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16-ik szám.
(4-6)

Selmecz Vilmyei gépgyárnokok

kész fehérruha és rövidáru kereskedése

egybekötött kaszáló és arató-gépeit

a „fehérhajóhoz" czimzett szállodába helyeztetett át,
(ezelött Servitatér 5. sz.)

ajánlják mindenütt kitüntetett és első érmekkel jutalmazott most lényegesen javitott

ugymint is a maguk nemében legjobb és legkönnyebb járásu

Sauiuelsoü-féle

magánylerakó-, arató-gépeit
nyomtató-gépeit.
és ország, szabadalmazott ismert igen gyakorlati

WH/KF" Rendeléseket elfogadnak a gyár igazgatóság helyben
li^"*'' Kotzú Pál ur Pesten és Tóth Lajos és Társa urak
Debreczenben.
484 (2—8)

Pesten, fehérhajó-uteza 1. sz.

Ajánlja magát mindennemü fehérruha és ágynemű készitési rendelések elfogadására. A franczia módszer szerint testi mérték után gyakorolván a szabást, elvállalja
a hibás szabásu ingeknek megigazitását. Ajánlja nagy választású készleteit hölgyek,
urak, leánykák és gyermekek számára, rumburgi, hollandi, irlandi s kreasz vászon- és
szines nyári ingekben, ugy szinte minden nagyságu gatyákban lépésben varrás nélküli
lovagló alsó nadrágokban, és különösen czélszerü egyvarrásu férfilábbeliekben. Nemkülönben nagy mennyiségben találtatnak készen a legujabb divatu nöi ingek, nadrágok és háló-öltönyök. Egyszersmind ajánlja varró- s kötő-ezérna, kötő- és himzőa
gyapot, varró-selyem, len- s gyapot-szalag, pólya, selyem- s gyapot-pertli, — gy pot,
ezérna- s selyem-füző — varró-, himzö-, kötő- s horgoló-tű — hajtü és gombostű, s
gyüszű szerelvényét, kötött s horgolt kis gyermek fejkötö s öltönyök, női és férfi
harisnya és minden ebbe vágó eszközök a lehető legjutányosabb áron kaphatók.

Raktára a cs. kir. kizár. szab. FOG-PAPIRMK
Fáczányi II. gyógyszerésztől Pesten

rheumatikus fogfájás

Elöfizetési felhívás

ellen.

A Regélő regényfolyóirat pótlékfüzete, a

az

IZRAELITA KÖZLÖNY „Szent-pétervári titkok46
hitfelekezeti érdekü hetilapra.
Elöfizetési föltételek:

már sajtó alól kikerülvén,

annak szétküldése foganatba vétetett, s tisztelt előfizetőinknek után1 ft. 50 kr. vét mellett megküldendjük, valamint azok számára is, kik már
3„ — „
4 „ 50 „ eddig előfizettek.

Évnegyedre (ápril—junius)
Félévre (ápril —szeptember) .
Háromnegyed évre (ápril—deczember)

gJBfT J a n u á r l-töl kezdve teljes számu példányokkal
Elöfizetési ár 80 krajczár.
még folyvást szolgálhatunk.
W^KT" A Regélő regényfolyóirat 1868. egész évi folyama a pótlékU^gT A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
I W
füzettel együtt 6 ft. 80 Ur.
A
k i a d ó . h i v a t a l
Az „Izraelita Közlöny" kiadó-hivatala
(2—2)
(Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)
(Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

(1—3)

Láczay Szabó Károly ur kova-nialonikö-gyára Swros-Patakon, melynek
készitményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

Sáros-pataki

kovamalomké-gyári egylet

il

czime alatt:
Már Láczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franczia modorban készitett malomköveknek, hogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedozték, ujabb megrendeléseknél mindig ugyanazon minőségü köveket kivántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünö voltáról és hasznavehetöségéröl a legkétségtelenebb bizonyitványt nyujtja.
A részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjü kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletben legyen, hogy, a beérkezendő megrendelések azonnal
teljesítethessenek.
A kövek kétféle minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályu sáros-pataki kövek keményebb fajúak lévén, nagy olőnynyel használtatnak gőz- és mümalmokban fehérörlésre; már első fellépésöknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltek és ezek roppant árát tetemesen leszállitották, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetbon,
Jobbra.
különösen tartósságra nézvo, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.
Balra.
A Il-ik osztályu sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemü göz- és niíínialmoknál,
vizi, sze'l és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségü rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jön elő és az abból készült
malomkövek mindennemü gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. — Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésro párjuk nincsen;.
— végre a szösz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

A legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.

Átméret:
Ár:
Átméret:
Ár:

36 44
160 ft.
36

44

120 ft.

44

38
170 ft.
38"
130 ft.

I-ső osztályuahból:

40"
180 ft.

42"
190 ft.

Il-ik osztályuakból:

40"

140 ft.

Tizenhatodik évfolyam.

42"

150 ft.

44"
200 ft.

44"
160 ft.

46"
46 44
170 ft.

48 44
220 ft.

48"
180 ft.

A fölső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
történnek, egyuttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vajjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli logyon a kő.
WKÉM^ A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
^^^
kova-inalomkő-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövek csak készpénz fizetés vagy utánvét mellett küldetnek ol a kikötött időben. — Post, 1869. márczius havában.
'
478 ( 4 - 1 8 )
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcia 4-dik szám alatt).

Pest, április 18-án 1869
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyatt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
* Csnpáo Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsng és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többször
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

Bedekovics

Kálmán.

A nyolcz magyar miniszter mellé, kiket politikájával, mely Horvátországban az illyaz 1848-ki törvényhozás rendelt, az 1868: rismussal a magyar-ellenes pártot legyezXXX. t. cz. egy kilenczediket adott, Horvát- gette, sőt támogatta, és neki meg akarta
Dalmát-Szlavonországok miniszterét, ki e tiltani, hogy meggyőződését szabadon köhárom királyságot képviselje a korona taná- vesse.
csában. Hatásköre, körülbelől az, melylyel a
Bedekovics mindjárt 1842-ben nyiltan és
provisorium idejében fennállott horvát ud- határozottan azon párthoz csatlakozott, írely
vari kanczellária birt, — még nincs teljesen mint magyar párt, Gáj és társainak hypermegállapitva: mindenesetre azonban a neve- szláv törekvései ellen képződött. E párt
zett országoknak, még a báni méltóságot elveit képviselte 1845-ben a zágrábi tartosem véve ki, legfontosabb állomása, mintegy mánygyülésen, hová Briglevich Józseffel
megtestesülése a magyar-horvát egyesség- mint zágrábvármegyei követ ment. E gyűnek. Annak, ki e polezot méltán akarja be- lésnek legfontosabb kérdése az volt: birjatölteni, magyarnak és horvátnak kell lenni, birni kell mind
a két nemzetnek és a királynak
bizalmával: Bedekovics Kálmánban, az elsö magyar-horvát
miniszterben,szerencsésenegyesülnek mind e kivántatóságok.
Komori Bedekovics Kálmán
1818. okt. 13-án született Sz.Erzsébeten, Varasdmegyében,
ősrégi nemes családból. Nemzetségének alapitója Tamás
volt, IV. Béla királynak jegyzője, ki János testvérével 1267ben „Kumur", most „Komor"
.^ -földet nyerte adományul, honN^
nan a család praedicatumát
vette. A Bedekovicsok egyik
ága 1822-ben báróságot nyert;
a másik, melyből Bedekovics Kálmán származott, csak
nemes maradt, de vagyon és
tekintélyre nézve Horvátország
első családjai közé tartozik és
Magyarországon is jószágokat
bir. Kálmánnak atyja, Frigyes,
földbirtokos és megyei táblabiró, anyja Pallini Inkey Julia
volt.
Iskoláit — a gymnasialis,
philosophiai és jogi tanfolyamot — Varasdon, Nagy-Kanizsán, Pécsett és Győrött végezte;
B E D E K 0 V I C S KÁLMÁN.
közpályáját Zágrábvármegyében kezdé meg, mint tiszteletbeli aljegyző, nak e a túrmezei nemesek — kik a magyar
majd 1839-ben a magy. kir. udvari kanczel- pártnak főerejét képezték — fejenként szaláriához ment Bécsbe; 1842-ben Zágrábban vazati joggal avagy nem? mert attól függött
a horvát kerületi tábla tiszteletbeli ülnökévé a magyar vagy illyr pártnak győzedelme.
lett, de hivataláról 1845-ben lemondott, mert Az Apponyi-kormány, mely a horvátországi
nem tudott egyetérteni a bécsi kormány magyar pártban a magyar oppositiónak,

Batthyány, Eötvös, Deák, Kossuth elveinek
barátjait üldözte, egy leiratban kizárván a
túrmezeiket a gyűlésből, Bedekovics követtársával szintén elhagyá a gyülekezetet.
Mindamellett azonban, hogy meggyőződését
soha sem palástolta, s a pártharcz oly kis
körben, mint Zágráb, mint Horvátország
mozogván, még a csaladok belsejébe is befuródott, és majdnem hihetetlen elkeseredéssel
folyt: nyájas, megnyerő magaviselete, lovagias jelleme miatt még ellenfelei is becsülték, sőt mondhatni, szerették.
Bedekovics hive maradt elveinek, midőn
az 1848-ki katastropha Jellasicsot a báni székbe ülteté, és a
magyar pártnak Horvátországban véget vetett. Számos elvtársát követve, Magyarországba
menekült, és itt tölté a forradalom napjait. A vihar után haza
tért, gazdálkodott, nagyobb utazást tett Franczia- és Angolországban, várva egy jobb kort,
mely végre 1860-ban az októberi diplomával felvirradott.
Az első és legfőbb kérdés,
mely most a horvát hazafiakat
foglalkoztatá a Magyarhonnal
való egyesülés kérdése volt.
Sehol az egész országban hőbben
nem kivántak az uniót, mint
Varasdmegyében. E megye, Magyarország szélén, sokféle öszszeköttetésben volt a Drávántuli testvérekkel, és élén mint
örökös főispán, gr. Erdődy János — nem méltatlan ivadéka
Bakács bibornoknak és Erdődy
Tamásnak, — mint alispán
pedig, az elsö tisztujitás folytán,
Bedekovics állott. E két férfi
alighogy hivatalát elfoglald,
azonnal kimutatá tiszteletét a
magyar közjog iránt, melyet az
illyrismus és absolutismus oly
vak dühhel üldözött és végkép
holtnak tekintett; perczig sem
habozott kimondani, hogy a Muraközre, a
Zrinyiék fészkére, melyet az absolutismus
Zalamegyétől Varasdmegyéhez, vagyis Horvátországhoz csatolt, semmi joghatóságuk
nincs, mert az nem Varasdmegye, nem Horvátország. íly érzület mellett csak nehány
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hét kellett volna, hogy Horvátország ismét
összeforrjon Magyarhonnal, de az akkori
irányadó horvát körök máskép gondolkodtak. Azl861-ki tartománygyülés többsége
megalkotta a horvátországi 1861 : 42-ki törvényczikket, mely a magyarok fehér lapjára
kijelenté,miszerint Magyarország ésHorvátország közt minden kapcsolat jogilag és tényleg
megszakadt. Bedekovics, mint Várasd városának képviselője, a kisebbséggel szavazott,
miután Suhaj vezérlete alatt minmely _
dent megtön az unio mellett — a tartománygyűlésből kilépett. Megyéjébe vonulván
vissza, nemsokára az alispáni széket is elhagyá, midőn a provisorium beálltával, alkotmányos meggyőződése szerint, többé nem
szolgálhatott.
Az 1865-ki tartomány gyülésre Varasdmegye toplitzai kerülete küldé; 1867-ben, a
magyar ügyek jobbrafordultával, a gyengélkedő Erdődy helyébe Varasdmegye főispáni
helytartójává neveztetett ki. Egyik kiváló
tagja volt a regnicolaris küldöttségnek, mely
1868-ban a kiegyezést Magyarországgal végre
létrehozta, s azonnal a szentesités után, ö
Felségének bizalma a közös magyar-horvát
miniszteri székre emelte. E hivatalos minőségében legközelebb a királyt horvátországi
utjában kisérte, mely utazás kétségkivül
sokat fog tenni, hogy az uj közjogi alap Horvátországban megszilárduljon, s az unió
ellenségei látva, hogy felsőbb helyről nem
várhatnak segélyt, felhagyjanak agyarkodásaikkal.
P Gy.

E

a

«

ríni.

(Ballada.)

Haragszik Mahomed,
Komor lolke-teste,
Oly borus, mint tél felé egy
Ködös őszi este.
Nagy Konstantinápolyi
Mind hiába vijja,
Hajh, vitézi hullásának
Vereség a dija.
Boszuját kin töltse ?
Eeszketnek vezéri,
Nagy fa is ledül, ha
A villám megéri.
•
í-f

Kivált a nagyvezér
Voszi gondolóra —
Borzadozva gondol
A selyem-zsinórra.
Nagy szultán haragját
Mivel engesztelje? —
Viszen neki ajándékot,
Miben kedvét lelje.
Ezüstnél, aranynál,
Gyémántnál drágábbat;
A legszebb húriját
A kerek világnak.
A legszebbik gyöngyét
Gyaurok földének;
Teste harmat, szeme napfény,
Hangja bül-bül ének.
Fehér arcza szinét
Nap soha se sütte . . .
Szultán előtt, szép Erini
Ott áll szemlesütve.
Mahomed, a szultán,
Ott áll megbüvölve,
Harcz, ostrom, Konstantinápoly
Maradhat most tőle!
Szultán sátra ott áll
Kék Bosporus mellett . . .
Fogva tartja Mahomodet
Lángforró lehellet.
Három egész napig
Feledi a harczot,
Magok a vezérek
Unják a kudarczot.

birta e tekintetet kiállani, és szigoru hangon
és természetfölötti nyugalommal kérdé:
— Fülöp, megölted öt?
Denbigh összerettent e szavakra, ugy
tetszett, mintha az egész jelenetet ö rendezte
Elhat a nagy lárma
Mahomed fülébe . . .
volna igy, mintha előre tudta volna, hogy e
Negyedik nap reggel
kérdésnek hozzá intéztetni kell. E borzasztó
Sátrából kilépe.
pillanatban érezte, hogy haldokló neje előtt
nem hazudhat többé, s ajkát felnyitotta, hogy
Ott a szép Erinit
Kivezeti nyomba,
az igazat megmondja. De nem tudta előadni,
Hosszu fátylát, önkozével,
térdre omolt s arczát elrejté. — Eliz sóFejéről lebontja.
hajtott :
— Szegény Herbert! — szegény kedves
„Nézzétek e szemet,
Nézzétek ez ajkat,
Herbertem!
Mely roátok mosolyogva
Denbigh nem tudta elviselni, hogy neje
Oly beszélőn hallgat!
utolsó óráiban azon emberrel foglalkozzék,
ki neki vetélytársa volt, s kit gyülölt, mint
„E parányi kis kéz,
gyülölni szoktuk azt, a kin igazságtalanságot
E varázs-igézet.
Csoda-e, hogy három napig
követtünk el.
Magához igézett?
— Eliz! — tört ki, a megindulás fuldokló
hangján, — éretted tevém, mert szerettelek,
„No de, — megmutassam,
— s ime te gyülölsz engem, oh istenem!
Hogy Mahomed bátor,
Az ég üdvét oltaszitni
meg vagyok büntetve. Elvesztettelek életben
Szomjú ajakától?
és halálban!
— Nem, nem! — viszonzá Eliz, tenyerét
„Nézzétek!" — S kezében
homlokához emelve, mintha egy futó gondoFölvillan a szablya,
És Erini hónyakáról
latot akarna ott megtartani, — nem tudom
Szép fejét lecsapja.
kimondani, nem találom a szókat. A jó isten
mindent megbocsáthat, mindent, ezt is...
„Most utánam, hajrá!
Fülöpöt valami sajátságos öntudatlan
Hajrá, a ki bátor!"
— És estére be volt véve
ösztön töltötte el, hogy ragadja meg drága
Nagy Konstantinápoly!
kincsét s ne engedje a pusztitó angyal marLukács Ödön.
talékául, — ráhajolt és átkarolta, kimondhatlanul vágyódva egy pillantására, egy
csókjára, minővel valaha boldogitni szokta,
de a minővel sem életben, sem halálban soha
i Pap tava.
többé boldogitni nem fogja. Midőn hideg
(Angol beszély.)
kezéhez ért, Eliz remegve huzódott vissza,
Hatodik fejezet.
mintegy öleléséből magát kifejtendő, és
(Vege.)
utolsó erejét összeszedve félrefordult, mintLegkisebb nesz sem volt a sötét szobá- o-y ajkának érintését kikerülendő.
Scott orvos és a briswicki tudor megérban, mert Scott orvos, nehány órai áldozatkezvén,
szomorun köszöntek Denbighnek,
kész várakozás után kis időre elment, megaztán
halkan
beszélgettek együtt, olykor
ígérve, hogy ismét visszatér, mire a táviratihozzá
fordulva,
mint
orvostársukhoz. Denbigh
lag hivott briswicki orvos megérkezik. Egy
vén ápolónő volt az ágy mellett egyedül, ki azonban tétova kifejezéssel nézett rájok,
az ajtónyilásra felállott. Denbigh az ágyhoz aztán elfásultan ült egy pamlagra az ágy
végénél, kezeit egy ott levő asztalra helyezte
sietett és megdöbbent arra, a mit ott látott.
s arczát beléjök mélyeszté.
Az Eliz tagjait agyonkinzott láz alább haAz orvosok gyámoltalanul álltak ott s
gyott ugyan, de Fülöp gyakorlott szeme
csak
néztek komoran, érezve, hogy segitni
mégis azonnal látta, hogy itt mindennek
nem képesek, és megindultan a szép fiatal nő
vege Halál ült e merev tagokon, halál a haldokló arczára. Néha-néha a külvilág zaja
szabálytalan leheleten, s halál a fehér arezon.
Az ápolónő, megilletődve a férj néma fájdal- behatott a nyitott ablakon. A vén Izott csöndesen belopózott a szobába és könyezve
mán , nehány megszokott vigasztaló szót állt az ágy mellett. A férj nem mozdult.
sugott neki, melyek értelmét fel nem fogEgész lelkét két kinos gondolat foglalta el:
hatta ugyan, de hangja észrevétette vele,
hogy neje meghal és hogy utolsó ténye volt
hogy idegen van a szobában. Intett neki,
töle iszonyattal elfordulni. Ö elöbb észrer
hogy menjen ki, s midőn az ajtó mögötte
vette mint a többi, hogy a beteg lehellete
bezárult, Fülöp nem birt többé magával,
megszünt, de szivében irtózatos némaság fogtérdre rogyott és kinos zokogás közt temette
lalván helyet, nem adott magáról életjelt
arczát az ágynemű közé.
mindaddig, mignem egy kéz érintette vállát
Azonban Eliz állapotát bizonyosan ros azt súgták fülébe, hogy mindennek vége.
szabb szinben tüntette föl végkimerültsége,
Ekkor az ágyhoz vánszorgott, s oda támaszmint valóban volt, mert a neszre megmozkodott oldalához, mert nem birt magában
dult, hamuszin ajkai remegtek és önkénytemegállani. Aztán szétnézve látta, hogy egyelen derű volt halvány arczán egy pillanatra
dül hagyták a halottal. Ráhajolt s egy véglátható. Aztán felnyitotta szemeit s ránézett
telenül keserü kiáltásban tört ki:
férjére, elöbb tétova, aztán ama nyájas tekinIstenem! istenem! hát ezért adtam el
tettel, melylyel fogadni szokta, mikor haza
érkezett. De e tekintet végre legyőzhetlen lelkemet.
iszonyedásba ment át, ugy hogy fejét elforEgy órával azután, mikor minden intézdította és a párnába elrejteni igyekezett. kedés meg volt már téve és a homályos szoba
Denbigh e pillanatban nem látott egyebet, azon merev dermesztő ruhába fel volt öltözcsak hogy élet van a betegben, s egy kanál tetve, melyet olyankor szokott viselni, mikor
erösítö italt tartott ajkához. De Eliz nem halott van a háznál, a betegápolónő és Izott
ivott, s midőn férje édes hangon kérte rá, az meglepetve látták Denbighet jegyszerre csak
iszony még mélyebben hatotta át s ezt belépni. Halványsága és a kin kifejezése
rebégé:
arczán annyira meginditotta a két asszonyt,
— Nem lehet. Meghalok. Hála neked, hogy önkénytelenül magában hagyták. Több
istenein!
perczig aztán mozdulatlan állt, s merőn nézte
Aztán minden erejét összeszedve, merőn a fehér arczot, melyen kevéssel előbb annyi
Denbigh szeme közé nézett, ugy hogy az nem boldogság piroslott, mely annyira kedves és
A sereg is lázong,
Majd hogy föl nem zendül, —
Szerte oszlik, mondja fennyon,
Erősiti szentül.

