda ebbéli kívánalmait kitünő figyelemre méltatni, ennek folytán pedig az eszköz szilárd szerkezetére nagyobb gondot fordítani, mint
annak öszhangzatos külalakjára.

Dombasle utódai, ismét kiálliták a világhirü Dombasle-féle ekéket, melyek különösen Francziaországban a legkitünőbb hírnévnek örvendenek. A
Dombasle-féle ekék ára lengő-ekék alakjában
69—80 frank, miglen vastaligával 115—132 frank.
A kisebb franczia gyárosok által kiállitott
ekék nagyobbrészt azon hibába estek, hogy taligájuk tulságos nehezen volt szerkesztve, mely
megjegyzés különben Dombasle ekéjére is illik.
Ezen ekék szerkezetén nagyon is meo-látszik az
ujitás utáni különös vágy; a legkülönfélébb alakban látjuk rajtuk alkalmazva az állitó készülékeket (Stellvorrichtung), majd magas akasztófa alaku
felrakványok, majd kacskaringós, hajtott, különféle rugós és csavargós készülékek alakjában.
Ritkán volt alkalmunk oly nagy mértékben meggyőződhetni arról, hogy mennyire ártalmas minderi
készülék minőségére nézve, az erőltetett u. n.
javítgatás vagy ujitgatás. Mondhatjuk, hogy a
franczia ekék e tekintetben ellentétjét képezik az
amerikai ekéknek, melyek különösen egyszerü
szerkezetük által tünnek ki.
A kiállitott franczia újítások közt olyanokat
is láttunk, melyekről alig lehetne hinni, hogy az
erőműtan jelenlegi haladottságánál egyátalában létezhetnek még. Igy többek közt Dombasle egy oly
ekét állitott ki, melynek kormánydeszkája hajtott
fából készült, és moly különlegesen mély szántások eszközlésére, és tulságosan kötött földek
telkesítésére szerkesztetett. A súrlódás alább szállitása tekintetéből a kormánydeszka fából készittetikü — A grignoni *) gazdasági akadémia
többek közt ogy oly ekét is állitott ki, melynek
vasból készült kormánydeszkája, hosszában, csavaralaku négyszögletes hasitékokkal volt ellátva,
és mely hasadékokból számtalan prismatikus faczövekok, a kormánydeszka felületétől mintegy
egy hüvelyknyire állottak ki. Ezen czövekek a
talaj felapritását eszközölnék!! Ilynemü újítások
alkalmazása azon gondolatra hozhatná a művelt
gazdát, hogy különféle országokban különböző
erőműtani elvek is léteznek.

_ Helyén látjuk egyuttal fölomlitení, az internationális biráló bizottság (Gruppen-Jury) azon
helytelen eljárását, melynélfogva a Vidacs-féle
ekéknek már megszavazott arany-érmet, tőle ismét
elvonták. E tekintetben hivatkozunk a hivatalos
cs. kir. osztrák kiállitási jelentésre*), mely ezen
tényt következőképen adja elő:
Az osztály-biráló bizottság (Classen-Jury)
a gazdasági gépek és eszközöknek odaítélt aranyérmeket, az illető kiállítók közt következő rendben
allapita mög, és pedig:
Ezen a józan erőműtantól valo eltérések szüle1. Howard, 2. Albaret, 3. Clayton, Shuttle- ményei közé számitandók mind azon forgató-ekék is,
worth & Comp., 4. Fowler & Comp., 5. Garrett & melyek két, egy és ugyanazon gerendélyro egybon, 6. Mac-Cormick, 7. Ransomes & Sims, 8. más fölébe erősített eketesttel vannak ellátva.
Wood, 9. Eckert, 10. Gérard, l l . Oefverrum, 12. Ezen forgató-ekék eketestei egy és ugya nazon sikPinet, 13. Vidacs, 14. Cumming, 15. Lotz, 16. ban feküsznek, hosztengelyük azonban egymástól
Hornsby.
egy fél fordulattal (180 fokkal) térnok ol. A fran, A csoport-jury május hó 2-kán tartá gyülé- cziák ezen ekéket brabant double-nak nevezik.
sét, melynek folytán a fentemlitett kitüntetések Nagyságukra nézve igen változók, a szerint, a
helybenhagyattak. Utóbb azonban — miként Le- mint velük sekélyebb vagy mélyebb szántások
clorc IL az illető (48-dik) osztály titkára által eszközlendők. Tormészetes, hogy csak sima szánértesültünk — az emlitett kitüntetések közül hét tásokhoz alkalmaztatnak. — Ejszak-Francziaoraranyérem ez osztálytól ol vonatott; számos rekla- szágban (Département du Nord) különösen répamátiók folytán azonban az elvont hét aranyérem mivelésre használtatnak; ott igen gyakran 15
közül 5 ismét meghagyatott. — Megfoghatatlan hüvelyknyi mély szántást is végeznek, és ez esettehát ennélfogva, hogy Vidacs jeles gépgyárosunk ben „rcvolution"-nak hivatnak.
miként maradhatott ki az aranyérmesek sorozatáA legnagyobb forgató-ekék egyike Fondeur
ból, midőn a felemlitett érdem-sorozatban Vidacs részéről Viryből (Aisne dopartemont) állíttatott ki
után még három gépgyáros nevét olvassuk. Ha (9. ábra), melynek sulya 6 vámmázsa (300 kilotehát igazságosan járt volna el a biráló bizottság,
Vidacs bizonyára megkapta volna a kiérdemelt
aranyérmet, mely számára már is kitűzve volt.
Nem tagadhatjuk, hogy e tekintetben a cs. k.
osztrák bizottság illető biráló-tagja dr. Fuchs
Adalbert fáradhatlanul járt ol, mind a csoport- és
osztály-jury, mind pedig az egyes bíráló-tagokat ismételve feíszólitván ezen igazságtalanság kiegyenlítésére, azonban hasztalan volt minden fáradozása,
czélt nem ért. Vidacs István tehát a kiérdemelt
aranyérom helyett css*k ezüstéremben részesült.
Szükségesnek, sőt fontosnak tartottuk hazai
iparunk érdekében, az internationalis-jury, Vidacs
kitüntetését illető helytelen eljárását nyilvánítani.
(9. ábra.) Franczia forgató-eke.
Az osztrák kiállítók közül Horsby Prágából
5
érdemel loginhább_ figyelmet, ki igen csinos Ruchadlokat állitott ki, azokat kísérletek tétele végett gramm) és ára 390 franc (156 frt o. é. ezüstben)
volt. Ugyazen gyáros sokkal kisebb ilynemü ekék
utóbb a francziák császárának ajándékozván.
Francziaország részéről mintegy 25 eke-kiál- ket is állitott ki, melynek a legkisebbiké 1' s málítót vettünk számba. Nevezetes, hogy a jobb zsás, ára 127 % franc (51 frt o. é. ezüstben). Miszerkezetű franczia ekék mind a hohenhoimi eke dőn a legnagyobb ilynemü ekéket megszemléltük,
jellegét viselték. Az ily alaku ekék közül különö- majdnem azt hivők, hogy gőz-ekékkel van dolgunk.
sen felomlitendők Renaud ekéi Nantes-ből, melyek A Fondeur-féle óriási forgató-eke működéséhez
szép szerkezetük mellett_ rendkivül nagy olcsósá- 6 - 9 pár ökröt igényel, miglen a kisebb u. n.„braguk által tüntek fel. Áruk u. m. 20—45 franc bants doubles" ekék négy ökör igáserejével is mű(8—18 frto.é. ezüstben), taligástól 40—80 frc.**) ködhetnek. Volt alkalmunk ezen óriási ekéket
lienaud lengő-ekéket is állitott ki, melyek ára 26 mind Billancourtban, mind Petit Bourgban is teles 50 franc között változott. Alakjuk — mint jes tevékenységben láthatni, a midőn is a szántóemlítők - nagyon megközelíti a hohenheimi ekéét. béres (eke vezetője) mellett, rendesen még 2—3
Meixmoron, de Dombaslo & Nool, a hires ökörvezető béresre („piqueurs") is volt szükség.
Különös nehézséggel, sőt mondhatjuk bajjal járt
az ekének a barázda végén való megforgatása. Mily
Oíncieller
1 i*"*,
Ausstellungsbericht,herausgegeben durch
(US k. k. österreichische Central-Comité. 8. Lief'erung „Die különbség volt ezen ekék működése, és a Howard-

.^andwirthschaft." Wien, 1868. Wilhelm Braumüller.
) 1 íranc = 40 kr. o. é. ezüstben; 1 frt o. é. ezüstben
<8. ábra) Eckert Ruchadlója, antifrictio-csigával felszerelve. tehát egyenlő
2% franc-kai.

