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LÁNG M.
Pesten, nagy-hidiitczn 2-ik szám alatt, Szina-féle ház,

t'.,j . . . az „angol királynő" szálloda mellett,
ajánlja nagyban s kicsinyben a legjutányosb árak mellett gyönyörű, gazdag választékú

belföldi, szász ég angol

PORCZELLAN és WGDGEWOOD,
asztali-, thea-, kávé- és gyümölcs-terítékeit, pipere- és

mosdó-edényeit, fényüzési czikkeit,
s az átalánosan kedvelt

B É C S I K Ő E D É N Y E I T .
Mindennemű megrendelések elfogadtatnak, a leggyorsabb idö alatt s legjutányosabb ár
mellett teljesittetnefe. Vidc'krei szállításoknál legügyesebb pakolás, biztos, gyors és

jutányos kézbesítésre a legnagyobb gond fordittatik. 1028 (1—3)

MÜLLER TAMÁS
kalap gyára Pesten, király-utcza 8. sz.
ezennel tisztelettel jelenti a t. ez. közönségnek, hogy nála mindennemű s a legújabb
mintára készített kalapok kaphatók, urak hölgyek és gyermekek számára, a lehető

legjutányosb áron.
Régibb kalapok divatszerüvé változtatása szinte elfogadtatik s azok gyorsan és

pontosan teljesittetnek. 1008 (3—3)

Hirdetmény.
Vastag" István urnái Gyöngyösön

megérkeztek tőlünk a friss veteinény- és virágmagvak, a keresettebb faj-
ták, s a legjobb minőségben. Kapható egyszersmind a fenntirtnál tetszés-
szerinti megrendelésre bérmentesen a mi átalanos hitelnek örvendő és
kitűnő virágkerti és mezei vetenie'iiyinanvniiikiiaU, növény, gyü-
mölcs csemeték, györgyikéiuk stb. 55-dik évi folyamu jegyzéke.
Elfogad továbbá részünkre szíves megrendeléseket, melyeknek pontos
eszközlését főfeladatunknak tartandjuk. — Erfurt, 18(i5.

1026 (1—3)
Pfatz C. és Fia.

a porosz király ő felsége udvari szállitmányosai.

BODÓ GUSZTÁV
Pesten, váczl-utcza, a „Nádor" átellenében,

ajánlja újonnan nyitott

roliis és női divaíkercskedesét,
ellátva mindennemű legújabb bel- és külföldi kelmékkel, ugy a jelen, mint minden
következő idényre a legdúsabb választékban, különösen pedig gyapjú-szövetek
34 krtól a legfinomabbak itt; angol lusterek, sima és mintázott 75 krtól 1 ít.
50 krig, sima casclunir és delainek minden divatszinben; batisztok 35 krtól
52 krig: motiselin 50 krtól 1 ftig; nyomtatott delahi- és casthmir-kendok 5 fttól
10 ftig; sima és hímzett fekete casrhmír-kenddk selyem-rojttal 10 fltól 40 ftig.

És számtalan, ezen szakmához tartozó női divatezikkeket, a lehető legjutányosabb
meghatározott árakon. — Vidéki megrendelések pontosan és gyorsan intézteinek. —
Kívánatra minták, ár- és szélesség-jegyzéssel szívesen eszközöltetnek. 1022 (2—3)

VETŐMAGVAK.
HOFFMANN J.

Pesten, a Dunasoron, kig-hiduteza szögletén „az angol királynő"
czimü szállodában, a „VETÖIIEZ",

ajánlja nagy raktál át mindennemű gazdasági magvakból, úgymint: lóhere- és
takarmánj fii-magvakat stb., valódi hollandi és franezia konyha-, kerti- és
főzelék-magvakat; fa-, .juhar-, pger-, nyir-, veresfenyo-, lúozfVnyő-, erdei
fenyő-, akacz- és eperfamagvakat stb., több száz fajú legszebb virágmagvakat,
ezek közt a valódi kitünó erfurti ibolyákat, őszi rózsákat stb., valódi haarlemi
virág-hagymákat, legszebb gyorgyikéket. Ezeken kivül folyvást kaphatók:

novényfoldek, kuba-harshejak és franezia folyékony mézgák (faviaszk)
jutányos árakon. • 1009 (9 — ;n

Árjegyzék ingyen szolgáKalik.
1009 (2-3)

<st3i"-.

Hirdetmény.
Csak rövid időre,

a jelen pesti vásár tartama alatt,
áruba bocsát

az óriáshegyi takács-egylet bizottmánya
a régi német színháztéren, b. Sina-féle 1-sö sz. házban,

_ r RINGAUF és H0EPFNER " V I
urak fehér-árukkereskedése mellett, a kedvezőtlen időviszonyok s bukások következtében

ÍB 400 darab - ^ S
rumburgi és sziléziai hegyi vásznat, rumburgi asztalnemüeket, zsebkendőket

és kanavásznakat,

5O7o-tel olcsóbbért
a gyári - árakon alul.

1 darab fehér fonalvászon, gyári-ár 18 ft., most csak 9 ft. 50 kr.
1 darab 30 rőfös házi-vászon, gyári-ár 22 ft., most csak 11 ft.

1 darab 30 rófös rumburgi kreasz-vászon, gyári-ár 25 ft., most csak 13 ft.
1 darab 37 rölös kézi-fonalvászon, gyári-ár 30 ft., most csak 15 ft.
1 darab rumburgi vászon 8 ingre, gyári-ár 34 ft., most csak 16 ft.

1 darab 40 rőfös hollandi czérna-vászon, gyári-ár 32 ft., most csak 16 ft.
1 db. 40 rőfös rumburgi czérnavászon, gyári-ár 35 — 45 ft., most csak 18—22 I

1 darab 50 rőfös hollandi vászon, gyári-ár 46—55 ft., most csak 23—28 ft.
1 darab 50 rőfös konstanczi vászon, gyári-ár 56-80 ft., most csak 28—40 ft.
1 darab 54 rófos legkitűnőbb rumburgi vászon 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60,

70 ftig a legfinomabbak.
1 darab rumburgi szines ágynemü-kanavász, most csak 11, 12, 14 ftig

a legfinomabbak.
1 tuczat fehér vászon-zsebkendő 1 ft. 60 kr., 2 ft. 50 kr., 3, 4, 5, 6 ftig

a legfinomabbak.
1 tuczat franezia batiszt-zsebkendő 4, 5, 6, V, 8,10 ftig a legfinomabbak.

1 damaszt-asztalteriték 6 személyre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ftig a legfinomabbak,
12 személyre még egyszer annyi.

1 tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő ára most csak 2 ft. 60 kr.
1 tuczat damaszt-törölköző-kendó vagy damaszt-asztalkendő ára most csak

5, 6, 7, 8, 9, 10 ftig a legfinomabbak.

A most divatozó szines gyapju-alsó-szoknyák ára most csak 5 ft.
A legszebb téli-ruhakelmék hölgyek számára, rőfe 25, 30, 40, 50. 70 krig.

a r
9 s rőf széles legfinomabb minden szinü cachemirek, rófe 80 kr.

_ _ Hogy az eladás a legnagyobb mérvben és gyorsasággal eszközöltet-
hessék, — mindazok, kik legalább is 25 ftig vásárolnak, egy fél tuczat franezia batiezt-
zsebkendöt, 50 ft. bevásárlásánál egy ruhakelmét, és 100 ft. bevásárlásánál egy divatos
longshawlt kapnak ráadásai.

1021 (2-2)

Megrendelések, a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett a
leglelkiismeretesbben fognak teljesittetni. — E tárgybani leveleket elfogad:

METH 8.
Pesten, a régi német szinház-téren, b. Sina-ház 1. sz. a.

WETZER és KlIZ
ajánlják

rumburgi, hollandi, kreasz, bor és sziléziai

vásznakkal
nagyszerűen rendezett raktárukat;

továbbá: 6, 12, 24, 36 személyre való asztal-garnitúráikat, minden megkivántató
nagyságú asztali és törülközo-kendoikct, fehér és szines csinvat-vasznaikat,

különféle szélességű perkail, moul, batiszt-clair és linon-szöveteiket; */i, 5/<, 6/4
szélességű sárga, fehér és rózsaszinü nankin. mindennemű bélésnek való Ol'gantin
és mouszlin, svejezi és alakozott mouszlin-fűggöny, fekete és szines orlean-
szöveteiket, fehér és szines férfi-ingek és lábravalóikat. — Azonkívül található
még raktárunkban mindennemű viaszos és amerikai borvásznak, ponyva,
foszlány, bélésnek való sávolyok, */t, V* széles vitorla-, szalmazsák- és házi-
vásznak ; továbbá gyapjú- és pamut-szövetek, szines perknlok, mindennemű

nadrág-kelmék stb.
Az első és leghirnevesb gyárakkal! összeköttetésünk által azon kellemetes

helyzetben vagyunk, hogy a legjutányosb árakat szabhatjuk, mely tekintetbeni
meggyőződés szerzésére a t. ez. közönséget, midőn tiszteletteljesen meghívjuk,
kijelentjük, hogy a lenvásznak valódiságaért kezességet vállalunk. 1023 (2—2)

Az árjegyzéket kívánatra kézbesítjük.

Eladási helyiség a „szép juMsznéhoz" Pesten,
az uri- és kigyó-uteza sarkán (úgynevezett „párisi csarnok").

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott eaját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, márczius 26-án 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt • Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
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A képzőművészeteknek talán egy ágá-
ban sem vagyunk képesek hazánkban s ha-
zai tehetsegektől oly szép haladást tanúsító
eredményeket felmutatni, mint az ép oly
fontos mint komoly építészet terén E
HVA , 1 S g y a k r a n v o l t alkalmunk ez
állításunk bizonyságául egyes szebb épüle-
teink s építőmestereink ismertetését közölni,
a íme ezúttal ismét egy jeles magyar épí-
tész erdemeit van alkalmunk méltányolni;

Ybl Miklós székesfehérvári származású
hazánkfia több mint húsz éve, hogy az ország
fővárosában működik, s nem csak itt, ha-
nem a haza külön vidékein is
számos jeles építészeti mű hir-
deti azóta az ö alkotó erejét s
kiviteli ügyességét. Egyaránt
meglepő építményeinek száma s
a rajtok igénybe vett stylformák
változatossága. Ybl Miklósnak
elismert erős oldala az, hogy
müveiben a szépség mellett a
gyakorlati czélszerüség kívánal-
mainak is mindenkor eleget tenni
iparkodik s tekintetbe veszi min-
dig a kor és helyzet igényeit.
Müvei közül csak a nevezetesbe-
ket szándékunk itt elősorolni.

Egyik legelső munkája, mely-
lyel a külföldi tanulmányaiból
hazatért fiatal építész nevet
alapított magának az orszáf-

' ban, a nagy-károlyi nagy tem
plom, (V. U. 1857:26.) uri bőke-
zűség folytán eszközölt megújí-
tása volt. Eredeti templom-épit-
ményei között megemlítjük a
franczia renaissance-stylü kápol-
nát Irsdn, s a babyloniai styl-
ben épült, 8 szegletü, 5 tornyu
kecskeméti prot. templomot. Leg-
jelesebb s legnépszerűbb müve
azonban e szakban a hires fóthi
templom (rajzát s részletes leirá-

sát a V. U. 1856. évi 1. s 1862. évi 16. szá-
mában) ; ez gr. Károlyi István vallá-
sos buzgósága és nagylelkűsége folytán
épült Pest környékének egyik legsűrűbben
látogatott építészeti nevezetességét képezi a
közel Fóth helység regényes parkjában.
Ybl Miklós többi nyilvános építményei
között meg kell említenünk a nemzeti mú-
zeum mogott 1858-ban épült nemzeti lovarda

Y b l M i k l ó s .
; épületét (lásd V. U. 1858. évi 7. szám),mely-
: nek főrészét egy térés és szép, fedett lovagló-
iskola képezi s melynek gyakorlati berende-
zése a dicséretet méltán kiérdemelte. Az Ybl
által épített magánpaloták között legjeleseb-
bek gr. Festetits György szép palotája a
múzeum közelében (íásd Vas. Újság 1864.
évi 34. számát), melynek mind külső, mind
belső elrendezése szolid jó Ízlésről tesz ta-
núságot. Szintén Ybl müve lesz a fentebbi
palota közelében most épülő gr. Károlyi
Lajos-féle palota, melynek építése a gróf
halála után kissé megakadt ugyan, de azon

YBL MIKLÓS.

biztos hir kering, hogy a meghalt gróf fia
és örököse gr. Károlyi Alajos a megkezdett
terv szerint egészen ki fogja építtetni a már
most is sokat igérő uj épületet. Sőt azt is
hallani, hogy ezen palota-építésnél fordul
elő legelőször azon eset, mikép Ybl intézke-
dései nyomán a palotához tartozó minden-
nemű munka, a külső kőrakástól egész a
belső bebutorzásig, csupán hazai mesterem-

berek, iparosok és művészek által fog vég-
hez vitetni. °

Ybl emléképitményei között is két ismert
jeles müvet emiithetünk: az egyik a múlt év-
ben elkészült Széchenyi-terem a nemzeti mú-
zeum könyvtárában, mely az ő terve szerint
rendeztetett be (lásd V. ü . 1864. évi 51. szá-
mát) ; a másik Kazinczy dics-csarnoka Szép-
halmon, melyet egy régi görög stylü templom
mintájára 1862-ben készített el Ybl, a nem-
zet kegyeletes adakozásai következtében (1.
V. U. 1863. évi 24. számát).

Áttérve az építészet decorationalis, di-
szitési ágára, itt is építészünk
két szép müvéről, illetőleg ter-
véről tehetünk említést. — Az
egyik egy sétány részletes terve
szülővárosa Székesfehérvár szá-
mára; a másik egy japáni kéjla-
kokkal ellátott festői park ter-
vezete az újpesti szigeten.

Nem szólunk azon számos
kész tervekről, melyek Ybl tár-
czájában hevernek, s melyek va-
lósulását idők és körülmények
vagy már egészen meghiúsítot-
ták, vagy későbbi időkre halasz-
tották. A többi között a hir,
kúria építendő uj épületére nézve
van egy kész terve, mely a szak-
értők teljes méltánylásával ta-
lálkozott. Az akadémia palotájá-
hoz — közbejött személyes okok
miatt — ugyan nem nyújtott be
tervezetet, azonban az építtető
bizottmány itt is Szkalnitzky An-
talt és Yblt tisztelték meg azon
bizalommal, hogy az elfogadott
Stüler-féle terv szabályszerű ki-
vitele az ö szellemi és anyagi
vezetésöknek adassék át. S ma-
holnap ezen szép épület, Pest
egyik ékessége, szintén egészen
készen fog állani, s az épités

anyagi részének kezelése körül Yblnek van
itt is sok érdeme.