a kocsik számtalan sokaságán, azoknak folytonos
szeretetre méltó volt, s melyet a halál las-' lakásához ért, lova hirtelen megállott, és tulteltségén s azon a lázas gyorsaságon, aggályszerü
saját túlfeszített idegei is megrettentek egy siotségen, mely minden arezon olvasható. De leginsanként oly nyugodtá tőn.
Aztán a halotthoz hajolt s igy beszélt sötét alak láttára, melyet kis távolból is kább ol fog csudálkozni a csenden és renden, a nyuhozzá halkan, mintha titkot akarna neki alig lehetett a kerítésben levö fáktól meg^ galmon és komolyságon, mely e tolongás közepette
különböztetni. Közel érve aztán hozzá, látta, uralkodik. Czéltalan álldogálás, a boltkírakatok és
mondani:
egyéb nevezetességek megbámulása ott nem divat,
— Nagyon is szerettelek, Eliz! Lelkiis- hogy neje várakozik ott reá.
— Nem voltam képes odabenn várni mint a kontinens fővárosaiban, s ha valahol kivémeretemet is feláldoztam éretted. Szerelmem
telesen valami olyan forma előadja is magát, rögátkot és halált hozott reád. De ha hallod rád. Mi lett a dolog vége?
tön arra felé ballag kimért komolyságával valame— Itt csak egy kimenetel volt lehetsé- lyik rendőr s az ácsorgóknak gyöngéd vállütéssel
szavaimat, tudd meg, hogy jobban szeretlek
ma, mint eddig is szerettelek. Enyim vagy, ges — viszonzá a lelkész komoran, s leszáll- adja tudtul, hogy az ilyesmi ott nem szokás. Hogy
egyedül az enyim, s az lészsz örökké, s ha ván lováról, azt helyére kötötte, — a fenyitő az időt kíméljék s a zűrzavarba is rendet és rendszert öntsenek: az egy irányba tova áramló emberhited nem csalt, hogy isten megbocsát, ha törvényszék elé fog állitatni.
tömeg az egyik, az ellenkező irányban evező soka— Kikutatták a tavat ?
szerencsétlenség, fájdalom és halál bünt jóvá
ság pedig a másik járdán halad előre; ugyane
— Igen.
tehetnek, ismét az enyim leszesz, Eliz. És
rend van behozva a szekereknél és kocsiknál is. Ha
akkor nem fordulsz el tőlem, mint ma elfor— S mutat valami érzést a nyomorult belépünk a börzébe vagy a bankba, hol naponként
dultál. Esküszöm neked, holttestedre eskü- ember, vagy most is oly hajthatlan mint ez- annyi millió meg millió ft. fordul meg a „gseft"-en,
a kereskedelmi forgalom ez óriási nagyságát semmi
szöm, szegény halálra kínozott kedvesem!
elött?
sem árulja ol. Egy rövidke szóváltás elég arra,
— Lehetőleg keveset szól, hanem iszo- hogy egy százezrekre menő „gsoft" beyégezvo
Ünnepélyesen ejté ki a szavakat, mintha
e fogadással szilárdul meg akarná magát nyún megváltozott. Haja ősz, és termete legyen, a mi másutt napokat szokott igénybe
kötni, s aztán a nélkül hogy megcsókolta, mejjgörnyedt, mint egy vén emberé. Oh venni. Ha egy műhely előtt egy perczig megállunk,
vagy csak meg is érintette volna a holttestet, Mari, ez az ember érzi a bün sulyát, lvain hol a készítmények a legleleményesebb módon
büntetése nehezedik reá oly erövel, hogy vannak fölállitva és kirakva, hogy a járókelők
kiment a szobából.
vevési vágyát fölébreszszék, megint csak arra a
Nemsokára azután az öreg Izott hallván, alig tudja viselni.
szerfelett czélszerü és praktikus intézkedésre talá— Bevall-e mindent?
hogy az utcza-ajtón valaki kiment, az ablakot
lunk, hogy egy pillanat elég az egésznek áttekin— Sőt teljes mértékben bűnhődni óhajt. tésére s a szabott árak megismerésére. Alkudozásról
kinyitotta s látta, hogy ura elég gyorsan
ugyan, de ingadozó léptekkel a falunak tart Én hajlandó vagyok azt hinni, hogy az erős még csak szó sem lőhet; hisz az a loghaszontalaszenvedély, mely rajta uralkodék, most jóra nabb idővesztegetés. Ha egy műhelybe lépünk,
és a főutezán eltünik.
változott.
Bizonyára mikor nejét halva látta, lehetetlen el nem bámulnunk a legkisebb részleteA lelkész komor gondolatokba merülve
hinni
kezdett
az örökkévalóságban, s most kig menő munka felosztáson. Mint egy gép különült dolgozó-szobájában, Smith irtózatos közböző részei, ugy működnek itt a munkások egymás
léseire hallgatva. Egyszer csak felnyílik az vezekleni vágyik, hogy azzal egyesülhessen. kezére; minden mozdulat szabályszerü és a legröajtó, s a két férfi elött egy harmadik jelenik Igy hiszem én; ő egy szót sem szól efféléről. videbb idő alatt megy végbe. Ez a szigoruan rendHanem isten utai csodálatosak.
szerezett munka-felosztás megvan a legnagyobb
meg, mint egy sirból jövő kisértet.
— Te mindig rokonszenveztél vele. Hát gyártól kezdve a legutolsó czipész mühelyéig minCharter tiszteletes önkénytelenül felkia szegény Claveringröl elfelejtkezel ? Előttem denütt.
áltott:
mindig csak annak képe áll. Oh Jonathan,
Hogy a venni kívánnék számára azt az időt is
— Denbigh!
bármi történjék is azzal az emberrel, meg- megtakaríthassák, mig azok az árusok lak- vagy
_ Ön a hatóság tagja — viszonzá ez, érdemelte.
boltszámát keresnék s áruik jósága és ára után tutétova tekintettel s vontatott hangon, mintha
— Avagy kik vagyunk mi — szólt a dakozódnának, az egyes kereskedő házak, vendégbetanult leczkét mondana könyv nélkül, — lelkész ünnepélyes hangon — hogy ítélni lősök , kávéház-tulajdonosok, boltok és mühelyek
azért fordultam önhöz. Kutassák önök Cla- akarunk fölötte? A mi tisztünk csak az, világgá bocsájtják szolgáló szellemeiket, megrakodva mindenféle fajtáju adressekkel,miket a járóvering Herbert testét? Kutassák a Pap ta- hogy testét átszolgáltassuk az embereknek, kelőknek markába nyomnak, a kocsizóknak a
vában, ott fogják találni mindazt, a mi be- lelkét pedig az egek urának. Ugy légyen.
kocsiba dobnak. Mások hátukon és mellökön ököllőle még megvan ; mult januárban volt hányi betükkel bemázolt nagy táblákat hordoznak;
Angolból forditotta Kunsági.
megint mások hosszu póznákat, melyeknek tetején
rom éve, hogy meghalt.
hasonlóan mindkét oldalán benyomtatott czifra
—- Öngyilkos volt?
táblák
vonják magokra a figyelmet. Sőt még nagy
— Én öltem meg. Akkor este, mikor
„Az idő pénz."
szekerek is barangolnak az utczákon, melyeknek
orvosi látogatásaimból hazatértem, ott ta„Az idő pénz!" —e jelmondatot viseli magán nagy, négyszögletű ládái mindenféle hirdetésekkel,
láltam öt ajtóm elött, mert nem volt a ki
angol iparos és kereskedő minden tette és ogész alakokkal és rajzokkal vannak beraggatva. Néha
bebocsássa. Elmondta, hogy senki sem tudja az
üzleta Londonban a haszonra forditható idönek több szekér is megy egymás után ugyanazon hirmegérkeztét. Magam is alig ismertem rá, legnagyobb ellensége magának a városnak óriási detésekkel.
oly izgatott volt. Akkor nem forgott gonosz- nagysága és az a tulságos távolság, mely az üzletMindezt megint csak azért teszik, hogy a
ság eszemben, az ég legyen tanúm. Eleinte társakat egymástól elválasztja. E helyi akadályok tovasietők a legrövidebb uton és idő alatt értesülel akart menni nejéhez, de annak nem volt legyőzésére hét hid vezet át a Themzén, melyek, hessenek mindenről. Az a társulat, moly Londont
szabad megtörténni, megölte volna azt e mmt pl. a Westminster- és Hungerford-hid, csak omnibuszokkal s bérkocsikkal ellátja, nöm megveszáz lépésre vannak egymástól. Sőt attól a tendő spekulácziót csinál azáltal is, hogy a kocsik
viszontlátás. Én huztam-halasztottam a dol- nehány
fáradságtól és idővesztegctéstől is megkímélték belsejét bérbe kiadja, hogy arra plakátokat ragasztgot, azt mondám, hogy neje Londonban van, magokat a jólondoniak, hogy Európa száraz földéről hassanak. Ez a kocsikra nézve is nagyon czélszerü
hogy — nem tudom én mi mindent mond- s a világ többi részeiből érkező hajók a City-n és előnyös intézkedés.
tam, csak hogy időt nyerjek. Étellel s itallal (belváros) alól nehány angol mérf öldnyire legyeHogy pedig a főtápszornek, a husnak beszerkínáltam és saját ágyammal, és szobámba nek kénytelenek lerakodni, a mi pedig elkorülhotet- zésénél is időt nyerjenek és ne kelljen az egyes
kisérvén, lementem az ebédlőbe s akkor — len lett volna, ha a Thomzére kőhidat épitenek; mészárszékekot fölkeresniök, a City-nek megvan
akkor eszembe jutott, hogy micsoda nap lesz jobbnak látták tehát & folyó alá épiteni egy átjáró a maga külön húspiacza. A bódéknak egy belátalao-utat, hogy a hajó közlekedést ne háborgassák.
másnap. Aggódás fogott el, nem magamért, Nem eléo-, hogy a városban ily példátlan iparfor- hatatlan sora ugyszólva várost képez a városban s
a mi élvezhetőt az állatvilág nyujtani képes, itt a
isten látja lelkemet, hogy nem gondoltam galom uralkodik, hanem az még magában az alag- föld minden részeiből össze van hordva és Ízletesen
magamra. Egyszer csak kopogtatnak az utban is felüté ambuláns boltjait: a be- és kime- fölállitva. A halpiacz hasonlóképen egy kujon
ajtón. Ö volt. Panaszkodott, hogy nem tud netelnél kintornák es panorámák csalogatják a piacz és a zoológusnak néha több nevezetességet kényugodni, s kért hogy adjak valami csillapi- lézengőket és bonn az alagut közepe táján egy pes feltárni, mint a legtöbb állatgyüjtemény. Hogy
tót, a mitől elaludjék. Akkor minden világos roppant nagy csarnok tánezterommé van beren- itt is hamarább végezhessék az „üzletet," közvetdezve; mindez csak azért, hogy az időkimélésre
lett előttem, a mint ott állott és rám nézett, alkalom nyujtassék s a legrövidebb uton szerezhesso lenül a halpiacz mellett ott emelkedik a Themze
r .
éreztem, hogy meg tudom öt ölni, hogy el moo- macának mindenki, a mit szüksége vagy sze- partján a „halbörzo."
Ha valaki azt hiszi, hogy ez óriási keresketudom utániból tenni.
szélye kiván. Hogy az utczák szerfeletti hosszusá- delmi forgalom egyszersmind kolosszális összegeSötét homlokán és remegő ajkain látható o-át nehány percz alatt átrepülhessék 660 omnibus ket is tart mozgásban, nagyon csalatkozik. A
volt a Kain bélyeg, de legyőzte felindulását, mathematikai pontossággal és határozottsággal oly fizetés módja is csak arra van irányozva, hogy mino-yorsan és biztosan közlekedik, a hogy az csak is den fáradság és költség nélkül, a legrövidebb idő
s ujra az előbbi modorban folytatá.
angol kocsisokkal és lovakkal lehetséges. Hire sincs alatt s a bonyolultabb könyvvezetés mellőzésével
' — Mikor az italt megitta, azt kérdezé ott a rendetlenségnek, czivakodásnak és haszontaeszközöltethessék a fizetés. A kész fizetések igen
tőlem: Bizonyos vagy benne, hogy el fog al- lan álldogálásnak, mint nálunk. E nagy közleke- sok időt rabolnak el a pénz megszámlálása által és
tatni ? — Teljesen bizonyos, felelem. — S dési készület oly kimérten működik, mint a legjobb igy a kölcsönös követeléseket az illetők csak minaztán — nemsokára — mikor megtörtént, gép; minden' egyes kocsi határozott számu perczek den hét utóján szokták kiegyenlitoni, de a hiányzó
pénzzel
— egy sulyos ólom ajtókoezogtatót kötöttem alatt futja meg a maga pályáját: pontosan indul vagy felesleges összeget akkor sem kész
ké p
el, s pontosan érkezik meg. Minden köztérendbér- fizetik, hanem ismét csak egy harmadik
harmadikra szoló
nyakára s bele löktem a Pap tavába. — Ezt kocsik
állanak rendelkezésünkre, hogy meghatárol á l
S igy aztán a rendelkezés
é alatt álló
utalványnyal.
akartam elmondani.
zott dijakért a legnagyobb gyorsasággal röpítsenek

A ki az Oxford-utczán végig halad a tőkékkel roppant vállalatokat lehet létesíteni, mert
Nehány nappal később Charter lelkész, czélunkhoz.
börze felé, moly London kereskedelmi és forgalmi a forgalmi tőkét nem hónaponként, hanem heten"• ^"
gondolatokba merülten lovagolt haza este tevékenységének valóságos gyupontja, csak elbámul ként forgatják.
felé a slowcombei községházától, s mikor
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hogy mindent azon módon rendezzen bo, mint ama
bizonyos éjjel, és ő maga megmutatja neki, hogyan
Az arab sivatagot Afrikában e század olojén rabolta el holmiját.
egy hires, hallatlanul ügyes rablófónök nyugtalaA boy tehát ujolag ugyanannyi piasztert tett
nitá. A karavánokat rendesen kifosztotta, elany- az erszényébe, egy szintoly drága kardot és kafnyira, hogy utóbb maga a tartomány főparancsnoka, tánt akasztott a sátorfára, ugyanazon parancsot
a bey egész hadával lőn kénytelen ellene fölkere- adta ki az őröknek, hogy t. i. ha háromszor tapsol,
kedni. De sok ideig ez sem ment semmire. Salem paripáját vezessék elő, és azzal levetkőzve, ágyába
— ez volt a hires rabló neve — majd a boy háta feküdt.
mögött, majd meg előtte rabolta ki a karavánokat.
A különbség csak az volt, hogy ezuttal egy
Egyszer a bey egy puszta, futóhomokos térsé- éles tőrt vett kezébe és azt a takaró alatt készen,
gen üte sátort éjjelre, hadcsapata kellő közepén, és szemeit nyitva tartva, leste, várta a történenés kiadva parancsát, hogy senkit hozzá be ne dőket.
bocsássanak, a sátra aljában vetett ágyába lefeAz egész tábor már rég elcsöndesült, mindenki
küdt. Két ezer piasztorrel tömött erszényét ván • aludt, csak az őrök s a bey virrasztottak.
kosa alá rejtve, gyémántos drága kardját, gazdaA nagy csöndességben a legkisebb neszt, egy
gon aranyozott kaftánát a sátor közepén f ölnyuló szúnyog zöngését lohete hallani.
duezra akasztotta.
Egyszerro valami olyan halk neszt hall a boy,
Kora hajnalban fölkelve, sem az erszényt, sem mintha valami óriás kigyó csúsznék a száraz föa kaftánt, sem a gyémántos kardját nem leli. vényben, és valóban a mint a nesz felé néz, ugy
Dühösen sátora elé lépve, kérdi az őröket, hogy tetszett, mintha egypár szikrázó szem meredne rá
hova tették, s ki vitte el kardját, erszényét s kaf- a sárga homokból. Kigyónak ekkora szeme nem
tánját, és főbelövéssel fenyegeti az őröket, ha ki lehet, gondolá, ez valami csodálatos, eddig ismeretnem vallják az igazat.
len vadállat lesz, és tőrét készon tartá a védelemre.

Ki volt Salem?

— a tiszezer piasztort, mit jutalmul ígértél, tartsd
meg magadnak. Ez a ló, meg a kaftánod, kardod
erszényeddel együtt sokkal többet ér."
Azzal sarkantyúba kapta lovát és olvágtatott.
Mire a bey ámulatából magához tért és hadával
fölkerokedett, Salem már eltünt a messze pusztaságban.
F. Péter.

A királyi pár Zágrábban.
Horvátországnak Magyarországgal való kibékülése, az 1867-ben végrehajtott kiegyenlítési
műnek természetes kifolyása s betetőzése és egyik
biztositéka egyszersmind. Horvátország, mely századokon át békés egyetértésben élt az anyaországgal, részt vett dicsőségében és küzdelmeiben, az
oly hosszu történelmi kapcsolat szoros kötelékeit
nem szakithatta örökre el — egy félreértés s roszul felfogott érdekek miatt. A husz év, mely versengésünk s meghasonlásunk fölött átment, elég
volt, hogy mindkét féllel megismertesse valódi
érdekeit s kölcsönös kibékülésre készítse el a kedélyeket.
Magyarország a koronával is viszályban volt

kosságának szinét fogadják s tisztelgésöket a logkegyesebben veszik. A királyi pár mellett balra
közvetlenül a bán s mellette Andrássy ministerelnök áll. A trónmennyezeten Horvát-Szlavonországok czimere.
E fejedelmi körút nagy horderejü következményeit fejtegetni nöm tartozik itt reánk. Annyit
kimondhatunk, hogy a szivekbon nagy és mély benyomást hagyott az, s e benyomás a kiegyenlítés
állandóvá és őszintévé tételére és igy közvetőlog
a korona egységének megszilárditására nézve a
legüdvösebb befolyással lesz.

Nagyszerü mérnöki Tállalatok.
A Magyar Mérnök-egylet közlönyében érdekes összeállítását találjuk a földünkön jelenleg
munkában levő legnagyobbszerü mérnöki vállalatoknak. Érdekesnek tartjuk e szemlét, az embori
tudomány és ipar e nagy müvei fölött, mi is átvenni
s olvasóink elébe terjeszteni.
„Az óriási mérnöki munkák korszaka földün-

Az a valami ugy uszott a homok-fövony alatt,
mint valami kigyó a sürü füben. A mint a sátor
közepén fölnyuló duczhoz ért, ott eltünt, és már a
bey azt hitte, hogy csak képzelődött. De egypár
percz mulva az oszlop megül egy ember lép elő, az
ő kaftánjában és kardjával oldalán, és nesztelenül,
halkan ágyához közelit. A bey előtt most már
világos volt az egész. Ez ember kétségkivül Salem,
kinek csodálatos mestersége volt, hogy a fövényben ugy tuda kúszni, hogy abból csak a szeme és
szája látszott ki. A bey szive már hangosan dobogott s tőrét készen tartva, el volt szánva, hogy
védi magát és kiált, mihelyt a rabló netán személyét megtámadja. De az csak vánkosa alá nyult,
és pedig oly büvészi ügyességgel, hogy feje alatt
a bey legcsekélyebb nyomást sem érzett.
,„ Miután Salem az erszényt is kivette és zsebébe tette, a sátorból kilépett és háromszor tapsolt. A szolgák elővezotték a bey lovát és Salem
egy szökéssel a nyeregben volt.
De már erro a bey is kilépett sátorából, miután ugy véle, hogy az előadás ezzel végét érte.
„Hatalmas boy! — szólitá meg Salem a lóról,

tett elpárolgás következtében a csatorna nyitva
tartása kétségkivül biztositva van. Azonkivül még
a csatorna torkolata nagy védtöltések között is
vezettetett a nyilt tengerbe. Az emlitett párolgás
Egyptom éghajlatát, illetőleg száraz levegőjét és
szomjas földjeit, idővel egészen át fogja változtatni;
sőt előre látható, hogy ezen elpárolgás egyéb
öntözés nélkül is, képes leend utóvégre az egyptomi
Saharát végképon megsemmisíteni. Történjék bármily lassan, idővel mindenesetre történnie kell, a
mi az emberi ész és eszközök által határozottan e
czélra vezetett természeti erők láthatlan, do folytonos munkálkodásának valóban nagyszerü eredménye leend.
Angolország irányadó hírlapjai, könnyen magyarázható ellenszenvvel viseltettek ezen csatorna
épitése ellen, melyre Francziaország méltán büszke
lehet; s mivel nem sikerült előítéletük nyilatkozatával létesitését megakadályozni, kénytelenek
tévedésüket lassan-lassan elismerni; de még sem
hallgatták el azon régi mesét, hogy ezen csatorna
soha sem lesz jövedelmező. — Valószinü ugyan,
hogy a megnyitása utáni olső evőkben alig

A kiráyli pár a báni palotában Zágrábban.