*) Grignon (Páris mellett), Francziaország elsö és legkitünőbb gazdasági akadémiája.
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és Ransomes-féle angol ekék működése közt! Utób- egy legjobban futó ló, a földet féllábnyira szántja sir Cornewall Lovisstől örökölte hivatását, Anglia
biak — melyek ugyanazon kisérleti telken, köz- fel, a giz-gazt félre dobja s a felszántott földnek legóriásabb munkaereje lenni. Mégis kitünően tavetlen Fondeur okéi mellett dolgoztak — a lehető oly kimérést kölcsönöz, mintha ásóval ásták vol- lálja magát fáradhatatlan munkálkodásai között,
napról-napra hízik, s mióta teljes körszakállt ereszlegnagyobb könnyüséggel húzták a legmélyebb na fől.
© (Óriási ujság.) A „Times"-nek egy teljes tett, inkább szorgalmas vadásznak látszik, mint a
barázdákat is. Kormányzásuk semmi nehézséget
nem okoza; az oke a barázdába beállítva, úgy száma, miként nem régen kiszámították, körülbe- bureau nagytudományu emberének. A kabinet legszólván minden kormányzás nélkül ment azon vé- lül 20,000 sort foglal magában 200,000 szóval, idősb tagjai a lordkanczollár és Clarendon lord;
gig. Az angol szántóbéres jól betanitott lovait melyek egy 8-ad rétü kötetnek 500 nyomtatott mindketten 68 évesek, egyik sem mutat sem több,
halkan szólitja, azok minden szavának engednek; lapját töltenék be. Egy ilyen számot a leggyakor- sem kevesebb évszámot életidejüknél. Ki nem isse ostorra, se botra szüksége nincs. Mily otromba lottabb és leggyorsabb kezü másoló sem tudna mori is őket, mindjárt első pillanatra az elsőben
és durva bánásmód folytán volt csak képes hat lemásolni 14 nap alatt, habár 10 órát dolgozna is birót, az utóbbiban diplomatát gyanit. Mindkettő
meghajolva jár. Az első burnótozik, az utóbbi erőpár erős Charolais-ökör s a Fondeur-féle óriás naponként.
forgató-ekét mozgásba hozni, arról volt alkalmunk
— (Az uj angol miniszteriumról) következő sen dohányoz. Hozzájuk hasonlitva Palmerston,
meggyőződni. Ugyancsak szükség volt ostorra és személy-leirást közöl a „P. Napló" egy londoni 68-ik évében ifju volt.
botra is, pedig a munka még sem folyt rendesen. levél után: „Gladstone, a miniszterelnök, 59 éves;
— A. É. (A papir ujabb alkalmazása.) Az
Mily különbség létezik a jól és roszul szerkesztett arcza mély rodőkkel van szántva. Parlamenti su- amerikai „Papir -Maché -Manufacturing-Comp."
eke működése közt!
lyos foglalkozásai nyomot hagytak rajta, mint ezt Ewempointben legujabban vegyészileg elkészített
Delehay (Oise departementból) gépgyáros, átalában igen ritkán kerülheti ki valaki, ki hosszan papirból vizvedreket, mosdótálakat, serpenyőket,
az erdei talaj tclkesitéséro, egy sajátságos szerke- működik e téren. Bright is, a kereskedelmi minisz- köpőládákat stb. állit elő. A papir ugy van elkézetű u. n. „deboiseuse" óriási ekét állitott ki, mely- ter, ki Gladstone-nál két évvel fiatalabb, egy év szítve, hogy a viz és savak reá legkisebb hatást
nek rendkivüli vastag és szilárd gerendélyén, egy- óta galamb-fehér lett, de szomei nem vesztették sem gyakorolnak. A belőle készült tárgyakat a
más hátamögött, négy erős csoroszlya van meg- most sem régi tüzüket, s éltessége daczára maga- kályhába lehet állitani s vizet forralni bennök; a
erősítve. Ezen eszköz l l vám-mázsányi (550 kilo- tartása ifju erőre mutat, s telt arczain ifju szinezet nap legnagyobb forrósága s a legerősebb hideg
gramm) és kerül 825 francba (330 ezüst o. é. terül el. A többi miniszterek közt logfiatalabbak- semmi befolyással nem bir reájuk. Hol a fa elreped
forintba). Működéséhez 16—18 erős ökröt igényel. nak azok látszanak, kik valóban azok is: Hnrting- s a vas megrozsdálik, e papirtárgyak érintetlenül
A gyáros biztositása szerint, ezen eszközből havon- ton marquis és Goschen, az első 35, az utóbbi 37 maradnak. A papir-vizvedrek következő előnyökkel
kint mintegy 80 darab kel el. Hallottuk, hogy ezen éves.Ifju üdeségre ezeknél csak kevéssé áll hátrább birnak a favedrek fölött: az ily vedrek a hőség
eszköz, többek közt Lagrange úr birtokain, igen Granville lord, 53 évo daczára, mig ellenbon Grey, folytán össze nem zsugorodnak, könnyebbek, mint
kötött, gyökeres erdei talajon, naponkint 1 hec- ámbár csak 41, és Kimbcrley lord, ki 42 éves, idő- a fábóliak s hűvösebben tartják a vizet. És átalátaret, tehát l.lb katastralis holdnyi területet képes sebbeknek látszanak, nem annyira arczvonásait, ban ezen papirból készült áruezikkek oly vegyümegmivolni.
mint inkább manruktartása mérséklete és szuba- lékkel Vannak bevonva, mely igen csinos külsőt
A többi országok ekéin nagyobb figyelemre tossága által. Cardwdl 57 évo daczára 10 év óta kölcsönöz nekik: tartósságukat azonban nem lehet
méltó szerkezetet nöm igen vettünk észre. Csak mivel som öregedett, O mindig méltóságteljes volt, feldicsérni.
** (Angliában) 1867. évben 16.890,156 font
megjegyezni akarjuk ennélfogva, hogy a belgiai s ha csak félannyira bölcs, mint minőnek látszik,
ekék testei nagyobbrészt a gerendély balfeléro rendkivüli észtehetséggel köll birnia, s minden- sterling értékü arany és 9.113,040 ft. sterl, ezüst,
vannak erősitve. Az olasz ekék egyáltalában pri- esetre hasonlithatlanul többel, mint hire van. Mér- összesen tehát 25,003,196 ft. st. értékü nemes fém
mitiv szerkezetűek; a kender miveléséro készitett séklet- és méltóságteljes Argyll herczeg is. Mint vitetett be, a kivitel ez idő alatt aranyban 7 mill.
ekék óriásiak, bizonyára hasonló igás erőt is igé- állitják, ilyen volt ő már gyermekjátékai közt is, s 942,399, ezüstben 5.712,066 font sterlingre ment,
csak kevesen dicsekedhetnek, hogy őt valaha tré- miből látható, hogy Angliában a nemes fém folynyelnek.
W—r.
fán kapták. E természetes vagy mesterkélt komoly- ton szaporodik, mert az ez évi behozatali többlet
ság azonban roszul áll testalkatához. Bármily az 1866. évivol 30 millió font sterlinget tesz.
Egyveleg.
öregesnek mutassa is magát, gömbölyü, piros
** (A több nejü mormonok,) hogy a „nem igaz
arczával és tömött, vörhonyos hajával mégis némi
0 (Gözeke.) Kaliforniából egy új, kipróbált fiatal színezetet tüntet föl. Childers, a tengerészeti hivők" társaságától egészen elzárhassák magokat,
és igen czélszerü gőzekéről tudósítanak, melynek miniszter, kinok működésétől a tengeri haderő saját használatukra ogy külön nyelvet, külön abc-ét
használhatósága és munkaképessége minden eíődét teljes átalakulását várják, 41 éves, s ugy látszik, alkottak, s már is több mint 10,000 példányban
osztották ki iskoláikban ez új nyelvnek nyelvtanát.
háttérbe szorítja. A gép oly sebesen mozog, mint j
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Katona József apjáról.
Nagy emberek, kik azelőtt ismeretlen családból származva, a köznapiság színvonala fölé emelkednek, magok teremtenek nevet magoknak s az
addig ismeretlen családi nevet fénykörbe vonják.
Tetteik, vagy szollemök teremtményoi, műveik,
egészen sajátjaik gyanánt tünnek föl s ők ősi ncmzetségfa nélkül is egyszerre a szellem nemességének aristokracziájához tartoznak. A világ nem
kérdi, ki volt apjok, kik voltak őseik. Do a gondolkodó, a ki tudja, hogy a nevelés, környezet és viszonyok a legönállóbb s kiválóbb szellemekre is
minő hatást gyakorlanak, érdeklődéssel fordul
mégis e kérdések felé.
Katona Józsefnek, a legjobb magyar dráma
halhatatlan szerzőjének családi eredetéről oddigelő
csak annyit tudtunk, hogy atyja értelmes, becsületes takácsmester volt Kecskeméten. Különös érdekkel bir azért elöttünk, s fog birni, hiszszük, olvasóink előtt is a ,,Jász-Kunság" czimü vidéki lap
folyó évi első számában megkezdett közlemény,
melynek czime : Idösb Katona József ismertetése
és levelei fiához, a Bánk-Bán Írójához, Miletz János tanártól, melyből ez alkalommal a következő
jellemrajzi részletet veszszük át:
„Idősb Katona József, mint már emliteni,
mesterségére nézvo takács volt; mindazáltal
igénytelen polgári állása, s nem legkedvezőbb
anyagi körülményei daczára is, Kecskeméten polgártársai előtt köztiszteletben állott. Szellemi
képzettsége, természetes és mindenre fogékony
elméje, józan gondolkozása- és helyes felfogására
nézve, nagyon is felül emelkedett hason állásu és
sorsú polgártársain.
Még most is élő Sándor fia, s más öreg egyének állitása szerint, kik őt még jól ismerték, elvégezé szülővárosában a négy latin osztályt és
folyékonyan beszélt latinul. Többféle mesterséget
értett, különösen ügyes volt a rosz órák helyrehozása- és kiigazításában; üres óráiban fúrt, faragott, s igen ügyesen tudott famunkákat esztorgályozni. Jártas volt a zenében is, s ha történetesen
oly helyre hivatott meg disznótor- vagy más mulatságba, hol kedves szomszédja és barátja a zené-
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ben szintén jártas Szini István is jelen volt, együtt
zenélve mulattatták a jelen volt társaskört. Az is
szokása volt az öreg urnak, hogy bármerre ment,
mindig egy könnyű kis baltát hordozott magával, s
uton útfélen megállott az oly deszkakerítéseknél, hol
a szögekot a deszkákból kiállni látta, s azokat gon| dosan beveregeté; mi szinte rendszeretetére mutat.
Neje Borbók Juliannától több gyermeke született; kik közül különösen nagy öröme volt a
„kis Jóska" fiában, ki később a „Bánk-Bán"-nak
lett szerzője. A helyes és józan itészi tehetséggel
biró atya jó elove észrevette gyermekében a ritka
szellemi tehetségnek jelentkező nyomait; s el is
tökélto magát arra, hogy ezen fiát, kerüljön bár
anyagi erejének megerőltetésébe is, tanitatni fogja.
S igy történt azután, hogy gyermekei közül ezen
egy, a gymnásiális osztályokat Kecskeméten, a
bölcsészetieket Szegeden, végre a jogi tanulmányokat Pesten elvégezheté.
Szegény sorsú szülőinek őzen önfeláldozását
azonban drámairónk sem fgledé el; mórt egész
életében a legnagyobb gyermeki szeretettol csüggött szülőin; irántuk mindig a legnagyobb gyöngédséget és tiszteletet tanusitá. Keblének, szülői
iránt mutatkozó nemes érzelmeit és gyöngéd szeretetét eléggé feltünteti az is, hogy még mint tanuló, midőn a szünidők alkalmával szülői körében
tartózkodott, édes atyja helyett, ha ez a munkában kifáradt, gyakran ő ült a szövőszékbe és helyette a legnagyobb ügyességgel szövögetett, —
ha ágyneműje olszakadozott, a szünidőkben maga
szövögette meg ágyneműire a szükségeseket. íly
példányszerü engedelmességet, s jó magaviseletet
tanusitott hirneves irónk szülői irányában.
Mint már emliteni, idősb Katona József szellemi képzettség, helyes és józan felfogás, s más
ilyes szellemi tulajdonokra nézvo, mint egyszerü
takácsmester is felülemelkedett hasonsorsú polgártársain ; mi kiviláglik onnan is, hogy drámairónk
hátrahagyott kéziratait, midőn agg szülőinek ezen
egyetlen reménye és vigasza, a szülők legnagyobb
szívfájdalma, keserüsége és bánatára 1830 ápril hó
16-án hirtelen kora sirba szállt, leginkább atyja,
idősb Katona József szedegette rendbe. Sőt fiának
Kecskemét őstörténeti holyzotére vonatkozó kéz-