A mi Ybl Miklós u. n. civil-épitészetét
a bérházakat illeti, e téren is igen kellemes
változtatásokat hozott be a P e s t e n sokáiff
divatozott kaszárnya-stylbe. Egyik legszebb
bérháza a kőfaragó s szobrász művekkel
dúsan ellátott takarékpénztári épület Bu-
dán a lánczhid közelében (1. V. Ü- ^865

13-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.
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évil-sö számát); ilyen a gazdagon díszített,
nagy terjedelmű Ganz-féle ház a feldunasor
újonnan nyert telkén; s ilyen a nagy gond-
dal épült Schnidt-Unger-féle átjáró ház az
országúton és magyar-utozában stb. Mind
ez épületek még késő időkben is fogják hir-
detni mesterök szerencsés találékonyságát,
gyakorlati ügyességét és szakértelmét.

Ybl Miklós a bécsi építészeti iskolában
kezdte tanulmányait s mielőtt állandóan
Pestre költözött volna, sokáig tartózkodott
Prágában, hol tanulmányait gyakorlatilag
folytatá.

Midőn gróf Károlyi István a fóthi tem-
plom építésének eszméjével foglalkozott s
építőmesteréül Yblt szemeié ki, ezzel együtt
Florenczbe utazott, hogy a czéljaikra szük-
séges tanulmányokat a hely színén meg-
tehessék. Innen van az, hogy Ybl épitmé-
nyein a íiorenczi és román stylok oly mes-
teri módon váltakoznak, de ügyes kiszámítás
mellett mindenkor a mai életviszonyok
igényei szerint alakulnak s módosulnak.

Ybl Miklós első helyen áll azon hazai
építészeti tehetségeink között, a kik az ízlés
nemesítése s fővárosunk szépítése körül her-
vadhatlan érdemekel birnak.

Dnrazzó Károly.
Olvassa Lajos a gyászos levelet,
Hogy Durazzó azt irja:
„Nincs több a világon ily szörnyű eset,
Endre vérébe fulva . . ."
„Nem fogta vas őt, méreg nem ölé
A hogy kegyes anyja megbiivőlé,
Megfojtád te s Johanna!"

„Johanna zokog, sir, gyászolja szegényt . .
Éajmond, Terlicsi menten
Vérükkel adóztak a hősi szivért,
Ők érettek a tetten . . ."
„Lesz, lesz Durazzó méltó jutalom,
Nincsen sem erő, sem hatalom,
Pokloktól mi kimentsen!
így kellé kimúlnod szerelmes öcsém,
Ártatlan kicsi bárány,
Együtt ki velem csüggtél dajka mesén,
Elvett tőlem az ármány!
— Nem fogta vas őt, méreg nem ölé
A hogy kegyes anyja megbüvölé,
Boszut érte Italian!"

Megcsörren a fegyver, a föld meginog,
Zug felhő szakadása;
Harczokban erősek, bajnok magyarok,
Mennek fekete gyászba.
Zászlójuk elől leng éjkomoran^
Felzug iszonyún a harczi moraj
S zeng kürtök riadása. —
„Vájj' merre hadaddal nagy hősi király,
Hol vár vércsata mostan?
Fegyvert nem emel rád, oh nem, Talián,
Szállj czélod fele gyorsan . . ."
A hősi király ajkába harap:

Hah, ismerem én már a madarat,
Lép kell csak neki, hoztam."

A merre vonula, várták az urak,
Vígan ünnepet ülve.
Mélyebbre nyomula szivén a harag,
Ott a vérbe vegyüle.
„Korcsult ivadék, fertelmek ölén
Szivéből a hős lángot kiölé
S szolgál — ünnepet ülve!" —
Megszállt Lajos akkor Aversza előtt,
Ott, hol Endre lehulla.
Nyájas Durazzó és Tarenti Fülöp
Várták gyászba borulva.

Itt halt meg öcséd, ah, itt van a kert,
A hol mereven, fagyva hevert
A bűn éjén a hulla . . .

Nápolyba vivém én s mig eltemetek
Én boszura siettem —
S meghaltak a gaz bűnt kik elkövetek,
Nincs már közülök egy sem."
„Meg lesz mai nap még a jutalom,
Vig sors Durazzó rá, igy akarom,
Mert nincs közülök egy sem."

Megcsendül a serleg, Itália bora
Pezsdül, forr az erekben;
Görcsös kaczagás közt foly a lakoma,
Félni senki de nem mer.
Éjfélt zug a kürt majd s a zaj eláll, —
Mért néze sötéten szét a király?
Vér fagy rá az erekben.

,,Láttátok-e árnyát Endrémnek imént?
Hallottátok-e hangját?
Azt súgta nekem, hogy nem vagytok egyéb:
Orv nép, szolga haramják!
Csatlósok elő, lakoljon a bün,
Nincs egy, de egy oh nincs, volna ki hűm,
Mind, mind szolga haramják!"

„Mind gyilkosok, ugy van, én nem vagyok az,
Hóhérbárd fejeikre;
Veszszen ki a sziv, mely nem hű, nem igaz,
Én mondom ki ezekre"
Mond Durazzó, hallják az urak
S félelmök után száll néma harag
Hánykódó sziveikbe.

Akkor Lajos intett megvetve felé:
„Hóhér bárd te magadra!
Nincs bün, mi ne volna beoltva beléd,
Gyilkos vagy te s Johanna.
Hulljon le fejed, hol Endre lehullt,
Szálljon le napod, hol napja lehunyt,
Hóhérbárd te magadra . . ."

Johanna királyné nász-ágya puha,
Késő már a, Johanna!
Nem lép Durazzó, nem abba soha,
Fekszik véribe halva . . .
Kit Nagy Lajos itél, jaj annak az egyszer,
De jaj neked asszony, jaj neked ezerszer,
A kit az ur haragja! Fejes István.

Egy magyar dalia.
(Történeti adoma.)

Első Lajos magyar király Olaszországba
vezette seregét. Nem jó kedvéből tette ezt
a fejedelem, kényszerülve volt rá. Testvérét,
András királyt, megölték a nápolyiak.

Sok jeles hadvezér követte királyát, a
sok jó hadvezérnek sok dolga is volt akkor.

Azok közt a derék vitézek közt kitűntek
a Laczkiak, Apor László erdélyi vajdának
fiai, kik atyjuk keresztnevéről neveztettek
Laczkfiaknak, Laczkófiaknak.

Az 1350-ki hadjáratkor Laczk Miklós és
Pál, a Laczk név dicsőségének fentartói
valának.

Miklós éa Pál Luthenia városánál ötve-
vened magukkal százhúsz fegyveres lovas
katonát fogtak el, a Johanna és Tarentói
Lajos zsoldosai közöl.

A foglyokat diadalérzettel vezette a ki-
rály elé Luthenia városába a két vitéz
testvér.

Furcsa látvány volt ez.
Az ötven magyar százhúsz fogoly lova-

got ht jtott maga előtt. A foglyoknak kezei
hátra voltak kötve, s a fékszár ott lógott a
nyakukban.

Lön öröm és ujjongás a jelenet látásán.
Lajos király midőn meglátta az ékeiktől

megfosztott vitézeket, arcza elkomorult,
szivéből a boszu kialudt, a nevetséges ala-
kokat jól szemügyre vevén, parancsolá :

— Oldozzátok föl a nyomorultakat, lás-
sák, nem ellenséggel van dolguk.

A szabadon bocsátott foglyok bámulták
a király nagylelkűségét. Ekkor vacsorához
ültette a kiéhezett s a kötél bilincsei által
megkinzott hadfiakat, s megparancsolá, hogy
legkisebb bántalmuk se legyen a foglyok-
nak, mert ők ezen hadjáratnak nem okai.

Másnap fegyvereiket elszedve, szabadon
bocsátá őket. Tovább ment a győztes ma-
gyar sereg; bálványózott királyának szív-
fájdalma sajgott ereikben.

Egy jelenet tárul föl előttünk ama
táborozásból, mely történeti képünk kiegé-
szítéséül szolgál.

Sumpria városát ostromolták a magyar
hadak.

A nápolyi magyar had fővezére Laczk
István volt, mellette küzdött fia, az ifjú
Dienes.

A várost minden áron be kellett venni;
a gyilkos tett bűnrészesei ide záriak el
magukat.

Lajos király szivére kötötte a derék had-
finak, hogy a várat bevegye.

Midőn az erődöt megpillantá Laczk Ist-
ván uram, fejét megcsóválta, s nem kis ag-
godalommal nézett felé. — „Itt ügyesség és
bátorság kell, de hála Istennek, ez nem
hiányzik, tehát előre!"

A vezér csatakiáltására mint oroszlánok
rohantak avar falának a jó magyar vitézek,
élükön Laczk Dienes, a vezér daliás fia.

A fal magas volt, lajtorja nélkül meg
nem hágható, ez pedig nem volt a táborban,
ehhez nem vala készülve a sereg.

Nem tett semmit, a vitézségnek mi sem
állhat ellent.

— Hány öl ez a fal, mely diadalmunk-
nak ellene áll? — kiált Dienes, az ifjú lovag.

— Jó két öl uram, — felelt egy terme-
tes német ember.

— Dőlj a falnak arczczal, s engedd há-
tadat nyergül használnom, mig meghágom
a falat; szólt kérőleg az ifjú.

Hebinger, a termetes német lovag az
ifjú szemei közé tekintett, de a vállalkozó
tűzben fénylő szemei lesújtották a mérlege-
zőt, fejjel a falnak dőlve, engedé magát esz-
közül felhasználtatni

Dienes csak nézte darab ideig, vájjon
nem tréfál-e ezen hosszúlábú ember, de az
nyugodtan a falhoz tapadva, mozdulatlan
állt, mint köszobor.

Ekkor fölpattant Dienes Hebinger há-
tára, s kelevézót magasra tartva, perczig
körülnézett.

A kőfal magasabb volt, semhogy azt
Dienes karjai felérhetek, tehát philosophiá-
hoz nyúlt a lovag.

— Ez a jámbor német már elállja, hogy
itt ugrálok a hátán; hátha vállalkozó szel-
leme többre segítene még; gondola a lovag,
s igy szólt Hebingerhez :

— Jó pajtásom, hátha felegyenesednél,
én pedig két válladra lépnék, hosszú lábaid
igen alkalmasak lesznek arra, hogy én ezé-
lomhoz jussak.

— Szívesen cselekszem, felelt Hebinger,
s ugy tett, mikéat a dalia óhajtá.

A mint Dienes Hebinger vállaira lépett,
s a hosszú ember felegyenesedett terhével,
a kőfal tetőzetén kinyúlt gerendába akad-
tak felnyúló karjai.

— Hebinger! Te győzelmet nyújtasz
nekem, kiálta örömében a dalia, miközben
igyekezék testének oly lökést adni, mely a
gerenda tetejére juttassa, ámde a kinyúlt fa
csak annyi hosszúságú volt a falon kivül,
mint a mennyit az ember két markával át-
foghatott; igy a feljuthatás nehéz és mes-
teri volt.

A városban levők észrevették a dalia
igyekezetét s annak meggátlására azonnal
intézkedéseket tettek.

Sokan gyűltek a helyhez, hogy Dienest
nyakrafőre letaszítsák, némelyek lándzsával
szurkálták mellét, mások fejszékkel, buzo-
gányokkal verték a fején levő sisakot.

Hasztalan. Dienes fogait összeszoritva
állottá a hatalmas ütéseket, mely eket a sisa-
kon át kapott, kicsinybe múlt, hogy el nem
szédült; de az éberség fenntartotta eszméle-
tét, nem bocsátotta el a gerendát, s Hebin-
ger vállán maradt.

Épen akkor tűnt fel Laczk István uram-
nak Dienes hősi bátorsága, midőn ugyan-
csak kongatták fején az érezsisakot. Meg-
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rendült keble a vezérnek, az apai sziv
lázasan dobogott, midőn látta fia vesze-
delmét.

— A falakra vitézek! A példa tanítson
hasonló tettekre hevülni, avagy elnézitek,
mint hal meg a hős? kiálta a vezér.

Vérszemet kaptak a katonák, sokan
a falak körül Hebinger t éldájaként ágast
rögtönöztek hosszúlábú vállalkozókból, —
hősök pattantak az eleven ágasokra, s a ki-
nyúló gerendázat egy-egy hőst tart a leve-
gőben.

Iszonyú orditás fejlik ki ezalatt a város-
ban; tömegesen gyűl a nép az ostromlók
meggátlására, de azok oly sebességgel jutnak
a falakra fel, hogy a népnek nem volt érke-
zése — a nem várt jelenet bekövetkeztével
— magát rendbe szedni. Az eleven ágasok
ujabb és ujabb hőst juttatának a falakra,
mig a feljutottak lenyujtott kezeikkel segí-
tették társaikat.

Végre megtelt a tér vívókkal. A küzd-
téren első volt Dienes, s helyzete a legnehe-
zebb és veszedelmesebb vala. Dienes egy
maga volt, ki a falakra jutva, úgyszólván az
ellenség tömegébe dobatott. Azonnal száz
fegyver meredett ellene, mely éltét kioltani
sietett.

Dienest megmentette ügyessége és éber-
sége, mely oly erővel és sebességgel forgatta
azok közt kardját, hogy sem meg nem fog-
hatják, sem rajta halálos sebet nem ejt-
hettek.

Mig ezek a daliával küzdöttek, mely
néhány perczig tarthatott, ezrenkint jutot-
tak a várba a falakon át a jó magyar
vitézek.

Dienes karja a feljuthatás kinai, s
kardforgatás miatt kifáradt, s már-már
hányat lani érzé erejét, midőn társai felmen
tették veszedelmes védállásából.

Iszonyú C3ata fejlett ki. A védők fogy-
tak, tr ig a támadók szüntelen szaporodtak

A gyávák elfutottak, a bátrak kiszen-
vedtek.

Csakhamar üres lett a csatatér.
Summa város meghódolt a magyar fegy-

verek előtt.