A királyi pár Zágrábba érkezése.
Az őrök majd lerogytak lábaikról ijedtükben.
„Uram, hatalmas bey, mondák, sátorodba egy
lelket sem láttunk menni, de igenis láttunk tégedet
kaftányodba öltözötten, kardoddal oldaladon sátorodból kilépni, ezelött egy órával, és mint szoktál,
háromszoros tapssal jelt adál, hogy lovadat elővezossék, — arra fölültél és elnyargaltál."
Az őrök, a katonák, kik között elnyargalt,
mind esküvel erősítek, hogy ez igy történt, s hogy
senki az egész táborba nem hatolhatott, mert nem
egy embert, de egy madarat is észre vehettek volna,
mivel épen olső holdnegyede volt.
f A bey az egész tábort kivallatta, egypár őrt
karóba huzatott, de a titok nyomára nem jöhetett.
A történet csodája olyannyira fokozta a bey
kíváncsiságát, hogy egész tartományszerte kihirdette, miszerint ha valaki neki megfejti azt, miként
8 hova tünt ol ama bizonyos éjen pénze, ruhája s
paripája, lenne bár a megfejtő maga a rabló, ő, a
bey, a próféta szakálára esküszik, hogy nem lesz
bántása, és azonfölül tízezer piaszter jutalmat kap.
Pár nap mulva üzenetet kapott Salemtől,

modott, a melyeknek létesitéséhez akkoriban hozzáfogni bizonyára nöm mert. Kényes dolog volna
előre mondani, hogy a jelen korszak semmi nehézségtől vissza nöm rettenő szelleme által meginditott nagyszerü vállalatok befolyása folytán, minő
változásnak leend alávetve a nemzetek és uralkodók sorsa, hol fog csoportosulni a kereskedelem,
hol ősszegyülni a vagyon és birtok? — De, hogy
azok czélja, nevezetesen a világ közlekedési utainak egyengetése, az emberi nem olőhaladása, java
és boldogitására van irányozva, azt mindenkor
bátran állithatjuk.
A Suez-csatorna rövid idő mulva készen leend;
számos évi fáradságos munka, tömérdek akadályok
és csalódások közötti erélyes kitartás eredménye
az, mely Lesseps urnak s jeles munkatársainak
nevét méltán fogja megörökiteni. —Ezen csatorna
a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel, illetőleg az
Indiai-óceánnál fogja egybekapcsolni. Egész hoszsza Port-Saidtól Suezig mintegy 160 kilometer;
utjában a Mensaleh, Timsah tavakon és a jelenleg
még száraz sóstavak medrein vonul át, az egész
partvidék egyátalán oly lapályos, hogy az csak

ez idő alatt. S épen Horvátország volt, mely önállóság iránti ábrándokkal táplálva, az anyaország
ellen fölhasználtatott. Kellett tehát s a dolgok
belső logikája s ugy szólván erkölcsi rendé kivánta,
hogy midőn a koronával őszintén kibékült Magyarország, a testvérnemzettel s társországgal is
megkötötte az „uj szövetséget" — ezt a királynak,
az egyszerre magyar és horvát királylyá koronázott uralkodónak szivélyos látogatása a horvát
fővárosban, a királyné és a közös magyar miniszterek kiséretében, pecsételje meg.
Mint ment végbe e királyi látogatás , mily
nagyszerü, lelkesült s egyszersmind szivélyes és
meleg volt a fogadtatás, olvasóink részletesen
tudják, ismerik már. Midőn a zágrábi körut két
érdekes mozzanatának csinosan sikerült rajzát mutatjuk be, csak a szempontot akartuk egyszerüen
megjelölni, melyből ez ünnepélyes esemény tekintendő.
Egyik képünk a Zágrábba érkezés pillanatát
s az indóházban való lelkesült fogadtatást ábrázolja; mig a másik a báni palota nagy teremét tárja
föl előttünk, hol ő felségeik a horvát főváros la-

kön immár elérkezett! Sokan ugyan azon nézetben
vannak, hogy a kisebb mérvű mérnöki munkák korszaka már is lejárt volna, minthogy Európa vasutakkal, gyárakkal és egyéb mérnöki müvekkel
ellátva van, s minthogy amugy is majd minden
munka gépek által végeztetik. De ezen nézet a természet és emberi képesség hiányos ismeretén alapszik; mert naponként növekedő igényeinek kielégitésére uj és uj források nyilnak meg, a természet
kimerithetlen kincstárából, az emberi ész és leleményesség varázspálezájának hatása alatt. — A
mérnöki korszak olső időszakát csak akkor mondhatjuk befejezettnek, midőn minden völgy betöltve,
minden hegy átásva, szóval: minden közlekedési
akadály elhárítva leend, midőn az ember a föld
minden irányában kitüzött czélját a logogyonesebb
uton fogja elérhetni.
Azon módok és eszközök, melyek mintegy
hetven év óta az egészben véve csekély, de már is
elég nagyszerü vasuti hálózat és egyéb vállalatok
létesítése czéljából igénybe vétettek, egyszersmind
oly tervek kigondolására és létesítésére szoktatták
az embert, melyekről ötvon évvel ezelőtt alig ál-

mintegy 60 kilometer hosszaságban emelkedik fel
némileg a tenger szine fölé. — A csatorna mélysége
8 méter, fenék-szélessége 22 métor, szélessége a
viz szinen nagyobbrészt 100 méter, és csak helyenkint 58 metor. Az egész kiemelendő földtömeg
jelenleg 100 millió köbméterre bocsültotik; megkezdetett 1859-ben és megnyitását az 1870-ik azaz
jövő évro várják. Nem bocsátkozhatunk ez alkalommal ezen csatorna építésének részletesb loirásába, csak nehány pontot említünk fel czélszerüségének kimutatására.
Ujabb időben ugyanis egy igen kedvező
körülmény merült fel e csatorna jövőjének biztositására, mire Stephenson Róbert aligha számitott,
másként nem állitotta volna, hogy a csatornát nem
lehetend nyitva tartani, és hogy az nem lesz egyéb,
mint egy holtvizü mocsár. — Biztosan várható
ugyanis, hogy mihelyest a tenger vize az eddig
szárazon fekvő ugynevezett sóstavakba fog bocsáttatni, ezen roppant vizfelület olpárolgása egyedül
képes leend a csatornában jelentékeny folyást előidézni; és ha a csatorna torkolataiban uralgó árés
apály befolyása még oly csekély lenne, a fentérin-

fogja az egész befektetett tőkének kamatjait visszaszolgáltatni; de az is bizonyos, hogy forgalma
nehány év alatt roppant mérvben fog növekedni,
s hoo-y utóvégro ezen csatorna az áru-szálhtásnak
Keletről és viszont, valamint a nemzetközi közlekedésnek egyik főútja leend. Megemlítjük végre,
hoo-y a közlekedés e csatornán vontató gőzösök
által fog eszközöltetni, melyek a hajókat és egyéb
szállitási eszközöket Port-Saidnál vevén föl, azokat
a Vörös-tenger koleti torkolatáig fogják szállitani;
s ho»y a Vörös-tenger e szerint csakis a Suez-csatorna folytatásának leend tekintendő.
A Suez-csa torna vál összefüggésben áll azon
nagyszerü nemzetközi csatorna terve, mely az
Északi-tengert a Fölközi-tengerrel fogja egybekapcsolni. A Rajna, a Mosel és a Rhone egybeköttetéae képezendi ugyanis azon nagyszerü hajózási
vállalat alapvonalát, melyen a tengeri kereskedelem
árui az Északi és Atlanti-tengerből, valamint Közép-Európa tormékei közvetlen juthatnak a Suezcsatornához és a Keletre a nélkül, hogy » z 1 ' ) en
félszigetet a Biscayai tengeröbölben — megkerülniök kellene. Ezen nagyszerü terv ugyan mar
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XIV. Lajos korából való, és létesítése alkalmasint czikkének megjelenése után, egy uj társulat jolentcsak ogy jövő század számára van fentartva, — kozett a párisi tőzsdén, a „Nouvelle C. Anonyme
részleteinek kidolgozásával azonban Francziaor- des Chemins de fer de la Ligne d'Italie par le
Simplon," mely a franczia és svájczi kormány
szágban máris komolyan foglalkoznak.
A mont-cenisi alagút befejezésének határideje engedélyével működését már is megkezdette.
szintén ismeretes már, a mennyiben az, a mindkét
Az angol-indiai uj szárazföldi-közlekedési ut
irányban tapasztalt naponkénti olőhaladásnak kö- egyik kiegészitő része, a Dover és Calais közötti
zépszámaiból egyáltalán számitható; az ily számi- alagut terve, nem korülheti el figyelmünket. Egy
tás azonban csak is átlagos, és megközelítő lehet, az ügy érdekében alakult angol mérnöki bizottság
mert előre nem látható, mennyi hiba halmozódott oda nyilatkozott, hogy Dover és Calais összokötössze a két ellenkező irányu vonal viszonylagos tetéso legczélszerübben ogy alagut által volna
meghatározásában, s igy mindig kétséges marad e elérhető, mi végből, egyelőre egy kisebb mérvű
két vonal végpontjainak pontos egy bevágása; s meg- alagut épitése lenne a csatorna alatt a kellő mélylehet, hogy utóvégre egyik vagy másik irányt meg ségben megkísértendő, Franczia- és Angolország
kellend változtatni, s uj lejtők és görbék közveti- közös költségén. Meglehet, hogy ezen kisérlet kitésévol az összeegyeztetést helyreállitani; szóval a sebb-nagyobb részben sikorülond, bevégzése felé
befejezés határidejét napok száma szerint előro azonban az alagut beszakad, embert s költséget
meghatározni véleményünk szerint nöm'lehet. eltemet: a terv azonban oly nagyszerü, hogy ezen
Szintoly nohéz volna előre megmondani, mikor fog kisérletet talán még is megérdemelné.
a Mont-Cenisen át vezető Feli-féle vasut határA Dover és Calaisi csatorna áthidalása kedideje lejárni, minthogy az, az alagút áttörése, a vencz terve volt sok mérnöki dilletánsnak az ujabb
vasut helyreállítása, és a két vasuti vonal egybe- időben, s az pusztán mechanikai szempontból véve
kapcsolásáig, azaz: még több éven át jó szolgalat- nem épen lehetetlen, tekintettol azonban a csatornái
jára loond a közlekedésnek.
hajózásra, különösen éjen át, hullámzó és áradozó
A Mont-Cenis alagut a Páris, Lyon és Mé- tengeren, bármily o czélra vonatkozó hid tervét
diterranée nevü franczia, és az Alta Itália nevü nem tartjuk ajánlhatónak. Megemlítjük még azon
olasz vasuti vonalokat fogja egybekapcsolni. Meg- tervet, mely szerint a két tengerpartról körülbolül
kezdetett 1856-ban, Cavour alatt, a szardíniái öt angol mértföld hosszu töltések vezettetnének a
részén Bardonéche mellett, a szavoji, vagyis jelen- tengerbe, melyek végükön rakpartokkal vannak
leg franczia részén pedig Fournoauxnál, Modane ellátva, hogy azokhoz nagy gőzösök köthetnének
mellett Sz.-Michol közelében, s az tulajdonkópen ki, melyek a töltésen érkező vasuti vonatokat fedenöm is a Mont-Cenis hegyen, hanem a mellette zetükön felvéve egyik töltéstől a másikhoz szállítbkvő Grand-Vallon nevü hegyen hatol át. Az tanák. Ezen töltések épitése, a terv szerint, fegyenalagut egész hossza 12,200 méter, melyből a folyó ezok és a két ország heverő csőcselék népe által
év kezdetén készen volt 91(56 m., s igy még hátra- volna eszközölhető, s alig kerülne többe, mint a
maradt 3034 m., s minthogy az előrehaladás átlaga mennyit azok felügyeleto amugy is igénybe vesz.
naponként körülbelül 4 métert, vagy évenként
Az Atlanti-tenger tulsó oldalán Amerikában,
1500 métert tesz ki, az alagut áttörése két év szintén nagyszerü mérnöki munkák vannak készümulva várható. A fúrás és áttörés költsége, méte- lőfélben. A világ legnagyobb vasutja a Great Pacific
renként közönséges mészkőbon 5000, kvarezban Railway rövid idő mulva készen leend; ezon vasut
azonban 12,000 frankra rug.
az atlanti ésCsondes-ocean partjait fogja összekötni,
A fentemlitett két vasuti vonal között a köz- s New-Yorktól egyenesen Kaliforniába visz. Egész
lekedést ideiglenesen, mig a Mont-Cenis alagut hossza 5289 kilometer, melyből az ölött már készen
elkészülend, a Feli-féle hegymászó vasut közvetíti, volt 2320 km., a többi 2060 km. kiépítésében két
mély 1800 méter magasságban a tengor szine, és társulat osztozik. Utjában két nagy hegylánczon a
750 méternyire az alagút felett emelkedik át a Rocky Mountains és Sierra Nevadan megy át
Mont-Conisen. Hosszasága 77 kilométer, logna- 2000 méter (!) magasságban a tonger szine fele: t;
nagyobb lejtői aránya 1: 12, legkisebb görbéinek ogyik alagutja mintegy 600 méter hosszu.
sugara pedig 40 métert tesz. A vonatok St.-Michel
A Pacific vasut, megnyitása után rövid ideig
és Susa végállomások közt 4 egész 5 és fél óra tán hiányos, rögös, sőt veszélyes is lesz; forgalmáalatt közlekednek, és a vasut mult nyár közepén nak növekedésével azonban csakhamar egy másoadatott át a forgalomnak.
dik sinvonalat fognak azon lerakni, valamint minA Feli-féle vasut annyiban is nevezetes, mint- den javítást és tökéletesbitést is alkalmazni ugy,
hogy az nyitotta meg az ugynevezett angol-indiai mint az a Panama vasut építésénél történt; népes
utat a szárazföldön át, mely oz időben a világ városok fognak hosszabban koletkozni; a miveltség
közlekedésének egyik főutjává lőn, s melynek pont- és polgárosodás nyomban fogják követni. Ezen
jai: London, Dover, Calais, Mont-Cenis, Brindisi, vasut a világ nyugoti részébon oly nagy jelentőés Port-Said, a suezi-csatorna és azon tovább séggel bir, mint az alpesi alagutok és a Suoz-csatorna a világ keleti részében, Európában birnak.
Indiáig.
Azon közben ismét háromvj alagut terveztetett
A suezi földszoros sikerült átásatása egy
az Alpeseken át. A „Revue moderné" mult évi okt. nagyszerü terv kivitelére buzdította az amerikaikat,
25-iki számában egy igen érdekes czikk jelent meg mely rövid idő előtt még csak mint álomkép lebeFlachatödön urtól a franczia mérnök egylet elnö- gett szemeink előtt, s az a Panamai vagy is Darien
kétől, melynek czime: La Suisse et les Communica- földszoros átásatása. Az ujabb időben megjelent
tions Transalpinos; ezen czikkben az északi és lapokban olvassuk, hogy Amerikában a Darien szonyugoti Európa vasutainak összeköttetését esz- ros átásatása czéljából egy társulat alakult 100
közlő, és az Alpeseken átvezetendő alagutak és millió dollár tőkével, mely az Egyesült-Allamok és
átjárások vannak a közönség ölébe torjosztvo. Föl- Kolumbia köztársaság pártfogásával ezon nagyomlitvén abban a nevezett alagutak szükséges vol- szerü tervnek kivitele végett már az első lépéseket
tát, melyekot, ha Svájcz nem akarna, vagy képes megtette. Ezen csatorna oly széles és mély, hogy
nem volna kiépíteni, más államnak, olső rendben azon a legnagyobb tengori hajókat, a „Great
Francziaországnak kellene azt megtenni. Flachat Eastorn" kivételével át lehetend vontatni. A Darien
ur futólag elősorolja azon eredményeket, melyekre földszoros szélessége körülbelül 48 egész 110 angol
a tapasztalás a Mont-Cenis átfúrásánál gépek mértföld, azaz: 768 m.-től egész 1760 méterig tersegitségével eddigelé vezetett; s azt következteti, jed. Felemlitjük még azon tervet is, mely szerint
hogy jelontékonyebb vasuti vonalok tervezésénélés az észak-amerikai nagy tavak a Missisippivel,
létesítésénél hosszabb alagutak többé legyőzhotlen vagyis a nemzetközi tengeri hajózás a déli folyaakadálynak nem tekinthetők, hogy ezentul bátran mok hajózásával lesz egybekapcsolva.
mondhatni: nincsenek többé Alpesek!
Az imént felsoroltnagyszerü munkák és terA fentemlitett alpesi alagutak egyike, melyot vek fényes, kilátást nyitnak a mérnökök jövőjére
különösön Francziaország szeretne kiépitoni, n nézve.
SimplononAt vezettetnék 1300 méternyire a tengerMagasztos érzés vilanyozza fől az ember sziszine felett, hosszasága 12,980 méter, s a vasuti vét, ha széttekint azon munkák felett, melyeket a
összeköttetéssel együtt, Brieg és Isola közt 80 természeti erők közreműködésével eddigelé bevégmillió frankba kerül. A második alagut a St. Gott- zett, do még mennyivol több nagyszerü terv kivihardon át, mely már néhány év elött részletesen telére érzi magát ösztönözvo, ha számitásba veszi
felvétetett, 15,480 méter, költségo pedig Amstegg- azon roppant erőket, melyeket a természet rendeltől Biaseaig összesen 125 millió frankra rug. A kezésére bocsátott."
harmadik alagut végro leginkább Némotországot
érdekli, a Lukmanier hegyszoroson vezottetnék át,
1750 métornyire a tengerszine felett; hossza 1710
A suezi csatorna megnyitása.
méter, és Dissentis és Biasca közt 52 millió frankba
kerül. Mindahárom alagut, a Svájcz területére
A suezi csatornaásás munkálatainak története
eső összeköttetési vonalak költségével, és a vasutak a napokban ismét egy nngy fontosságu osoményteljes /elszerelésével együtt, egészben közel 388 nyel gazdagodott. A Közép-tenger hullámait most
jnillió frankba kerül. Kövid időközben, Flachat ur bocsátották be a csatornán az ugynevezett ,,Sós-
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tavakéba. E műtétei, melyet eddig mindenki
agyrémnek tartott, ma már bevégzett ténynyé lőn.
Azoknak, a kik elfogultan azt vetették szemére
Lesseps urnak, a suezi csatorna tervezőjének és a
munkálatok vezetőjének — mondhatnók lelkének,
hogy lehetetlent kisértett meg, most már nem
maradt egyéb hátra, mint megbánni elfogultságukat és igaztalan megtámadásaikat. Azon legujabb tudósitások folytán, melyekot oz alkalommal
olvasóinknak nyujthatunk, a csatorna végleges
megnyitását s a közforgalomnak a meghatározott
időben loendő átadhatását bizonyosnak tokinthetjük. Két hónap mulva Afrika szigetté lösz, és hat
hónap mulva a legnagyobb tonna-tartalmu hajók
is könnyen eljuthatnak a Földközi-tergerből a
Veres-tengerbe s kiköthetnek India vagy China
partjain.
A mily mértékbon a munkálatok előhaladnak,
épen ugy tünedeznok el azon különféle műszerek
és eszközök is, melyek a csatorna-ásásra szükségesek voltak, s maholnap már csak a fúrógépek fogják bevégezni azt, mit az emberi kéz elkezdett.
Oda, honnan a fellah-k a földet elhordtak, a Közép-tengor hullámai nyomulnak és a homoklapát
mindennap 16,000 köbméternyi földet takarít ol.
E fontos és elhatározó befolyású műtét volt
az, melynek I. Ismail, egyiptomi alkirály, azáltal,
hogy a mult hóban a munkálatokat mogtekintetto,
különös nagyszorüséget és fényt kölcsönzött. Már
a ezoromonia maga is elég hatásos és ünnepélyes
volt, s az uralkodó látogatása az egész vállalat
erkölcsi és politikai sulyát is nagyban emelte. I.
Ismail e látogatás alkalmával maga láthatta és
ítélhette mög a társulat hatalmát és erejét, a
leendő csatorna félreismerhetetlen jelentőségét s
azon példás rondet, mely ez óriási mű kivitelénél
uralkodik. Egyetlen ombor törhetetlen akaratereje
valóságos tündérszerü változásokat hozott létre e
vidékeken. A puszta megelevenülő Ott, a hol ezelőtt csak néha napján fordult meg egy-két karaván, jelenleg több mint 20,000 ember él, dolgozik
és lakik. A megélhetés, moly oddig ott lehetetlen
vala, most már nagyon könnyűvé lett, és ezt csakis
azon édesvizü csatornának lehet köszönni, melyet
e sivár vidékre vezettek. A századokon át parlagon
hevert pusztaság most bámulatos termékenységüvé
van átvarázsolva. Az alkirályt e gyors átváltozás
nagyon meglepte s maga meggyőződhetett a már
elért eredmények felől. — Egy uj tartomány ez,
mely kevés idő mulva ismét azzá lösz, a mi évezredek előtt volt, mikor azt még a termékeny
Gózen földének nevezték, s mikor az Egyiptom
leggazdagabb vidéke vala.
Az alkirályt az arabok mindenfelé roppant
lelkesültséggel fogadták. Örömkiáltások hangzottak mindenütt. „Isten tartsa meg őt!" — oz volt
az egyhangu fogadtatás, melyben mindon helység
szeretett uralkodáját részesíté. Oly őszinte lelkesedés volt az, melyot bármelyik fejedelem is méltán
irigyilhot, s meiy kitörölhetetlen emiékot hagy
annak szivében, ki ez őszinte lelkesültség tárgya
vala.
A fontos esemény színhelyén beláthatatlan
tömeg seregolt össze légyottra. A munka megkezdésére az alkirály adott jelt ogy diszes kioszkban,
melyet elfogadására készitettek. Az adott jelre
zúgva, bömbölve rohantak a Közép-tcngor szabadon bocsátott hullámai az oddig szárazon állott
„Sós-tavak"-ba. Egetvorő örömujjongások üdvözölték a fékvesztott hullámok diadalmas berohanását!
A mogindulás nagy volt és a benyomás mély;
mulhatatlanul szavakat kellett kölcsönözni annak
és a jelen volt mérhetetlen sokaság szive érzelmeit,
egyhangulag e három szóban tolmácsolá: Éljen az
alkirály! A fejedelem aztán visszatért Serapeumba,
hol a királyi gyorsvonat várakozott rá. Mikor
Lesseps ur oda ment az alkirályhoz, hogy látogatását megköszönje, I. Ismail egy papirt nyujtott át
neki, melyenenehány sor vala irva: „Távsürgöny.
Nubar basának Párisban. Épen most látogattam
mög a suezi csatornát s jelen valék, midőn a Középtenger hullámait a „Sóstavak"-ba bocsátották. A
nagyszerü munka iránt csodálattal s annak a meghatározott időben leendő bevégzéso iránt foltétlen
bizalommal telve tértem vissza Kairóba. — I.
Ismail."
A hogy Lesseps e sürgönyt olvasá, nagyon
meg volt hatva és hálája kifejezésére szavakat keresett. De ő Felsége nöm hag ott neki arra időt,
hanem karjait kitárva, szívélyesen keblére szoritá
az óriási mű teremtőjét. E meginditó jelenet az
egész udvar jelenlétében ment végbo, s mind az
alkirály, mind Lesseps ur szemei könyékkel valának telve.
I. Ismail bucsut vett, sajnálkozva, hogy nöm

nézheti meg a csatornát egész Salufig és Suezig.
A walesi herczeg Kairóba érkezése kényszerité
őt visszatérni, hogy magas vendégét fogadhassa,
de egyuttal azt is kijelentette, hogy közelebbről a
csatornát egész hosszában meg fogja tekinteni.
S. S.