iratát, mely ugyan nem a leghitelesebb adatokból
van összeállítva, s béltartalmára nézvo is nagyon
hiányos, s nem egyéb ogy, minden kritikai meghányást nélkülöző irathalmaznál, némi hasznot remélvén kiadásából, 1834-ben Trattner-Károlyi
pesti nyomdásznál ki is nyomatta. A 144 lapra terjedő, kis nyolezadrét alaku könyvecskének czime
a következő: „Szabados Kecskemét Alsó-Magyarország első mezővárossá történetei." Idősb Katona
József a hazai történelemhez különbon is nagyon
vonzódott, üres óráiban sokat irt és jogyezgetett
a lotünt századok eseményeire vonatkozólag, miként történelmi jegyzetei, melyek birtokomban
vannak, igazolják.
E sorok Írójának, még mint kecskeméti tanulónak jutott azon szerencsés véletlen, hogy a „BánkBán" írójának több rendbeli érdekes és addig
ismeretlen kéziratait, atyja idősb Katona Józsefével megmentheté az enyészettől; molyoket egy ládában, por, pókhálló, s más egyéb lim-lom között
fedezett fől Katona Sándornál, az elhunyt drámairó jelonleg is élő testvérénél, kihoz szülőitől megőrzésre adattak. Ezen kéziratok között, melyek
jelenleg is közlő birtokában vannak, találtatik
számszerint nyolcz levél idősb Katona Józseftől,
melyeket még 1810-bon egész 1812-ig írogatott
Pestre, József fiának, ki ekkor még mint 18 éves
ifju a jogi tanfolyamot hallgatta.
Ha a kort tekintjük, melyben ezen levelek írattak, midőn még irodalmunk nagyon készülotlen,
lexikonunk szegény, grammatikánk habozó, hiányos, stilistikánk feszes és ügyetlen vala; midőn
nyelvünk a fogalmak és fogalomárnyalatok kifejezésébon szűk és nagyon ingadozónak tünt fől, s a
régi nyelvrövidség és erőteljesség helyett, erőtlenül áradozó, s köznapias beszéd folyt mindenfelé:
önkénytelenül is bámulnunk kell az egyszerü takácsmester erőteljes nyelven irt leveleit, melyekben
az irmodor könnyed, a kifejozésok kerekdedek,
és minden nehézkességtől mentek. Béltartalmukra
nézve ezen levelek elevenek s a szülői gyöngéd szeretettől áradozók; szóval irójuk szollemi képzettségének, nemes kedélyének, ritka szép és szoretetre méltó lelkének élénk nyilatkozványai."

Irodalom és művészet.
— („Gazdászati Közlöny.") A nyolcz évi pályája után a mult év végével megszünt „Falusi
Gazda" helyett Heckenast Gusztáv kiadásában
„Gazdászati Közlöny" czimü havi folyóirat indult
meg, a változott viszonyoknak, a gazdasági ismeretek terjedésének s a magasabb igényeknek megfelelő berendezéssel és tartalommal. A szerkesztést
Wágner László budai műegyetemi tanár vette át,
ki a külföld hasonnemü folyóiratainak szinvonalán
állót akar nyujtani gazda-közönségünknok, lépést
tartva a külföldi vívmányokkal a mezei gazdaság,
gépgyártás s természeti tudományok stb. terén. A
jelen első füzet öt negyedrétü iven, csinos kiállítással, gazdag tartalommal s 18 érdekes rajzzal
jelent meg.^ Lapunk mai számában közöljük egyik
érdekes czikkét. A folyóirat előfizetési ára egy
évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.—
Azt hiszszük felesleges bővebben ajánlanunk azon
értelmes gazdaközönségnek, moly anyagi érdekeink
fontosságáról meg van győződve s a gazdaság
tudományosabb mivoléso iránt érzékkel bir.

mellett már csaknem feleslegesek. Óhajtandó, hogy
e körülményre a jelen szerződtetések alkalmával
figyelem fordittassék. Gazdálkodás a szükségesekben, pazarlás a feleslegesekben, sehogy sem illik
együvé. A nemzeti szinház ügye mindnyájunké, s
az intendáns ur ne saját szezélyoit, hanem a közérdeket tartsa szem előtt; ez minden, a mit mondhatunk. Részletekbe avatkozni tartózkodunk.

túlterheltsége miatt csak a napokban korülhet
sajtó alá.
jfr (A „Czimbalom") ügyében tudatja Szakái Lajos, hogy eddig már 2000 példánynál
több költ el. Tudatja továbbá, hogy lakását áttette
Békés-Gyulára. Ezutáni megrendelések oda intézendők.

= (Áz Eperjes melletti „Erdei lak"-hoz.) E
czim alatt közli a „Hazánk és Külföld" utóbbi
száma, mult számunkboli közleményünket, Tompa
hátrahagyott jegyzetét az „Erdei lak" czimü költeményhez. A ,,Hazánk és Külföld" számit arra,
hogy az érdekos költői versenyre vonatkozó közlemények ezzel még nincsenek befejezve, mert
hátra van még egy „közbecsülésben részesülő élő
tanu" nyilatkozása, a rejtélyes I. I.; J. J.; J. D.
betűk alatt megjelenő nem tudjuk ki; a ki bármennyire részesüljön is a közbecsülésbon, Tompa
határozott nyilatkozatát aligha fogja megdönthetni.
A „Hazánk és Külföld" szerkesztője ugyan szinte
szájába adja a közbocsülésben részesülő ismeretlennek, hogy mit válaszoljon, azt t, i. hogy „Tompa
saját költeménye tárgyát talán tisztán képzeletből
meríthette, mig Petőfi és Kerényi előtt csakugyan
az általuk jól ismert lászlóhegyi erdei lak lebegett;" — do e föltevés két okból nem állhat meg.
Először, mert a három verseny-költemény mindenesetre egyszerre s egy thémára (valódira vagy
képzeletire) készült; másodszor, mórt ha a három
közül egyik nem ismerhette az erdei lakot, az nem
az akkor Eperjesen lakó Tompa, hanem az ott
először megforduló Petőfi lehetett volna csak.

** (A magyar tud. akadémiában) f. hó 18-án
a philosophia!, törvény- és történettudományi osztálya tartott ülést b. Eötvös elnőklése mellett. —•
Az első felolvasó Hoffmann Pál volt, ki Rentmeister pozsonyi tanárnak Gaius-ról irt művéből mutatott be részletekot. Gaius a római papokról irt
egy nagy becsü munkát, mely már-már elveszett,
mert az anyagot, melyre jegyezve volt, szerzetesek
arra használták hogy föléje irták szent Jeromos egy
munkáját. Századokig volt tehát eltemetve e régi
íogtudományi munka. 1860-ban fedezte fől a veronai könyvtárban Niebuhr, ki vegytani szerekkel
eltávolitván a szentnek nöm sokat érő munkáját,
Gaíus jogtételeit lemásolhatá. — A második értekező Hunfalvy János volt, ki folytatólag Japánt
ismorteté. Elmondá, hogy ott a földmivelési csak
az alsóbb osztály üzi; de a földet pontosan mélyre
szántva művelik s mesterségesen trágyázzák. A
főtermesztési czikk a rizs. A kertek francziásan
nyirvák. A bronz és porczellanáruk készitése nagy
ügyességre van vive. Gombokra karczczal vagy
domborműbon szép tájképeket készitnek. Papirjok
oly erős, hogy ruhát, sőt házat is csinálnak belőle,
sok humoros képet is festenek, sokszor nevetségessé tévő az európai szokásokat. A távlatot azonban nem ismerik. Csoportokat sem festenek, hanem
annál ügyesebben ogyes tárgyakat. Könyveik többnyire képesok. Térképük is számos van. Fordításaik
szintén vannak az európai irodalomból, s a mi legnovezetesb: az egész országban nincs ember ki irni
és olvasni ne tudna. Ezen két előadást megelőzőleg
a titkár egy ujabb gyász-esetet jelentő be. Oly
tagja hunyt ol az akadémiának, kinek nevét 1848
óta az évkönyvek nem vehetek fől; kimar életében
is halva volt: husz év óta az akadémiára és nehány
év óta az egész társadalomra nézve. A nagytehetségü Szemere Bertalan nincs többé. Az akadémia
gondoskodni fog emlékezetének megüléséről.

Köziiitézetek, egyletek.