Lajos király leginkább örvendett a dia-
dalnak, s hogy a Johanna pártosai hullának
el a gyilkos harezban, felette jól esett neki,
mivel igy fel vala mentve a szigorú Ítélet
kiszolgáltatása alól, melyet a nemezis oly
kedvezően végrehajtott.

A király megértvén Dienes hősi bátor-
ságát s dicső önfeláldozását, — az apának
érdemeit is tekintve — az ifjú daliát azon-
nal főlovászmesterének nevezte, s e méltó-
ság után csakhamar erdélyi vajda, viddini
kapitány, majd dalmát- és horvátországi
bán, végre nádor lett.

Ez is egy azon hírneves magyar daliák
közöl, kiknek neve s tettei ott ragyognak a
história avult lapjain. B. Pap Lajos.

A kenyérgyárakról.
Közli Dr. BARDOCZ LAJOS.

Az ember legfőbb élelemiszerei két külön-
böző módon állíttatnak elő, vagy készittet-
n e k el; tudniillik/őzés által, a napi időszaki
fogyasztásra, és sütés által, a hosszabb ideig
tartó élelmezésre.

A fótt ételek és a kenyér e szerint a
szükséges és nélkülözhetlen szükségletek
közé tartoznak, legalább az emberiség pol-
gárosult részénél, és a kenyérnek való
anyagok drágaságától függ a többi élelmi-
szerek ára is.

A gabonalisztnek kenyérré vagy ehhez
hasonló süteménynyé alakítása, a legrégibb

időkig terjed vissza. Es mégis a kenyérsütés
mestersége ezredévek óta nagyon csekély
haladást tett; mert a Pompejiben kiásott
sütőkemencze épen ugy van szerkesztve,
mint a mi sütőkemenezéink.

A kenyér lényegesebb javítása egyedül
csak az által lesz eszközölhető, ha a jobb
őrlő- és sütökészületek elterjednek, ha vé-
konyhéju és lisztgazdag gabonanemeket ter-
mesztünk, és azok lisztjét a hüvelyes növé-
nyekével czélszerüen elegyítjük. E tekin-
tetben a nyilvános lapok már többször
emlegették és fejtegették azon előnyöket,
melyekkel a rozslisztből vagy elegygabona-
lisztből (rozs- és búzalisztből) és kevés
lóbabliszt pótlékból (y i 0 —y 5 részben) ké-
szített kenyér bír, melynek izletességét,
nagyobb táplálékonyságát és nagyobb faj-
sulyát aligha valaki alaposan kétségbe vonja.

A nálunk szokásban levő örlési-mód fe-
lett (bár e tekintetben is még sok kívánni-
való van,) átalában nem panaszkodhatunk
annyira, mint a kenyérsütés módszere felett
Ezen átalánosan elterjedve levő baj több he-
lyütt arra ösztönözte a szakembereket, hogy
kenyérgyárak felállításáról gondoskodjanak.
Az e tekintetben eddig tett fáradozásnak
már annyi eredménye van, hogy a kenyér
készités körül több czélszerü gép és készület
van feltalálva, és némely városokban ke-
nyérgyárak is léteznek.

Ezen körülmények ösztönözték Schneit-
ler tudort pár év előtt arra, hogy az ügyet
a maga fontosságához képest felkarolja és a
főzőintézetekröl és kenyérgyárakról egy be-
cses közleményt irjon. Mi is alig cseleked-
hetnénk helyesebben, mint ha figyelmünket
azon uj készületekre fordítjuk, melyek
együtt működve valóban kenyérgyárnak ne-
vezhetők.

Rolland párisi sütő 1852-ben a kenyér-
sütés terén két nevezetes készületet talált
fel, melyek, mint Francziaországban történt,
nagy és gyors elterjedésük és kitűnő szolgá-
latuk tanúsítja, e téren a legfontosabb talál-
mányok közé tartoznak. Az egyik egy
dagasztó-gép, a másik pedig egy sajátságos
készületü sütőkemencze.

A dagasztógép egy vaspléhböl készült
hengerből áll, melyben egy szárnykészület-
tel ellátott forgótengely van alkalmazva,
mely egy forgatyu segélyével hajtható. Ezen
készülékkei, mely bárhol csekély költséggel
előállítható, egy ember minden különös
fáradság nélkül képes 20 sőt 10 perez alatt
egy egész zsák lisztet tökéletes, jól kevert és
jól savanyitott tésztává változtatni; holott
sütőink, szabad kézzel dolgozva, 15—20
ennyi időt kénytelenek ugyanezen munkára
fordítani, s e mellett még sem képesek a
tésztában oly egyformaságot előidézni, mint
az említett gép segélyével. A gép e m Jlett
a liszt elporlását, a tészta betisztátalanitását
(a sütőknél gyakran megtörténik, hogy
legyek s egyéb undorító tárgyak dagasztat-
nak a tészta közé) elhárítja, és a kenyérké-
szitést a munkás erejétől és hanyagságától
függetlenné teszi. A dagasztó-gép a kenyér
gyártását lehetségessé teszi, és e nagyfon-
tosságu élelemczikk készítését elvonja a

Minthogy a fütötér oldalvást a kemencze fe-
neke alatt van alkalmazva és a sütőtértől tö-
kéletesen el van különítve, ennélfogva a
fűtés ép ugy mint a sütés szakadatlanul
folyhat. A melegség elosztása a kemencze
minden részében tökéletes, és egy hévmérő,
mely a sütő szemei előtt függ, a kemencze
belsejében levő melegről minden pilanatban
felvilágosítást ad, melyről pontosan meg le-
het látni az időpontot, mikor szükséges
utánfüteni. És ezen kemencze alig kerül 25
frankkal többe, mint egy közönséges sütő-
kemencze. Belseje meg van világítva, és ab-
lakokon át különböző helyekről meg lehet
tekinteni a kenyereket, hogy azokat, melyek
talán nem volnának jól megsülve, a kemen-
czefenék fordítása által melegebb helyre
juttassuk, és a sütésben előbbre haladotta-
kat hüsebb helyre fordítsuk. Ezen kemen-
ezében egy sütet kenyér 20—25 perez
alatt teljesen, kisül. A benne sütött ke-
nyerek mind szinre, mid kiterjedésre nézve
egymáshoz annyira hasonlók, hogy egymás-
tól nem különböztethetők meg. Rolland.
megtakarítása tüzelő anyagban 50%-re rug,
azaz bizonyos mennyiségű tüzelő-anyaggal
kétszer annyi kenyeret süt, mint a közönsé-
ges sütökemenezében sütnek.

Tüzelő-anyagul tetszés szerint fát, sze-
net vagy gyeptőzeget lehet használni, a nél-
kül, hogy ezáltal a kenyér ize legkeveseb-
bet is szenvedne. Ezenkívül a Rolandféle
kemenczénél nem történik az, mi a közön-
ségeseknél, hogy a melegség egy része el-
veszszen, minthogy annál a kemencze ajta-
ját nem szükséges folyvást nyitva tartani.

Ezen készületnél gyorsabb vagy lassúbb
sülés nem fordulhat élő, minthogy a kemen-
cze fenekének forgatása által minden kenyér
egyforma melegnek tétetik ki. A sülés any-
nyi ideig tart, mint közönségesen, és mégis
lehetséges, hogy 24 óra alatt 24 sütet ke-
nyeret süssünk egy kemenezében, minthogy,
mint emiitők, a hevítés különös helyiségben
történik, s igy a sütőtérbe az egyik sütet
kenyér kivevése után mindjárt a másik sü-
tetrevaló tésztát lehet betenni. A kenyér
mind széntől mind hamutól teljesen tiszta,
minthogy az ezen testekkel nem jő érintke-
zésbe.

kézimesterségszerü üzlettől, miáltal csak
nyerhet a közönség. Az emberi hajtóerő,
gőz, viz, vagy állati hajtóerő által pótolható.

Rolland síítÖ-kemenczéje minden eddig
használatban volt sütőkemenczétől 'azáltal
különbözik, hogy nála a fűtő- és sütőtér
gymástól teljesen el van különítve A sütő-
:emencze kerek és a vas fenék (a talaj)

melyen a kenyér sül, középpontja körül_ for-
gatható, és ennélfogva megtöltés és kiürí-
tés alkalmával a kemenczefenék bármelyik
pontja a szájnyílás elé fordítható, mi a
munka gyorsítására nagy befolyással bir.

Mindezen előnyökből láthatni, mily jelen-
tékenyek azon javítások, melyeket Rolland
fáradozásai a kenyérsütésben előidéztek.
Ezekhez járul még a munkaerőbeni nagy
meggazdálkodás és azon kényelem, hogy a
sütő nincs arra kényszerülve, hogy folyvást
a közönséges sütőkemencze égető hősége
előtt álljon.

Triesztben öten a legnagyobb sütőinté-
zetek tulajdonosai közöl összehasonlító kí-
sérletekből megállapították, hogy ők a
közönséges sütökemenezében 24 óra alatt
nyolezszor sütöttek, és nyolezszori sütésre
1456 font hajó-kétszersültet voltak képt-
sek előállítani, miből 100 font megsüté-
sére tizenhat krajezár ára tüzelő-anyag igé-
nyeltetett. Ellenben Eolland kisebb sütöke-
menezéje 16-szori bevetésre 24 óra alatt
2300 font kétszersültet szolgáltatott, s még
is sokkal kevesebb tüzelőanyaggal, mert 100
font kétszersült kisütésére csak 11 krajezár
ára tüzelöszert igényelt.

Az ausztriai hadügyminiszter egy bizott-
mányt rendelvén ki a Rolland-féle sütőke-
mencze megvizsgálására, annak jelentéséből
is az tűnt ki, hogy eltekintve a munka köny-
nyebbségétöl és gyorsabbságától, Rolland
sütökemenczéjénél és az által eszközölt na-
gyobb idönyereménynyel a fütöszerekbeni
meggazdálkodás, a tett kísérletek alatt, 80
—90%-re emelkedett.

Ha már most ezen tényeket nagyobb
viszonyokra alkalmazzuk, például a gre-
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noblei sütésekre, hol 100 közönséges sü
tökemencze naponkint 40,000 font kenye-
ret szolgáltat, Rolland módszere szerint azon-
ban két sü;ökemencze elegendő ezen men-
nyiség előállitására, ugy a Rollandféle mód-
szer előnyei igazán szembeötlők lesznek.
Ugyanis a tett számításokból kitűnt, hogy
a naponkint 40,000 font kenyér előállítása
a közönséges kemenczéknél egy év alatt
390,000 frankba kerül, holott a Rollandféle
kemenczék ugyanezen minnyiséget 64,800
frankért képesek volnának előállítani. E sze-
rint tehát oly nagyobbszerü sütésnél, minő
a grenoblei, a Rollandféle kemenczék hasz-
nálata mellett évenkint 325,200 frankot le-
hetne megtakarítani.

Ezen tények sokkal hathatósabban szól-
nak a Ro'.landféle sütökészület behozatala
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mányt már 1852-ben megvizsgáltatván, a
feltalálót érdemesnek találta arra, hogy a
társulat nagy érmével tisztelje meg.

A gyárszerü foglalkozás a termelendő
portékák nagy tömege és sokasága által a
munka legkiterjedtebb felosztását teszi le-
hetségessé, s ez által időben nagyon sokat
meg lehet gazdálkodni. Ez által kevesbül a
munkabér és a portéka árának már csak
ezen okból is alább kell szállni. Az ezáltal
eszközlött nagyobb forgatás fedezi a gyak-
ran költséges gépek és eljárási módok árát,
és megint a készítendő portékák mennyisé-
gének, olcsóságának és jóságának emelke-
dését teszi lehetségessé, mi a fogyasztóknak
nagy javára van.

Ha tehát a gyárszerü üzletet már átalá-
ban hasznosnak és üdvösnek kell tekinte-

e helyt oly gazdag kincsbánya feküdjék, melynek
ásványát egykor távol világrészekbe fogják a leg-
kapósabb áruczikk gyanánt szállítani: azt nem
gondolta volna senki. Eégen mondják, hogy Ma-
gyarország egyike a természet kincseivel legna-
gyobb mértékben megáldott országoknak. Csak-
hogy sok idő ki vántatik,mig az ország lakosai e kin-
cseket nem csak megtalálják, hanem illő hasznukat
is tudják venni. Nem szólunk itt az arany-, ezüst-,
rézbányákról stb., van a mi hegyeinknek oly ter-
ménye is, a melyet Ázsia, Afrika és Amerika ed-
dig ismert részeiben is hiában kerestek; vannak
palakő-kincseink is, még pedig roppant mennyi-
ségben s kitűnő minőségben. Még kevéssel ezelőtt
Bajor- és Szászországból hozták bö egész Ausz-
triába a palakövet (Schiefer), még pedig éven-
kint 2—4 millió darabban. Tömérdek pénz szi-
várgott ki az országból oly terményért, melyet
magunk is bírtunk, még pedig sokkal kedvezőbb
arányban, ugy hogy az egész birodalmat bőven
elláthattuk volna vele. Mig végre bátor és gaz-

A máriavolgyi palakőbánya. — (Természet után Marák Gyula.}

mellett, semhogy azt bővebben ajánlgatni
szükséges volna, korunk igényei is ezen
módszer elterjedését kívánják, mert főleg
nagyobb városokra nézve alig lehet valami
fontosabb, mint az, hogy a nép lehetőleg
olcsó kenyérrel legyen ellátva. Ha a Rol-
landféle módszer czélszerüségére vonatkozó-
lag bizonyítékokra van szükségünk, ugy ily
bizonyítékokat Franczia és más országokban
nagy számmal lehet találni. A franczia tu-
dományos akadémia is elég fontosnak és kö
réhez elég méltónak találván a dolgot, egy
bizottmányt rendelt ki, a Rollandféle sütési
módszer megvizsgálására, melynek tagjai
Poncelet, Boussingault és Payen urak voltak,
és ezen bizottmány is a legjobb véleményt
adta a Rollandféle sütökészület felett. A So-
ciété d'Encouragement a Rollandféle talál-

nunk: ugy önként értetődik, hogy kétszere-
sen üdvösen kell az oly gyárszerü üzletnek
hatni, mely a legnélkülözhetlenebb életszerek
előállítását tűzi ki feladatául.

A máriavölgyi palakobánya.*)
(Pozsony mellett.)