Guyana nevezetesebb növényei é«
állatai.

lefelé, — ő tisztán hallotta még az evezőcsapásokat
is. Az őrt, ki arról mit sem tudott,jól összeszidták,
s meg is büntették a szolgálati kötelesség ilyetén
elhanyagolásáért. De a legközelebbi éjjel csakhamar kisült a tévedés, mire aztán a furcsa csendháborítót elnevezték „evoző"-nok. — Egy nevezetes
bogárral is megismerkedünk itt, a Prianis coroicorms-sal,mely aCanuku-hegységen lakik. E nagy
bogár fürészalaku csápjaival megragad egy-egy
faágat, moly néha majdnem kar-vastagságu, s akkor
a szélmalom gyorsaságával addig ropked körben
körülte, mig végre az egész ágat lefürészeli s azzal
együtt a földre pottyan.
Még az említetteknél is élénkebb érdokot
költenek bennünk azon kedves közlemények, melyeket Schomburgk útleirásában a „sziklai tánczos"-okról találunk.
„Midőn a hegységbon ide s tova bolyongtunk,"
— mondja egy helyen utazónk -- „egy egész csoportjára találkoztunk azon gyönyörü madaraknak,
melyekot a benszülöttek „sziklai tánezosoknak"
(Rupicola elegáns, németül: Felsenhahn, vagy
Felsenmannchon) neveznek, a mikor egyszersmind
e madarak hires tánczának is szemtanuja lehettem.
E madár-tánczról nokom az indiánok nagyon sokat

Schomburgk Róbert, a nagyhirü és tudományu német utazó 5 évig (1835 —39J tartózkodott
Guyanában és az Orinokó folyam vidékén, hova
őt az angol kormány küldte az ottani britt birtokok halárainak rendezése végett s más tudományos czélokból is. Hosszas működésével és mindenre kiterjedő vizsgálódásaival a természottudományok majd mindon ágát bővitette és gazdagította. Útleírása az o fajta irodalom egyik legbecsesebb és legérdekesebb terméke. Ragyogó irálya
lobűvölve tartja olvasóit s gyönyörü vázlatai tropikus illatot és tarka vegyületű színgazdagságot
lehollnek.
Az utazás Guyanában leírhatatlan nehézségekkel és veszélyekkel jár, hanem aztán mégis
minden fáradalmat és szen*
védést elfelejt a természetbúvár, mikor a leggyönyörűbb tájak elragadóan szép
látványa föltárul előtte a folyam egy-egy kanyarulatánál,
vagy egyik-másik dombocska
lombkoszoruzta homlokáról.
Könnyen felfoghatjuk a botanikus leirhatatlan örömét e
számtalan uj, szebbnél szebb
növény fölfedezése alkalmával. E rendkivüli növények
valóban oly szépek és nagyszerűek, hogy nekünk európaiaknak, fogalmunk is alig
lehet azokról. Ott van mindjárt a curuva-pálma, mely
szobb és nagyobb még a kókusz-pálinánál is; egy nevezetes utricularia-faj, melyet
Schomburgk „ Humboldt "nak nevezett, — óriási kaktusz-növény ez, melynek korülete 6 láb; törzso 10 lábnyira emelkedik föl, mielőtt
egyenesen fölfelé álló ágakba
oszlanék szét, s ez ágak némelyike 40 lábnyi hosszu, — ogy
szóval az egész fa egy óriási
karos gyertyatartóhoz hasonlit, melynek lobogó lángjai
megannyi bibor szinü virágok. Ott van továbbá a bertholletia, e brasiliai diófa,
melynek törzse 80 lábnyira
emelkedik, mielött ágakat
bocsátana ki magából. S hoo-y
a szebbnél szebb, tarka virágú
és kedves illatú fákat ne is
említsük, ott van végül a növényvilág csodája, utazónk
büszkesége és gyönyöre, a
Nortonféle csö-kut.
Victoria regia (Euryale amazonica) , a világ legszebb vízililioma, melyet
Schomburgk roppant mennyiségben látott a guya- beszéltek már azelőtt is, de én az egészet mesének
nai folyamoktól s főképen a Borbicetői alkotott tartottam. Már hallottuk némi távolból azon csicsergő hangokat, melyek a rupicoláknál oly savizmedenezékben lebegni.
játságosak, s vezetőim közül kettő intett nokom,
A hírhedett méregfáról, az ur<m-ról, mely- hogy nagy óvatossággal minél közelebb lopózzam
nek mérgét a bonszülöttok oly nagy mértékben azon helyhez, mely az úttól ogy kissé félre a tánhasználják vadászatok és háborúk alkalmával, czolók gyűlterét képozé. A különös tánczterem átszintén bővebb tudósításokra találunk Sch. mü- mérője mintegy 4—5 láb lehetett; minden fűszál
vében. Ha o roppant orős, aloe-szerü méregből el vala távolitva, s e mellett a föld oly sima volt,
egy szomerkét teszünk bár a legjelontéktolonebb mintha csak emberi kozek lapogatták volna ol. E
sobbe is, nehány porcz mulva görcsös vonaglások térben egy madarat láttunk tánczolni és ugrálni
állanak elő s legfeljebb 10 percz alatt a halál bi- köröskörül, mialatt a többiek remekül adták a lelzonyos. A mint egy urari által megölt állat bon- kesült bámulókat. Ekkor a tánczoló kiterjoszté
czolásánál tapasztalták, minden vér a mellüregbe szárnyait, fejét büszkén fölveté és farkával, mint
volt összotolulva, ugy hogy a vérerekben, szivben a páva szokott, egy kört kerekített maga körül;
és tüdőben egy cseppet som találtak. S pedig, ha e azután kevélyen lépdelt ide g tova, körmeivel a
mérget beveszi az ember, épen semmit sem árt, földöt kaparta s ugrálva járdalta körül a tánezhesőt bizonyos lázak ellen orvosszerül is használják. lyet, mig végképen kifáradván valami különös
E vidékek nevezetes állatai között feltűnők hangot hallatott s a tért másnak engedte át."
az 5 láb 9 hüvolyk hosszu és 14 hüvelyk vastag»Ily módon egymásután hárman próbáltak
ságú sajgóczok (angolna-faj); továbbá egy különös szerencsét a szinpadon s a legbüszkébb önérzettől
béka, melynek brekogő hangja elannyira hasonlit vonultak ismét vissza társaik közé , melyek a
az ovezőlapát rendszeres, ütomszerü locscsanásá- tánezhelyet körülvevő bokrokon tanyáztak. Tiz
hoz, hogy ogy fiatal ember az utitársaságból, e sa- kakast és két jérezét számláltunk meg ott. Hanem
játságos zajtól meglepetve, az Essequibo melletti a mint vigyázatlanságból egy száraz ágra találtam
állomás parancsnokának nagy lelkendezve adta lépni, annak recsegő zajától rögtön felriadtak — s
tudtára, hogy az éjjel több csolnak evezett a folyón egy percz alatt oda volt az egész tánczoló társa-

ság! Az indiánok, minthogy o madarak szép bőreit
nagyon sokra becsülik, szorgalmatosán kutatják
az ilyen mulatóhelyeket, s a bokrok mögé rejtőzködnek nádpuskáikkal és megmérgezett nyilaikkal,
és ott várják be a tánczosokat. Mig a táncz egészen el nem kezdődött, az indián sem nyúl fegyveréhez, de ha tánczra kerekedtek, annyira neki adják magukat kedvencz mulatságuknak, hogy ötöthatot is le lehet lőni közülök, mig a többiek észre
vennék a dolgot és elrepülnének; sőt párosodáskor, a mint mondják, 3—4 százat sem nehéz
elejteni, mert olyankor a kakasok összetartóbbak
s a táncznál minden ügyosségöket ki akarják tüntetni, hogy szeretett jérczéik vonzalmát mintegy
azáltal is még jobban megnyerhessék."
^___ Sámi Lajos.

Norton cső-kútja.
Norton csőkút-készitési rendszere az amerikai
és abyssiniai háborúk alatt igen czélszerünek bizonyult be s mostanában már földrészünkön is kezd
elterjedni mindenütt. Az a gyorsaság, melylyel
egy ilyen kutat a földbe lebocsátani s ujból tovaszállitani lőhet, a kútnak az a megbecsülhetetlen
sajátsága, hogy a vizet nem
zavarja fől, sőt inkább a legnagyobb tisztaságban tartja
meg, végro az egész készüléknek igen könnyü szállíthatósága ogyik helyről a másikra, és az egész eljárás egyszerü volta Norton találmányának elvitázhatlan gyakorlati beesőt biztosit. A készülék
egy, a végén mintegy két lábnyi terjedelemben, átlyukgatott vont vascsőből áll, melynek hegye aczélból vagy sárgarézből van. Ezt a csőt egy
hengorcsiga által felvont kos
segitségével, mely egv vaskapocsra esik lo, a földbe verik.
Mihelyt a belől fogakkal ellátott s csavarhengerek segélyével keményen a csőhöz erősített kapocs a csőnok földbe
hatolása alkalmával a fenékhez közeledik, rögtön lecsavarják azt a csőről s fentebb
ismét hozzá erősítik. Épen
igy a hengereket is fentebb
alkalmazzák, ha egy vagy
több csőtoldatot csavarnak
az elsőhöz. Mikor aztán a cső
víztartalmú réteghez ért, a
tisztító szivattyút is hozzá
erősítik, s mihelyt a felszívott
viz elég tisztának mutatkozik, az állandó szivattyút veszik elő 8 kész a kut. A tisztító
szivattyú a homokot és szortemállott földet hozza fől,
mely a cső körül rakódik lo,
és igy mintegy tartályt (roservoir) képez a cső átlyukgatott vége körül. 1 '/4 hüvelyk átmérőjü csövek egy
óra alatt gyakran 60, 2 hüvelyk átmérőjüek néha 120 akó vizet adnak. Ha
nagyobb átmérőjü csöveket akarnak lebocsátani,
akkor az úgynevezett accumulatort (földhalmozó,
föld összenyomó) használják, melynek lefelé ható
folytonos nyomása 10—50 angol tonna sulylyal
nehezül a csőre, mi által annak yisszalökődéso
biztosan mög van akadályozva, mikor a nehéz
sulyok ráüt. A szivattyú igen egyszerüen van
összeállitva s nagy vízmennyiségek fölemelésére
is alkalmas. Képünk e szivattyút ábrázolja.
íly csőkutak már Pesten is kaphatók, a szabadalom-tulajdonos Schulhof? képviselőjénél Heim
H.-nál, régi posta-utcza, l l . sz.
Ez érdekes kutak szerkezetének bővebb ismertetésére később még visszatérünk, annyival inkább,
mert hazánkban, különösön az alföldi homoktalajban e kutak különösen használhatók s kétségkivül
el is fognak terjedni.

Egyveleg.
** (A zsidók Európában) a legujabb statistikai
kimutatás szerint kövotkezőlog vannak elosztva:
Lengyelországban minden 7 lakosra esik 1 zsidó,
Ausztriában 33-ra esik ogy, Oroszországban 42-re,
Hollandban 52-ro, Törökországban öl-re, Némot-
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országban 105-re, Belgiumban 333-ra, Olaszor- ben jelcnkeznok Lengyelországban, s utána mindszágban 412-re, Angliában 446-ra, Francziaor- járt az osztrák-magyar birodalomban.
szágban 463-ra, Svájczban 595-re, Svéczia- és
** (Gyapjubevitel Európába.) \ mult évben
Norvégiában 664-re. A zsidók e szerint legsűrűb- 868,000 göngy gyapjú hozatott tengeren át Euró-

A magyar íudom. akadémia nagygyűlése.

UJ

Akadémiánk ez évi nagy-gyülési ülései f. hó
11-én kezdődtok s 17-én végződnek be az ünnepélyes közüléssel. Az akadémia csendes s többnyire
zajtalanul munkás életében egész éven át csak ez
a nehány nap szokott élénkebb, pezsgőbb életet
mutatni. Ilyenkor feljő a vidéki tagok, kivált rendes tagok, egy része is, s most is itt látjuk, csak a
nevezetesebbeket emlitve: Haynald érsek, tiszteleti tagot, Ipolyi, Nagy János, Török József rendes tagokat; a helybeli tagok is a szokottnál
nagyobb számmal jelennek meg; jutalmak — köztük évenkint más-más tudomány-szakból a nagyjutalom is, — osztatnak ki, s végre a tagok választása történik, a mi iránt mind az akadémiai tagok,
mind az irodalom közlönyei s a közönség leginkább
látszik érdeklődni. Az idén mindezekhez még egy
nevezetes érdek is csatlakozik. Az alapszabályok
nagyon is meg voltak érve arra, hogy gyökeres
reformon menjenek át, s ismét egy tekintélyes
lépés tétessék velök a haladás ösvényén. Mint
mindennek, az alapszabályoknak is megvan a
magok történeti fejlődése. A harminczas években,
az akadémia alakulása első éveiben csak gyenge
csirája volt bennök annak, mi két vagy három
átalakitás lépcsőjén csak máig is fejlődött belőlök.
Most már mondhatjuk, közel állanak egy szabadelvü demokratikus s épen azért életerős szervezet
igényeinek eléréséhoz, bár tagadhatlan, hogy egypár lépést még kell tenniök a czél teljes elérésére.
De megjő majd az is a többi után.
Azonban menjünk sorban.
Ápril l l . és Í2-ikén az ogyes osztályok értekezletei s ülései tartattak. Ezek készítik elő a nagygyülés anyagait: számba veszik a pályamü vekre
beérkezett bírálatokat, kimondják a jutalmazás
vagy nem jutalmazás iránti ajánlatot, uj jutalomkérdéseket vitatnak és állapítanak meg s tagokat
ajánlanak, titkos szavazattöbbséggel azok közül,
kiket az egyes tagok már előre irásban ea indokolva ajánlottak volt. Az idén a történelmi osztály
azon inditványnyal lépett a többi osztályok elé,
hogy mivel az alapszabályok megváltoztatása ugy
is küszöbön van, a azok az osztályok berendezésére
és a tagválasztás módozataira nézve is lényeges
változtatásokat hoznak be, — ez évben választások
egyáltalában no történjenek. Az inditványt még
egy osztály feltétlenül elfogadta; a harmadik maga
ugy sem akarván tagokat ajánlani, egyszerüen
tudomásul vette; három osztály azonban nem fogadta el s ajánlott tagokat. Három levén három
ellenében, a kérdés a nagygyülés elébe került, moly
főleg azon indokból, mivel a még meg sein hozott
törvény visszahatólag pressiót nem gyakorolhat, a
választás mellett nyilatkozott. Egyébiránt, a mint
a választások később kiütöttek, mindnyája közt
csak egy van, mely az ujabb szabályok által igényelt y 3 többséget nöm ütötte mög, s csak a régi
szabályok szerinti egyszorü többség aegiso alatt
lett meg; a többi mind2 3 , sőt legnagyobb részben
annál is jóval nagyobb többséggel lőn megválasztva.
Az osztályok bevégezvén teendőiket, 13-ikán
kezdetét vette a nagy-gyülés. Ez első nap, a már
érintett választási vagy nöm választási kérdés eldöntésén kivül, a jutalmazások ügye volt a napirend.
/. Nyelvtudományi osztály: 1. Marezibányi-dij
az igeidők, módok mikénti használatáról; 40 arany;
az osztály nagy méltánylással emel ki és dicsér
mög egy pályamunkát, melynek jeligés levélkéje
felbontatván, kitünt, hogy szerzője Szarvas Gábor.
2. A 2-ik Marczibányi-dijra egyetlen pályamü érkezett be, mely nöm fogta fel s nem oldotta meg a
kérdést, e szerint nem nyert jutalmat. 3. A római
irodalom történetére (hölgydij) beérkezett egy
pályamunka, szintén igon gyönge. A jutalom nem
adatik ki.
//. Bölcsészeti osztály: Egy pályakérdés volt
kitüzve: bölcsészeti kézikönyv hölgyek [számára,
a melyre beérkezett pályamunka sem pálya-dijra,
sem kinyomatása nem ajánltatik méltónak. A jutalom nem adatik ki.
///. Történeti osztály: 1. Nagy jutalom 200
arany. Horváth Mihály Magyarország történelme
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pába;és pedig: Ausztráliából491,000,La-Platából
234,000, a Jóreményfokról 141,000.1867-ben a behozatal 733,000 göngy volt. ö t év óta az ausztráliai és a capvidéki ötszöröződött.

IV — VI. 'kötetének itéli oda nomcsak mint a vábbi részen sem lesz lényeges változás, megérintmaga nemében nagybecsü és páratlan munkának, jük a főbb reformokat, melyeket o munkálat az
hanem egyszersmind mint olyannak is, mely egy a akadémia kebelében létro hoz.
történettudománynak szentelt élet búvárkodásaiLegfontosabb szerintünk az igazgató tanács
nak gyümölcso, s melynek megkoszorúzásával épen szervezete. E nagy méltóságú testület eddig a tuez iránti elismerésének kivánt kifejezést adni az lajdonképi tudós akadémiától hermethice elzárkóakadémia. — 2. Az 50 arany Marczibányi-dij felett, zott, többségében konzervativ elemekből állott, s
mely mindig a nagyjutalom mellék jutalmát képezi, hozzá az akadémia, tudományos czéljai kivitelére
vita keletkezett. Az osztály ugyanis nöm itélte oda csak esedezőként járult és vajmi sokszor utasittaa jutalmat egy munkának, hanem kettőt ajánl. tött el rideg non possumussal, melynek még indoHunfalvytól „A magyar birodalom természeti viszo- kolása som tartatott méltónak. Ezentul az igaznyainak leirását és Nagy Ivan családai I X — X I I . gató tanács 24 tagból álland; 12-tőt ezok közül az
köteteit, miután többszörös szavazás után az osz- akadémia maga választ, saját belsőtagjai közül,
tály szavazata e kettő közt egyenlően oszlott meg. 12-tőt maga az igazgató tanács (benne a 12 akaAz osztály azon elvi kérdés miatt nem egyezhetett démikus is) az akadémia körén kivül álló oly férmög, hogy Hunfalvy munkáját a tagok egy része fiakból, kiktől az akadémia java és disze öregbea természettudományhoz, más része pedig a törté- dését várhatja, áldozatkész alapitói sorából stb.
nelemhez kivánja sorozni.
Igy az akadémia minden ügyeire az akadémia saElnök b. Eötvös József hosszas és kimeritő ját bofolyása, és pedig döntőleg, meg van nyerve,
vita után felteszi a kérdést: Hunfalvy munkája a s az igazgató tanács megszünt egy idegen testület
természettudományi vagy históriai osztályba soroz- lenni az akadomia feje tetején.
tassék-o? Nagy többséggel a kérdés oda döntetett
Nevezetes reform alá jőnek az osztályok és
el, hogy Hunfalvy munkája a históriai osztályba ülésezéseik. Az eddigi 6 osztály helyett csak 3 lesz.
nem tartozik. Miután a kérdés ekképi eldöntése Egyik a nyelv és széptudományi, másik a bölcséután absolut többsége Nagy Iván munkájának nem szeti, történelmi és társadalmi (eddig törvénytuvolt, az ügy visszaküldetik az osztályba, hogy dományi néven), s harmadik a mathematikai és
döntse el: kinek adassék ki a Marczibányid-ij, természettudományi. Minden osztály havonként 3
(Utólag az osztály Nagy Iván munkáját ajánlotta, ülést tart, az összes akadémia havonként egy öszs a Marczibányi dij ennek oda is itéltetett a nagy- szes ülést; s igy az eddig 4 havi ülés helyett ezengyülés által, al4-ki ülésben.) — 3. A Gorovo-dijra tul 10 lesz; vajha a tagok munkássága is ily
„Magyarország czimere és szinei" beérkezett ogy arányban emelkedjék. Minden osztálynak külön elpályamü, mely jutalomra ajánltatik. A jeligés nöke lesz a tiszteleti és titkára a rendos tagok solevélke felbontatván, kitünt, hogy szerzője Jancsik rából; az összes akadémiának egy főtitkára, s
(Ivánfi)Ede. —4. A hölgyek dijából kitüzött kér- jegyző helyett ennek segéde. Az anyagi ügyek indésre „Görögország államrégisége" 3 pályamunka tézésére pedig ogy igazgató lesz, pénztárnok nem,
érkezett be, melyek kőzül jutalmat a 2-ik számu mert az akadémia valamely pénzintézet által fogja
nyert, melynek jeligés levolo felbontatván, kitünt, vagyonát kezeltetni, a mit ismét csak helyeselhehogy szerzője Poór Antal gymn. tanár Nagy- tünk.
Szombatban, ki az általa nyort jutalmat felajánlja,
Nem kis fontosságu előlépés a levelező tagokhogy az leendő kamataival, mint uj jutalom tüzesnak
döntő
szavazattal felruházása saját osztályaiksék ki az Egyptologia mai állásának leírására. Az
ban.
Nehány
osztály e jogot már eddig is előleakadémia éljenzéssel fogadja az ajánlatot s átteszi
gezte,
de
alapszabályilag
a lev. tagok még saját
tárgyalás végott az osztályhoz.
osztályaikban sem birtak eddig más, mint csak taIV. Mathematikai és természettudományi osz- nácskozó szavazattal. Inditványoztatott, hogy a
tály:!. A hölgy ek dijából kitüzött növénytanra be- lev. tagok a teljes akadémiában, s nevezetesen a
érkezett pályamunkák közül nyertes lett az, mely- tagválasztásban is szavazattal ruháztassanak fől.
nek szerzője dr. Soltész János tanár (lapunk mun- De ezt az akadémia szervezető lehetetlenné teszi;
katársa).
a tiszteleti és rendes tagok száma meg van hatáVégül még az osztályok tagajánlásai olvas- rozva; a levelező tagoké nincs, s több mint három
tattak föl, előleges tudomás s a választó tagok annyi, mint a más két rondbelioké; igy a levelező
tájékozása végett.
tagok szavazata által a rendeseké teljesen nullifikálAz ápril 14-ki ülés a tagválasztássál kezdő- tatnék. Befolyásuk mind az ügyekre, mind a vádött. Ez következő oredménynyel történt meg.
lasztásokra biztositva van az osztályukban birt
A nyelv és széptudományi osztályban: Tisz- szavazati joggal.
teleti taggá választatott Szabó Imre, kanonok és
Az akadémia eddig egyszerü átalános többminiszteri tanácsos 17 szavazattal 13 ellenében; séggel ^választotta tagjait; ez legtermészetesebb
rendes taggá: Szász Károly lev. tag, 27 szavazat- dolog is, minden választás a világon igy történik;
tal 2 ellonében; külső lev. taggá: Klein Gyula, a a franczia akadémia 40 halhatatlanját is igy vá„Dráma története" czimü óriási mű szerzője, mely- lasztják. Ezentul az osztályok 2/ szótöbbséggel
3
ből eddig 6 roppant kötet jelent meg, de mely Í4 ajánlanak s a teljes akadémia szintén
% szótöbbkötetro van tervezve, s minket különösen érdokel, séggel választ. Ez nem egyéb, mint a legalább
mert szerzője hazánkfia, és mórt művében a ma- V -nyi kisebbség vétója, a nem elég tetemes több3
gyar drámának is kellő tért s figyelmet szentelend. ség
ellen; s látszólag legalább minden esetre igazKlein 22 szavazattal választatott 6 ellonébon. — ságtalanság. Do ha az eddigi választások eredméA törvénytudományi osztályban csak külső leve- nyeire tekintünk, opportunusnak kell e szigort
lező tag választatott: dr. Engel Ernő, berlini jog- vallanunk. Nagyon is könnyedén lettek eddig
tudós, hires államgazdász és statistikus, 25 szava- akadémiai tagokká az emberek; s inkább maradjon
zattal 3 ellenében. A történelmi osztály is csak ki ogy érdemes ember talán egy-két évig, mint
külső tagot ujánlt, Dethier Antal, Konstantinápoly- bejusson tiz olyan, kiről mindon ember azt kérban élő franczia tudóst, ki a Korvina koroséso ügyé- dezi : ki az?
bon nagy szolgálatot tett akadémiánknak, s a kryA rendes tagok idősbjei eddig fizetést húztobulosz-codexot is az akadémia utján adta ki ;
tak, 500 és 300 forintot. Bizony kevés; de nem
meg is választatott 26 szóval 3 ellen. A természetjutott több, s ez is a 40 rendes tagból csak 18-nak
tudományi osztályban mogválasztattak: levelező
jutott. Ezektől, kik már élvezetében vannak, nem
tagokul: dr. Hirschler Ignácz a kitünő szemész,
is veszik ol. De ezentul ülés-pénzt fognak kapni a
23 szóval 8 ollenében és dr. Say Mór jeles vorendes tagok. Helyes. De még helyesebb volna
gyész, 22 szóval 7 ollón; külső lov. tagúi Ascherfelolvásaik után dijaztatniok a tagoknak, mert a
son P., a berlini kir. muzeum növénytani osztápuszta megjelenés az ülésben, annak elején vagy
lyának őro s joles botanikus, 9 szóval 7 ellenében.
végén egy negyed órára, még nem használ az akaA bölcsészeti és mathematikai osztályok ez démiának. Aztán az üléspénz rendszere, a vidéki
tagokra nézve hátrányos, igazságtalan. E pont
úttal nem ajánlottak tagokat.
A választások bevégeztével az alapszabályok még e perczben nincs eldöntve.
Im, az akadémia alapszabályainak főbb reuj tervezető vétetett vitatás alá. A 14-ki ülés a
munkálatnak csak mintegy felén ment át, de lé- formjai.
Az uj jutalom-kitüzésekot, valamint az ünnenyeges változtatás nélkül fogadta el a tervezetet.
Lapunk sajtó alatt lösz már, mire a 15-ki ülés a pélyes közülés leirását is csak jövő számunkban
tárgyat bevégzi; de azon reményben, hogy a to- adhatjuk.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 16-ik számához 1869. ápr. 18.
Irodalom és művészet.