— (A „Jó Barát" megszűnését) az alább közlött kiadói és szerkosztői nyilatkozatok jelentik.
Az eddig két heti, most hetilappá leendett, jó
iránya s ügyesen szerkesztett lap megszűnését
részünkről őszintén sajnáljuk. Szerkesztője, lapjainknak is belmunkatársa, mindent elkövetett a
méltányos igények kielégítése végett. A kiadó,
az előfizetőknek akár az előfizetési pénz visszaadását, akar más hetilappal való kárpótlást ajánl
tol. A fölajánlott lapok közt van a megszünt
„Jo Barát"-tal rokon szellemü és irányu „Politikai
Újdonságok" is. — A nyilatkozatok im ezek :
— (A m. kir. postaigazgatás) részéről megA „Jó Barát" t. cz. előfizetőihez. Alóljelent:
„A bel- és külföldi hirlapok s egyéb folyóirott, mint a „Jó Barát" kiadó-tulajdonosa, elhatároztam az emlitett lapot nem adni ki, miután iratok ár- és sorjegyzéke, 1869-re." Méltányolnem mutatkozik azon-siker, mely szükséges, hogy nunk kell, hogy az érdekes és hasznos összeállítást,
egy oly ölcsó lap fenntarthassa magát. A tisztelt moly eddig csak a postahivatalok használatára
elöfizetőknek rendeletükre, előfizetési pénzök azon- szokott volt adatni, most már a közönségnek is
nalviszsza fog küldetni kiadó-hivatalomból. A ki kezébe juttatják. A jókora terjedelmü kézikönyvet
P 6 !r§i a " J Ó B a r á t " helyet más lapot óhajt, szives- 30 kron, a postahivataloknál bárki megszerezheti.
kedjék választani a következő kettő közül: Politikai Nem mogrováskép mondjuk, hogy az összeállítás
Újdonságok egész évre 5 ft. Nép Zászlója egész nem egészen teljes, s hibáktól som ment, mit előévre 4 ft. A „Politikai Újdonságok" is fölülfizetés szavában maga a postaigazgatóság is elismer s
nélkül küldetik meg épen annyi időre, a mennyire kijelenti, hogy a helyreigazításokat bárkitől köszö** (Az irói segélyegylet biztos bevétele) ez évre
a „Jó Barátra" küldött elöfizetés terjedt. Pest, 1869.nettel veszi. Szerkesztőségünkben most készül
8
jan. 4
Heckenast Gusztav, a „Jó Barát" kiadó- (közelebbi számunkban már mogjelenend) a ma- 10,284 frt 71 /4 kr. Ebböl mindenekelőtt levonandó
gyar állam területén megjelenő összes lapok és másfélévi adóhátralék, az 1869-ki adó, kezelési
tulajdonosa.
folyóiratok lehetőleg teljes jegyzéke, a szerkesz- költségek és tiszti fizetések, mi összesen 3tesz 2950
Szerkesztői nyilatkozat. F. hó 4-én érte- tők, illetőleg kiadók stb., megnevezésével is, mi a frt, marad segélyezésekre 7334 frt 71 / kr. Az
4
sültem Heckenast ur fenntebbi határzatáról. Mi- jelen kimutatásban mellőzve van.
1868-ik évben rendes segélyezésekre forditott az
után a „Jó Barátnak" tulajdonosa Heckenast ur
= (Hoffmann és Molnár,) azelőtt Eggenber- egylet 5460 frt, az 1869-ik évben ezenkivül forvolt, határzatán változtatni nem állott az én hatal- ger kiadásában jelent meg: „Nevelés- és tanitás- dithat még 1874 frt 71 8 / krt. Ez alapon megszamamban. Igen sajnálom, hogy igy kell megválnom tan,"egyházi és világi tan-emberek, tanügybarátok, vaztatott négy özvegynek4 és hat árvának 1590 frt,
tisztelt előfizetőimtől, kik az én egyszerü íolhivá- tanitók és tanitó jelöltek használatára, kidolgozta s igy az 1869-ik évben fog fordítni az egylet ren80
™™ °ly megtisztelő számban, jan. 3-ikáig már 800- Mennyei József, tanitó-képezdei tanár. A széles des segélyezésekre 7050 frt. A rendkivüli sogélyenál többen jelentkeztek. Sajnálom, hogy épon most körben ismeretes jeles szakférfiú e müvét a m. kir. ket részint a maradékból, részint a hátralékkamakell megválnom lapomtól, midőn a választások egyetem pályadíjjal jutalmazta, a m. kir. vallás- tokból és rendkivüli bevételekből reméli fedezáltal élénkebb l z g a l o m támad országszerte, mely- és oktatásügyi miniszterium pedig lelkész- és hetni.
nek helyes iranyzására honfi kötelesség mindont tanító-jelölteknek s tanitóknak segédkönyvül ajánmegtennünk. Engedelmet kérek még annyira, lotta. Az első kiadás elfogyván, most a második
Egyház és iskola.
hogy a ki Heckenast ur által fölajánlott lapok kiadásból jelent meg az első kötet, mely a nevelés** (A bb'zöd-ujfalusi szombatosokról) a „M.
kőzül választani akar, annak őszinte meggyőző- tant, tanoda-ismét és az átalános tanmód-ismét
déssel alánljam a „Politikai Újdonságokat", mint foglalja magában. Az igen csinos kiállitásu s nagy Polgár"-ban a következőket olvassuk: „Bözödmérsékelt szellemü és tartalmas politikai heti 8-ad rétben 15 ivre terjedő kötet ára 2 frt. Ajánl- Ujfaluba nöm régibon egy Wolfingor Salamon
nevezetü izraelita telepedett le, magának boltot
Közlönyt. Teljes tisztelettel maradok Pest, ian. 5. juk az illető közönség figyelmébe.
nyitott s Kovács Pál ottani gazdának leányával
•iiéthi Lajos.
.
— („Tarka világ és Képes regélő.") A „Re- — egyházi személy közbejötte nélkül —házasságra
** (A nemzeti színháznál) a szerződtetések gélő" cz. havonként kétszer megjelenő regény- lépett. Bözöd-Ujfaluban már okkor a község lakofolynak. Nevezetes s nemcsak a közvetlen érdek- folyóirat az uj évben teljesen átalakult. Nagyobb sai közül sokan alattomban a szombatosságot üzletteket, hanem az egész közönséget érdeklő idény alakban, csinosabb kiállítással és képekkel illusz- ték; az emlitett izraelita azon elhatározással teleoz a szinház életébon. A magán jellemű szerződési trálva jelenik mög, Áldor I. szerkeszti s eddig pedett e községbe, hogy a szombatosokat egészen
alkudozások folyamába bele szólani nem tartjuk kizárólag szépirodalmi tartalma részben ismeret- a zsidó hitre téritso s e czélból lépett házasságra
helyesnek, bár egy, a lapokban átalános megrovást terjesztő, aesthetikai s más közleményeknek enge- Kovács P. szombatos leányával is, — s ez idő óta
keltett esetet, miszerint az intendáns egyik első- dett helyet. Czimképén Shakespeare, Petőfi arcz- mind nagyobb befolyást kezdett gyakorolni a nerendü színésznőnk méltányos igényeit durván uta- képei mellett Humbolté és Rousseaué állanak. Az vezett helységbolieknek zsidó-hitre való eltérítésitotta vissza, ha már az eset a közönség elébo átalakult folyóirat ismertetéséül álljon itt az I. sére, s midőn az 1868-ki 53. t.-czikk, mely különhozatott, mi is sajnálattal köll hogy registráljuk, j füzet tartalma: „Petőfi emlékezető", Szász Károly- ben csak a bevett korcsztyén vallásfelekezetek viAzonban általánosságban kell a dologhoz szóla- '•nak az 1867-ki félegyházi ünnepély alkalmával szonyosságáról szól, megjelent, tervének keresztül
nunk. Átalános a panasz a jelenlegi személyzet fölolvasott költeménye; „Lant és kard, vagy Petőfi vitelére felhasználta; kik eddig a szombatosságot
aránytalanságai miatt. A világon minden jól rende- élete és halála" Áldortól; „Kossuth L. körutja is csak titokban üzték, most nyiltan kezdenek a
zett színháznál nagyobb a férfi-, mint nő-személy- Eszakamerikában" közli Áldor; „Szentelt hantok" kerosztyén vallásról zsidó-hitre térni, sőt kÖzüzet száma; csak nálunk van megforditva. Mig Hevesy Gézától; „Egy ülés az angol alsóházban;" lok már többen: Kovács József, Kovács Mózes,
drámai férfi személyzetünk szembetűnőkig hézagos, vGödöllői vadászatok" Vajda V.-tól. stb. Továbbá Nagy Mózos, Nagy Pál, Nagy Samu stb. környül
s a meglevő tagokból is egy elsőrendü és egy két regény kezdődik meg: „Abdiás" Stifter után is metéltették magukat."
segédszemély huzamos idő óta nem játszik, s való- németből fordítva, és „A szt-malói csempész" V.
•
' •* (A nagy-kikindai kerületi alreáltanodászmuleg^ soká még nem fog játszhatni, - addig a Séh. után fordítja Augustieh. — E folyóirat elönak) mezőgazdasági tanintézetté átalakithatása
másod- es harmadrendű női szereplők folyvást sza- fizetési ára egész évre 6 frt; félévre 3 frt.
végett a vallás- és közoktatásügyi miniszter azon
ponttatnak s öt-hat oly női tagja van már drámai ,
alroáltanodát a folyó 186*% tanév I-ső felének vé**
(P.
Szathmáry
Károly)
„A
honvédvilágszemélyzetünknek, kik egymás és az elsőrendüek |
ból" czimü egy kötet elbeszélése, a nyomdák \ gével megszüntette.