Pozsonymegyének egy sűrű erdőkkel koszo-
ruzott kies völgyébe vezetjük az olvasót, hol Má-
riavölgy, a kisded tót falu fekszik, alig ezer főnyi
lakosságával. E hely nevezetessége sok időn át a
csudatévő szűz Mária képe volt, melyhez a kis-
asszonynapi nagy tucsu alkalmával messzeföld-
ről elzarándokoltak az ájtatoskodó hivek. De hogy

•) Kivonat, Szathmári Károly „Magyarország'
nemzetgazdasági folyóiratának II-dik füzetéből.

czimü

dag vállalkozók, Pozsony közelében, a Kárpátok
végső ágai tövében fekvő Máriavölgy hegyeiben
rejlő palakő tömérdek mennyiségét felismerték s
egész erővel fogtak e használatlan kincs kiak-
názásához.

A máriavölgyi kastély tőszomszédjában terül
el azon hegy, melynek kiásását, műtani jártas-
sággal azonnal megkezdték. Ez azon nagy pala-
kőbánya, melyet mellékelt első képünk ábrázol;
az eddigi eredmény ket év munkája. Már az első
év végén ki volt fejtve az egyik hegy 2000 Ü öl-
nyi területen s hatalmas lemezekben a legszebb
palakő bontakozott napvilágra. Most már annyira
vannak, hogy naponkint 300 Q ölnyi palaleme-
zeket fejtenek ki. Csupán iskolai használatra
szolgáló pala-számtábla 4—5000 darab készül
naponkint, s remélhető, hogy e szám még meg
fog kétszereződni. Mennyi ezer meg ezer gyer-
mek tanulhatja meg ezeken az irás és számolás
elemeitl

De a vállalkozók tervei messzebb terjednek. A.

legtávolabb országokba is el akarják szállítani az
elemi művelődés ezen eszközeit. Egyes szállítmá-
nyok már Egyiptomba és Amerikába is küldettek,
fi azon palatáblára, melyet a máriavölgyi tót nap-
számos fejtett és fényesitett, ma már talán Kairó
iskoláiban irja az arabs gyermek az Allah nevét,
vagy azon próbálgatja az északamerikai iskolás
fiu republikánus érzelmeinek első nyilatkozvá-
nyait kifejteni.

A palakő-fejtése s elkészítése igen egyszerű.
A képünkön is látható két gőz gép könnyű
«zerrel emeli ki a bányából a nyers anyagot.
A bányaüregnél kis talyigák állanak készen,
melyek a kifejtett követ vassineken szállít-
ják tova a munkások műhelyéhez. Itt történik
azután az egyes táblák széthasitása, a forma és
nagyság kirajzolása, a mit fiatal tót napszámosok
végeznek gyakorlott kézi munkával. Következik
azután a metszés, köszörülés és simítás, mit
azonban már gőzgépek segélyével végeznek. A
gyakorlat által annyira tökéletesedett e munka,
hogy a máriavölgyi palatáblák most már a leg-
ezebb e nemű művek közé tartoznak. Külsőleg
csinosak és szép sötét szinüek, ugy hogy az irás
igen feltűnő lesz rajtok s egyenes s>ima lapjaik

völgyi palakövet, akár házfedésre, akár kövezet-
nek, asztaltáhldknak vagy billiardlemezekül akar-
ják használni, vagy iskolák számára számtáblákat
akarnak megrendelni, hogy bővebb felvilágosítást
a „Magyarország" szerkesztőségében (Pest, szé-
natér 5. sz.) nyerhetnek.

Uj világitószer.
Midőn órám egyszer megtagadá a szolgála-

tot, kinyitám és nézegetem annak kerekeit; ezen
alkalommal barátom azon megjegyzést tette, hogy
úgymond — a tudomány és művészet mostani hala-
dása mellett, 200 év múlva, lehet, csak muzeumok-
ban lesznek ilyen durva kerekü horgonyórák lát-
hatók. Erre meg én azon kérdést intéztem hozzá:
hát az uj vigadó óriás viliárait ugyan hová fogják
tenni, mert a múzeumban aligha lesz helyök, ak-
korára pedig bizonyosan kilökik a vigadóból és
egy vékony sodronyt huznaK a nagytermen végig,
mely még pazarabb fénynyel fogja megvilágitani
az álarezos bálok tarka tömegét.

Sodronyt? miből áll hát az a csodasodrony?
Ugy hiszem, a legtöbben olvasóim közül

roppant fénynyel ég; a lángot hold- vagy napudvar-
alakban fénylő félkört képző gyürü övezi körül
mely fehér füstképen felfelé emelkedik, lefelé pedi»
egy folyadék csepeg, mely nem egyéb, mint a
fennemlitett^ keserföid. A kesreny ezen világi tó
tulajdonságát a tudományos franczia apát Moio-.
non fedezte föl, és már a múlt nyáron kísérleteket
tőn az oktatásügyi miniszter előtt.

Tetszettek és tetszenek e kísérletek még ma
is nagyon, de a mai anyagi korszakban csak azon
dolog számolhat arra, hogy feledésbe nem megy,
a miből hasznot is tudunk húzni. A puszta lát-
ványosságot hamar megunjuk, mert egyik látvány
a másikat szorítja le a nézőtérről. Azért ugyan-
csak egy tudós franczia azonnal hozzá szólott e»y '
tudományos értekezésben, mily sikerrel lehetne a
a kesrenyt gyakorlatilag világításra alkalmazni.
Fejtegetésének rövid kivonata ez.

A kesreny ezüst fényű, nem egészen kétszer
nehezebb a viznél, könnyen olvad és annyira nyújt-
ható, hogy 15/,oo bécsi vonal átmérőjű sodronynyá
húzható. Csakhogy eddig a kesreny még nagyon
drága. Egy bécsi font 270 ftba kerül. Azért mos-
tanában még nem is lehet arról komolyan gondol-
kozni, hogy e fémsodronyok utcza világításra

iráa és rajztanitásra igen alkalmasok; azonkívül
«ulyra nézve könnyűek s oly olcsók, mint a legol-
csóbb külföldi palatáblák.

Azonban a palakő egyébre is használható,
nem csupán irótáblákra és házak fedésére. Igen
<5zélszerünek találták azt utczakövezéseknél 8 még
inkább asztal és billiard-lemezekre, mire Angol-
os Francziaországban széltére használják. A má-
ria-völgyi pala e czélokra is igen alkalmas; a
n a g y lemezeket nem kell itt soká keresni, azokra
^kénytelenül is rábukkanunk. Egy kis köszörülés
«« fényezéssel a legszebb asztal- és billiárd-lapo-
k * t állitják elő, melyek látszatra a fekete már-

\£Z hasonlitnak.
4 n t e leírásból a a munka egyes ágait ma-

gyarázó rajzunkból is láthatni, e bánya- és gyár-
,„P£endezett, szakértő vezetés alatt áll, miről a

Z !£ t fk m o 8 t m á r a n n á l könnyebben gondos-
acoanatnak minthogy vállalatuk a legjövedelme-

^ Í k Ol fji t t

g gj
f ^ ! T Í n ő " e k i magát. Oly iparág fej-
lődött itt ki néhány év alatt, melyet nem lehet
többe csak magánüzletnek tekinteni, mert száz
meg száz munkásnak nyújt élelmet, tetemes tőkét
hot forgalomba s e z által a közjóllét gyarapodá-
sához nagy mértékben j a r u l . Figyelmeztetjük
azon vállalkozókat, kik a kitűnő minőségű mária-

A máriavölgyi palakö termelése és ipara.

hallották már ezen szót: magnesia — keserföid.
Gyermek korukban sokan kaphattak magnesiát
orvosságképen, mig későbben zaha- vagy gyo-
morhév- bántalmak ellen nyelhetett egyik vagy
másik egy egy adag magnesiát. Azonnal alkal-
mazva, hathatós ellenszer arsenik mérgezés ellen
is. E/.en magnesia pedig nem egyéb, mint egy
fém — magnesium, kesreny-élenynyel egyesülete;
vagy amint a vasból rozsda, ugy lesz a kesreny-
ből keserföid. A kesrenyt csak 1829 óta ismerik
tiszta fémállapotban, de ugy m i n t sok más
fémnek semmi gyakorlati alkalmazása nem volt;
csak vegytani laboratóriumokban, vagy egy más
tudománykedvelő kezében volt látható.

A múlt hónapok alatt azonban a kesreny lőn
Parisban a társalgás főbeszédtárgyává. Tudomá-
nyos összejövetelek és értekezések alatt, színhá-
zakban és bálokban ép ugy, mint az előkelők ter-
meiben a kesrenynyel kísérletekről, melyek a né-
zőket bámulatra ragadják, folyt a társalgás. Ezen
kísérletek azonban nem holmi Bosco-féle produc-
tiók; hanem egy igazi tudós előlép, kigöngyölget
egy fehér fémfényü sodronyt, egyik végét gyer-
tya világával meggyujtja és azonnal vakitó fény
árad arról minden irány felé. A sodronyról felfelé
lángalakban rendkívül finom gőz emelkedik, mely

használtathassanak. Mindamellett némely foglal-
kozásoknál nagy előnynyel alkalmaztathatik o
világitás, miért is megérdemli a szorgos vizsgá-
latot. A hol például csak bizonyos pontra rövid
ideig szükséges nagy fény, ott nagyon előnyösnek
mutatkozik a kesrenynyeli világitás. így a fényké-
pészek könnyen pótolhatják ezzel az ugy is nehe-
zen előállítható villanyosság-világitást. A sebész-
nek is nagy szolgálatot tehet, midőn nehezen
látható helyeken levő sebeket vizsgál. A hajósok
nagyon kényelmesen használhatnák jeladásul, miu-
tán nappal 12, éjjel 36 tengeri mérföldre könnyen
kivehető ennek fénye. Ama tudós franczia számí-
tása szerint az egy seb vizsgálása alatt felhasz-
nált kesrenysodrony csak 2 krajezárba kerülne,
egy fénykép levétele alatt — 20 másodperczig tartó
világitás mellett — 22-be, egy jeladás pedig 100
viaszgyertyavilág erős fénynyel 4-krba. — l*/í00

vonalnyi átmérőjű sodrony oly fényt áraszt, mely
70 viaszgyertyával vetekedik.

Mindeddig igen örvendeztetőt mond vala a
tudós számitó. De nem nagyon kecsegtető hallani
azt, hogy egy imént emiitett vastagságú és 3 láb-
nál kevéssel hosszabb sodrony csak egy perczigr
sugározza a pompás fényt. A sodrony világító
ereje igaz, vastagságával egyenes arányban van,

i
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azaz tízszer vastagabb sodrony 700 gyertya-
fénynyel világit, csakhogy ekkor egy perez alatt
körülbelől 48 krajezár füstölgött el és csepegett
magnesia alakban le, mig az olajjal világítás ép
oly fénynyel és épen annyi idő alatt csak körül-
belől 5 krajezárba kerül.

Nem kell azonban feledni, mondja tovább,
hogy az is számítás alá veendő, hogy a kesreny,
ára, ha alkalmazásba jönne az azzal világítás,
sokkal lejebb menne, a mint ezt a tapasztalat sok
hasonló körülményben tanítja. Reméli, hogy el-
terjedt használat mellett egy bécsi font körülbelől
12 fton kapható leend. Ha pedig még az is sike-
rülne, hogy a kesrenyt más anyagok egybekeve-
rése által hajszálnyi finom sodronyokká lehetne
húzni, akkor az olajnál nem nagyobb költséggel
házi világításra is lehetne alkalmazni. De utcza-
világitásra még ezen körülmények közt sem volna
használható, miután a gáz akkor is csak félényibe
kerülne, mint a kesrenyvilág. Hogy azonban a
kényelmetlen photogén,szolár- és ki tudná hamar
elmondani, miféle olajlámpákat kiszorítsa ter-
meinkből, azt remélni az eddigi kísérletek után
egy körülmény sem tiltja. Mauritz Rezső.

RenökivüHségek az emberi nemnél
I. Lélekállapoti rendkivüliségek.

(Folytatás.)

3. Képzelődök.

„Egy, a berlini királyi udvarban lakó igen
magas rangú egyén karácson éjjelén (1864 decz.
25.) épen első álmát aludta, a mint egy kínos
álom zavart képekben egész eddigi életét lelke
elé varázsolta. A lázas rohamu képektől kifá-
rasztva, nyugalom után áhítozott álmában, de im
egy jéghideg kéz tapad homlokára, mely fa-
gyasztó érintés alatt megretten s felébred. Ágya
előtt iszonyodva lát felmagaslani egy óriási ko-
mor alakot, mellét pánczél, vállait bő redőzetü
köpeny boritá. „Ki vagy?" Kiált a föleszmélt.
„ősöd! 1 S mielőtt a főrangú ur a különös felelet,
a szokatlan helyzet iránt tisztába jöhetne, foly-
tatja a kisértet: Mindannyiszor megjelenek házam
gyermekeinek, valahányszor nagy veszély fenye-
geti őket." A magas rangú megrázkódik, de ka-
tona létére neki bátorodik s követi a kisértetet
hosszú folyosókon végig, hol az őrök egytől
egyig mélyen elszenderedtek. ,ilah!" kiált fel
most a felébredett „az őrök alusznak s így lehető
volt a szemfényvesztő komédia; de most látom, ön
csaló, ön —" ,,Ki ne mondd, a mit gondolsz" —
vágott közbe haraggal a rém — ,,az őrök alusz-
nak, mert én ugy akartam" s most hátravetvén
köpenyét az éjjeli kalauz, megragadta kezét a két-
kedőnek s átjártatá azt légszerü alakján. ,,Most
látod — folytatá siri hangon — kivel van dolgod."
A főúr most hallgatva lépett nyomába, tagjait
borzadás járta át. A rém egyszerre csak megállt,
előttük ajtó nyilik, belépnek a fehér terembe.
mely magyarázhatlan világosság által bűvös fény-
ben ragyog. E kisérteti fény mellett borzadva
veszi észre a rémkisérő, hogy b káig vérben áll.
E perezben borzasztó zugást, dörgést és recse-
gést hallott, mintha földrengés rázkódtatná alap
jait a régi várnak. ,,Őrizkedjél az 1864. esztendő-
től!" hangzott rémszava a kísérteties vezetőnek
— „ez évben kicsordul a pohár, ha . . . " Ekkor
a főúr elvesztette eszméletét, lerogyott." — E
hihetetlennek látszó kalandot hiteles külföldi la-
pokban lehetett olvasni. Tényül azt bizonyitgat-
ták, mikép környezői látták a főurat kora reggel
kijönni a fehér teremből, mikor is titoknokát szó-
litván, tolla alá mondta a — valószínűleg csak
képzelődés szülte — rémtörténetet.