küldeni kéri. Előfizetési dij 1 ft, aranyos diszkötésben 2 ft. Hat előfizetés után tiszteletpéldánynyal szolgál.
** (Uj zenemüvek.) Táborszky és Parsch nemzeti zenemükereskedésében megjelent: 1) A hazai
fiatal zenekedvelőknek kevésbbé nehéz, és oktató
változatok egy magyar népdal felett: „Bo van az
én szűröm ujja kötve;" zongorára átirta Egry
János zenekarigazgató, ára 50 kr. — 2) „Sopronmegyoi követválasztási induló;" zongorára szerzé
Munczi Lajos, ajánlva hg. Eszterházy Pálnak; ára
50 kr. — Továbbá ugyanott megszerezhető Pongrácz József kolozsvári zenész legujabban megjelent 5 csárdása, u. m. „Kozália-csárdás" gróf
Bethlen Rozália k. a.-nak ajánlva (ára 40 kr.);
„Ágnes-csárdás," b.Bánffi Ágnes k. a.-nak ajánlva
(ára 60 kr.); „Czeczil-csárdás," b. Bánffi Czeczil
k. a.-nak ajánlva; „Aurélia-csárdás," gr. Bethlen
Aurélia k. a.-nak ajánlva; „Ádám-csárdás," b.
Bánffi Ádámnak ajánlva (ára 40 kr.); „Szeret az
én rózsám igazán," csárdás.

— (Gyulai Pál) kitünő irónk, lyrája 20 évi
termékeit egy kötetben rendezi sajtó alá. Az irodalom közlönyei örömmel üdvözlik szándékát s
méltán. Gyulai aránylag keveset irt, de jót és részben kitűnőt. Költeményeit mély érzés, erős szenvedély s képzelődés jellemzik. Néhány dala eleven
ecsettel festi a forradalom utáni hangulatot; s
akár a hazaszeretetnek, akár a szerelőmnek vagy
családi érzelmeknek ad hangot, mindig orő és valódiság nyilatkozik minden sorában. A kötetet egy
5 íves költői beszély fogja kiegészíteni, mely a
forradalom után közvetlen következett évok társadalmi életéből van meritve. A közönségnek előre
élvezetet Ígérhetünk e gyűjteményből,melyre most
csak a figyelmet akartuk fölhívni.
•* (A képzőmüvészeti társulat uj kiállítása)
megnyilt sok uj és érdekes festménynyel. A nagy
terem bejáratával szemközt van fölállitva b. Ergglet nagy olaj-festménye, mely a királyt ábrázolja
lóháton, koronázási diszöltönyben a királydombon,
midőn sz. István kardjával az ünnepélyes vágást
Kb'zintézetek, egyletek.
teszi. E festményről irták a bécsi lapok, hogy
Ergglet a jobboldalra festette véletlenül a kardot,
** (A magy. tud. akadémiában) a természettani
de önnek nyomát som lehet látni. A kép ára 5000 osztálynak f. hó 12-én b. Eötvös J. elnőklése alatt
frt. Szintén Ergglottől van a „Megmentés" is, tartott ülésében Haynald Lajos kalocsai érsek,
melyen viharzó tengert látunk, távolabb sülyodő tiszteleti tag, tartá székfoglalóját, ogy részt olvashajót s az előtérben elalélt leányt, s fölötte egy ván a bibliai növényekről irt nagy munkájából.
nagy ebet. Than Mór jeles ecsete több nagy fest- Feltünő már azáltal, hogy tiszteleti tagok nem
ménynyel van képviselve. Ezek közül három oltár- igen szoktak székfoglalót tartani és épen szakértekép: „Sz. Erzsébet," „Péter és Pál" életnagyságu kezések által. De jelentékeny a munka is, melyalakokkal, „Sz. 'Czeczilia." Ez utóbb kisebb és jolos ből az érsek felolvasását tartá. Nálunk az iro-mű, bájos angyalokkal, erőteljes szinekkel; minde- dalom ezen ága még oddig teljesen parlagon áll.
nik a művészi oltárképekhez tartozik. Marké Annyival érdekesebbnek tartá tohát az értekező a
Ferencztől kellemes, vonzó modorban festett élet- bibliai növények magyarázatát, a rendelkezésére
képeket láthatunk, ezenkivül nehány tájképet, va- álló sogédszerok segélyével minél teljesebben meglamint Mar&o'Károlytól, Molnár Józseftől, Ligetitől, irni. Pompás rajzokat készittetett minden determiTelepytb'l. — Az uj darabok közt még érdeke- nált növényről, nomcsak a növényt magát tüntetve
sok Brodszky Sándor tájképei. Valentiny, ki elő tiszta és hű szin és festés által, hanem egyszersPárisban tanul, több festvénybon mutatja be tehet- mind a vidéknek is tájképét nyujtva, melyben találségét. Ujházytól egy nagy csendéleti festményt ható. A myrrha, melyről épon most olvasott, egyike
emiitünk meg, mely gyümölcsöket ábrázol. Schu- a legkevésbbé ismert növényeknek. Négy ezer év
berttől 8 vizfostmény van, melyek a svájczi alpesek óta használják oz illatos növény-nedvet, s az újabbrészleteit ábrázolják. — Á társulat utolsó választ- kori tudósoknak mindössze néhány évvel ezelőtt
mányi ülésében elhatározta, hogy mindazok, kik a sikerült fölfedezniök azon növényt, melyen terem.
jelen sorsolásra sorsjegyekot vesznek, azon kedvez- Egy dél-arábiai kis cserje izzadja ki mézga gyaményben részesülnek, hogy minden egyes sorsjegy nánt e kedvelt balzsamot. Régen az arab karavánok
előmutatása mellett a tárlatot dijtalanul látogathat- által, ma Bombayn keresztül jut az európai keresják, s eképen az eshető nyereményeket megtokinteni kedelembe. Ama kis cserje azonban ma is csak
alkalmok nyilik.
igen kevéssé ismeretes. Az értekező csak egyetlen
száraz
ágát látta Münchenben; virágait még nem
** (Jókainéhoz) levelet intézett a nemzeti
ismeri.
A jelenvoltak nagy érdekeltséggel hallgatszinház igazgatósága, kérvén, hogy ne váljon meg
a színháztól, melynok egyik fődisze és büszkesége. ták, s általános éljenzéssel zárták be ezen igen
" (Várhidi Sándor), a budai népszínháznak könnyedén s eleven tollal irott értekezést. — Utána
kedvelt „Bem apó"-ja, az októberben megnyitan- Kubinyi Ágoston értekezett a „temetkezésekről."
dó belgrádi szinház művezetője leend. A magyar A miket elmondott, ismerve vannak átalánosan.
szinészet oly eröt veszt benne, kihez szép remé- Haynald érsek kérésre fölvállalta, hogy a nagy
gyülésen is olvas munkájából.
nyeket lehetett kötni.
— (,A pest-budai könyvnyomdászok önképzö** (A magyar irók segélyegylete alapitó és
egylete,) mint kiadó-tulajdonos, előfizetési fölhivást évdijas tagjaihoz.) Van szerecsém értesiteni a
bocsájt közre a buda-pesti sajtó munkásai közt, a „Magyar irók segélyegyletének" alapitó és évdijas
nyomdászat és az azzal rokon szakmák közlönyére, tagjait, hogy az egylet pénzeinek kezelése az igazmely havonkint háromszor „Tipographia" czim gatóságnak ápril 6-án hozott határozata következalatt, május hó l-töl kezdve jelenik mög. — A lapot tében a magyar földhitelintézetnek adatott át.
Buschmann Forencz fogja szerkeszteni, kihez inté- Fölkérem ennélfogva az egylet tisztelt alapitóit s
tézendők a lap szellemi részét illető küldemények. évdijas tagjait, hogy mind hátralékaikat, mind folyó
(Lakása : ősz-uteza 20. sz.)
kamat- vagy évdij- illetményeiket jövőre mindig a
= (A „Természettudományi Közlöny") 4-dik magyar földhitelintézet pénzügyi osztályához (Pesfüzete megjelent. Tartalma: „A forrasz-csői kísér- ten, bálvány-uteza 5. sz.) méltóztassanak beszolgálletek újabb haladása", dr. Szabótól. „A wielicskai tatni, moly föl van hatalmazva, hogy őzen illetmébaleset" dr. Krennertöl. „Apró időzök mérése" nyek átvételét az egylet nevében nyugtatványozGreguss Gyulától. „Lélek és rémjolenotok" Volly- hassa. Pesten, 1869. ápr. 10. — Gyulai Pál, titkár.
tól. „A nitro-glicoryn." „A német könyvtárak."
** (Honvédsegélyezés.) A belügyminiszterium
Dr. Krennernek a vielicskai baleset okait és kö- keblében 1867-ben alakított honvédsegélyző bivetkezményeit ismertető joles czikken kivül, ki- zottság befejezvén működését, érdekes kimutatást
vált az utóbbi két tárgyra hivjuk fel az olvasók tesz közzé az illető adatokból. A honvédsegélyző
figyelmét, melyek közül az előbbi egy újabb lőpor- alapra befolyt: ő Felségük 100,000 darab arany
szerü, de ennél 15-szörte erősebb folyékony re- ajándékából,(beváltva): 589,000ft., kamat 29,085
pesztő szerről, a második pedig általában az euró- frt., adakozásokból: 155,028 frt., s igy összesen
pai könyvtárak állapotáról nyújt érdekes adatokat. 773,113 frt. Ezenfelül befolytak még alapítványok
Ezeken kivül o füzetben még végül több apróbb és időszakos adományok 5—10 évre. Segélyezésért
közlemény foglal helyet. — E derék folyóiratot 25",156 honvédogyén folyamodott s 170 bizottmáSzily Kálmán, a természet tud. társulat titkára nyi ülésben ezek közül 6731 egyén itéltetett seszerkeszti, s előfizetési ára egy évro 5 frt.
gélyzendőnok. Kiosztatott a fennebbi összegből
/
** (Imrefi János) előfizetést hirdet egy kötet 771,202 frt. s igy még maradt 1909 frt., mely ösz' költeményére; mint felhívásában igéri, a diszes szeg a még beváltandó alapítványok és időszakos
•' kiállitásu kötet, mely mintegy száz költeményt fog adományok hozzácsatolásával mint tartalék-alap
tartalmazni, május közepén mulhatlanul megjele- további segélyezésekre tartatik fenn. Megemlitjük
nik. Az előfizetési pénzokot legfeljebb május 15-ig még, hogy segélyeztetett: 2 tábornok, l l ezredes,
Heve alatt az Első magyar egyesületi könyvnyom- 15 alezredes, 59 őrnagy, 189 százados, 173 főhaddába (Pest, 3 korona utcza 18. sz.) bérmentve be- nagy, 217 hadnagy, 785 altiszt és 3113 közvitéz.

' Egyház és iskola.
** (Aranymiséje alkalmával) a pápa szerencsekivánatukat kapott az angol, orosz, würtembergi, porosz uralkodóktól, a spanyol királynétól,
az asturiai herczogtől, a mexikói császárnétól, a
toscanai nagyherczogtől, valamint a Rómában képviselt fejedelmektől.
** (A vallás- és közoktatási miniszter) intézkedett, hogy az 1868-ikéviLIV.tvezikkbon megállapitott polgári törvénykezési rendtartás, miután
folyó évi junius l-jén már életbe fog léptetni,
azon jogtanulók számára, kik e folyó tanévben a
jogi tanfolyamot bevégzik, a még rendelkezésre
álló időszak alatt a magy. kir. egyetemen s jogi
tanintézetekben azonnal előadassék, s hogy ehhez
képest a folyó tanév végével tartandó birói államvizsgálatoknál a jolöltek az uj perrendtartásból
vizsgáltassanak meg.
** (Báró Eötvös József) a m. k. egyetem orvoskari tanártestület tagjait értekezletre hivta össze,
az egyetem részére szükségelt tudományos intézetek
tárgyában. Az értekezlet ebbeli működését befejezte s javasolja, hogy a szóban levő intézetek
három csoportban építtessenek. Az első csoport
3515 •°-ön a koródákat és az ezekkel legszorosabban összekapcsolt kórosztályokat foglalná magában. Az egész 350—400 ágyra számitott kórház
lenne, a szükséges tanhelyiségokkel ellát vá. Ideiglenesen itt helyeztetnék el a szülde is, de legnagyobb
nyomatékkal ki van emelve, hogy ennek számára
külön épület emelése szintén a nem halasztható
dolgok közé tartozik. A második csoport 1004
négyszög ölet igényel s magában foglalja azon
tanintézeteket, molyokben a tanitásra hulla kell,
milyen: a leiró boneztan, kórodai előkészítői sebészet, törvényszéki orvostan, sebészkórodai műtőintézet és terem a hullákon való szülészeti gyakorlatok részére. A harmadik csopor 2616 négyszögölet
vesz igénybe, s az ország-uton, a régi füvészkert
telkén foglal helyet, a következő, intézetekkel:
állattan, növénytan, ásványtan, természettan, menynyiségtan, kézi csillagda, élettan, elméleti orvostan, általános kór- és gyógyszertan, természet- és
vegytan, a sebészek számára. Az igényelt összes térmennyiség 7135 négyszög öl.
** (Második zsinagógát) szándékozik épiteni
Pesten az izr. hitközség, se szándékát bejelentette
a hatóságnál. Ez uj imaház a könyök- és retekutcza közt fekvő Massanek és Meixnor-féle házak
telkén fog épülni.
** (A vallás- és közoktatási miniszter) Görög
Gyula póttanárt a pesti főreáltanodánál a bölcsészettanban , Verédy G. Károly v. gymnasiumi
tanárjelöltöt a neveléstanban leendő bővebb kiképezhetés végett egy évi tartamra a berlini tud.
egyetemre küldötte, az utóbbinak egyszersmind
kötelességévé tette az ottani Paedagogium tanulmányozását.
** (Egyházak segélyezése.) Az alsó Őrsi helv.
hitv. egyháznak, a tihanyinak 300 frtot ongodélyezett ő Felsége, a prot. egyházi czélokra szánt
összegből.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A honvédség félszerelése) czéljából hirdetett pályázatnál egy bécsi lap távsürgönye szerint már megtörtént volna az eldöntés és nyertes
lenne Vécsey nagykereskedő, ki egy brünni consortiummal szövetkezett e végett.
** (A fiumei kereskedelmi- és iparkamara)
Andrássy miniszterelnöknek ottlétekor egy emlékiratot nyujtott át a magyar-horvát tengerparton szükséges kikötő-épitkezések tárgyában, molyokre az 1869 —1871-ki háromévi cyclusra felosztandó 200,000 ftnyi összeg volna elöirányzandó.
Ezen összegben bonfoglaltatnak a már kész, vagy
a központi tengorészoti hatóság által megkezdett,
s a befejezéshez közel ért épitkezések föntartás!
költségei is; továbbá az uj kikötő-épitkezések
Fiuméban, Martincsizzában, Buccariban, Portoreban, Noviban és Szelczeben.
** (Az erdélyi vasut építésénél) elfoglalt angol mérnökök szerte járnak már Erdélyben, s
egyik főhadiszállásukat Medgyesen ütötték fel.
Meg vannak akadva idegen nyelvünkkel s szeretnének oly tolmácsokat fogadni, kik angolul, magyarul és románul tudnak.
** (Egy consortium), La MotteThoophil belga
mérnökkel élén, ajánlatot tett Buda városának,
hogy a Gellérthegy ogy részének lehordásával
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utat készíthessen a Dunától a déli vaapályáig.
Nevezett consortium a Dunapart szabályozására
is kötelezte magát. A consortium e napokban
nyujtotta bo terveit a budai hatósághoz.
— (Beküldetett.) A jégbiztositási évszak küszöbön levén, figyelmeztetjük a t. gazdaközönséget, miszerint a „Pesti biztositó-intézet" Szétküldte
már ügynökeihez idei jogdijszabályát, moly a folyó
évre is föntartja a biztositó-felek irányában azon
kedvezményt, hogy a rendes díjtételek 10\'„-át leengedi, s az a kötvény kiállításakor azonnal leszámításba is vonatik. A „Pesti biztosító-intézetnek"
s közönség irányában előzékeny eljárása egyik
tanúbizonyságául tekinthető az is, hogy a felek
kényelmére váltóval való díjfizetést ie elfogad, a
különösen hogy a károkat gyorsan fölvéteti és
fontosán és teljesen megtéríti. Mindennemü biztositási ügyekbon készségesen szolgálnak fölvilágositással és közbenjárással az ország minden jolontékeny helyein létező intézoti ügynökségek.
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szer; elragadta egész'Bécset. Annál nevezetesebb,
mert Bécsben eddig keveset tartottak Liszt szerzői tehetségére. Most Pestre várjuk, s itt hir szorint koronázási miséjét fogja előadatni.
** (Liszttel együtt) Pestre fog érkezni egyik
legkitünőbb zongoratanitványa: a i7 éves Leitert
György is, kinek előadó művészete a bécsi zeneértőket igen meglepte.
** (Gorove István) kereskedelmi miniszter
Arvamegye bobrói kerületében or3z. képviselővé
megválasztatott. A bobrói az ország egyik legnagyobb választó-kerülete, hol mintegy 4000 választó volc beírva^ a pártok eddig ott élesen álltak
szemközt és az első választási napon összeütközés
történt, de most mindkét párt egyesült s egyhangulag választották meg Gorovét.

rök Sándor Sopronm. B. Bánffy János Tordam.
Rimanóczy Ferencz Kassa. Gorove István Árvám.
Baloldaliak: Berke József Vatm. Halász Boldizsár Pestm. Tisza László Tordamegye.

HIRDETÉSEK.

Nemzeti szinház.