55
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A tánczvigalom féltizenegytől reggeli 6 óráig tartott s a jogászsegélyzo-ogyletnek — hirszerint —
— M. p. (A honvédsegélyzö országos bizott- 2000 frton felül jövedelmezett.
ság) müködését befejezte. A honvédalapi hivatal
** (Udvari bál.) A mult szerdán Bécsben taraz altisztek- és közvitézeknek véglegesen megtör- tott udvari bál leírásával telvék a bécsi lapok.
tént kielégítése után fennmaradt 414,220 frt és 31 Király és Királyné ő Felségük a táncz megkezkrra menő alapot, a segélyre minősített s más elő- dése ölött cerclet tartottak s számos diplomácziai
legekben is részesített tiszti egyénok között fel- kitűnőségeket mutattak be maguknak; a bemutaosztotta. A sogélyben részesített tiszti egyének tást a királynál Beust gróf, a királynénál Madame
száma a magyar birodalom határain belől és ki- Due, a svéd követ neje, „mint a diplomácziai tesvül lakókkal ogyütt 1025 főre megy. A végkielé- tület hölgyeinek doyenne"-je eszközlék. Ennek
gités a rangok után megállapitott egységek sze- megtörténte után a tánczot, egyik tudósitó szerint,
rint lőtt kiszámítva; egy egység = 12 frt 20 kr. o. Királyné ő Felsége nyitá meg, és pedig magyar
é. A jutalék következőleg állapíttatott meg:
tánezos: gróf Pálffy huszárkapitány karján lejté a
Egység után:
polkát.
E g y tábornoknak j u t a l é k a . . . . 1 2 0 1464 frt — k r .
** (Dervarics János) zalamegyei birtokos jan.
„
özvegyének . . . 6 0 732 „ - „
12-én vezeté oltárhoz Deák Ilon kisasszonyt, Deák
„ ezredesné
100 1220
József ügyvéd s jogtudor leányát. A koszoru-leá„
„
özvegyének . . . 5 0
610
nyok Deák Erzsike és Lics Mari kisasszonyok
„
árváinak
. . . .
25
80.)
valának, a vőfélyek Lics Gyula és ifj. Deák József.
alezredesnek
9 2 1 1 2 2 ,',' 4 0
„
ö z v e g y é n e k . . . 4(> 5 6 1 „ 2 0
A nagy számmal jelenvoltak előtt Svendtnor plé„
árvájának . . . .
•_»"> 2 8 0 „ 6 0
bános széji beszédet tartott. A menyasszony nagyőrnagynak
. . . ' . . . .
8 0
976
bátyja Deák Ferencz, sógorának hirtelen halála
„
özvegyének
. . . 4 0
488
által akadályozva volt résztvenni rokonai örö
„
árvájának . . . .
2 0
244
mében.
századosnak
60
732
„
„
özvegyének
. . . 30
366
** (A bécsi főtörvényszék) a „Floh" sajtópöré„
„
árvájának . . . .
1 5
183
ben azon elsőbiróságu itélet ellen nyilatkozott,
„ főhadnagynak
4 0
488
hogy a magyar időszaki iratok külföldiekül tekin„
„
özvegyének
. . . 2 0
244
tendők.
„
„
árvájának . . . .
1 0 122 „ —
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3 2 390 „ 40
16 195 „ 20
8
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Vasár C Timóth
Hétfő Pál fordulása
Kedd Polikárp püsp.
Szerda Aranysz. János
Csőt. Nagy Károly ©
Pént. Szaléz Ferencz
Szóm. Martina szüz
Hold változásai. ©
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304 33 7 39
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Margit
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17 N.Antal
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ruha-tára
W0tT Í% Dorottya-utezában D ~lt$
3MT U Wurm-iidvar l-sö em. U " % § |

ajánlja dúst.artalmu választékban be!- és külío'di szövetekből legujabb gzabaH
czerint csinosan és szilárdul készitett ruháit

Sötét.

bámulatos olcsó árakon.

Ö3ii felöltöny
Őszi jaquet
Őszi öltöny
Bársony jaquet

i Téli öltöny . . . .
• Téli nadrág . . . .
Téli mellény
Salon-öltöny
. . .
Vadász öltöny
8-20
Házi és iroda-öltöny .
üti köpeny
13 40 Pongyola-öltöny . .
J'api oUőny 1 8 - 4 0 ft.
Ajánlja továbbá ut«zó-barida- és rnha-kölcsön-intézetét a legelfogadhatóbb
föltételek mellett; és minden viselt ruha nj.jal kicseréltetik.
föKF' Megrendelések vidékekről a beküldött mérték szerint gyorsan és gondosan véghezvittet nek.
354 (8 — 12)

10—35 frt.
10-25
15-35
12 — 35

Börbajok

Titkos

valamint

titkos betegségek

és sulyos ntóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhirü Iticord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztositása mellett, rendel:

Sugár F. orvostudor stb.
Lakása Pesten,

váczi-utcza 15 ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.
tól l-ig-

Elfogad naponkint ll Órá340 (6—12)
Megkereshető levél által i,s.

308 (12—12)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán tdbb ezer betegen legjobbnak
bizonyultmód szerint, sokszor a nélkül,
hosy
beteg hivatásában
hivatásában vas?y élet
élethosy a beteg
gátoltatnék gyökeresen,
gyökeresen
módjában gátoltatnék,
biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
H V Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megkiildetnek.

Uj-pesti takarék-pénztár.

Az uj-pesti takarék-pénztár üzletét 1869. január 5. megkezdi.
Az intézet alapszabályszerü hatásköréhez következő üzletek tartoznak:
1. Az intézet 25 krtól fogva betőteleket 5 százalékos kamatoztatás mellett elfogad.
2. Előleget ad:
a) magyar és osztrák állam- és iparpapirokra, valamint sorsjegyekre is, melyek a
pesti tőzsdén jegyeztetnek;
b) arany, ezlist és drága kövekre.
3. Leszámítol:
a) idegen és saját váltókat, melyek három váltó képes egyén aláirásával vannak ellátva kiknek legalább egyike állandólag Uj-Pesten lakik.
4. Kölcsönöz:
a) fekvőségekre általában és különösen uj-pesti házakra és telkekre, valamint városi
házakra és birtokokra.
b) községeknek oly közhasznu, az illetékes politikai hatóság által helyben hagyott
czélokra tett adósságok törlesztésére, mely a község összes tagjainak hozzájárultával.
eszközlendő.
Alapszabályszerü kellékekkel biró kötelezvények az intézet által engedmény utján
A „Honvéd" feladata a nemzeti hadsereg eszméjét lehető széles körben is átvállaltatnak.
#
terjesztem.
5. A takarék-pénztár magának egy a kölcsönösségen alapuló hitelegyletnek alapítását fentartotta, és annak bizonyos meghatározandó összegig előleget adni fog.
Mi az 1867-iki törvények betűjéhez ragaszkodva egy magyar nemzeti
Kelt Pesten, 1868. deczember havában.
hadsereg létrehozását követeljük, mely aztán mintegy nagy egész a közös
hadsereg kiegészitő része lehet.
375 (4—6)
Az igazgató választmány.

Előfizetési felhívás

a

b

c

d

e
f
g
h
Világos.
Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.

A 473-dik számu feladvány megfejtése.
(J. Miles Hilltöl.)
Világos.
a) Sötét.
1
Kd4—cö
2. V b 2 - b 6 : t
Kc5—b6:
3. Fgő—e3 matt.
HelyeM'ii fejtették I l i t s : Veszprémben: Fülöp Jozsef.
Miskolczon: Czentbe József. — Karczagon: Kacsó Lajos.
Csákváron;Kling Iván. — Jászkiséren: Galambos István.
Gehén: Glesinger Zsigmond. — Petécaén: Rády György.
Harasztiban: gr. Festetics Bannó. — A pesti sakk-kör.

Világos.
Sötét.
1. F f b - g 5
1. Kd-t—eö
2. Vb2-d2
2. tetsz.sz.
3. Vd2—f4 matt.
—
—
—
—

ÜST Elöfizetési felhívás "TO

A VASÁRN1PI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1869. évi folyamára.

A két lap együtt (jan.—decz.) . . 10 ft. — kr.
„ ., .,
»
(ian.—jún.) . . . 5
Csupán a Vas. Ujs. (jan.—<iecz.) 6
„
>, >.
„ (jan. - j ú n . ) . 3
Csupán a Pol. IJjdons. (jan.—decz.) 5
„
„ „
„
(jan.—jún.) 2 „ 50
•SSIIF* Tiz előfizetett, példánya gyűjtőinknek e g y
tiszteletpéldiuiynyal xzoiealai-k. — A pénzes levelek
bérmentes küldése kéretik-

iVasárn. Ujsás (;s Pólit. Újdonságok

kiadó-hivatala.
(Fest, egyetem-uteza 4- ik szám alatt.)
fMP* A ,,Vas. Ujs." 3-dik számához volt
mellékelve Földessy Lajos tavaszi magvak
árjegyzéke.

TARTALOM.

Hö Id
Izraeliták j
Na P
naptára | hossza i kél nyüg. [ hossza kél

Az elsö budapesti férfiruha-csarnok

j fennállásának rövid ideje alatt rendkivüli jutányosság, -szilárd és igazi szolgálata
'
folytán a tisztelt közönség által jónak ismert nagy

478-dik sz. f. — Grimschawtól
(Londonban.)

11

H ETI-NAPTÁR.
Hónapi- és
hetinap

SAKKJÁTÉK.

Nemzeti szinház.