— »Egy menekült emlékei BerlintőlLondo-
nig" czimü munkában Dr. H. Béla következőt irja
Engem valósággal soha sem fogtak be, hanerr
képzeletben s álmaimban a legkülönbözőbb, ne-
vetségesebb és iszonyúbb befogatásokat álltam ki
ez iszonyú álmok később az angol földön is meg-
ujultak, csakhogy mindig azon édes felébredéstő
kisérve: hogy angol földön vagyok. — E különös,
jelenség egy alkalommal a menekültek gyűlésén
is szóba jött, épen midőn 14 halálra itélt ült egy-
más mellett. Mindannyian azt erősítették, hogy e
gyötrő álmoknak és képzelődéseknek ki vannak
téve. Többen közölök még nappal sem érezték
magukat biztosságban s egész lelki betegséggé
fajult képzelődésükben kémektől, üldözőktől vél-
ték magukat körülvéve. Egy drezdai menekült
egyike a legnemesebb férfiaknak, ki később Lon
don legtekintélyesebb orvosainak egyike lett, any

nyira martalékja Ion e betegségnek, hogy lakát
mindig kémektől látta körülvéve, ha betegnél
volt, azt hitte, hogy a mellékszobában hallgatóz-
nak, ha kocsin, ült, hogy üldözői más kocsiban
követik; még saját cselédeitől is tartott, azt gon-
dolván, hogy meg vannak vesztegetve, szóval,
soha sem volt nyu..tn, e betegség annyira erőt
vőn rajta. Midőn ut'szor láttam őt, mosolyogva
beszélte, hogy Napóleon ismét százezer frankot
küldött át öt kém számára. — Egy reggel aztán
eltűnt Londonból. Amerikába hajózott, a hajón
mindenkiben bérgyilkost, kémet látott, egyszer
ki is hallgatta őket, a mint azon mód felett ta-
nácskoztak, hogy ha szárazra lép, miként gyilkol-
ják meg. A leggyötrőbb képzelődés e játékának
csaknem áldozatává lett. Hogy gyilkosait meg-
előzze, kést szúrt testébe. A hajó orvosa a sze-
rencsétlennek azonnal segélyére sietett. A szúrás
nem volt halálos. Gondos ápolás után felüdült s
midőn Missouriban egy bérjószágon gazdálkodva
élt, gyötrő álmaitól és képzelődéseitől teljesen
megszabadult.

II. Rendkívüli természetűek.
1. Kisyóbihölök.

A kigvóbűvölők hajdan yisylli nevezet alatt
Afrikának keleti tartományaiban laktak. E nép-
ől Plinius, Aelian, Lucanus, Virgil és Strabo
;örög és római irók beszélik, hogy ezeknek a
nérges kígyók nem ártanak, azokat meg tudták
zeliditeni, búvhelyeikből kicsalni, sőt képesek
'oltak a kigyómarást nyálaikkal, kezeikről le-
nosott vízzel s ruhájuknak darabjával gyorsan és
biztosan begyógyítani. E nép had által elpusztit-
;atván elszéledt, de bűvös természetét el nem vesz-
ette; ezeknek utódai jelenleg Keleten, főleg
Egyiptomban és Indiában laknak s a kigyó-bűvö-
és titkát csupán a család tagjai öröklik. Ezek
^venkint ünnepet ülnek, az utczákon fel s alá
,árnak, kezeikben iszonyú élő kígyókat tartva
melyeket ingerelnek, majd széjjeí-szaggatnak Í
darabonkint elnyeldesnek. — Shaw nevű utazó
szemlélt Rassidban egy népünepet, melyen f
különböző mesteremberek katonák, papok cso
portjai után lehetett szemlélni a kigyóbüvölök csa
patját. Ezek vad tekintettel, szikrázó szemekké
közeledtek rettenetes kígyókat emelve, melyeke
különféle taglejtések s felkiáltások közt széttép
tek s felfaltak.

Sonnini Kairóban létekor kigyó-bűvölőt hi-
vatott szállására. A kigyó-bűvös egy pappá
jelent meg, ki keblén nagy kígyót hozott, az
szüntelen simogatván. Miután mindketten imád
koztak, a bűvölő átvette a sötétzöld szinü kígyót
mely azonnal átgyűrűzé meztelen nyakát. A bű-
völő most nyugtalankodni kezdett, szine elválto-
zott, szemei keresztbe forogtak, nagyot orditott s
a kigyó nyakából kiharapván egy darabot, azt
lenyelte. Erre tagjai rángatózni kezdtek, teljes
erejéből orditott, teste összehuzódott, arczán ki-
ütött a düh heve, szájából forró tajték jött ki,
három ember nem bírt vele, mindhármat magával
vonszolta. Végre a pap levette róla a kígyót,
dühödtsége most még nagyobb fokra hágott s ke-
zeit kezdte mardosni. Most a pap kezeit megfogta,
azokat hátán keresztbe tette s elkezdett imád-
kozni, mire amaz szemmel láthatólag jött magához
s kevés idő múlva semmi baja nem volt, csupán
lankadtságról panaszkodott.

I. Napóleon egyiptomi hadjárata alkalmával
szintén hivatott kigyóbűvölőket s kérdezte tőlök:
vájjon lakásán vannak-e kigyók? S ha van-
nak, ki tudnák-e azokat csalni? — A kigyóbű-
völők azt felelték, hogy itt egy kígyónak kell
tartózkodni, melyet azonnal ki is fognak csalni.
A szobában fel s alá járván, midőn egy szegletben
levő nagy kőkorsóhoz közeledtek, tagjaik ránga-
tózni kezdtek s felkiáltottak: itt van a kígyó! —
S valóban ott is volt az.

Antes a kigyóvarázslást több hiteles em-
bertől hallotta s ő maga is több izben szemta-
nuja volt annak. — Bruno Arnold nevű barátja
Kairóban rósz házban lakván, alvószobájában
kígyókat vett észre lappangani; hogy ezektől
megszabaduljon kigyóbűvölőt hivatott, kit, ne-
hogy őt talán behozott kígyóval megcsalja, levet-
keztetett. A kigyó-bűvölő sorba járta a szobákat,
néha-néha morogva valamit magában s rövid
időn öt nagy kígyót szedett Össze

Antes vélekedése szerint az emberek vala-
mely füvet vagy más szert hordanak magukkal,
melyet a kígyók szeretnek s a mely rajok nagy
hatással van.

Különben a kigyóbüvölök titkukat még

sohasem közölték idegennel, apáról fiúra szá
,7. örökségképen.

2. T ü-e v 6.
Pule Genovéva 1763. Grenobleban született;

•zerfelett izgékony véralkattal bírt. Távol szüléi
;iázától bizonyos házhoz adatott, hol varrásban s
?gyéb női kézimunkákban oktattatot. Egykor,
mintegy 13 éves korában azt a hírt vette, hogy aty-
jára a ház rászakadt. Lelkét e baleset híre nagyon
meghatotta, szomorú, levert lőn. Azonban atyja
még az nap este nála terem. Elszomorodott lelkét
most az öröm érzete lepte meg, még pedig oly
hirtelen s oly erővel, hogy azonnal elájult, majd
sárgaságba esett s agyrendszere megzavarodott.
Ettől kezdve különös hnjlama jött varró- és gom-
bostűket nyeldesni, fő kép pedig kapott az olya-
kon, melyeket a közeilevőktői elvehetett. Darab
idő múlva altagjai elzsibbadtak, elméje eltompult
s ez állapot mintegy három évig tartott, mikoron
is egészségét visszanyerni látszott; de ez kevés
ideig tartott, tagjai ismét elzsibbadtak, esze meg-
zavarodott s a tűevési vágy ismét fölébredt benne
s annyi tűt einyeldesett, a mennyit hatalmába
keríthetett}, melyek aztán a felső- és alsó-karon
kiütötték magukat, ugy, hogy a testen több ízben
kellé metszéseket tenni s a kiálló tűket kiszedni;
később a tűk az inakba, ezombokba s lábszárakba
rakodtak le. — Tizenhét éves korában aszkórba
esett, mely aztán véget vetett gyötrelmes életé-
nek.Teste egészen ki volt aszva,dereka, lábszárai
összegörnyedtek. Felbontatásakor karjaiban, láb-
száraiban s több részeken nagy mennyiségű tűt

találtak.
3. K é r ő d z ő k .

Angliában Bristolban élt egy kereskedő, ki
arról nevezetes, hogy marha módra kérődzött. —
Rendesen ebéd után negyed óra múlva torkán
visszajött a bevett eledel, melyet újra megrágott
s lenyelt. Este addig el nem tudott aludni, mig a
kérődzést el nem végezte. Saját vallomása szerint
másodszor sokkal jobban Ízlett neki az étel, mint
első rágáskor. Nem csak a vastagabb, keményebb,
de a hig ételeket is kérődzte; arra különben,hogy
mikor kezdte e természetellenes szokást, nem em-
lékszik. — Sokszor, ha bőven evett, másfél óra
hosszig is elkérődzött s havaiamikor nem kérődz-
hetett, beteg lett.

A kérődzés az emberi nemnél igen ritka a
rendkívüli, de még sem egészen hallatlan dolog.
Az itt felhozott kereskedőnek atyja is tette azt
néha, de nem oly rendesen mint ez.

Páduában is kérődzött bizonyos nemes ; ez
azt beszélte, mikép az abból származó gyönyör-
érzet reá nézve oly boldogító, hogy e szokása
nélkül nem is élhetne.

Londonban is volt eledelét kétszer evő pol-
gár, a ki kérődzéskor az étel azon részét, mely
neki nem jól esett, kivetette.

4. I z z a d ó.

Pauli Simon orvosnak fia Olivér gyermek-
ségétől fogva oly különös tehetséggel birt, hogy
mihelyt akarta, kezein izzadást bocsáthatott ki.
III.Fridrik dán király kívánta látni e rendkivüli-
séget s az apát fiával maga elé hivatta s utóbbi-
nak megparancsolta, hogy izzadjon. Olivér fel-
emelte kezét, mely egészen száraznak találtatott,
de lassankint apró vizgyöngyök képződtek azon,
melyek aztán cseppekben hullottak alá. E rendki-
vüli természeti tulajdon sokáig megmaradt nála;
még 30 éves korában valahányszor akarta, kezén
izzadást ereszthetett. Ha ujja hegyét erősen meg-
szorították vizcseppek szivárogtak abból.

5. T n n c z k ó r.
A tánezdüh Németországban, Hollandiában

s másutt egyidőben nagyon elterjedt a föld- és
kézművesek közt. Ezek t. i. egyszer csak rágon-
dolták magukat, ruháikat leszórták, a műhelyeket
s ekéket ott hagyták, bizonyos helyre sereglettek,
hol addig ugráltak, tánczoltak, mig leiköket ki
nem adták. Némelyek fejjel rohantak a sziklák-
nak, mások a folyókba rohantak, - s e kór ragadt
egyik emberről a másikra, egyik faluról, helység-
ről a másikra. — Az akkori idők szelleme szerint
e kórt az ördög munkájának lenni gyanították,
miért is a papok ördögüzéssel igyekeztek azt
gyógyitani.Halberstaltól mintegy fél mérfóldnyire
ma is Tanzstadt nevet visel egy helység, melynek
templomában levő sírbolt a tánezdiihre emlékez-
tet, hova e helységnek akkori lakói temettettek,
— kik t. i. a templom körül addig tánczoltak, mig
mindnyájan halva rogytak le.

Dr. Reil emlit egy nőt, ki olykor-olykor

lélekbetegségben szenvedett s bizonyos benső
ösztöntőH'utás és ugrálásra kényszerittetett; mi-
kor is ruháit lehányván a szobában ide s tova
sebesen futosott, a falon 4--61áb magasra szökött,
magát a levegőbe hajította, megfordult, talpra
esett, egy óranegyedig tánczolt; ekkor izzadásba
jött, az ugrálásra kénytető ösztön megszűnt s a
nő lecsendesedett.

B zonyos köszvényes lábú ember annyira
ingerelve volt a tánczolási vágytól,- miszerint
vénsége és köszvénye daczára is tánczolt, vala-
hányszor zenét hallott, vagy mást tánczolni látott.
Anna, dán királynőtől férje halálakor csak azért
kért kihallgatást, hogy a felséges özvegynek elő-
terjeszsze, mikép az egészség fentartására, a bá-
nat enyhítésére s a fájó szív sebeinek begyógyi-
tására nincs hathatósabb szer a táncznál.

(Folyt. kSvetk.)

Különböző tulajdonságú vizek.
Kölönösen az ujabb időben a vizek külön-

böző gyógyhatású ereje közönségesen elismert
tény s jelenben már épen nem csodálhatjuk, ha
réo-ibb korú írókban olvassuk, mily rendkivüli,
mondhatni csodás erő tulajdonittatott abban az
időben, ez, vagy ama víznek. — Tudjuk a régibb
vallásokban — például a görög és romaiban —
melyekben a legnagyobb rész nem egyéb volt,
mint csodás költészet — minő hagyományos, ti-
tokszerü kegyelettel csüggött a nép hite a szent
berkek és szent források felett, hol áldozatok,
népünepélyek tartattak; hol minden ily egyes al-
kalommal egész sora szövetett a szent csodáknak,
megénekelve a költőktől, mint nyilvános erőnyí-
latkozatai Hi/giának, kit a néphit a vizek feletti
hatalommal tisztelt meg.

E rövid összeállítás néhány csodás erejű
vizet ismertet meg az olvasóval.

Legrégibb szerepet játszott ezek közt a
Lethe-vize, melyhez azon hit volt kötve, hogy aki
vizéből iszik, elfelejti búját-baját. Korunkban
taUn a „borforrás" tiszteltetett meg e csodás ha-
tással. — A borról szólva eszünkbe jut, hogy
Ovidius gyönyörű „Átalakulások" (Metamorfo-
sis) czimü müvében a Zyncesítws-folyóról hagyta
emlékezetben, hogy ki vizéből ivott, ugy tántor-
gott, mintha borral lakott volna (Quem quiqun-
que parum moderato gutture traxit, haud aliter
titubat, quam si mera vina bibisset. Liber XV.
350-51); ellenkezőleg a CTf'íomts-forrásról ugyan
csak ő azt mondja, hogy vize bornemiszává tette
az embert Lib. XV. 322 sor. — Ugyancsak Ovi-
dius fentebb emiitett müvében, több más vizet
emlit, melyek mindegyike másféle tulajdonsággal
birt. így például a hollófekete szinü Arnmon, nap-
pal hideg, reggel és estve meleg volt (310 sor u.
ott); az Athamanis, a bele dobott fát, vagy más
gyúlékony anyagot azonnal meggyujtotta. Egy
más folyóról emlékszik, hogy vize a gyomor ré-
szeket kővé változtatta. A Crathis és Sybaris, tu-
dósítása szerint, a habjaiban megfürdő juhok
gyapjait aranyszínűvé változtatta.