Péntek, ápr. 9. „Malcrarmet hölgy." Vigj. 6 Mr. Irta
Shakespeare; ford. Lé>ay.
Szambát, ápr. 10. „Lammermori Luria." Opera 3 felv.
Zenéjét szerz. Donizetti.
Vasárnap, ápr. l l . „Galilei." Dráma 3 fely. Irta Ponsard; ford. Paulai.
Hétfő, ápr. 12. I I I . olasz operai elö»dásul: „Fautt."
Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Gounod.
Krdd, ápr. 13. Ugyanaz.
Szerda, ápr. 14. ,,'jDelita." Dráma 3 felv. 6 képben. Irta
Feuillet Oct. ford. K. Zenéjét szerz. líontaubry.
Csütörtök, ápr. 15. V. olasz operai előadásul: ,tA. kt= (A kassai követválasztáról.) ezt irják ne- gyeneznö " Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Donizetti.
künk: A győzelem mind az utolsó pillanatig kétes
voít. A balpárt eleitől az utolsó negyed óráig mindig többségben volt, sőt délben 194-gyel volt több— Tasnád. Sz. L. Gyönge kísérletek. A balladában
ségbon. De im a sors kereke megfordult, s a Deák- nyoma sincs a költői alakitásnak; üres és érdektelen előadás
párt, bár halálos küzdések között,'győzelmot aratott. krónika-modorban. Gabi bácsi elkoptatott eszme, egyetlen
A szavazás rpggel kezdődött s este 9 órakor végző- vonás sincs uj benne.
•f (A közi. miniszterium) a közuti vaspálya— Pr&t. M. B. A király szelleme sem jobb az előbb
dött bo. — K. J.
társulatnak engedélyt adott egy vonalra az ülló'iküldöttnél. Nem közölhető.
4
4
^
(Csernátony
Lajos)
lapja
élén
értesiti
a
utról a Dunáig ea onnan Kőbányáig.
— KisnjgzÁlfáfl. H. L. Az előbbi levelet megkaptuk,
J (E napokban iratott alá) Brassóban a pos- „Nagyváradi Lapok" szerkosztőjét, hogy sajtó de már akkor a lap sajtó alatt volt, s igy az izenet benns
taszerződés, a román s a magyar kormány meg- pört indit ellene. Minthogy a „Nagyváradi L."-at maradt. A czikksorozat eddig az irt ok miatt késett. Jöré
számunkban megkezdjük közlését.
hatalmazottjai között. Gervay osztálytanácsos e nem olvassuk, csak később Írhatjuk meg a sértés
— S.-Patnk. Dr. S. J. A küldeményt vettük. A »ee- .
mibenlétét.
czélból személyesen lement Brassóba. Ezon szermdlyes találkozás reményének örülünk. — Gratulálunk !
**
(A
belügyminiszter)
Csongrádmegyét
rabződésnél fogva a román fejedelomségokbon a posta— Selmecz. F. L. A vád, melyet czikke czáfolni
közlekodést az ottani kormány fogja eszközölni. lókra, rablógyilkosokra, azok bűntársaira, bűnré- igyekszik, olyan, hogy ellene épen annyi példát és tényt
Az oda szóló küldomények Brassótól kezdve már szeseire, orgazdáira, és gyujtogatókra nézve to- lehet felhozni, mint mellette. De jobb általa inkább, munkásságra buzditni, mint tagadása által valóban tétlenségbe
romániai postakocsi által fognak tovább szállit- vábbi 1 évro rögtönbiráskodási joggal ruházta fel. ringatni, arra bizony hajlandó fajunkat.
—
(Halálozások.)
Pestmogye
ogyik
legrégibb
tatni Bukarestbe.
— - ÍVornberK. G. J. A lap iránt intézkedtünk i számítisztviselője, Nyáry Lajos főszámvevő, ki közel tunk Ígéreteire. Levelet is szivesen vennénk.
ötven évot töltött a megye szolgálatáben e hó 9-én
— N -Varad. Sdr. J—f. A nyár csak oly gyönge, mint
elhunyt. — Alsó-fohérmegyei főbiró és törvény- az előbbi. Először meg kellene tanulni magyarul, hogy az
ff (Brassó mellé) a Czonk-hegyre szobrot széki elnök Árkosy P. Lajos 28-án életének 45-ik ember magyar költő lehessen.
— A bün. Eszme van benne, dé nincs elég világosság
állitottak volt az oroszok. Ez most leomlott. Ér- évében meghalt.
dekes följogyeznünk, hogy e leomlásban mennyire
** (Pénz-sikkasztás.) Pár héttol ezelőtt egy
segitettek az időnek a székelyek. Egész hallgata- budai postahivatalnok nagyobb pénzösszeg ellogon ugyanis közmegegyezéssé vált, hogy valaki pása után megszökött. Az esőt következő. Sok év
csak fölmogy a Czenkre, addig le ne jöjjön, mig előtt gróf Nádasdy Ferencz kalocsai érsek 40,000
490-dik sz. f. — Loyd S a m u t ó l
ogy követ ki nem húz a muszka szoborból. Meg is frtot hagyott egy felállítandó országos tébolydára,
(New-Yorkban.)
tette valamennyi.
s ez összeg azóta 117,500 ftra szaporodott, melyet
(A párisi világkiállitáson második dijat nyert feladvány.)
** (A koronázási domb ügye) annyi viszon- most a káptalan—megnyílván az országos tébolyda
tagság után még mindig nincs véglog oldöntvo. — e hó 4-kén százezer frt értékü kötelezvénybon
Sötét
Most újból azt irják, hogy a közgyülésen inditvá- s 17,500 frt bankjegyben a postán elküldött. A
nyoztatni fog meghagyatása, mi, ba ol nöm fogad- bankjegyek eltüntek. A vizsgálatból kitünt, hogy
tatnék, akkor áthordják a városliget azon pont- az egész összeg megérkezett, s a gyanu egyik hivajára, hol 1865-ben a gazdasági kiállitás tartatott, talnokra esett, ki Kalocsán mint szentszéki irnok is
s mely azért nevezetes, mórt ennek meglátogatása működött. Hanem a hivatalnok eltünt. Kár, hogy
ő Felsége által képezte tudvalevőleg a kiegyezési novét nem hozzák nyilvánosságra.
processus első jelenetét.
** (Vasuti szerencsétlenség) történt az Irsa és
** (A királyné) 12-kén este Gödöllőre lovapilisi állomás közt. A sineken feledtek egy tehorgolt és ott hált. 13-án reggel 5 órakor elindulván
kofsit, s ez összeütközés folytán a baziás-pesti 6-ik
Gödöllőről, hétkor már ismét Budára visszaérkeszámu személyvonat kisiklott a sínekből. Az utazett. Délután háromkor a tiroli daltársulat mutatta
sok közül szerencsére senkinek sem esett baja, —
be magát ő Folsége előtt, ki legnagyobb érdekeltde a szolgaszomélyzotből szenvedett három ember
séggel hallgatta a czithorát, talán mivel ő maga is
könnyü sérülést. Pestről azonnal segély vonat ina legjobb czithera-játszók közé tartozik.
dult a szerencsétlenség helyére, az utasok átszáll** (Király ö Felsége) f. hó 12-én fogadta
tak, s a vonat három órát késett.
Bécsben az olasz király főszertartó mesterét s hir— (A „Hazánk s a Külföldi-len) Irányi Istlik, hogy a két fejedelem kölcsönös látogatása feván ú r , visszatérvén az eperjesi „Erdei lak"
lett folynak a tárgyalások.
** (Sonnaz o'asz tábornok tiszteletére) disz- ügyére, Tompának általunk közlött jegyzetét apoazoinlére vonult ki a bécsi helyőrség. Király ő Fel- krifusnak nevezi. E gyanusítás elleneben megjea
b
e
d
e
f
g
b
ségo a tábornoki kar kiséretében lóháton, Rudolf gyezzük, hogy a közlő neve alatta volt közleményünknek
,
s
nála
az
eredeti
kézirat
bármikor
Világos.
koronaherczeg kocsin jelentok meg, Sonnaz táborVilágos indul s az 5-dik lépésre mattot mond.
nok pedig két hadsegéde: Martini Cigala gróf és megtekinthető a kételkedők által. Amit Irányi ur
Riuizi báro kiséretében. Egy óra hosszat tartott a a dologról ir, azzal Tompa állítását n^m czáfolja
defi'iruzás, mely idő alatt a nagy számu közönség meg, ha ugyan a zavaros előadás értelmét jól veA 485-dik számu feladvány megfejtése.
bámulta az ősz haju, napsütött olasz tábornok és hettük ki.
(Blumenthal Oskártól.)
hadsegédei tarka egyenruháját.
Világos.
Sötét.
Világos.
Setét.
** (1. Napoleon) századik születésnapja a jelen
1. Bc8—b8
Kd3—c4: 1. Bc8—b8
Hb6—c4:
év aug. 15-dikére esik. A mostani császár ezt az
2. Vhö—döf
H b 6 - d 5 : 2.Fb7-e4+
Kd3-e4:
3. Vh5-f5matt.
3. Fb7—a6 matt.
által akarja megünnopeltetni, hogy az első császár
(Ápr. 1-15.)
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
még élő hareztársai nagyobb nyugdijt nyerjenek
egész életökre. Lesz valószinüleg egyéb nemzeti
Jobboldaliak: Tanárky Gedeon, Wagner Fri- — Miskolczon: Czenthe József. — Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Londonban:
ünnep ia.
gyes Szászváros. Grazer Frigye3, Binder Lajos Gorgias Viktor. — Csákváron: Kling Iván. — PeUcsén:
# (Liszt Ferencz) „Erzsébet" oratóriuma Medgyesszék. Gr. Kálnoky Pál Bereczk. Dr. Patru- Rády György. — Karczagon : Kacsó Lajos. — S.-A.-UjksBécsben valóságos diadalok közt adatott elő két- bány Gergely, Daniel Márton Erzsébetváros. Tö- lyen: Stern Mór. —A pesti sakk-kör.

Ax «talauo»an jénak •lUaicrt

Yix által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

melyek által a búi tökéletesen elxáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos »zerkeaettl » finoman lakkozva 16 ft.
Késmflietek, melyek minden árnyékfzékhec alkalmazhatók, a mely által a lég.
Tonal éi búi tökéletesen eltávolittatik, darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháxtattam fel.
Egéazen teljéi és diszes Angle»-eb víztartóval, porcsellán-csészével erós horgany-érczból siiláid gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnvékszékhez
könnyen alkalma»ható, helyben általam fóUllhva egyévi jótállás mellett 30 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

Szerkesztői mondanivaló.
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TARTALOM.

H E T l - N *, P T Á R
Hónapi- és
hetinap

Katholikus és protestáns
naptár

Április

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Április (ó)

IjárR.

Na P
hossut

kél

Hö Id

nyüg.

hossza

ó. P- ó. P f.
18 Vasár C 3 S K . J O Z S . O I . CS Jub. Ap. 0 E 5 Eutich
7 Böjt
.5 9 6 50 103
19 Hétfő Tódor, Emma 5 Emma
8 Félböjt
7 György
S 6 6 52 117
20 Kedd Győző vért.
Sulpitius
8 Prochoru*
9 Ódám
5 fi 6 53 131
21 Szerda Anzelm vért.
Oda
10 [hal. m.
9 Eupsichiui
5 3 6 54 145
22 Csőt. Kájuj és Sőtér
Leonida*
l l Böjt Illés
10 Herodos
5 1 6 55 159
•_>:$ Péut. Adalbert (Béla) Béla
12
l l Antipui
5 0 6 57 174
György
4 58 6 58 189
12 Terentius
a-t S«om. G/örgy rért.
IS S. 3. per.
Hold változásai . 1& EWi negyed 19-én 4 ÓT*. 22 portakor.
f.
28
29
30
31
32
33
34

P
2ft
24
22
21
19
18
16

kél

nyüg.

P- ó. P- <5. P28 9 45 regg.
5 10 51
1 1
8 este
1 47
7 1 14 2 32
33
2 28 8 8
S 44
15 3 45
5 5 3 4 15
•

•

Bedekovics Kálmán (arczkép). — Erini. — A Pap tava
(vége). — „Az idő pénz." — Ki volt Salem? — A királyi
pár Zágrábban (két képpel). — Nagyszerü mérnöki vállalatok. — A suezi csatorna megnyitása. — Guyana nevezetesebb
növényei és állatai. — Norton esókutja (képpel.) — Egyveleg.
— Tárház: A magy. tudom, akadémia nagygyűlése. — Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyhie ea
j iskola. — Ipar, gazdaság kereskedés. — Köziekedé*. — Ifi
Iu j'%? — Megválasztott képviselők. — Nemzeti szinháa. —
| Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
I Felelőt werkwztő: Hagy Miklós. (L. migyar-ut«m 21. m.)

KAROLY,

Dr. Grossmann, szem- es fölorvos Pesten,

Mi ujság?

Megválasztott képviselők.

meil- s tüdőbetegek számára,

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

SAKKJÁTÉK.

'fi

SCHNEÍBIÍÖI NOVEÜT-ALLOP

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögée, mellszorongás, elnyálkáaodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTÉN: Tfirök József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a vácii-uton,
Thalmajer A. és társa, — Ogzet«zky
F.,— Schirk J., - és Gerhardt A. uraknál.
B U D Á N : Sehwarxmeyer J . gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst P. J
Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-6y6rgyön. ötvös P.
Attüódon: Sperlagh J . gy.
Korin öcason : Draskóczy gy.
gygy
Baján: Klenautz J .
Karolyfehérvár: FischerÉ.
Voga é« RuppSopron
Brassóban: Gyertyánfy, Fa- Kabinban: Stojánovics.
gömbölyűk vagy négyszögnek, melynek alkalmazása által a füst a konybábűl 9 lak
recht.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-Ujhelyen:
Deutsch J .
bick és Jekeliüs gysz.
helyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft
Lugoson: Arnold J .
Battonyan: Biguio K.
Sasvár: Mücke A gy.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Belgrádon Nicolacovies test. Médiáson: Breiner K.
Segesvár: Misselbacher J .
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ü l ő kádak a legerősebb
Beszterczén : Dietrich és Mosonban. Pranter J. gyaz. Serajevoban. Gyuleka N.G.
horganvérczből.
Miskolczon: Spuller J .
Sziszeken: Kubányi F.
Fleischer.
G f " Ufoderateur «* petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Mitroviez: Krestonoshics A Szombathelyen : Mitterkészlet • legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Brassóban : Fabick Ed.
mayer gyógysz.
Marosvasárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R.
Csáktornyán: Kárász A.
Munkácson: Gröttier L.
Cüúton: Borsay F. gysz.
gyógysz.
353(11-12)
bádogos-mester.
Debreczenben: GöltlN. gy. Mohácson: Kógel D.
Siklóson : Nyers S. gysz.
Nagybányán: Horacsek J . Szathináron: Juracsko D.
Raktár: rózvatér Z. sz. a., a varoshaza mögött.
Deésen: Krémer S.
Dettán: Braunmüller J . gy.Nezsiderben: Fuchs J .
Szent-Miklóson: Hahi^chka
Devecserben: Hoffmann B. Nyltran: dr. Láng E.
P. gyógysz.
Eszéken: Kawilowicz gysz. Nyíregyházán: Hönscb Ede Szarvason: Réthy V.
Eperjesen: Zsembery Ign.
gyógysí.
Szentesen: Eissdorfer G. gr.
Érsekujvár: CoclegnerIgn. Nagy-Becskereken: Nedelés Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth
Egerben: Wessely gysz.
kovics és Haidegger.
gyógysz.
Eszéken : Thürner fiai
Nagy-Kanizsán : \V elis eb
József-tér 11-ik szám alatt, Grosz-féle házban.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Dessáthy gyógysz.
és Lovack gyógysa.
Rendel hétköznapokon délelőtti 11—1 és délután 3—4 óráig. — Szegé-1 Győrött: Brunner F.
Nagy-Károly: Schöburl C. Tordán: Welits és Wolf.
ínyek wámára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban.
480 (3—12)
Gyulán : Lukács gysz.
jNagykikinda: KomkaA. J . Tatán: Niertit F. gysz.
Torftk-Szent-Miklós: PilHaczfeld: Hagelschtnidt V. Nagyváradon: Janky A.
losz M.
Hátszegen: Matesy B.gysz. Nagyszombatban: PantotTrencsénben: Simon A. gy.
Ipolyságon: Mikulási T. [ schek K. gyógysz.
Unghvártt: TelenÜy gysz.
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ik szám) meg- Jánoshazán : Kuna gysz. j Orosházán : Vangyel M
Benesch P.
Jolsván : Maleter gysz.
[ Pancsován : Graff gysz.
jelent és minden könyvkereskedésben kapható:
Kaposvárit: Schröder J.gy.jPécsett: Kunz Nándor.
Újvidéken: Schreiber F.
Kőszegen : Strehle gyat.
~
Posegán: Balogh gyógysz. Varaimon. Elizár gysz.
Károlyvartt: Benich J
{Putnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Váczon: Tragor A.
gysz. és Spatay A.
és Dussil gysz.
Varazsdon: Halter gysz.
Kassán: Eschwig E.
Rosnyón: Posch J. gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Késmark: Genersich C. és A. Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony: Ivanovics és fia.
és
Kecskeméten: Papp M.
Humán: Milutinovitz S.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Karánsebesen: Weber A. gy. Rékáson: Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMáik.
Károlyfehérvártt: Fischer Szász varos : Sándor R. gy.Zsámbokrét: Neumanu M
Ed. gyógysz.
| Szabadkán: Hofbauer I. gy. Zentán: Wuits testvéreknél

Közlekedés.

li

«gészen tri8*n erkexatt

TÖRVÉNYEK

hivatalos rendeletek gyüjteménye,
a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva.

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Kiegészitő jegyzetekkel.

'

'

Legjobbféle

Szerkeszti

tyúkszem-tapasz,

ÖKRÖSS BÁLINT,

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

hites ügyvéd és magyar királyi igazságügyminiszteri titkár.

Hét nagy 8-rétü füzetben 3 ft. 50 kr.

8 B T Ezen gyüjtemény füzetei külön is kaphatók u. m.:
Elsö fűzet; 1 — 34. sz. 1867. február 17-től május l-ig . . 50 krajczár.
Második főzet: 35—70. «z. május 5-től junius 14-ig . . . 50
Harmadik füzet: 71 - 9 1 . sz. junius 14-től julius 9-ig . . 50

Negyedik füiet: 92-103. sz. augusztus 8-tól szept. 10-ig . 50
Ö t ö d i k füzet: 1 0 4 — 1 2 0 . sz.szeptember 26-ig
H a t o d i k füzet: 1 2 1 — 1 3 3 . sz.október 17-ig

.

.
.

.
.

.
.

. 5
.5

Hetedik füzet: 134—159. sz. deczember végeig

468

0
0

50

BECKER KAROLY V.

(5-6)

kész fehérruha és rövidáru kereskedése
Pesten, fehérhajó-uteza 1. sz.

a „fehérhajóhoz" czimzett szállodába helyeztetett át,
(ezelött Servitatér 5. sz.)
Ajánlja magát mindennemü fehérruha és ágynemű készítési rendelések elfogadására. A franczia módszer szerint testi mérték után gyakorolván a szabást, elvállalja
a hibás szabásu ingeknek megigazitását. Ajánlja nagy választású készleteit hölgyek,
urak, leánykák és gyermekek számára, rumburgi, hollandi, irlandi s kreasz vászon- és
szines nyári ingekben, ugy szinte minden nagyságu gatyákban lépésben varrás nélküli
lovagló alsó nadrágokban, és különösen czélszerü egyvarrásu férfilábbeliekben. Nemkülönben nagy mennyiségben találtatnak készen a legujabb divatu nói ingek, nadrágok és háló-öltönyök. Egyszersmind ajánlja varró- s kötő-ezérna, kötő- és himzőgyapot, varró-selyem, len- s gyapot-szalag, pólya, selyem- s gyapot-pertli, — gyapot,
ezérna- s selyem-fúzó — varró-, himző-, kötő- s horgoló-tű — hajtü és gombostű, s
gyuszu szerelvényét, kötött s horgolt kis gyermek fejkötő s öltönyök, női és férfi
Harisnya és minden ebbe vágó eszközök a lehető legjutányosabb áron kaphatók.

Raktára a cs. kir. kizár. szab. F0G-P1PIRMK
Fáczányi H. gyógyszerésztől Pesten

rheumatikus fogfájás

ellen.

Dr. Behr ideg-extractusa,
az idegek erösitésére a a
70 kr.

test edzésére ára

486 (1—6)

DorSChmájolfij, valódi gyógyszer
Lobry és Parton-tól ütrechtben, a skn faiak
s bórkütegek sat. gyógyitására. Egv üveg
ára 1 ft.
•»

Stíriai Síuh-Iiíivasi-iiöwüvnedv
mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinái Geseízgebung" bringt in IVr. 48 vom 27.
November 1866 fiber „Schneebergs Kráuter-AHop" Folgendes:
„Der aua AlpenkrSutern bereitete ,,Schneebergs KrSuter-Allop" dea Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheier in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe eia
vorzügliches Unterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei einpfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, búim Lungen-Katarrh, dem Keuchhugten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besSnftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit günstigem Resultate angewendet."

Főraktár: B I T T N E R GYUliA. gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Eloflzetési felhívás

Jogtudományi Közlöny
1869. évi folyamára.

ELÖFIZETÉSI FELTÉTELEK:
Évnegyedre (ápril—juni)
Félévre (ápril—szeptember)
H á r o m negyedévre (ápril—-deczember)

. . . . . .

3 forint.
( j )(
9 >f

a ^ T Január l-töl kezdve teljes számu példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
(3—8)

. A „Jogtudomány! Közlöny" kiadó-ím aía!a
' ,

(Pest, egyetein-utcza 4. sz. a.)

221

Türsch F.-nél

Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.
<$)KF~ Összeállitott menyasszonyi
készletek 400, — 600, — 800, — 3000
ftig mindég megszemlélhetek.

&*

VAÖAS.2. FEGYVEREK

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárdfpuskamüves munka

PF" saját készítmény *Wá

Í5

finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 6 0 , 1 0 , 8 0 , 9 0 , 100 egész
120 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,

a leghiresebb franczia gyárakból 42, 45, 5 0 , 6 0 egész 115 forintig; mindennemü

f-*r

Egy
Egy
Egy
Egy

csappantyus-fegyverek, mint

szimpla vadász-fegyver vascsővel
'
• 1" ^ S *
dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztott . . 15—18 „
dupla fegyver drótcsővel (Rubans) lüttichi
22—28 „
dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel
30—50 „

Revolvereket
E^ R

Lefaucheux módsier 6 lövéssel, tökéletes önfelhuzással 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
W\IC\TWÍÍ\\%IÍ\\T
párja szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
F l t S Z l U l J ' U K csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Flobert pisztoly és puskák, » V *

t-

fauchoux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

,

ri x
Jár

1

UNSCHÜLD EDE,

Pesten, váczi-utcza a „levél"-hez.

Jfr3r A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szabatos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
_
g f " Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesittetuek. "W@
~i

f <5S.<

iSj^
•ö

I

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
457 (7—1-0
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,
a férfi is n6i ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következö
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pesten, József-utcza 66-ik számu
saját házában.

Dr. Pattison-fele

kiis/vcny-valla
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

a köszvény és csúzok
minden nemeit, u. m.:
arcz-, mell-, torok- és fogfájás, — fej-,
kéz- és térdköszvény. — tagszaggatás,
gerincz- s ágyékfájdalmakat. Ára egy
egész csomagnak 30 kr., félcsomagé 4 0 kr.,
és kapható Pesten: a „szent lélekhez" czimzett gyógyszertárban, király-utcza 7-ik sz.
alatt; Temesvártt: Pecher J . E. gysz.;
Makón: Weil M., Budán: Pichler "V. udv.
gyógyszerész; Veszprémben: Tüszkan M.;
Zomborban: Hcindlhofer R.; Eperjesen:
Schmidt K. gysz. uraknál.
396 (3—4)

Henyasszonyi vászonkészletek:
ágynemű, ingek, corsettek, szoknyák, stb. vászonnemflek.

Türsch F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

HF" Összes árjegyzék bérmentve.

fegy verkészito és kereskedő

»• A*

fctirt

464(2-3)

KACHELMANN KÁROLY
Selmeczi Vihnyei gépgyárnokok

I ajánlják mindenütt kitüntetett és első érmekkel jutalmazott most lényegesen javított

egybekötött kaszáló és arató-gépeit
ugymint is a maguk nemében legjobb és legkönnyebb járásu

Sainuelson-iéle

magánylerakó-, arató-gépeit

4621/. (2—3)

Különös figyelmeztetés

a szülék számára.
Gyakran felmerült eseteknél alkalmam lévén sajnosan tapasztalni, miszerint „Giliszta csokoládé" név alatt
ismert, kitünő hatásu szeleteim üzérkedő csalók által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasitás mellett terjesztetik; van szerencsém a|tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam készitett giliszta csokoládénak csak azt ismerje el, melynél a mellékelt utasításon
nevem nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláírva van, mint itt alább látható.
Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizományosoknál eszközölni. 458 (4 — 12)
Kapható Pesten: Török Jozsel
és Thallmayer és társ uraknál.

gyógyszerész Tokajban.