Péutek, jan. 15. ,,Howard Katalin. Szomorujáték 5
f (Szemere Bertalan temetése) jan. 19-én d. u. felv. Irta. Gottschall; ford. Szigligeti.
Szombat, jan. 16. „Dózsa tíyórgy" Eredeti opera 4 felr.
3 órakor a legnagyobb egyszerűséggel mont végbe
a budai Schwartzer-féle intézetből. A nagy halott Zenéjet szerz. Erkel Ferencz.
Vatárnap, jan. 17. „//. Rákóczy Ferencz fogsága."
koporsóját csak gyér közönség vette körül; a mi- Szomorujáték 5 felv. Irta Szigligeti.
niszterek kőzül csak Eötvös volt ott; továbbá Per}létfö, jan. 18. „A társaságból.1' Színmü 4 felv. Irta
czel Mór; az akadémia részéről Arany J . és Hun- Bauernfeld; ford. Szerdahelyi.
Kedd, jan. 19. ,,Borgia Lucretia." Opera 3 felv. Zenéfalvy János; jelen volt Görgei Arthur is. Beszédet
felette Török Pál mondott,— ecsetelvén az elhalt- jét szere. Donizetti.
Szerda, jan. 20. „Hamlet." Szomoru játék 5 felv. Irta
nak viszontagságos élotét s nem érdemlett sorsát, Shakespeare ; ford. Arany János.
a ennek bevégeztével többek által kisérve, a végCtiUörtöíc, jan. 21. „Faust.'' Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
nyugalom helyére szállíttatott.
Gounod.
** (Petőfi kardjáról) azt irták a lapok, hogy
Budai népszinház.
Abrudbányán van. A „Hazánknak" egy munkaJan. 16-án. Először: „Bella Iza és Pater-Klarinét vagy:
társa, ki épen Abrudbánya vidékéről való, megDupla Mars.^
czáfolja ezen hirt, azt állitván, hogy az emlitett
Don Gunarosz (vagy mint az előleges jelentékard Vasvári Pálé volt.
sok irták: Lauka Gusztáv) e két felvonásos, tán[\ (Debreczenváros közgyülé$éberi)a,Csokonsú
ezos bohózatban a spanyol forradalmi eseményeket
szobor javára gyült összeg a városi pénztárból
parodizálja. Vagy jobban mondva, nem is az ese1000 frtra kiegészíttetni határoztatott.
ményeket, hanem az udvar utolsó óráit a szökés
** (Érsek mint képviselő.) Ó-Kanizsán Hayelőtt. Egymásután lépnek elénk a hires madridi
nald Lajos kalocsai érseket léptetendik fel köpalota torzított nevü személyei. Bella Iza, Ispinvetjelöltül , eddigi képviselőjük Kiss Jakab hecola királynéja, páter Klarinét, a hires barát és
lyébe, ki beteges állapotánál fogva semmi esetre
Matrocinia, az apácza. Azután a többiek. Az egész
som lép fel. ő nmlga, az ó-becsei esperes előleges
különben nem egyéb ogypár hatásra számitott kopuhatolódzására ugy nyilatkozott: hogy „képvimikus jelenetnél, melyek között belső összefüggést
selővé megválasztatása esetére hazafiui kötelességévagy az egész darabban egységet, korekséget hiába
nek tartja azt elfogadni."
keresnénk. Kezdődik ott, hogy a királyné elalszik
-f~f (Hidegünk, havunk) van már bőven; a egy hatalmas ürüczombtól és a bálra készülő udvari
Dunát sűrűn boritják az uszó jégtáblák, s kicsi népség nem meri felkölteni, s végződik ott, hogy a
kell még, hogy befagyjon egészen, a mi tavaly a bált és az egész udvart megugrasztja a Riego-hymhosszas tél mellett sem történt meg.
nus. Cselekmény nincs az egészben semmi. Daczára
** (A pesti állatkert) ő Felségétől a schön- azonban ennek élczes, eleven nyelve, sürü, nöm
brunni kertből egy bölényt kapott ajándékba, az ritkán nagyon is vastag tréfái tetszettek a közönigazgatóságfelszólittatott, hogy :i ritka állatátszál- ség egy részének, és Molnár, azt hiszszük, nemegylitását maga intézze el. Ezen állatfaj már annyira szer fog tele házat köszönni Don Gunarosznak. A
ritka és annyira tartanak végképeni kiveszésétől, második felvonás báli díszletei a népszínházban
hogy Miklós czár külön ukázt bocsájtott ki azon meglepően szépek. Legjobban játszott Császár, ki
falka védelme végett, mely még csak a Walchon- a barátot személyesítette.
/?.
sky-i erdőbon Litvániában van. Hajdan hazánkban
is volt elég és főuraink legkedvenczebb vadászati
Szerkesztői mondanivaló.
tárgyát képezék, főkép Belényes vidékén,mely tőlük kölcsönző nevét.
Fraknó-Váralja. A fürdő szép tájképét a fürdö** (A jogász-bál) f. hó 14-én tartatott meg. idenyben fogjuk közölni. A másik kép meg volt már nekünk
is, s alkalomszerü közlése közeli szándokunk. Köszönet a
Féltizenegy órakor érkezett meg gr. Andrássy
szives figyelemért.
Gyuláné, a bálanya, a Rákóczy induló lelkesitő
— Kassa. M. V. Mivel a maga idejében nem történt
hangjai mellett; okkor rögtön kezdődött a várva rendelkezés, az előbbi postáról visszaküldték a lapokat, a
várt táncz is, melyben minden osztály képviselve a kiadó-hivatal pedig nem tudta, hova küldeni; most már
•volt. A mágnási osztályt lehetetlen volt folismer- legnagyobb sajnálatunkra, a tavali számokkal nem szolgálhetőleg kiválva látnunk, miután a tavalyi kizáró- hatunk. Uj évtől kezdve megrendeltük s megy. A küldött
képet és közleményt fölhasználandjuk. Egyebekről magánlagos mágnási frakk — ma már polgárjogot nyert. levélben rövid időn.

HIRDETÉSEK.

4

— Gelse. P. A. „Tarka világ ' csak e napokban jelent
meg. Az előfizetések, valamint a netalán szükséges reklamácziók a kiadó-hivatalhoz intézendók.
— Lac/Jia/a. K. T. K, A küldemények megjöttek.
Mielőbb fölhasználjuk, illetőleg a kijelölt helyekre átszolgálhatjuk.
— B.-Fo-Kajár. L. F. A „Próféta" czimü értekezés
nem érdektelen; de ilyes vallás-bölcselmi fejtegetéseknek
szaklapban van helyök, átalános érdekü ismeretterjesztő
lapunk erre elég térrel nem rendelkezhetik.
— Kis-Ujszállan Az ujabbat is köszönettel vettük.
Igen érdekes közlemény lesz, s csak azért halasztjuk pár
hétig, hogy kegyednek is kivánata szerint egyes szüksége*
pótlásokat, illetőleg lielyre-igazitásokat tehessünk rajta.
Szives üdvözletünket!

Kerkápoly Károly (arczkép.) — Szép bosuya királylány. — Nem voltak egymásnak szánva (vége). — Lengyelek a magyar szabadságharczban (arczképpel). — A suezi
csatorna (két képpel). — Ekék az 1867-iki párisi világkiállitáson (kilencz ábrával). — Egyveleg. — T a r n a i : Katona
József apjáról. — Irodalom és müvészet. — Közintézetek,
egyletek. — Egyház és iskola. — Mi ujság? — Nemzeti
szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti-naptár.

1 : Felelős szerkesztő:

Nagy Miklós. (L.magyar-utcza21. sz.)

H 0 N V É D"
elsö magyar katonai hetilapra.

, .e . M . * , a m a g v a r nemzőt önalkotta törvényeit nemzeti irányban akarjuk
kifejtem es szembe szállunk azokkal, kik az 1867-iki törvényoket „osztrák"
szellemben magyarázzák.
A

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza

* *
„Honvéd" tárczája képekkel iüustrálva jelenik meg.
*W~ A honvédelemhez kinevezendő valamennyi törzstiszt
arczképeit lapunkban adni fogjuk, és az illető életrajzokat olvasóinkkal megismertetjük.

YPSILANTI"-hoz Pesten

£ W A „Ilonve'd előfizetői „Az Olló" czimü politikai és irodalmi
havi közlönyt ingyen kapjak.
A szerkesztőség.

kész fehérnemiiefc, nrak, hölgyek és gyermekek számára.

kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban, mindennemü

ugymint:
30,3)00 darabnál tbbb Icrü-inKek rninbargi, hollandi vá icy irlandl vászonból darabja 2 ft. 60 kr., 3 ft., 3ft.60 kr., 4ft.,4 ft. 50 kr., ö ft., 5 tt. 50 kr., 6 ft., 6 ft.
50 kr., 7 ft, 8 ft., 10 ft, 12 ft.
több szine* terfi-iníf; k 1000 különböző mintában 1 ft. 50 kr., 1 ft.
Egész évre (január-deczember). . . . . 6 ft. - kr. 0,00080darabnál
kr., 2 ff,, i fc. 50 kr., 3 ft.
Félévre (január-június) . . . . . . . 3 „ - „ •>hér mndapolan férfi-lugek 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8 ft.
50 kr., 4 lt.
Negyedévre (január-márczius)
1 „ 50 „ Férfi-Latyak vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia mintára 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2
ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
Nöi insek vászonból, «imák 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr , 3 ft, 3 ft.' 50 kr., 4 ft., 5 ft. hímezve
3 il., 3 ft. óO kr., 4 ft., 5 fc, 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweicr.i és franczia mell mustrával
A „Honvéd'' kiadó-hivatala
4 fc, 4 ft. 50 kr., n ft., 6ft..7 ft,, 8 ft., 10 ft.
(Pest, egyetem-uteza 4. szám alatt.)
Kői fuző-vallak (Üamen-Mieder) 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 50 kr.
Fia-ingek vászonból 4 éves 1 ft. 80 kr., 2 ft. 40 kr., 6 éves 1 ft. 85 kr., 2 ft. 40kr., 8 éves
2 ft., 2 ft. 45 kr., 10 éves 2ft.10 kr., 2ft.65 k r , 12 éves 2 ft. 40 kr., 2ft.90 kr., 3 fi. 50
által légzárolt
kr., 14 éves 2 ft. 65 kr., 3 ft. l á kr., 4 ft. 20 ki., 16 éves 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 60 kr.
Szines fia-Ingek 4 éves 1 ft 10 kr., 1 ft. 25 kr., 6 éves 1 ft 25 kr., 1 tt. 40 k r , 8 éves
1 ft. 35 kr,, 1 ft. 55 kr , 10 éve'í 1 ft. 60 kr., 1 fr, 75 kr., 12 éves 1ft.65 kr., 2 ft.,
14 éves 1 lt. 75 kr , 2 ft, 10 kr., 16 éves 1 ft. 75 kr., 2 fi. 20 kr.
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5ft.,lakkozott 8 ft. csinoa szeráindenneniü téli alsó mellények, n a d r á g o k harisnyak és egyéb téli czikkek
kezetü s finoman lakkozva 16 lt.
férfiak és hölgyek számára nagy válasKtásban.
Készületek, melyek minden arnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légFöraktára a legjobb amerikai io in iliiiiiak mindenféle ssinben 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft.
vonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
50 kr., 3 ft. — 5 ftig.
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Szines alsószoknyák 4ft.75 kr., 5 ft, 5 ft 50 kr., 6 ft-, 7ft.— 10 ftig.
Égésien teljes és diszes AnKle8-«* víztartóval, porczellán-caészével erős horÉs sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kivánatra bérmengany-érczből szilárd gépezettel, fawuiikáiattal együtt, minden házi árnyékszékhe.z
tesen elküldetik. — Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi és irlaudi
könnyen alkalmazható, helyben általam fólálthva egyévi jótállás mellett 80 ft. vásznakban, vége 27 ft., 28ft.,3o ft, 32 ft., 35ft-,40 ft. — 120 ftig.
Muotrák mindenkor készen tartatnak.
Creaszvászon, vége 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft-.15 ft , 16ft, 18ft, 20 ft - 25 ftig.
Ezerszeresen w.egpróbált, általam feltalált és szabadaíma'ott
Vászonzsebkendok, tiiozatja áft.,3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft,, 7 ft., 8 ft.,
9ft.,10 lt. — 20 ftig.
TorüJkőzök, tuczatja ö ft. 50 kr., 6ft..6ft.50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft. — 20 ftig.
Szines áítyi kanavasz, vége 9 ft., 10 ft, l lft.,12ft..13—16 ftig.
gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a fást a konyhából s lakVászon asztalkendők, tuczatja 5ft,5 ft 50 kr., 6 ft 30 kr., 6 ft. 60 kr., 7 ft. 50 kr.,
Helyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
8 ft. — 12 ftig; abroszok minden nagyságban hat személytói 24-ig; asztali
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
készletek 6, 12, 18 és 24 személyre.
Továbbá folytonosan készen kaphatók f ü r d ó - és ü l ő k á d a k a legerősebb
s
norganvérczí.öi.
Nagy választás ágy teríték, pSqnet- e s t r i c o t - p a p l a n o k b ó l , k á v é s és csemegekendókböl.
I r8 " Moderaíeur és petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy
i r í L r í S < 3 7 l p t p l í bevásárlásánál fehérnemüiek roppant hsl'egfinomabb amerikai petróleumból, a lehetó legjutányosb árért
y l J i t r o ^ l C l C t V m a z a következtében oly helyzetben vagyunk,
hogy a legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk
&f
Küldeményeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján
353 ( 5 - 6 )
azonnal elküldünk és csomagolást nem számítunk, ugyszinte megrendelések leghamabádogos-mester.
rózsntér t . sz. a., a varosháza mögött.