A most említett folyókhoz hasonló erejűnek
mondja Plinius Hestidában a Cerone és Melan-
kutját; az elsőbbnek vize a juhokat feketévé, az
utóbbié pedig fejérré tette; ha pedig mindkettő-
ben megfördöttek, tarkává változtak át. — Ki a
Salmaces és Aethiopes-höl ivott, vagy az őrültség-
hez hasonló dühösség érte utói, vagy nehéz, mély
álomba esett. — Árkádiában volt egy kut, mely-
ből nappal ártalom nélkül lehetett inni; ellenben
vize éjjel megártott. Szintén Ovidius emlékszik
oly vizekről — neveit nem említi — melyek bi-
zonyos erőt kölcsönöztek; mig mások levertséget,
erőtlenséget okoztak. — Pomponius Méla irja,
hogy a szerencse szigetében két kut van; ki az
egyikből ivott, oly erőszakos nevetés érte utói,
mely halálos volt, de a melyet a másik kut vize
meggyógyítani képes. Plinius a Spanyol carri-
numi forrásokról mondja, hogy egyike minden
belevetett tárgyat kivet; ellenben másika min-
den bármily könnyű tárgyat fenekére temet-
Ugyancsak Plinius irja, hogy Boeotiában két for-
rás létezik, az egyik az emlékezőtehetségtől foszt
m e S , 8 feledékenynyé tesz; a másik ugyancsak az
emlékezőtehetséget gyorssá és élessé fokozza. E
két forrásról Izidor is tesz emlitést. Coo szigeté-
ben egy kut vize tompa-elmüséget szül. Izidor és
Solmus a (orelonium tó mellett két, nehéz, bóditó
kigozolgésu kutat említenek; egyiknek vizétől a
magtalan no termékenynyé lesz, mig másika
magtalanságot eredményez. — Boeotiában egy
tó vize fajtalanságot gerjeszt, Cysicus nevű szi-
getben pedig egy kut vize ellenkező hatású,

mely ezen ingert lecsillapítja. Ortel irja: Irland-
ban van egy kut, melyben a ki megfürdik, soha
meg nem őszül, s ugyancsak van egy másik kut,
melyben ha megmosdott valaki, azonnal megőszül.
— Solinus szerint Debriben egy kútnak vize
nappal hideg, éjjel égető meleg. Cajzumiában egy
kut fele édes, közepe savanyu, alja pedig ihatat-
lan keserű. A Gratianápolyi kut az égő gyertyát
eloltja, az elaludtat meggyujtja. Arduenna erde-
jében az egyik kut vize olvadékonynyá tesz s
szeretetre Aangolja a kedélyt; egy másik pedig
olthatlan gyűlöletre ösztönöz. SzicziliábanOrttsí/Mn
nevű város mellett egy kut létezik, melynek vize
az elmét rendkivüli módon élesíti, de egyszers-
mind idegessé s tul érzékenynyé tesz.

A szentirásban egy Bethesda rievü tótól van
emlékezet (János 5.), melynek gyógyhatása csak
bizonyos időben történt megmozdulásakor mutat-
kozott a legelőször habjai közé lépő betegen;
egyébkor semmi gyógyító erővel nem bírt.

Közli . . . . Gyula.

Régi lak oin a -dal.
E lapok f. évi 6-dik számában Barla-Szabó

János ur egy régi vőféli versezetet közöl.
Népünknél létező számos ily irodalmi régi-

ségek ismertetéséhez akarunk járulni mi is. Hoz-
zátehetjük még, hogy több ily régiséget alig
ismernénk el többé olyannak ma, főkép az elő-
adási nyelvre nézve, s régiségüket csak is a tar-
talom, ama régies gondolkodásmód, őszinte szabad
nyíltsággal párosult kivitel és sajátságos jellem
bizonyítják, mely ezek mindenikétől elválaszthat-
lan, mindenikének lényege.

Czélunk egy hasonló irodalmi régiséget adni
az olvasóközönség elé, mely nem vőféli, nem is
vigalmi vagy lakadalmi versezet, de lakomadal, s
melyet a nyelvért, melyen irva van, nem, vagy
csak kevésbbé lehetne irodalmi régiségnek mon-
danunk, ezt csak is tartalma, irálya és kivitele
igazolja.

Az egész mű 14 négysoros versszakból áll,
páros rimekben irva, mindenik versszak végén
ismétléssel. Kímélésében kevés a szép. Tartalmát
Jézus első csodatétele teszi, a kánai menyegző —
János 2. r., ].— 11. versek, — hol ő a vizet borrá
változtatta. Elénk költői felfogás, szép egyszerű-
séggel kivivé. Dallama vig,s mint ilyen, lakomák-
nál régibb időkben itt-ott szerepelt, s az időseb-
beknek ma is kedvencz dala ott, hol leíratott *),
mig a fiatalok kedvvel s élvezettel hallgatják.
Élénk menete, s eléggé folyékony nyelve, megra-
gadja a figyelmet, mig szabadabb, fesztelenebb
kifejezései annak kálvinistás eredetére utalnak.
A költemény következő:

Az igaz Messiás már eljött,
Sokfele csudákat köztünk tött.
A vizet is borrá tette,
Násznépét úgy vendégelte, Kána-menyegzőbe.

Itt nagy lakodalmat kezdenek,
Jézust is ellátták vendégnek.
Őt követték tanitványi,
Mint a tyúkot hű fiai, Kána-menyegzőbe.

Első tál ételt hogy feladták:
Jézust avval mindgyárt kínálták.
Tetszett mindenben az étek,
Csak az borba volt a vétek, Kána-menyegzőbe.

Jézus anynya őket hogy látta,
Fogyatkozásokat megszánta:
„Fiam!" — úgymond — „borok nincsen,
Azért egy csepp kedvek sincsen, Kána-menyegzőbe."

Jézus vigasságot hogy tenne,
Szentanynya kérése meglenne;
Parancsolá: hogy vigyenek,
Kutbul hat vedret töltsenek, Kána-menyegzőbe.

I t t a szolgák gyorsan sietnek,
Kutbul hat vedreket töltenek. x

Jézus borrá változtatja,
Első csudáját mutattya, Kána-menyegzőbe.

Az bort adták násznagy kezébe,
Hogy tenné a vendég elébe.
Násznagy az bort kóstolgatta,
A vőlegényt kínátgatta, Kána-menyegzőbe.

„Minden ember," — úgymond — „elsőbbé
Jd bort ád a vendég elébe,
De itt a jót tartogatták,
És az alábbvalót adták, Kána-menyegzőbe."

Itt mindgyájan az bort kóstolják,
„Nosza, rajta, vígan!" kiálttyák:
„Ej be jó bor ez az uj bor,
Sokkal jobb bor, mint az ó bor, Kána-menyegzőbeí**

Péter is Jakabbal vígan van,
Köszönti Andrásra nagy vígan:
Meg se törli a bajuszát,
Tovább adgya a csutorát, Kána-menyegzóbe.

János az poharat vigyázza,
Ritkán kerül, a fejét rázza:
Tamás elől elragadgya,
Szomjú torkára folhajltya Kána-menyegzőbe.

Jakab Taddeusnak azt mondgya:
„Tölts kulacsra, jó lesz hónapra,
Mert ez az bor hamar elfogy,
Bár csak néha vóna egy korty, Kána-menyegzőbe!" ;

Itt mindgyájan vígan mulattak,
Egyet-kettőt könnyen ugrottak:
Úgy megforgatták Magdolnát,
Hogy elrúgta az patkóját, Kána-menyegzőbe.

Hasznos lészen az Istent kérnünk:
Sokszor adgyon ily bort minekünk.
Ej be jó bor, ilyet igyunk !
Istent áldgyuk, meg-meg igyunk, Kána-menyegzőbe.

Közli: H. Nagy Lajos.

*) Tállyán, Zemplénmegyében.

Még egy roinmaradvány.
Romhány (Nógrád), márcz. 18.

A Vasárnapi Újság f. é. 9-ik számában köz-
lött gyászjelentést olvasván, önkénytelenül ébredt
fel bennem a gondolat, nem tennék-e én is a tör-
ténelemnek egy kis szolgálatot azzal, ha a nagy-
romhányi határban az úgynevezett „Kastelka"
nevű dombtetőre, mely az 1861 évben létrejött
tagosítás alkalmával Sembery Imre ur birtokába
jutott, s az ugyan ő általa eszközlött ásatásokra
régészeinket figyelmeztetném?

E dombtető a községtől nyugati irányban m.
e. 16 —1700 lépésnyire esik; a rá épült hajdani
kastély, avvagy váracs romjainak ma már csak
kőalapjai léteznek, az ezek alatt minden irány-
ban keresztülkasul elvonuló kőboltozatú folyosók-
kal, pinezék és kazamatákkal, melyek közt néme-
lyek emberi csontvázakkal telvék; az ásatások,
melyek jelenleg ugy látszik egyedül anyagi ér-
dekből, kőanyag nyerése végett vannak folya-
matban, megérdemlenék régészeink figyelmét,
megtekintésükkel hanem is az ős régenmultba, de
kevés búvárlat mellett érdekes időkre és eredmé-
nyekre pillanthatnának vissza. — Az ásással fog-
lalkozó munkások a romok között háromszázados
pénzekre akadtak, kézbesítvén ezeket tulajdonos
Sembery Imre urnák. — Már akár zárda — vagy
rablófészek, avvagy váracs lett légyen a nevezett
helyen, — kell lenni történetének — az pedig
közkincs — melynek ha közleményemmel bármily
parányiban járultam kibúvárlásához, nagy meg-
nyugvásomul szolgálna. — Mocsáry „Nógrád vár-
megye leirásá"ban sem emlékezik e talányos hely-
ről. — Néhai Géczy Elek levéltára azonban, mely
most egyik örököse, Sembery Imre ur birtokában
van, aligha nem tartalmaz e romokra vonatkozó,
s történetüket érdeklő okmányokat.

Fityka Ferencz.

Egyyeieg.
** (Vámbéry Russell lordnál.) Vámbéryről

irják, hogy Russell lordnak egy emlékiratot nyúj-
tott volt át, melyben elősorolja az orosz állomá-
sokat és erősített helyeket, hogy kimutassa, misze-
rint Oroszország az angol birtokokhoz közeledik.
A lord elfogadá ugyan Vámbéryt, azonban meg-
jegyzé, hogy Angliának ez oldalról semmiféle
aggodalmai nincsenek.

** (A léghajózás érdekeben) Francziaország-
ban még mindig folytatják a kísérleteket. Egy
társulat, mely kizárólag a léghajózás tökéletesí-
tésével foglalkozik, közelebb 5000 frank jutalmat
tűzött ki oly készületre, melylyel a légen át tet-
szés szerinti irányban lehetne hajózni.

** (A föld összes népessége,) mint a statisti-
kusok hozzávetőleg kiszámították, 1288 millió. A
kaukázusi faj 369 millió, a mongol 552 millió az
aethiopiai 190 millió, az amerikai 1 rnilió, a ma-
layi 200 millió. Ugyancsak ők ezenkívül 3604 élő
nyelvet különböztetnek meg a föld területén, s
1000 vallást. Évenkint 333,333,333 ember hal
meg; naponkint 91,954; óránkint 3730; s mindég
másodperezre egy halálozást számithatni..
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Irodalom és művészet.
*• (Főrangú miikedvelök) ma 26-ikán előa-

dást rendeznek a nemzeti színházban az erdélyi
szűkölködők javára. Egy franczia vígjátékot fog-
nak adni, melyben az egyes szereplők: Gyürky-
Orczy Sarolta bárónő, gr. Zichy Nándorné, gr.
Nádasdy Ferencz, Szentkirályi Albert és ifj. gr.
Károlyi István lesznek. Ezenkívül még ének- és
zene-előadások, és két képlet fogják az estét be-
tölteni. Az egyik a „meny megérkezése", melyet
múlt alkalommal a magyar gazilasszonyok hang-
versenyén is láttunk, a másik pedig „Tasso" is-
meretes képcsoportozat.

** (Jókainak egy uj regénye), melynek czime
„Mire megvénülünk" s mely a múlt évben egyik
politikai lapunk tárczáját oly érdekessé tette,
most külön kiadásban is megjelent Heckenast
Gusztávnál 4 kötetben. Az egésznek ára 4 ft.

** (Mesés könyv.) Egy kitűnő gyermekolvas-
mányra hívjuk föl különösen a szülők figyelmét.
Ez egy mesés könyv, mely ugy mulattató, mint
jó irányú tartalmáért méltán megérdemli, hogy
minden kis magyar ismerje. Czime: „Száz mese
képekkel" s 1 ft. 50 kron minden könyvkereske-
désben kapható.

** (Nyomdászati füzetekre) hirdet előfizetést
Aranyossy Lajos mint szerkesztő. E folyóirat,
mely 5-heti fűzetekben jelenik meg, a magyar
nyomdászat érdekeinek képviselését tűzte ki ezé-
lul, ugy erkölcsi és társadalmi, mint műtani és
anyagi tekintetben, hogy míg egyrészről a gyen-
gébbeknek a nyomdászati szakban oktatást nyújt,
másrészt a műbarátoknak is érdekes olvasmányt
szolgáltasson. Az egész évi 10 fűzet ára 4 ft.; fél-
évre 5 füzet 2 ft, mely összeg Demjén József
könyvárushoz Pestre küldendő. Ez uj szakiratot
örömmel üdvözöljük s számára sikert óhajtunk.

** (Előfizetési idő meghosszabbítása.) Az
„Országbírói képcsarnok"-ra melyet, mint emii-
tettük, Schaeffer és Réty fényképészek adnak ki
s mely minden megyei gyülésterem díszére fog
szolgálni, az előfizetési határidőt april 15-dikéig
meghosszabbították.