At. szülékhez!

Érdekelt bizonyitvány „Giliszta csokoládém" tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta csokoládéjának" hatása csodálatos nagyszerü volt, is csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetes urnak titka idöjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani elöhaladásának az utánzót „Giliszta csokoládé" az önéhez képest
semmi? Most tehát ismét felkérem önt ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokoládét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

Nagy Mihály s. k.

és ország, szabadalmazott ismert igen gyakorlati

nyomtató-gépeit.

Rendeléseket elfogadnak a gyár igazgatóság helyben
Kotzó Pál ur Pesten és Tóth Lajos és Társa urak
Debrecienben.
485 (3-8)

Kapható Pesten: Török József és Thallmayer és társa, nemkülönben könyvecskémben jegyzett t. bizományos uraknál, egy db
20 kr., nálam 6 darab 1 ftért.
440 (4—12
,

Kröcier Ágoston m. k.
gyógyszerész Tokajban.

lapból (Bukarester Allgemeinen deutschen Zeitung.)

Nyilvános hálanyilatkozat.
Faczanyi Ármin okleveles gyógyszerész urnak Pesten, 3 dobutcza 44. szám alatt.
ötvenhét éves lévén, gyermekkorom óta legiszonyúbb fogfájásban szenvedtem, minek folytán én e tekintetben a szó szoros
értelmében a legkinzottabb ember valék. — Körülbelül 3 hét elött
Bukaresti lapban Fáczányi Ármin hites gyógyszerész urtól Pesten,
hirdetett fogszert az idevaló Schuller Károly ur gyógyszertárába
megvettem, és őszintén megvallom, hogy ámbár eleinte kételkedtem
azon szernek rögtöni és üdvös hatásáról, mégis tettein vele kisérletet, a mely után valóban megvoltam lepve, a midőn azon 48 óráig
engem folytonosan kinzott fájdalomtól egy pillanatnyi idö alatt
egyszerre és végképpen megszabadultam. — Azóta számos hasonló
bajban sinlödó egyénnel azon fogpapir üdvös és rögtön segitő
gyógyhatását közöltem, és azok közül, a kik azt használták, egy sem
volt olyan, a ki azon kitünő szernek szinte rögtöni és csalhatlan
jótékony gyógyhatásáról meg, nem győződött volna. — A ki tehát
tudja, mi a fogfájás, nem tagadja meg hogy az ily csalhatlan s rögtönsegitő és üdvös gyógyhatásu szernek feltalálója nem e valódi
jótevője a szenvedő emberiségnek, a kinek én itt nyilvánosan
legbensőbb hálaköszönetemet kinyilatkoztatni szoros kötelességemnek tartom.
Freiberger Henrik,
Plojestben (Oláhországban).
Photogen-gyáros

lehető legjobb sikerrel használta; miért is azon uj fogszer valóban
legnagyobb elismerést és átalános elterjedést érdemel. Maradok
egész tisztelettel
Chiodi C. D., s. k.
hites gyógyszerész és vegyész, s illatszerész Bécsben.
Tekint. Fáczányi Ármin gyógyszerész urnak Pesten, 8 dob-utcza
44. szám alatt.
Miután azon általom két idevaló egyén részére megrendelt és
hozzám be is küldött f o g p a p i r , mindakét azon fogfájásban szenvedőnél igen jó szolgálatot tett, és pedig annak használata után a
fájdalom rögtön eltünt; annak folytán remélem, hogy azon jó szer
nemsokára itt is általánosan használtatni fog, miért is felkérem önt
szíveskedjen ismét számomra, egy dezt. postai utánvétel mellett
küldeni. Tisztelettel maradván.
Wilhelm Ferencz, s. k.
gysz. Kilencztemplomban (Neunkirchen).

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat foly-

tán több ezer betegen legjobbnak

bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,

hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gatoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyit

Meü. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, 1-só emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.

flflF* Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megkűldetuek.
390(12-12).

Orvosi
elismervény.
Ezennel kellemes kötelességemnek vallom bizonyitani, miszerint Fáczányi Ármin gyószerész ur által feltalált fogfájás elleni
papir-szeletkéket saját magamon s másokon használván, e jeles fogszert jó sikere miatt bárkinek lelkiismeretesen ajánlhatom annál is
inkább, mert a fájdalmat minden káros következmény nélkül röntön
elállitja.
Profeszor dr. Szabó Alajos, s. k.
—
Pesten.
Orvosi
bizonyitvány.
Melynek erejénél fogva az alulírottaktól legnagyobb készséggel erősittetik, hogy Fáczányi Ármin gyógyszerész urtól Pesten,
feltalált és készitett „cs. kir. kiz. szabad, f o g p a p i r " sok katonánál, kik hosszabb ideig legnagyobb fogfájásban szenvedtek, a cs. k.
laktanya kórházban Kis-Czellen, leggyorsabb és legjobb sikerrel
használtatott. — Budán, aug. 31-én 1866.
Dr. Tatay Ad., s. k. főorvos és elöljárója az I. osztálynak.
Dr. Schwager J., s. k. cs. k főorv. »
»
Dr. Wolf Fer., s. k. főorvos és elöljárója a II. osztálynak
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Tekint. Fáczányi Armin hites gyógyszerész urnak Pesten, 3 dob'>
utcza 44. szám alatt.
+5
'o
Ürömmel el kell ismernem, hogy midőn a nőm és épen a
1}
~<E>
gyermekágyban heves fogfájásban szenvedett, és -már több az ujsá-o
gokban hirdetett fogfájás elleni szert minden siker nélkül alkalmazott; végre pedig midőn a fájdalom még makacsabb lett, és már a
m
%
•cS
legnagyobb fokra hágott, Uraságod szeréhez is kellett folyamodnom;
es
— és én őszintén bevallom, hogy legnagyobb meglepetésemre, egy
a >-c
fél szelet fogpapir fölhasználata után a fájdalmak rögtön és minden káros következmény nélkül tökéletesen lecsillapultak. Kötele•OS
ségemnek tartom tehát önnek legmélyebb köszönetemet ezennel
nyilvánítani, és kitünő szerét az igazság érdekében és a szenvedő
Jr
es a
emberiség javára, különösen pedig minden fogfájásban sinlődönek
a legjobb lelkiismerettel ajánlani. Maradok egész tisztelettel önnek Tekint. Fáczányi Ármin gyógyszerész urnak Pesten, 3 dob-utcza
a
CS
hálával tartozó
Müller Antal, s. k.
44. szám alatt.
TJ
polgár és háztulajdonos Pesten.
Több évtől fogva nöm csaknem folytonos csuzos természetü
forintig.
fogfájásban szenvedett, kinél ugy mint több betegjeimnél is az ön
. . 10—ll
Tekint. Fáczányi Ár in ári gyógyszerész urnak Pesten, 3 dob-utcza által készitett f o g p a p i r k á k igen sikeres és kitünő gyógyhatást Ezüst henger órák 4 rubinra
»
» arany foglalv. rugóra 12—13
44. szám alatt.
redményeztek. Mit is önnek elismerésem és embertársaim köztu»
» kettős födéllel
»
15—16
Van szerencsém önnel tudatni, hogy cs. kir. kizár. szab. fo g- domásra juttatása végett nyilvánitatni van izerencsém; —• vajha
»
» kristalüveggel
» 15,16—17
p a p i r j á t és egyszersmind annak kitűnőségét véletlenül tanultam minél többen e jótékony szer gondkezelése után jó eredményre
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
ismerhetni a fogfájásnál, és én ezennel őszintén megvallom, hogy uthatnának. Mely tudósjtásom után lévén önnek tisztelt Fáczányi
»
»
15 » kettős födéllel 19
Reich Albert, s. k.
szerencsés találmányának valamennyi ujabb fogszerek között leg- ur tisztelő szolgája.
20-22
szebb és legnagyobb jövője van az egész földterületén; mert mind
Febr. 1-én 1867.
gyakorló orvos, sebész és szülész Pesten.
» angol fhorgonyórák kristalüveggel 19,
használatánál való egyszerü és kényelmes alkalmazhatása, mind pe20—22—24
dig gyors, biztos és ártalmatlan hatása folytán a többi fogszereket Tekint. Fáczányi Ármin gyógyszerész urnak Pesten, 3 dob-utcza
» ugyanazok kettős födéllel
. 24—26
egészen fölülmulja. — Annak különnemü és sajátságos hatásáról
44. szám alatt.
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28—32
nemcsak én, hanem több idevaló nevezetes fogorvos is valóban meg
Örömmel kell uraságoddal tudatnom, hogy nőmnek nagy
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—45
volt lepve, miután több esetbe, a hol igen makacs fogfáfájást más
hires fogszerek megszüntetni képesek nem voltak, ott azon fogpa- 'ogfájása lévén, csodálatos hatásu fogpapirját legjobb sikerrel al- Arany órák 3. sz. horg. 15 rub.36,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80
pir mégis mindég meglepő gyorsasággal jótékony hatást előidézett; kalmazta; ezennel ismét felkérem önt, sziveskedjék mielőbb szá» valódi remontoir kengyelnél
és pedig a fogak bántalmazott és felizgatott idegjeit és edényeit, a momra még egy egész csomagot postautánvétellel küldeni.
Egész tisztelettel
Reicher Alfréd, s. k.
felhúz. . . . . .
70, 80, 90-100
melyek leginkább fogfájásnak okozói voltak, rögtön lecsillapította
u
v
h
a
ak
Disznajo
(Erdélyben).
földbirtokos.
» valódi remontoir kettős födélg i °gy f°g kihuzatása szükségtelenné vált. — Én tehát malel . . . 100, 110, 120, 130—200
gam is elhatároztam magamat ezen okszerű és kitünö találmánynak
minél gyorsabb és nagyobb terjesztését a szenvedő emberiség érde- Tekint. Fáczányi Ármin gyógyszerész urnak Pesten, 3 dob-utcza
Arany hölgyórák (3. sz.)
44. szám alatt.
kében legnagyobb készséggel tehetségem szerint előmozditani; —
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—82
Az általam megrendelt két egész csomag f o g p a p i r vételéről
mert a felülmulhatlan jótékony hatásánál fogva csakugyan legna»
» 8 rab. kett. födél. . 38, 42—45
tudósítván önt, és felkérem, sziveskedjék számomra ismét postautángyobb elismerésre és legmelegebb ajánlásra érdemes.
» horgonyórák 15 rub. kettős fövétel mellett egy egész csomagot azon cs. kir. kiz. szab. fogpadéllel
50, 55—60
Egész tisztelettel
dr. Randnitz L., s. k.
p i r b ó l küldeni. Miután a nevezett f o g p a p i r , a mely kitünö ha» vál. remontoir kett. födéllel 70,80 —100
cs. kir. referens a cosmatikai és technikai tásu fogfájás ellen, nálam sem volt eredmény nélküli, azért önnek a
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100
találmányok számára Bécsben.
készítményéért teljes elismerésemet ezennel kinyilatkoztatni el
Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
nem mulaszthatom. Egész tisztelettel
Tekint. Fáczányi Ármin gyógyszerész urnak Pesten, 8 dob-utcza
» órai és félórai ütéssel . . . 30—32
Jám (Bánátba).
Gróf Bis»ingen Nándor, s. k.
» óra és negyedóránkénti ütéssel . 48
44. szám alatt.
Tekintetes ur!
50-55
Tekint.
Fáczányi
Armin
gyógyszerész
urnak
Pesten,
3
dob-utcza
Nt. Benedikovits pesti káplán ur, kivel a gőzhajón szerencsés
Havi regulatorok
30—82
44.
szám
alatt.
valék találkozni, küldött nékem szívességből 3 szelet f o g p a p i r t ,
Ébresztő óra
6
Miután az on fogfájást szüntető papirja, a hányszor azt csak
mire ugyan már nekem szükségem nem volt, de gazdasszonyomnak
Ezüst
lánczok
4
ft
50
kr.,
5,
6,
6ft.
50
kr.,
igen pedig kivánt sikerrel, mit a tulsó levélre irt bizonyitvány tanu- alkalmaztam, mindenkor rögtöni segélyt nyujtott, annak folytán
sit. — Engedje az egek ura, hogy a fontos találmány ezereknek csakis dicsérettel felöle nyilatkozhatom, és kérem önt, legyen szives 7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
használjon, és a szenvedő emberiség javára a tek. uraságodnak nagy azon kitünő hatásu cs. kir. kiz. szab. fogpirjából ismét két egész 8 ft. 50 kr. 9. 10, löftig; hosszunyaklánczok
örömére minél inkább terjedjen. Ezuttal kérek számomra egy cso- csomagot czimem alatt postai utánvétel mellett ide Aosseebe 7 ft., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg elő(Staierországba) küldeni. Maradok megkülönböztetett tisztelettel
magot elküldeni, és fogadja honfiúi üdvözletemet.
Báró Sala Gusztáv, s. k. leges beküldése vagy utánvét mellett, gyorKovách Pál, s. k.
san és pontosan teljesittetnek.
"
cz- apát és váczi kanonok.
Tekint. Fáczányi Ármin gyógyszerész urnak Pesten, 3 dob-utcza
Egy inga-óra pakolásáért 1ft-50 kr.
Bizonyitvány.
44. szám alatt.
Órák cserében is elfogadtatnak.
Alulírott jó lélekkel bizonyíthatom, hogy tek. Fáczányi Ármin
Hűmmel Károly név alatt meghozattam Uraságod f o g p a p i rSV
Nem tetsző áru kicseréltetik.
gyógyszerész ur f o g p a p i r j a ből elsö izben két szeletet használtam, másuttal pedig csak egy szeletet, de mindig rögtön és megle- j á t , most önnek hálaköszönetemet nyilvánitom, miután engem ke- Javitások legpontosabban és jutányos árért
gyetlen fogfájdalmaimtól megszabadított; és csakis azóta van nyu- teljesítetnek.
475(4-12)
Szalay szül. Keszler Erzsébet, k.
pöen jó sikerrel.
gott éjszakám, mióta a fogpapirt használtam. Vagyok tekint, urnak
Váczon.
alázatos szolgálója
Almaszeghuta (Nagy-Várad mellett.
Kovács Teréz, s. k.
Tekint. Fáczányi Ármin gyógyszerész urnak Pesten, 8 dob-utcza
44. szám alatt.
Miután Uraságod kitünö f o g p a p i r j a családomnál is legjobb
sikerrel alkalmaztatott, annak folytán felkérem önt szíveskedne
ugyanabból számomra még két csomagot az ide mellékelt 2 ftért
küldeni. Maradok megkülönböztetett tisztelettel
Schröder Manó, s. k.
Triesztben.
Tekint. Fáczányi Ármin gyógyszerész urnak Pesten, 3 dob-utcza
44. szám alatt.
Van szerencsém uraságoddal tudatni, hogy nőm, ki iszonyu fogfájásban szenvedett, kitünö hatásu f o g p a p i r j á t szinte meglepő és

Tekint. Fáczányi Armin gyógyszeres urnak Pesten, 3 dob-utcza
44. szám alatt.
Körülbelől négy hónapja mult, hogy Uraságod jótékony hatásu fogpapirját megkaptam, én kilencz éves koromtól fogva évenkint többször változó fogfájásban szenvedtem, és az teljes 40 évig
tartott. Azóta pedig, hogy kitünő találmányát csakis egyszer kellő
utasitás szerint igénybe vettem, a szó szoros értelmében legjobb
egészségnek örvendek, mert azon idült fogbaj tökéletesen eltünt.—
Áldja meg önt az üdvös találmányáért a mindenható, én pedig maradok egésztisztelettel uraságodnak hálával tartozó szolgálója.
Topolovácz (Horvátországba).
Milieu Anastasia, s. k.
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Kivonat az „általános német B u k a r e s t i

Titkos

rát

női vászon-készletekből,
mint:
ágynemfl ingek, corsettek, nadrágok, pongyola öltönyük, fésülő kö-

Fogfájásban szenvedek figyelemmel olvashatják.

s

ell

Legujabb párisi minták

gaz

220

Bőrbajok
valamint

titkos betegségek

és sulyos ntóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhirü Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker

biztositása mellett, rendel:

Sugár F. orvostudor stb.
Lakása Pesten,

Azon cs. kir. kiz. szab. fogpapirnak fóraktára létezik VARGA Lajosnál Pesten, Józseftér 14. sz. alatt.
i
«——•»
kapható valamennyi a lapokban hirdetett raktáros uraknál, ugyszinte majdnem minden nagyobb gyógyszertárban.
Ara egy csomagnak 1 ft., fél csomagnak 60 kr., postán küldve 10 kr. több, ismét-eladók kedvezö százalékban részesülnek. Baktárak még
folyvást állíttatnak fel minden országban.
490 ( 1 - 3 )

váczi-oteza 15-ik szám alatt,

Miután a fogfájás gyakran rögtön és igen sokszor éjjel is előfordulni szokott, annak folytán tanácsos volna minden
családnak azon fogpapirt készletbe tartani. Szegények ingyen kapják a feltalálónál 8 dob-utcza 44. sz. Ráczkiféle ház, valamint minden fogfájásban szenvedő a ki azon fogparir rögtöni hatásáról a szabadalom tulajdonosának lakásán meggyzódni akar.

tól 1-i

a korona kávéház mellett.
Elfogad naponkint ll 6r&3
479 (4-12).
Megkereshető levél által is.

223

222

Hock István gépgyára Pesten.

Titkos

betegségeket
s tehetetlenséget
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gépgyár-tulajdonos.

459 (6-6)

•a

I

Szilárd munkáért és készitményei czélszerüségeért kezeskedik

;cza 19. sz. ala
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Ugyanott készittetnek: IiOkomobllok. cséplőgépek, ralamint toraexállithatd lócsé pl öjeepek kerekre, tisztító és zsákoló eszközökkel, a legczélszerübben módosítva. Ehhez
való járgányok (Göpel) kerekre, oly szerkezettel, hogy nem kell ezeket levenni. Igy lócséplőgépek minden nagyságban, bordázott sinekkel Hensmann rendszere szerint; továbbá amerikaiak
czövekkel és a hozzá szükségelt járgánynyal, uj módositásokkal, könnyü járatuk és tartósságuk
miatt különösen ajánlhatók.
Mindennemü ekék, sxecska vágók, kakoriczatuorattolók. répnvájjók. olaj és
borsajtók, zuzók, daramalmok, körfűrészek stb. Különösen figyelemre méltók minden
nagyságu örlö-malmok gőz-, viz- és széljáratra.
"" Kitünő erős szerkezetű gőzmalmok katlanokkal, teljesen felszerelve.
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a soroksári utczában 20. sz. alatt létezik.
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(nemi gyöngeség.)
katonai ét polgtri kórházakban sikerrel huzn&lt egygzerü módszerrel bámulatot gyorian ég alapoian (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orros és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórházban
kiszolgált osztólyorroa, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis meró-utcza 33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teré*ziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsón, naponkint reggel I órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hAlgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, ég kívánatra gyógyszerről is
gondolkodik.
447 (7—12)
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Tavaszi árjegyzék
Tarsch P.-töl
váczi-utcza 19-dik szám a „nagy Kristóf" mellett Pesten.
8(T"" Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek. "19GS

Női-vászonneiuüek runiburgi vagy hollaudi vászonból.

Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8—14 forintig.
Magas éjjeli ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12 — 18 forintig.
Nyári éjjeli ingek,
»
6, 7, 9—12 forintig.
Vánkoshéjak
»
2.75, 3.75, 5, 6—IU forintig.
Paplanlepedök
»
5, 7, 9, 12—16 forintig.
Alsólepedők varrás nélkül — *,t széles, 8% róf hosszu, — darabja 4,
5.25, 6 forint.
Hálófókötök hollandi vászonból 1, 1.50 2, 3, 4 forint.
Reczefőkötök szalaggal diszitve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75, 4.75, 5 forint 75 kr.
Lábravalók perkálból vagy schirtingból 2.26, 3, 3.75, i forint 75 kr.
»
parketból 3, 3.75, 4 forint 50 kr.
íyjeli köntösök (Corset) perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 4, 6—
10 forintig.
Éjjeli köntösök parketból ragy piquetból 3.20, 4, 5, 7—10 forintig.
Fésülő-köpenyek perkálból 2.50, 3.75, 5, 7, 10, 15—20 forintig.
Alsószoknyák 4.50, 6, 7, 9, 12, 15, 20 forint.
*
parketból vagy piquetból 4.25, 5.40, 6 frint.
» fésülö-köpenyuyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forint.
Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 forint.
Kemény szoknyák, fodorral vagy a nélkül 7, 8.75, 10 forint.
Pipere-(Toillette) kendők rojttal, piquét-ból 3.25, 4.50, 5 ft. 75 kr.
Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forint.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.80. 6.50, 8.12, 15 forint.
» nehéz batiszt
»
»
5.30, 6.50, 8, 12, 18 „
» könnyü »
»
»
15,20, 30, 36,42
»
Szegett
batiszt zsebkendők, tuczatja 18, 24, 30, 36, 42 forintig.
Himzett
»
»
darabja 2.50, 3.75, 5, 7, 10 »
Szines nyomott »
"
» 1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Asztalterítők, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyről 6 fttól 60 forintig.
Törülközők
»
» 6 frttól 20 forintig tuczatja.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10,15 forint és feljebb.
Fii d'Ecosse harisnya, tuczatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és feljebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Eccosse harisnya, párja 1.50, 2, 3, forint 75 kr.
Valódi rumbnrgi vászon, legjobb minőségü, 1 vég, 53 róf, 30, 35, 40, 50,
60, 80—120 forintig.
Hollandi vászon «/« széles, 1 vég 42 róf, 18, 22, 25, 30—40 forintig.
Hollandi vászon 4Á széles, 1 vég 50 róf, 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon */« széles, 1 vég 38 róf, 40, 45, 50, 60, 68 forint.
Perkál, kitünö fajta % széles, 1 vég 14 róf, 6.75, 7.30, 8.75, 10, 12,
14 forintig.
Perkál, kitünő fajta, % széles, 1 vég 14 róf, 9, 10, 12.75, 14—16 forintig.
Schirting, kitünő fajta, rófe 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, rófc 62, 68, 75 kr.
Fehér piquét, rófe 1, 1.40, 1,75, 2 forint.
418 (3—3)
(Folytatása következik.)
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TÖMAGVAK,

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt

fl Ől ^ 1 - T e «*«« i ^ « BI « l ^ k

kereskedésében Pesten.
í
Raktár és irodája saját házában i
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.