Elöfizetési feltételek:

SZOBA-ÜBSZÉKEK,

KÉMÉN Y-FEDÉLZETEK,

MIKSITS KÁROLY,

Kollarits József és flaL

5-ik szám.

56
Titkos

Farsangi különlegességek.

betegségeket
és

Ajánlják

nemi gyengeséget

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü mddszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyitja
Weisz J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnisonfőkórhazban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mezó-utcza 38.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 1 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várezoba.
Dijj al ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
317(16-24)

Dorottya-utcza 2-dik szám a ,magyar király" czimü szállodával szemközt.
Viaszgyöngyök, olcsók a báli ruhák diszitéséhez,
Báli legyezők.
Legujabb párizsiak, változatos kiállitásuak 1 frt. 20 krtól
kezdve
oO ftig.
Falegyezők, simák cs áttöröttek festésekkel és selyem részekkeí diszitve, stb. 35 krtól kezdve
.
10 ftig.
('hinni lesyczftk.
Bokrétás legyezők.
Fekete és Dominó legyezők.

Alarrzok.

é3 legfinomabb a valódiakhoz hasonló nyakgyöngyök 10 krtól 6 ftig sorja.
Arany, ezüst és aczélgyőngyők, aczél és arany csillámok.

Báli-bokréták

Bagaria borból készültek, természetes illattal igen díszesek és
kedveltek 1 ft. 20 krtól
18 ftig dbja.
Természetimen készült, mesterséges virágokból 1 ftól 5 ftig.
Bokréták, melyek vizzel megnedvesitve virulnak fel 25 krtól
1 ft. 50 krig.

Báli bokrétatartók

Gyermek álarczot 10 krtól
50 krig.
Közönségesek urak és hölgyek számára lf> krtól
1 ftig.
Eredeti torzképek, állattejék, hires egyéniségek arczképei :S0 krtól
4 ftig.
Domino-álarczok: sodronyból, selyem, atlas és bársony 40
krtól
2 ft. 50 krig.
Brillant alarczok, igen könnyük és kedveltek 1 ft. 20 krt. ."> ftig.
Tréfás pléh orruk 15 krtól
20 krig.

Legujabb nemei felette dús választékban, darabja75 krtól 8 ftig.

Ékszerek

Angol, franczia és belfűldi készítmények legkedveltebb
nemei ugyanis
Szappanok 10 krtól
1ft.50 krig.
Hajkenöcsök 35 krtól
2 ft. 50 krig.
Hajolajak .!5 krtól
1 ft. 50 krig.
Kemény viaszk haj kenőcsök 5 krtól
1 ft. 25 krig.
Bajuszpedrök 25 krtól
1 ftig.
Fogporok és fogpépek 25 krtól
2 ftig.
Legfinomabb illatszerek, melyeknek valódiságáért kezeskedünk, Farina J. M. kölni vize, Bayley és társa Ess. Bouquetje,
Hendrie Rímmel, At kinson, Violet, Pinaude, a Société Hygienique Rigaud, Treu Nuglisch-féle Jockey Club, Viola, Rezeda, Jasmin Rózsa, Patchouly, Ylaug y laug s sok más igen
kedvelt illat nemei 80 krtól
4 ftig.
Finom arczfestékek 40 krtól
3 ftig.
Pulcherin 80 krtól
1 ft. 50 krig.
Yinaigre de Toilette[80 krtól
2 ftig.
Rizs-por 40 krtól
3 ftig.
Arany, ezüst és gyémánt-hajpor 1 ft. 20 krig.

hölgyek és urak részére, legujabb Ízlésben, aczél, teknősbékahéj,
elefántcsont, kristály, carniol, jet, doublé ör, utánzott gyémántok, korálygyöngyök, keleti szagos rózsa gyöngyökből
stb. készülve, nevezetesen:
Legujabb hajdiszek Chignon boglárok és fésűk 35
krtól
10 ftig.
Ékszer-keszletek, öszhangzó izlésü melltüt és fülfüggöket
tartalmazók 75 krtól kezdve
oO ftig.
Melltük (Brochok) 10 krtól
12 ftig.
Nyakekek,
10 ftig.
Ing elö- és Ing nj-gombok, készletekben is 5 krtól 7ft. 50 krig.
Schawl és nyakkendőtűk 10 krtól
5 ftig.
Medaillonok 20 krtól
5 ftig.
Joujon breloqnes 10 krtól
1 ftig.
Óv-csattok 20 krtól
5 ftig.
Óralánczok 10 krtól
6 ftig.
Szinházi és álarczos ékszerek,

Táncz-rendek

raktárunkban létezö minták vagy saját rendelmény szerint gyorsan szereztetnek meg.
Fiizértánc/, - érmek
sok meglepő uj nemekben, ezen czélhoz alkalmas bokrétácskák, stb.

Illatszerek

Egyéb jó minőségü pipere czikkek
dús választékban és minden áron.
Kéri- és zsebbeli tükrök.
Fül-kanálkák.
Haj-kefék.
Ruha-kefék.
Borotváló és fésülő tükrök.
Nyelvtisztitók.
Bársony-kefék.
Kesztyü-gombolók.
Haj fürt-hen gerek.
Fog-kefék.
Kesztyü-tágitók.
Haj fürt-tekercsek.
Köröm-kefék.
Köröm-ollók.
Haj tűk.
Fésű tisztitó-kefék.
Köröm-csipök.
Gombostűk.
Borotváló ecsetek.
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Czipö-felhuzók.
Haj-fogócskák.
Mindennemü fésűk.
Kolmizó ollók stb.
Köröm-reszelők.
&tT" Levélbeli megrendelések különös figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek, kivánatos azonban a küldendő tárgy
árának közelítő meghatározása, hogy azt kívánat szerint küldhcssük meg. Meg nem felelő tárgyak visszavétetnek.

Köszvény-vászon

mindenféle köszvény, csuz (Rheuma)
inszaggatás, mell-, gerinczfájdalmak, keresztcsontfájás (Hexenschuss), lábköszvény stb. ellen.
Egy csomag ára 1 ft. 5 kr., kettős erejü 2 ft. 10 kr

Dr. BUROJV

Mint már Hombold Sándor az ő Kosmos-ában a délamerikában honos

koka-növénynek

példátlan erősítő hathatóságára figyelmeztetve levénk, épen ugy számtalan orvosi
tekintélyek, annak éltető befolyását a magvesztés, önfertőztetés stb. által gyengítet*
nemi idegszervekre üdvösnek bizonyították
be. Különös bevezető tnnulmányozást fejtvén ki e tárgyban dr. és prof. Lampson
Uj-Yorkban, kinek okszerű gyógyításai
által sikerülvén (III.) koka pilluláiban a
gyengeség! állapotok bármily nemeiben
szenvedő emberiségnek egy pótolhatlan
gyógyszert ajánlhatni. Tanulmányozásai
folyamában ugy találván : hogy a másuttlakóknál a tfidövészbeu szenvedőkre nézve,
a koka-pillnlakkali gyógyitás megalapítása tökélletesen hiányos; minekfolytán
annak használatát még mellbetegeknek is
— ha mindgyárt előrehaladott stádiumban
volna is az (1.) koka-pillniákat — támogatva más különleges mentószerekkel —
nem eléggé ajánlhatja.
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g a r Bövebb felvilágositást nyujt brosürje, mely ingyért és bérmentve küldetik
meg a ,szerecsen"-hez czimzett gyógyszertár által (Mohren Apotheke) Maini-ban.
f £ $ - Kapható továbbá Bécsben: az
, angyalhoz" czimzett gyógyszertárban (am
Hof) és Pesten: Török Jozsef gyógyszerésznél király-utcza 7. szám alatt.

Heckenast Gusztáv

kiadásában megjelent s kiadó-hivatalában (Pest, egyetem-uteza 4 sz.) valamint minden
könyvkereskedésben kaphatók:

Honvédvilág. Szerkesztik Kunsági és Potemkin. (8-rét 174,173 lap), 2 kötet, szines borítékban, fűzve
2 ft.

Jósika Miklós. A rom titkai. Regény. Második kiadás. (8-rét 417 lap),
2 kötet, fűzve
1 ft.
Tóvölgyi Titusz. Az anyák büne. Regény. (Kis 8-rét 276, 313, 264, 225
lap), 4 kötet, fűzve
3 ft.