** (Értesítés.) Huszár Károly püspöki titkár
Székesfehérvárott, több oldalról hozzá intézett
megkeresés folytán kijelenti, hogy „Történetek-
kel felvilágosított egyházi beszédek minden va-
sár-, ünnepnap- s több alkalomra" czimü, nép-
szerű munkájának másodévi (az előbbitől egészen
különböző) folyamából még kaphatók példányok.
Az I. kötet 24 iv, 376 lap. A II. kötet 26 iv, 414
lap. összesen 80 szent beszéd van benne, 34-et
jeles és tudós jezsuiták irtak. Bérmentett levél
általi megkeresésre bérmentve küldi meg az egész
munkát olyformán, hogy árát, négy uj forintot,
csupán az átvételkor az utolsó postán kell ki-
fizetni.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
y* (Pesti kenyerek szállítása Bécsbe.) Hir

szerint Pesten nagyszerű sütőházat akarnak állí-
tani, hol az ugy nevezett „pesti házi kenyeret"
nagy mennyiségben készítenék Bécsbe szállítás
végett. Este adnák föl a vasútra, hogy reggel
már a piaczon legyen.

J> (Ló- és juh-kiállitás Léván.) A barsme-
gyei gazdasági egyesület f. 1865-ik évi május 8-
án, Léván ló- és juh-kiállítást rendez. Lovakból
ez évben kiállításra bocsáttatnak. 1) Anyakan-
czák csikaikkal, — és 2) 2, 3, 4 éves kanczacsi-
kók. Anyakanczáknál, melyek okvetlenül csikaik-
kal állitandók ki: első jutalom: 2 arany, 2-ik egy
arany, 3-ik egy ezüst tallér; 4-ik jutalom 5 van
megállapítva, mindegyik egy ezüst fttal. — A
hanczacsikóknál első jutalom: 2 arany, 2-ik: egy
arany, 3-ik: egy ezüst tallér, 4-ik jutalom itt is
5 leend, egyenkint egy ezüst fttal. — Juhokból
kiállítani lehet: 1) hágó kosokat, 2) anyajuhokat,
8 3) nőstény-, kos- és ürü-toklyókat. A kiállítandó
juhokra nézve három osztályt különböztetnek meg:
1-ső osztályba sorozzák az egynyiretü finom
posztó-gyapjút, 2-ik osztályba az egynyiretü fé-
sűs gyapjút termelő, s 3-ik osztályba a kétnyiretü
juhokat. Az idei juh-kiállitással ez lévén volta
képen czélja a gazd. egyesületnek, hogy a me-
gyei juh-tenyésztés állapotát megismervén, képe-
sítve legyen, a tán szükségeseknek mutatkozandó
javaslatokat megtehetni: ez alkalommal juhokra
nézve a pénzjutalmakat mellőzvén, a kitünőbb
példányokat 1-ső, 2-od, s 3-ad rendű dicsérö-
oklevelekkel jutalmazzák. A kiállitandó állatokra
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nézve megjegyzendő, hogy: 1) az anyakanczákról
a kiállítónak legalább 2 évi birtoklást kell bemu-
tatni. — 2) a kanczacsikók, valamint bármely osz-
tályba sorozott juhok, a kiállítónak saját nevelé-
sei kell hogy legyenek. A kiállítási szándékot
Léván, az egylet szállásán (póstaház, első emelet)
az állatenyésztési szakosztály jegyzője Pólya Jó-
sefnél,f. 1865-ki április 15—30. napjain, naponkint
déli 12 óráig előlegesen kell bejenlenteni. — A
kiállítás 1865-ki május 8-án, délelőtt 9 órakor
nyittatik meg, a ladányi-utezában fekvő Bolemán-
féle majorban; s ugyanaz nap délutánján a bírá-
lat s jutalmazások megtörténtével be is záratik.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) f. hó

20-ikán tartott összes ülésében először is a gr.
Teleki-féle pályázatról történt jelentés, mely ez
évben szomorujátékokra volt kitűzve. A biráló bi-
zottság tagjai Jb. Kemény Zigmond tiszt, tag,
Bérczy Károly és Pákh Albert 1. tagok, s a szin-
ház részéről Egressy Gábor és Benedek József
voltak. Az eredményről Páhh Albert tett jelen-
tést, fölemiitvén, hogy a 17 pályamű közöl a „Jó-
szándékok," „Bűn és bünhödés," „Strafford,"
„Heródes" és „A fény árnyai" czimüek kötötték
le leginkább a figyelmet s ezek közöl az utolsó a
jutalomra méltónak, a megelőző pedig dicsérettel
kiemelendőnek ítéltetett. A jeligés levél fölbon-
tatván, a jutalmazott mű szerzőjéül Szigligeti Ede
neve tűnt ki. — Egyéb közlemények után az el-
nök néhány szóval bucsut vett a tagoktól az aka-
démia régi lakásán, mert a Trattner-Károlyi féle
házban ez volt az akadémia utolsó ülése, — a
legközelebbit már a dunaparti diszes parlotában
tartja apr. 24-ikén, s ez alkalomra Henszelmann
Imre értekezése van, mint első bejegyezve.

** (A magy. képzőművészeti társulat) e hó
15-én tartott választmányi ülésében a titkár je-
lenté, hogy a tavalyi kisorsolás kedvezőtlen ered-
ménye után a társulatra hárult terhek s tartozá-
sok az imént lefolyt művészbál jövedelméből
immár teljesen letisztáztattak. Határozatba ment
mindazonáltal, hogy a f. hó 24-re kitűzve volt
második képkisorsolás, részint a sorsjegyeknek
eddig elkelt csekély száma, részint a küszöbön
levő áthurczolkodás miatt az akadémia palotájába,
jövő májushó 20-káig elhalasztassék. — Egy más,
a közönséget érdeklő határozata e gyűlésnek ab-
ból áll, hogy a társulati év, mely eddig márczius
15-kével érte végét, ezentúl a naptári esztendő-
vel egy időben, azaz január elsején kezdődjék, mely
értelemben az ezentúl kiadandó tagjegyek iránt
is intézkedés történt.

** (A szent-LAszló-társulat) e hó 14-ikén
tartotta választmányi gyűlését Lonovics József
érsek elnöklete alatt, mely alkalommal egyéb tár-
gyakon kivül, a pénztárnoki jelentés és a rendes
évnegyedes segélyzések folyóvá tételének megsza-
vazása után a következő segélyzések határoztat-
tak: A konstantinápolyi roskadozó székesegyház
helyreállítására 300 frt.; a bolgár missio részére
200 frt; a drinápolyi szerzetes és apáczazárda se-
gélyzésére 100 frt.; a balkányi fiókegyház imahá-
zának belfelszerelésére 150 frt.; a galgóczi sz.
Fer. rendű templom kiépitésére 100 frt; e ba-
lassa-gyarmathi angol szüzek segélyzésére 100
frt; a pesti szent Ferencziek részére, kik napon-
kint majdnem száz szegényt látnak el meleg étel-
lel, 300 ftot; a ghaziri papnöveldéknek Syriában
200 frt; a pesti irgalmas nénék zárdájának 200
frt; a Weimarban magyar szent Erzsébet tisztele-
tére építendő templom költségeire 250 forintot
szavazott meg a választmány. A társulat a lipót-
városi templom építésére nyitott kölcsönben 1000
fttal veaz részt.

** (A Hungária biztosító-bank elnökségéről)
b. "Walterskirchen hosszabb betegeskedése miatt
lemondván, helyébe gr. Zichy Nándort választot-
ták meg, ki azt el is fogadta, miáltal e hazai inté-
zet sokat nyert népszerűségben.

** (Magyarországi protestáns irodalmi egy-
let) ftkart alakulni a múlt évben, melynek alap-
szabályait s az engedélyeztetésért való folyamo-
dást b. Vay Miklós ő exclja terjeszté a helyt,
tanácshoz, de az engedélyt megtagadták. A helyt,
tanácsi leiratban hangsúlyozva van, hogy az en-
gedély azért nem adatott meg, mert a kérdéses
társulat, mint alapszabályaiból kitűnik, nem lett
volna tisztán irodalmi jellegű, hanem tervezett
föladata az, hogy a magyarországi autonóm pro-
testáns egyház védelme alatt Magyarországon

átalában előmozdítsa a cultárát s a prot. egyház
életet. A társulat engedélyeztetése tehát annak
kizárólagos irodalmi jellegétől van függővé téve,
s hogy a prot. egyháztól egészen függetlenül ál-
littassék fel. — A „Pr. L." erre megjegyzi, hogy
a társulat csak is irodalmi jellegű akart lenni.

** (A magyar gazdasszonyok egyesületének
közgyűlése) e hó 15-ikéa volt, mely alkalommal
a választások következő eredtnénynyel történtek :
Elnök lett Damjanich János özvegye. Alelnökök'.
Hollán Ernőné és Braun Lajosné. Pénztárnok:
Ziehrer Józsefné. Jegyző: Stupa György. Vá-
lasztmányi tagok: gr. Batthyányi Lajos özvegye,
Benedicty Györgyné, Grünn Jánosné, gr. Ká-
rolyi Edéné, gr. Károlyi Istvánná, Kralovánszky
Györgyné, Kralovánszky Istvánné, Liszylstvánné,
Nadányi Albertné, herczeg Odescalchi Gyuláné,
Pecata-Argay Anasztázia, Polgár- báró Rud-
nyánszky Alexandra, Simig Istvánné, Szathmáry
Károlyné, Szegfy Mórné, Thurn Erzsébet, Vidata
Jánosné, Vitális Mórné, gróf Zichy Jánosné, gr.
Zichy Nándorné. Póttagok: Gróf Andrásy Ma-
nóné, Ballá Károlyné, gr. Batthyányi Gézáné,
Bohus Szögyényi Antónia, Cseremiszky Miklósné,
Ebeczky Imréné, báró Eövös Józsefné, Erdődy
Sarolta, Hajnik Pálné, Koluncsics-Haader Cze-
czilia, Konkoly Ferenczné, Pauler Tivadarné,
Pázmándy Dienesné, Reizig Alajosné, báró Vay
Alajosné, gróf Wenkheim Józsefné.

Mi njság?
** (Az akadémia palotájának építője meg-

halt,) mielőtt nagyszerű müvét befejezve, teljesen
készen láthatta volna. Berlinből táviratozzák,
hogy Stüler, a jelenkor legnagyobb építészei-
nek egyike, márczius 19-dikén, agyszélhüldésben
kimúlt. Az akadémia elnöke a gyászhir vételére
azonnal táviratilag tudata a veszteség fölötti
részvétét az elhunyt özvegyével.

** (Az akadémiai album kiállítása.) Az aka-
démiai album képeit Schrecker fényképész april
első napjaiban ki fogja állítani a „Tigris"-szálloda
termében. A jövedelem a lipótvárosi templomra 3
a pesti ev. árvaházra van számva.

** (A pesti zenede 25 éves jubilaeumára) a.
rendező bizottmány elnökéül b. Orczy Bélát vá-
lasztották, ki a választást el is fogadta.

** (A pesti alsó Dunapart beépittetésére,)moly
ellen többen folyamodtak, a város megkapta az
engedélyt, csupán azon kikötéssel, hogy a rakpart
által nyert telkeken a nemzeti színház számára ia
helyet kell fenntartani.

** A pesti állatkert ügye) örvendetes haladás
utján van. A park és épülettervek már készek.
Amazt legjelesebb mükertészeink egyike, Pecz
készítette, emezek Szkalniczky építész izléeteljes
rajzai számát fogják méltán szaporítani. A vizve-
zetés tervét Pucher technikus készítette; a többi
részletet mások állitották egybe, kiknek buzgó-
sága és áldozatkészsége világos tanúsága lehet a
vállalat czél- és korszerűségére. — Máskülönben
is a részvényesek az aláirt összegnek első ötödét
már nagyrészt befizették, nem sokára a második
ötöd befizetése fog kiiratni, minthogy a várossal a
szerződés már tisztába van hozva, s jóváhagyás
végett a helytartótanácshoz átküldve, hol elvileg
semmi kifogás nincs ellene: ennélfogva az alap-
szabályok, és szerződési feltételek leérkezése után
az első dolog lesz a társulat megalakulása és szer-
vezése, a mi azonnal megtörténhetik, mihelyt
30000 ft. be lesz fizetve.

•* (Az erdélyi szükb'lködök ügyében) az er-
délyi gazdasági egyesület gr. Mikó Imre elnöklete
alatt b. Huszár Sándor, id. gróf Bethlen János,
Hincz György és ifj. Pataki József urakból ál-
landó segélyező-bizottmányt nevezett ki, melynek
feladata leend, a beküldendő adományok czélszerü,
pontos és lelkiismeretes kiosztása.

** (Az erdélyi inség), a vető-magvak hiányá-
ban, nehogy a jelen évi termesztésre is káros be-
folyással legyen, összeírást rendeztek, melyből
kitűnt, hogy vetésre csupán kukoriczából 80,000
vékára lenne a népnek szüksége. Ennek beszer-
zését a főkormányszék államköltségen javasolja,
mely későbbi visszatérítés fejében osztassék ki a
népnek.

** (Egy agg lelkész öngyilkossága.) Szabolcs-
ban a nagyfalusi lelkész, a köztiszteletben állott 74
éves agg Fazekas György, családi s egyéb csapá-
aok miatt kétségbeesve, agyonlőtte magát. Ritka
eset az öreg korban.
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Melléklet a Vasárnapi üjság 13-ik számához 1865.
** (Légből kapott rágalom.) Mily kevés ala-

posságot és sokszor nem kis roszakaratot tanúsít-
nak némely n. lapok a hazánkra vonatkozó köz-
leményeknél, ujabb példa reá a Gráczban megjelenő
„Tagespost" esti lapja, melynek f. évi márcz. 3-ik
száma a következő esetet közli, még pedig mint
olyat, mely a magyarországi állapotokra jellemző
fényt dérit: „Pécsről febr.27-ikéről irják, — úgy-
mond a nevezett lap, — hogy a szegszárdi szolga-
biró egy malmot vett 3000 fton s azt kifizette. A
földmives, midőn a pénzt hazavitte, útközben két
csendőrt vett magához kíséretül, s azokat éjjelre
is magánál marasztotta. Alig szunnyadtak el, az
ajtón kopogtak, s bebocsátást kértek. A molnár és
neje gyorsan fölébreszték a csendőröket; fegvve-
resen a szegen lógó ruhák mögé bujtatták, s föl-
nyiták az ajtót, melyen két álarezos rabló lépett
be, s pisztolyt szegezve a 3000 forintot kérték.
Erre az egyik csendőr lőtt s az egyiket leteritette,
a másikat elfogták. A két rabló pedig nem volt
más, mint a helységbiró, és a szolgabiró, a ki egy
nappal előbb a molnártól a malmot megvette." —
Mintegy egy évvel ezelőtt, tökéletesen ezt a tör-
ténetet olvastuk már német lapokban, csakhogy
akkor a színhely Oroszország, s a személy valami
rendőrtiszt volt. Hogy jutott eszébe a gráczi lap-
nak e régi koholmányt épen a mi rovásunkra ele-
veniteni föl, nem akarjuk magyarázni, de miután
ez esetről minden magyar lap hallgat, valószínű-
nek sőt bizonyosnak kell tartanunk, hogy az egész
hir alaptalan s csak bennünket bántani szerető
roszakarat kifolyása.