Heckenast Gusztáv könyvkiadóhivatalában Pesten, (egyotem-iucza 4 ik.
szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Kar. szab.

mángorlókat

Gróf Cziráky Antal.

é*

B3

e

A magyar közjog alapvonalai.

ruha-facsaró-gépeket,

5*%

a

LotzÁ.ésTársai
ajánl

se
®

•s

385

a legjutányosabb díjtételek és legkedvezőbb feltételek mellett; továbbá t. cz. biztositó
felei részére ép ugy mint a mult évben a díjból

10%-ot leenged,

mely a kötvényben azonnal leszáinittatik.
A díjfizetés váltóval is eszközölhető.
Intézetünk mint atalában tudva van, a károkat
mindig a l e g g y o r s a b b a n rendeztet, pontos a n és teljesen megtéríti.
492(1-8)
Pest, április 1869.
A z igazgatóság.

Sturzenegger Gottlieb
altesti sérvkenöcse

Herisau-ban (Sveici).
Ezen hathatósságra nézve egyátalábán ártalmatlannak bebizonyult s jelesnek
elismert sérvkenöcs valódi minóíégben megrendelhető a feltalálónál Herisauban,
vagy Formágyi F.. „szent anyához" czimzett gyógyszertárában Pesten.
E jeles szerről több ezer bizonyitvány tanuskodik.
1 tégely ára használati utasítással együtt 3 ft. 20 kr.
Levélkivonat: Tiz éven át szenvedtem e makacs sérvbajban, mely három év
óta oly nagy fokban lépett ki helyzetéből, hogy fájdalmaim miatt dolgozni képes nem
valék. (Wönöztetve mások által: sérvkenécsébél néhány tégelylyel utasitványa szerint felhasználván, s most — hála az égnek, egészséges vagyok. Találmánya méltánylást s köszönetet érdemel. — Jory le temple, Páris közelében, május 3-án 1868.

Franz A n t o n von E n w .

Szerzö nyomán irta

Pesten, váczi-töltés 403. sz.
Képes árjegyzékkel ingyen szolgáltatik.

Hegedüs Lajos.
12-12

Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Fűzve 2 forint.

Liirzay Szabó Károly ur kova-nialomkő-gyára Swros-Patakon, melynek
készitményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

• . -S á r o 8 - p a t a k i

Intézetünk a folyó évben is nyujt

biztositást jégkár ellen

készítésére.

Ifalhitutr G. János,

'I©
S

PBSTI BIZTOSITÓ-INTÉZET.

491 (i—io)

harangöntö,

ugymint:
Lóhere, ralódi franczia és magyar]
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
PESTEM,
Rrthi here, teher holland!.
Vadóce (Reigras), angol, franczia,
»jínlj» m*gát a t. oz. közönség és érdemes községnek tetííáí
olaaz, belföldi.
szerinti nagysága s tiszta egész összhangzatu
Réfhi esfbehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparczette).
C«Qkor- és takarmány-cíéklarépa.
Tnrló-répa.
' fakalap vagy a rógiebb exerkesttt
valamint a legujabb szerkezetű
3«0>»dalm»»ott rukalap legt^abb
Bükköny, mohar, nyári és 6szikorona.
•>vkes«t&.
repcee.
k
Tavaszi-huza és rozs.
Pohánka.
417 (8-13)
Az én találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal ellátott haraflMezei koinaesin (TimoÜieusgraa).
K*k a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztatBurnótfú (Pimpinella).
hatván a hamng megrepedése lehetetlen a legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül az ujonnan sserkesatett és szabadalma,
eott snrlódásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságit
Én más iiiaatjt jok.
sem rongálja, mert könnyü forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesem
Olaj-poKác«a.
kilóditaní lehet, mely által a hang is egészen kitőlul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang és az oly Ijesztő
Szappangyökér, vagdalt és őrlött
kongás pedig, mely tökéletesen ki nem Hditható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad.
433 (3—12)
Gabona-zsákok és gyékények.
:
Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.
(iép-olaj, legjobb minőségü.
!
Disznózsir, Szalonna ás háj,
!
Angol patent-kocsi- és gépkenócs. i
Fekete labCöld virágokhoz.
jpf** Jó minőségbon és jutányos
áron kaphatók:

55 £

Hl

WALSEU FERENCZ

Friss

ovamalom kő-gyári egylet

czime alatt:
Már Lácz«y Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franczia modorban készitett malomköveknek, hogy azok, akik
malomkő-szükségletükot ezen gyárból fedezték, ujabb megrendeléseknél mindig ugyanazon minőségü köveket kivántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünö voltáról és hasznavehetőségéi ol a legkétségtelenebb bizonyitványt nyujtja.
A részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjü kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletben legyen, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
toljes itethessenek.
A kövek kétféle minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályu sáros-pataki kövek keményebb fajúak lévén, nagy előnynyel használtatnak «öz- és inüiualiuokban fehérőrlésre; már első fellépésűknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltek és ezek roppant árát tetemesen leszállitották, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetben,
Balra
Jobbra
különösen
tartósságra nézve,
nézve, ieiumiuijiio.,
felülmúlják, ^^-^->."^«
ezeknél tetemesen
ovuvru
ivunjiKjsen tartósságra
^^m^a^i olcsóbbak
x ^ „ ^ « . ^ is.
- .
^
gőzés
A Il-ik osztályu sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemü
vizi síéi és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségü rejtes kovafaj egyedül csak a saros-patoki határban jön elő é
rozs őrié.
malomkövek mindennemü gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. - Főelőnyük ped.g, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy
— végre a szesz és pálinka gyárakban a kukoriczn őrlésre igen keresettek.
V

u

A legkelendőbb malomkövek árahelyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.

Áíméret:

Ar:

Átméret:
Ar:

I-sö osztdlyuakból:

36"

40"

170 ft.
36 ,**

120

ft.

180 ft.

42"
1OO ft.

Il-ik osetályuakból:

38"

40"

130 ft.

140 ft.

42"

150 ft.

44"
2OO l t .

44"
1«O ft.

46'
21O lt.

46'

UO ft.

48'

220 It.

48"180 ft.

A felső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik,
A megrendelések mindéi pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
tőrténnek, egyuttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vajjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyen a ™-^
.
dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
M T
A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3kövek csak készpénz fizetés vagy utánvét mellett kül~
•*•*
kova-malomkÖ-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. - A
detnek ol a kikötött időben. — Pest, 1869. márceius havában.
^^ _ r — r
478 (6 -16)

f

224

Hirdetmény.

Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

SEB-TAPASZ,

mely rendkivüli gyógyercje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
•» bajokban. — íly ba>?i jok a torokgyulalégcsöhurut,
b ő r k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
_ angina) mindenne~4Í mii megsértések, ha<. rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tás? madható s e b e k ,
- megforrózások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapitással — rögzött
daganatok, gümők,
.
tályogok, pokolvar
(carbnnculus pustulali magna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszü, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz: továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével—egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs ős méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mütét és fájdalom nélkül,
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is elóretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kótségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 5 0 kr. és I frt, használati utasitással együtt.
Központi küldeményező raktár: Pesten TÖKÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnál király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.
udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz." — Bndán: Pichler Gyézö kir.
u
^v- gyógysz. és a Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógysz. — Becsben: Plebán F.
Xav. gysz. urnál (Stock im Eisenplatz) Nr. 1., dr. Girtler gysz., Freiung 7. sz. —
Aradon : Szarka J.-nál. — K . l jfnlun: Vass Jenő. — Békés-Csabán: Biener B.—
Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. — Dnna-Fftldváron: Nádhora P. — Egerben : Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekújvárott: Conlegner J. — Esztergomban: Beszédes J. — Gyöngyösön: Kocianovich J . —Győrött: Lehner F.
— Hajóson: Az ottani m. k. postahivatalnál. — II.-M.-Vásárhelyen: Oblat L. —
Högyészen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jólsván: Maldter Alb. — Kassán: Koregtkó
A. — Késmárkon: Genarsich C. A. — Kormáromban: Grötschel S. özv. — Könnöezőn: Nemtsek J . — Léván; Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Maros-Vásárhelyt: Bucher M. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson: Kreitl G.
— Nagybecskereken: Kleszky J. — Nagy-Kanizsán: Wajdits J. — Nagyszombaton: Pántotsek R. — Nagyváradon: Huzella M. — Nyíregyházán: Kovács S.
— Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Pisztóry B. —
Rimaszombatban: Hamaliár K. —Rozsnyón: Hirsch J. N. — Selmeczen: Vitkovics János. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott: Braun J. — Sz.Györgyőn: Mersits J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott: Pecher J .
E. és Quiriny A. gysz. — Tétsön : Héder L. — Ungvárott: Okolicsny J. — Vasvárt:
Árady P. és Rossás R. — Versetzen: Guist M. — Veszprémben: Ferenczy K.-nál.
Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABICK E. és GYERTYÁNFFY J, és FIÁNÁL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
Zágrábban: HEGEDÜS GY., a ..fekete sashoz" czimzett városi gyógyszert.
Mitrowitzon: KERSTONOSC'HITZ E. FIÁNÁL.
C'zernowitrban: SCIIN1RCII J.-nál.
Főraktár Moldvaországra nézve: Jassihan: JASSINSKI A. gyógyszer.
Brailában: Oláhországban: Dr. V. C. HEP1TES gyógyszerésznél.
Giurgevóban: FABIM E. L. gyógyszerésznél.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak,, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit.
BBP" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesittetnek.
391 (5—6)

TFIASTER

FISCHER GUSZTAV,

szinháztér, a kereskedelmi bank-épületében
Pesten,

ajánlja legnagyobb raktárát, mely áll mindonnemü legujabb franczia ruhakelme-diszitinényekbol minden évszakra; továbbá selyemrojtokból én paszomány árukból, selyem-, bársony s atlasz-szalagok,
érci-, üveg- s pasmaníri-gombokból, — varró-, szíjgyártó- s kötőczérnákból, kötő- s stikkölö-pamutból, varró- és trama-selyemböl valamint fehér és szines mousselinek, organtin, moul, batizclair, perkái, shirting, croisé és halcsontokból; nagyszerü raktárt
tartok; továbbá mindennemü függtínytartók, tükörbojtok, csillárzsinórok, redözetek, lioni ezüst- s aranycsipkékböl paszomány
és czafrangokból. Ajánlom továbbá bútor-, kocsi- s katonai paszományáruk és selyemkelmékkel ellátott nagyszorü raktáromat,
mindennemü atlasz, lustrine, florentine, mazzline patent- és selyembársonyokkal egyetemben, a legjutányosb gyári árakon. 409 (9—10)

Tizenhatodik évfolyam.

17-ik szám.

A Deák Ferenez-utczában (azelőtt nagy hid-uteza), az „Angol királynőhöz" czimzett
szálloda mellett Pesten, a mostani pesti vásár ideje alatt, egy igen jó hírnevű vászon
és asztali szövet-gyáros hagyatékából, az örökösök megbízása folytán 450 vég valódi
rumburgi vászon, különféle nemü asztali szövet, törülköző-kendők, kanavásznak,
2000 tuczat vászon és batiszt-zsebkendö, rendkivül nagy választék férfi- és női
fehér-ruhákból

felényivel a becsáron alól
készpénzfizetés mellett eladatik.

WF

Á r j e g y z é k . ""IR

1 vég 30 röfös fehéritetlen vászon, becsára 12 ft., most csak 6.50 kr.
1 vég 30 rőfós fehéritetlen fehér ezérna-vászon, becsára 18 ft., most csak 9.50 kr.
1 vég 30 rőfös fehéritett creas-vászon, becsára 15 ft., most csak 8 ft.
1 vég 30 röfös legszélesebb nemü creas-vászon, becsár 18 ft., most cs&k 9 ft.
1 vég 30 röfös kitünö sziléziai vászon, becsára 22 ft., most csak 12 ft.

Pest, április 25-én 1869

1 vég 30 rőfös kitünö rumburgi vászon, becsára 30 ft., most csak lő ft. 50 kr.
1 vég 38 rófös hollandi ezérnavászon, becsára 28 ft., most csak 14 ft. 50 kr.
1 vég 40 röfös rumburgi vászon, becsára 32 ft., most csak 16 ft.
1 vég 45 röfös orosz kender-vászon, a legjobb és legtartósabb, a minő csak létezhet,
becsára 36 ft., most csak 18 ft.
1 vég 50 rófös hollandi szövet, becsára 40 ft., most csak 20 ft.
1 vég 50 rófös irlandi szövet, becsára 52 ft., most csak 26 ft.
Különféle nemü rumburgi vásznak, 24, 28, 30, 35, 40, 45—50 ftig, melyek becsára
kétszer annyi.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
_
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság ea Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppeiik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

Jókainé.

1 vég ágy-kanavász, becsára 14—18 ft., most csak 7—9 ft.
1 tuczat vászon-zsebkendő 1.20, 2, 2.50, 3, 3,50 4, 4.50, 5, 6—7 ftig a legfinomabb.
1 tuczat vászon batiszt-zsebkendő, fehér, ugyszintén szines szegélyzettel is, 5, 6, 7, 8,
9—10 ftig a legfinomabb.
Igen finom hímzett ba tiszt-zsebkendők hölgyek számára, darabja 50, 60—75 kr. a legfin.
Angol shirting (Chiffbn), igen finom, s ép oly tartós mint a vászon, rőfe 30, 35,
40 — 45 kr. a legfinomabb.
1 tuczat jó erős konyha-ruha, 2.50—3 ftig.
1 tuczat különösen tartós duplaczérna törülköző, 4.50, 5, 5.50 6 — 7 ftig.
Meglepően szép és nagy választéka férfi és nöi fehérruhák.
1 női ing, jó vászonból, húzóra, 1.50, 2—2.50 krig.
1 nöi ing kitünö rumburgi vagy hollandi vászonból finoman himezve, 3.50, 4—5 ftig.
a legfinomabb.
1 női ing különösen jó rumburgi vászonból, a legujabb párisi minta szerint, 5, 6, 7,
8 ft. a legfinomabb.
Női téli vagy hálóing kitünő vászonból, szép kiállítással 3, 4, 5 ftig.
Női nadrág finom shirting, jó barchet vagy kitünő vászonból, sima vagy hímzéssel, 2,
2.50, 3—4.ftig.
Női éjjeli corsett, száz különféle párisi legujabb mintában, hímzéssel vagy a nélkül,
2, 2.50, 3, 4, 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabb.
Női alsószoknyák, száz különféle párisi legujabb mintában, hímzéssel vagy a nélkül,
3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 9—10 ftig a legfinomabbak.
Fehér és szines franczia shirting ingek, igen finom és jók, 2,2.50, 3 ftig a legfinomabb.
Férfi ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 2, 2.50, 3, 4,5 — 6 ftig a legfinomabbak
Férfi gatyák, erős rumburgi vászonból vagy barchetből, félmagyar szabásra, darabja
1.50-2 ftig.
Férfi gatyák erős rumburgi vászonból, magyar szabásra 1.80—2 ftig.
Férfi ingek igen finom franczia mellbetéttel, bál vagy estélyekre, 6, 7, 8, 9—10 ftig a
legfinomabbak.
Megrendelések, az összeg beküldése vagy utánvét mellett, bárhova is lelkiismeretesen és pontosan elküldetnek. A leveleket igy kérjük czimezni:
jXMlli 1. H © • urnak Pesten, Deák Ferencz-utcza, az „Angol királynőhöz"
czimzett szálloda mellett.
25 forintnyi árn vásárlói jntalmnl egy igen finoman himzett batiszt zsebkendőt kapnak.
Egyedüli áruhely:

Pesten, Deák Ferencz-utcza (elöbb nagy hid-uteza), az
„angol királynőhöz'1 czimzett szálloda mellett.
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METH S., Bécsböl.

(2-6)

Figyelmeztetés a szülőknek!
Alólirt ajánlja a t. szülök figyelmébe általa készitett

giliszta csokoládét,
mely nemcsak biztos hatása által, de egyszersmind kellemes izénél fogva felülmúl
minden ilynemü találmányt.

Ára 1 dbnak 15 kr. oszt. ért.
9 ^
Nagyban megrendelők méltányos
engedményben részesülnek.
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Sipöcz István,

A leghiresb s kizár, szabadalmazott

Oxford-eszenczia

me

ggy<%yit a z o n pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a
leggyorsabb s legsikeresb.

Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak, Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Zolin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél királyutcza 7-dik szám alatt.
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gyógyszerész Pécsett.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Peiten 1869 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

A hazai müvészet minden barátját megdöbbentette s megszomoritotta azon hir,
mely azóta — fájdalom! — bizonyossá vált,
hogy nemzeti szinházunk elsö rendű tagja, a
tragikai múzsa ihletett papnője, Jókainé,
visszalép a szinpadtól, odahagyja azon deszkákat, melyek a világot jelentik s melyek
neki annyi dicsőség babérját termettek.
Nem titkolhatjuk, évek óta, midőn elöször
kezdé fölmerülni a gondolat: „ha Jókainé
egykor visszalép, vagy ha öt elvesztenök, —
ki fogja pótolni helyét?" folytonos aggodalommal kellé körültekintenünk a vidék
jelesbjei, a nemzeti szinház uj
jelenségei s a fejlődőfiatalnemzedék körében, de sehonnan
remény sem csillant, hogy öt
pótolva, helyét csak némileg is
betöltve láthassuk.
Jókainé ereje teljében van
még. Müvészete semmit sem
hanyatlott, fénykora legszebb
napjaihoz képest. Szerepköre
ugy sem a naiv lánykák, kaczér
szép asszonyok, hanem a tragikai hősnők; s alakja, arczkifejezése, szemei, egész szépsége
azok közül való, melyek az
övénél magasabb életkorig sem
vénülnek meg. Részünkről, s
nemcsak a vágy, még tovább
is láthatni őt, mondatja ezt velünk, nem is csak az udvariasság a bucsuzó müvésznő iránt,
hanem az itélet meggyőződése,
— korálljuk visszavonulását.
De értjük.
Jókainé müvészi ambitiója
mindig a legmagasabb felé volt
irányozva; hisz e nélkül nem is
lehet valaki nagy müvész. Azért
akar visszalépni is, mielőtt a hanyatlás nyomait megérezné magán vagy észrevenné rajta a közönség, ő ugy akar emlékezetben maradni,müvészete teljében.
Nem lassanként halványuló,
egyszerre kialvó vagy leeső csillag akar lenni;
mily fényes volt még az utolsó perczben is!
De ha, korállva bár, mégis értjük visszalépési szándokát, sehogy sem tudunk kibékülni azzal,^ hogy búcsú nélkül akar megválni azon intézettől, melynek megnyitása

óta, 32 éven át, elsö rendű tagja volt s | tragédiák épen oly kevéssé teremnek, mint
maradt mindvégig, — és azon közönségtől, nagy tragikai szinészek. Jókainé mellől kimely őt kedvenezéül szerette s tiszteié, mely dőltek Bartha, Egressy Gábor, Lendvay
Márton, — kik foglalták el helyeiket?
soha senkit nem tett elébe.
A közönség elött fekszenek azon levelek, Fáncsy után Tóth József is, huzamosb időn
melyek Jókainé ilyes visszalépését elökészi- legalább, képtelenné vált a szinpadra. Hol
tették. Az ő visszavonulásának oka ismét vannak, a kikkel a nemzeti szinpadon a nagy,
müvészeti nemes ambitiójában fekszik: öröm- a valódi tragédiáknak ünnep-estéket lehet
mel játszott, mig szakmája, a tragédia, első rendezni? Jókainé egyedül áll. Az ö Lady
rangu volt szinházunknál, de nem tűrheti el Macbethje mellé két Macbeth is próbálkozott.
annak hátratételét. Nemes indok s jól tud- Volurrmiájához hol a Coriolán? Zrinyi Ilojuk, hogy a hátratétel alatt nem rejlenek nája, Gertrudja mint a fenyő magaslanék ki
a bokrok kőzül, s erőteljes vonásai elütnének
anyagi panaszok.
a halványan színezett rajzolatoktól. A nemzeti szinház müvészei a közép fajokban, a mai
kor e szülötteiben, jelesek, olykor kitűnők: a drámában, a
mint azt ma értik, a vigjátékban, a genre-szerepekben,
hol az alakitás minden s a
szenvedély másodrendü, mert
nagy szenvedélyek ma nem kellenek. A repertoire kilencztizedrésze ma e közép fajokból
áll. A nagy tragédia s a
magas vigjáték — Shakespeare
és Moliére napja — egy időre
— felhőbe rejtőzött.
De ha ennyiben menthetjük
az igazgatóságot, mert lehetetlent töle sem követelhetünk, —
nem menthetjük abban, hogy
ha Jókainé visszalépési szándékáról tudomása vagy csak sejtelme is lehetett (s az adatokból ugy látszik volt is) nem
tüzött ki szerződési éve folytán
még búcsú-előadást számára.
Jókainé utolsó szereplése
Predzlava volt Szigligeti Trónkeresöjében. Legujabb, utolsó
szerepei egyike; bizonysága
müvészete teljes erőben létének.
Mily alak, mily fenség, mily
J Ó K A I N É.
erő, mily szenvedély, mily megtörtség! Ez egy szerep feledhetDe nem hunyhatunk szemet egy tény lenné tenné őt elöttünk. De ki gondolta,
elött, mely nemcsak nálunk, hanem Európa- hogy utoljára látja öt akkor? Ki hitte, hogy
szerte megvan s el nem titkolható. A tragi- búcsú-szerepét játszsza?
A „Hon", s tehát illetékes közlöny, ez
kai müvészet ez időszerint hanyatlóban van
ügyben
minapi közleményét ezzel fejezte be:
mindenütt, a közép fajok kapnak fel, azok
„Azt
hiszszük,
ezzel ez ügy be van végezve."
foglalták el a tért. Tragikai költők s igazi