Párisi általános sebtapasza *

mindenféle sebek, genyedések és daganatok ellen. — Egy köcsög ára a használati
módszerrel együtt 70* kr., kisebb köcsög 35 kr. Postán küldve 10 krral több.
V a 1 ó d i a n Pesten egyedül kaphatni csak TÖRÖK JÓZSEF ur gyógyszertárában, király-utcza 7. sz., Sárkány és Molnár uraknál a váczi-utczában, —
Debreczenben: R o t h s e h n e c k ur gyógyszertárában, — Szombathelyen: Pillich
Ferencz ur gyógyszertárában, — Mohácson: Kögl A. ur sorszámszedésében, — Kolozsvártt: Wolff gyógyszerész, — Miskolcz: Spuller A. — Szegeden: Fischer és S c h o p p e r uraknál.
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Ajánlatraméltó sorsjegy-társulat,
mely áll:

•

4 0 db. 1 8 6 0 . 1 0 0 ftos ered. sorsjegyből 4 0 0 0 ft. értékb.,
25 évnegyedenkinti részletfizetéssel 12 ftjával, és bélyegdij
egyszermindenkorra 1 ff.
A folyó február 1-én történendő húzásra kitüzött

40 db. 1860. kölcsön-sorsjegyek szerencse-sorozaía

Köszvény-, csúz- s más hasonnemü betegségek ellen!!

A beállott gyors mérsékváltozíis alkalmával czélszerünek tartjuk, —az egyedül
Sigmand József urnál Pest, városház-uteza, a ..zöld-koszoruhoz" czimzett kereskedésben létezö (tüfenyU) erdei gyapot gyártmányaink raktárára ujolag figyelmetessé
tenni. Gyártmányainkból különösen a következö felette előnyös és hasznos czikkeket,
u. m. mellénykék, nadrágok, harisnyák, betét-talpak, mell-, test-, térd- 8 kar
melegítőinket, vatta stb. azon megjegyzéssel ajánlani,— hogy fentebb érintett jeles
czikkek a t. vevőket tökéletesen ki fogják elégiteni, s értük adott pénzüket megbánni
nem fogják.
Bátorkodunk ezuttal azt is felemlíteni, hogy az elébb emlitett raktárban
(tüfenyü) erdei gyapot-olaj valamint spiritus is — készletben található, mely a
bántalmazott testrészek bedörzsölésére a legkitűnőbbnek bizonyult be; s mely raktárunkban, számtalan fenfekvő tekintélyes orvosi egyéniségek s avatlanok hiteles
bizonyítványai által támogattatik, s melyek bárki által mindenkor megtekinthetők
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A Lairitz-fcle erdei gyapotáruk-gyára
Remdá-ban Thiiriiisen-ben.

Tizenhatodik évfolyam.

következö:

56
120
1116
1588

2480 6232
2480 6740
2968 7248
4116 7668

7788 10168 10852 12072 13604 16736 18240
8864 10612 11056 13072 14888 17464 18380
9128 10832 11652 13124 14948 17768 18404
9316 10848 1I7?2 13568 16144 18228 18988

Mindgyárt az elsö részlet lefizetésekor a teljes nyeremény-részlet kezdetét
veendi s a nyeremények 20 résztvevő közt egyaránt osztatik fel.
A 26 évnegyedenkinti részlet lefizetése után, minden résztvevő 2 db. 1860-iki
1.00 ftos eredeti sorsjegy birtokába jut. Egyesek is, — anélkül hogy a többi résztvevővel érintkezzenek, e sorsjegy-társulati játékban résztvehetnek.

Ausíerlitz Zsigmond,

pénzváltó-irodája Budán, a lánczhid közelében.
' Szelvények, arany- és ezüst beváltása.
* " A résztvevőknek a sorshuzási tervek mindenkor ingyért szolgáltatnak ki.
JBJT" Előlegezések, ipar-, állam- s magántársulati értékpapirokra.
Vidéki megrendelések pontosan és gyorsan teljesittetnek.
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Kiadó-tulajdonos Ileckeiinbt Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik. szám alatt).

Pest, január 31-én 1869.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok cgvOtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vii-arnapi Ujság:: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
. 5 W H l r d e t é s i dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
ígtatasnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Ilaasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bély»»-dii külön
minden igtatás után 30 krajczár.
"

Erkel

Ferencz.

E napokban mult 25 éve, hogy a leg- hogy a tanításra elég időt fordítson, s azért Csáky József gróf felszólítása folytán Ernépszerübb magyar opera, Erkel „Hunyadi a tehetséges fiut már 12 éves korában ma- délybe ment, s nehány évig Kolozsvár polLászló"-ja, először adatott a nemzeti szinház- gára hagyta s a benne élő élénk vágyakra gára lett. Itt Brassai, Gyergyai Ferencz,
ban. Vannak még színházunk látogatói kö- bizta a müvészeti hajlamok további fejlesz- Ruzicska György, Deáki Fülöp Sámuel s
zött, a kik emlékeznek az elsö előadások tését. A szorgalmas fiu nemcsak megfelelt! többek baráti körében nemcsak nagy hasznát
hatására. A „Bátori Mária" szerzője egy fej- atyja várakozásának, hanem túl is szárnyalta ' vette
hanem ™VÍ../
müvé"" + + " eddigi
" J j ; ™ ; tanulmányainak,
+«-"i™.<-—•^i- i~~
jel magasabbnak tünt föl önmagánál, zenéje azt. Voltak, kik a leendő müvész csiráit már szete ujabb lendületet kapott ama férfiak
a mellett hogy magyaros és nemzeti, az
szellemétől. Brassai akkor is kitünö szépész
ekkor fölismerték benne.
operai zene magas müigényeinek is teljesen
Eleinte nem levén a müvészeti pályára és kritikus volt, a többi is vagy zenész vagy
megfelelő volt. Gyujtó, lelkesitő hatást tett,s szánva, jó sikerrel végezte Nagy-Váradon s mükedvelő, s a mi különösen kiemelendő:
a kik csak hallották, most érezték elöször, Pozsonyban iskoláit; azonban belső ösztöne tiszta magyar. íly lelkes férfiak közt Ruzicska
hogy a magyar opera meg van teremtve.
kedvencz hangszeréhez, a zongorához, vezette József már ekkor megírta volt „Béla futáAzóta 25 év folyt le. S e jubileumi évfor- vissza. Lassanként mind legyözé a kezdet ne- sát", s ámbár e dalmü csak első kísérletnek
dulóra „Hunyadi László", az ősz zeneszerző hézségeit s játéka mindig tökélyesebb lőn. tekintendő, de vele a magyar opera eszméje
személyes vezetése alatt, most adatik 173- Kedve a zenéhez egyre növekedett, minél megszületett, s később az egymást kézen
dikszor. Fogyott-e népszerüsége ?
vezetö körülmények épen Erkelt jecsökkent-e hatása? túlélte-e magát?
lölték ki, hogy a korán szülött s e
Azt hiszszük, nem; legalább a"kömiatt nehány évig elaludt eszmének
zönség, mely 25 év alatt mindig
Buda-Pesten új, s maradandó életet
megtölté a szinházat, valahányszor
adjon. Szükséges előiskolául szolgált
„Hunyadi László" adatott s mindioErkelre nézt ez eszme oly szép sizajos tapsokkal fogadta kedvencz
kerü megoldásában az, hogy Kolozs0
e
P ráját, szintén azt bizonyitja.
váron tartózkodása alatt elvállalta
r • i J^ z e n e szerzö azóta két
egy akkor alakult zenekar vezénylését, minek folytán alkalma volt kiZ Víl u r P ° r Í t o t t a koszoruját,
tanulni a hangszerelés titkait s pá„Bánk bán" és „Dózsa György" dal'
müveiben. De legyenek bár ujabb
ratlankarnagyi gyakorlatot szerzett.
müvelnek, a zenekritikusok nézetei
E mellett a tiszta magyar városban
szerint, egyes előnyei a régi fölött,
s emlitett barátai körében jó módja
s haladása a zeneköltöi pályán kétvolt a klassikusokon kivül a magyar
ségbevonhatlan , azért „Hunyadi
zenével is foglalkozni, minek folytán
László'í-jának hatását egy magyar
sok szép magyar népdalt honosított
zenemü sení múlta felül, s koszoruja
meg Magyarországon.
e levelének frissesége semmit sem
Mintegy hat év mulva bucsut
vesztett 25 év alatt.
vett Kolozsvártól, s Pesten állandóan
A nagyérdemű zeneszerzö e jemegtelepült. I t t nemsokára a legles müvének negyedszázados jubijobb zongoratanitó s ügyes karveleuma alkalmát mi is meg ajcarjuk
zető hirében állott. Az akkor egyettisztelni azzal, hogy bár arczképét
len pesti szinház, a nagy német
s életrajzát ezelőtt kilencz évvel
szinház igazgatója, Schmidt Sándor,
lapunk hozta már, most ujabb és
másod karmesterül szerzödteté zenesikerültebb arczképét mutatjuk be
karához. Azonban nem soká maradt
olvasóinknak, röviden ismételve s az
ez állomáson.
azótai adatokkal kiegészitve életERKEL FERENCZ.
A Pestmegye pártfogása alatt
rajzát.
a kerepesi uton épülő magyar
Erkel Ferencz született 1810. november inkább volt alkalma a zenei remekmüvek (most nemzeti) szinház falai gyorsan emel7-dikén Békésmegyében Gyulán. Atyja, a szellemébe hatolni. S midőn ezt megérté, kedének, s a
még nem egeszén bevégWenkheim grófok gazdatisztje, zeneképes- midőn a tudomány mélységét s eszményké- zett müvészeti csarnokba 1837. augusztus
seggel biró ember volt, mi a gyermek vele- peinek müvészetét felfogni képes volt, le- havában költözött be az elsö magyar drá
született tehetségének kifejtésére nagy ha- mondott az elöbb választott iskolai pályáról mai és operai állandó szinésztársulat, hogy
tással lehetett. Ferencz fiát ö maga oktatta js egész életét, minden igyekezetét az általa onnan soha többé el ne távozzék, söt a
a zongorázás elemeire; azonban hivatali fog- | imádott isteni zenének szentelé.
hazai müvészetnek folyton új meg új nelalkozása s egyéb gondjai nem engedték, !
Müvészi hire csakhamar szárnyra kelvén, mes sarjakat hajtson. Ugyanazon év októ-