** (A tél kiadja mérgét) s mielőtt bucsut vett
volna, még egyszer ugyan haragosan pillantott
vissza s e héten valóságos deczemberi hideg kisé-
retében hótakaróval boritá be a földet. Más évek-
ben ilyenkor már a vándor gólyák csapatja hir-
dette a tavaszt; most olyanforma idő jár, mintha
tél közepén volnánk. Pedig már csak azért is
örülnénk a borutalan enyhe napoknak, mert an-
nál gyorsabban eljőne az idő, midőn „a kévék érni
fognak."

** (Felhívás a vidéki színészekhez.) Láng
Boldizsár színigazgató fölhivja a vidéki magyar
színészet azon mindkét nembeli tagjait,kik dráma -
8 népszínmű-társulatához osztályrészre csatla-
kozni óhajtanak, hogy őt, apr. 9-ig Jász-Berénybe,
azontúl pedig Czeglédre küldendő bérmentes le-
veleikben; föltételeikről értesitsék.

** (Féltékenységből gyilkos.) Pécsről irják,
hogy e hó 13-ikán Dominik hivatalnok, ki neje
hűtlenségéről a legkétségbevonhatlanabb bizonyí-
tékokat hitte birni, ezt tőrrel megyilkolta. Koráb-
ban nejétől el akart válni, de ez nem sikerült. A
borzasztó tett után nyugodtan engedte magát el-
fogatni, fájdalmas tekintetet vetve hátra hagyott
3 gyermekére, kik most jószivü emberbarátok se-
géíyére vannak szorulva.

** (Halálozás.) A távsürgöny ismét szomorú
hírről tudósít. Szemere Bertalanné, ki férje haza-
tértekor még Parisban maradt, ott e hó 21-ikén
meghalt,

** (Halálozás.) Lenhossék szül. Nyisnyánszky
Ludovika, néhai Lenhossék Mihály Magyarország
volt főorvosának özvegye, e hó 19-ikén, életének
75-ik évében Budán elhunyt. Hűlt tetemeit e hó
21-ikén tették a krisztinavárosi temetőben örök
nyugalomra.

— (Adakozás.) A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez a múlt héten beküldetett:

Az egyetemes evang. egyházi gyámintézet szá-
mára: Pozsonyból több protestáns, különösen
theologus ifjú 6 ftot.

I Nemzeti színház.
Péntek, márcz. 17. „IV. László." Szomorujá-

j ték 4 felv. Irta Dobsa Lajos.
! Szombat, márcz. 18. „Faust" Opera 5 felv.
I Zenéjét szerz. Gounod.
i Vasárnap, márcz. 19. „Lelencz." Népszínmű
< 4. felv. Irta Szigligeti E.
| Hétfő, márcz. 20. „A völgy lilioma." Dráma
1 4 felv. Bariére után Feleki.
I Kedd, márcz. 21. „Troubadour." Opera 4
S felv. Zenéjét szerz. Verdi.

Szerda, márcz. 22. „A toll hatalma." Dramo-
| let 1 felv. Ezt követte: „Róbert és Bertrán." Vig
j ballet 3 felv. Szerzetté Hogoet. Szinre alkalmazta
' Campilli. Zenéje Schmidl-től.

Csütörtök, márcz. 23. „Ördög Róbert." Opera
5 felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.

SAKKJÁTÉK.
— A pesti snkk-ktfr tornája most már egészen be

van fejezve. Mint említettük, 21 közöl a többiek kidől-
tével hárman maradtak a versenytéren, kiknek újra kellett
küzdeniök. Ezek közöl az első jutalmat, egy emlékkönyvet
négy aranynyal, Cseresnyés I. kapta meg, miután mindkét
ellenét legyőzte. Ezek azután egymás közt versenyeztek,
S a második dijat, egy emlékkönyvet két aranynyal, Zaáry
Zsigmond nyerte, ki az egy aranyból s egy emlékkönyvből
álló harmadik dij nyerője, Engel Imre ellen győzött.

A döntő játszmákat közölni el nem mulasztjuk.

273. sz. f. — Englehardt-tól (Gera-ban).
E feladvány mind nehézsége, mind szépsége által

megérdemli a sakk kedvelőinek figyelmét.

Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

Világos. A) Sötét.
1 Hg3—lép.
2. Vb4—bl tetszés sz.
3. Vbl -eífniat.

A 268-dik számú feladvány megfejtése.
(Lehner Zsigmondtól Bécsben.)

Világos. Sötét.
1. Fgl—d4 eö—e4A)
2 P(J4—eö tetszés sz.
3. Vb4—i-mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fülöp József.
Nagyváradon: Pál Rezső. — Miskolczon: Czenthe

József. Apáti-Kereszturon: Szántó J. — P.-Őrsön:
g Qy Hátszegen (Erdélyben). Fischer Henrik. —
Hevesen: Tilkovszky F. — Tályán: II. Nagy Lajos. —
Pesten: A pesti sakk-kör.

Szerkesztői mondanivaló.
7606. Csobád. Csámer István urnák. A hangjegyekkel

kisórt 11 népdalt köszönettel vette a népdalok kiadója, és
használni fogja.

7607. 8. Patak. S. J. O. A regen nem látott tollvoná-
sokat örömmel idvezeltük. Gondunk lesz rá, hogy Cs-zy

jól viselje magát, ámbár neki már más vármegye jutott, s
bár a gazdák bajait itt is érezzük.

7608. Pozsony. T. J. A pénzt az illető helyen átad-
tuk, a kívánt számot küldtük.

7609. Emlékül. Prózai egyszerűség, minden meleg-
ség nélkül.

7610. A legszebb menyecske, stb. Idővel jó elbe-
szélő tehetségot lehetne innen várni, de még sok kell odáig.
A külső formát még sehogy sem birja az iró, de az élet
apró mozzanatait már ügyesen tudja észlelni. A „Czigány-
böjt" nagyon izetlen valami. Az a „deres, 25 bot, orditás,
jajgatás'" stb. oly forma dolgok, hogy tréfás elbeszélésnek
sem való tárgyak. Jó lösz ezeknek még az emlékét is el-
pusztítani.

7611. Karczag. M. B. óhajtása szerint intézkedtünk
a lap iránt. Az uj vá lalatot megrendeltük.

7612 T. Roll". M. R. A kérdezett ezikket szivesen fo-
gadjuk. Nem szükség ajánlanunk a népszerű modort.

7613. S. Patak. H. N. L. Az előre bocsátott észrevé-
teleket áta'ában egészen el hagytuk.

761-t Lele. G. L. A Szilágyi Erzsébetféle dombormü
rajzát köszönettel vettük s bővebb ismertetése iránt in-
tézkedni fogunk. — A históriai elbeszélést kevésbbé hasz-
nálhatjuk.

— A Vasáru. Újság régi példányai: Kerestetik illő
árért a Vasárnapi Újság 1854-ki évi folyama egészben
vagy a következő töredékben, u. m. 1—31-ig; 45—52-ig
és a 38-ki szám. — Eladó tulajdonos tudósítását bérmen-
tetlen levélben közölheti keresővel ily czim alatt: Tlyés
Bálint t. becsi ref. lelkésznek Tiszaujlakon át."

Eladó: A Vasárnapi Újság 1854 — 1864 évi összes fo-
lyama, melyből összesen hiányzik 8-szám; továbbá a „Poli-
tikai Újdonságok 1855—1864 évi összes folyama, melyből
összesen hiányzik 7 szám. A két lap '/A kötetének ára90ft
(Bővebben értesit Szilvássy Károly, Mayer Rezső ur
gyógyszertárában Miskolczon).

Előfizetési (ttlliívás

VASÁRNAPI UJSAG
és

Politikai Újdonságok
1865. április—júniusi évnegyedi s április—

deczemberi háromnegyedévi folyamára.

Eléílzetési föltételek:
(a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postáa

küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Évnegyedre, azaz: április—júniusra mind
a két lapra 2 ft. 50 kr .

Évnegyedre, azaz: április—júniusra csupán
a Vasárnapi Újságra 1 „ 50 „

Évnegyedre, azaz: április—júniusra csupán
a* Politikai Újdonságokra . . . . 1 „ 50 „

Háromnegyedévre, azaz: április -deczem-
berre mind a két lapra 7 ,, 50 „

Háromnegyedévre, azaz: április —deczem-
berre csupán a Vasárnapi Újságra . 4 „ 50 „

Háromnegyedévre, azaz: április—deczem-
berre csupán a Politikai Újdonságokra 4 „ 50 „
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. .

A Vasáru. Újság és Poiit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)
A Vasárnapi Újság folyó évi január— márcziusi teljes
számú példányai folyvást kaphatók. Megrendelési ár
1 ft. 50 ki .

J S S Melléklet : Előfizetési fölhívás a
„Magyar Sajtó" politikai lap 1865. évi folya-
mára, azok számára, kik csupán a Vasárnapi
Újságra vannak elofixetve.

• — -
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Katholikus és Protestáns
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TARTALOM.
Ybl Miklós (arczkép). —Durazzó Károly. Fejes István.

— Egy magyar dalia. 8. Pap Lajos. — A kenyérgyárakról.
1>>: Bardocz Lajos. — A máriavölgyi palaköbánya (két
képpel). — Uj világitószer. Mauritz llezsö. — Rendkivü-
liségek az emberi nemnél (folytatás). — Különböző tulaj-
donságú vizek. — Régi lakoma-dal. Közli: //. Nagy Lajos.
•—• Még egy rommaradvány. Fityka Ferencz. — Egyveleg.
— Tárház: Irodalom és művészet. — I p a r i gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? —
Nemzeti szinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondani-
való. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert.(Lakik magyar-uteza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

LÁNG M.
Pesten, nagy-hiriiitcza 2-ik szám alatt. Szina-féle ház,

az ,,angol királynő" szálloda mellett,

ajánlja nagyban s kicsinyben a legjutányosb árak mellett gyönyörű, gazdag választékú

belföldi, szász és angol

PORCZELLAN és WEDGEWOOD,
asztali-, thea-, kávé- és gyümölcs-terítékeit, pipere- és

mosdó-edényeit, fényüzési czikkeit,
s az átalánosan kedvelt

B É C S I K Ő E D É N Y E I T .
Mindennemű megrendelések elfogadtatnak, a leggyorsabb idő alatt s legjutányosabb ár
mellett teljesittetnek. Vidékrei szállításoknál legügyesebb pakolás, biztos, gyors és

jutányos kézbesítésre a legnagyobb gond fordittatik. 1028 (3—3)

ADL m
pénzváltó-irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
A z á l t a l a m r e n d e z e t t

sorsjegy-társuliitok programmja.
1. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. lA évenkint, — B. 18 személy 19 darab
mind osztr. sorsjegyek) 4 ft. l/» évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 ft. '/< évenkint, — D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 0 ft. % évenkint. §KF' Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-ncl
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.

Sí. Befizetés 25 havonkinti részletben:
E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab

1 s 186Ö. sorsjegyre4 fi. 80 kr. havonkint, G. 10 személy 10 darab '/i 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., - II. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — iPF"" Bélyegdij részletszeivcnyenkint E.-nél 1 ft. 30 kr , F. G.-nél
99 kr., H.-nál 08 kr.

Az e társaságokban! résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-
m zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihúzott
sorsjegyek ujabbal helyettesittétnek, a résztvevők közt egyaránt osztatn.ik
fel, s a részletfizetések letelte után az A. C. D. E. F. G. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, —a H.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendő részletet kapja.

Alakitok továbbá kívánatra mindennemű zárt-tarsulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.

Sorsjegy-árak havonkinti részlet-tizeféssel:
Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rúgnak, első részlet-fizetés 4 ft.

40 fttól 100 ftig, „ „ 8ft.
„ „ „ 100 fttól 20U ftig, „ „ 13 ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 25 ft.

A legméltányosb föltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/« évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetek.

ígérvények dijai:
Egy darab Credit, húzás április 1-én, és egy darab 1864-i, húzás április 15-én,

| összesen 6 ft. — Bélyegdij 50 kr.

Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-fizetés
mellett.

5 forint : 1 Kudolf-, 1 Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 1 forint:
1 Salm-, 1 Genois-, 1 budai, 1 Kudolf-sorsjegy. — 9 forint : 1 Credit-, 1 Como-,
1 Keglevieh-sorsjegy. — 9 forint : 1 1861-ikilOOftos, 1 Waldstein-, 1 Windischgriitz-,
1 Keglevich-sorsjegy. —10 foriat : 1 Credit-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-, 1 Rudolf-,
sorsjegy.- 10 forint : 1 Genois-, 1 Pálffy-, 1 Clari-, 11864-iki 50 ftos, 1 Keglevich-

»o lurint : 1 1860-iki 500 ítos, 1 IÖÜU-IKI IUU nos, 1 trieszti,
1 Pálffy-sorsjegy. — 30 forint : 1 1839-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos,
1 Keglevich-sorsjegy.

R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek
részjegyeire, az ismert föltételek alatt esz'közölhetök.
•"^- Bevásárlása és eladása mindennemű értékpapíroknak és pénzne-

meknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
megbízások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pon-
tosan íHjesittetnek. __ ., 692(30-62)
A vidéíibeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

4 legnagyobb vászonnilia-raktárban
váczi-uteza,

„Ypsilantilioz" Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden-

nemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint:

80000 darabnál több férfi-ingek rumbnrgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
8 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft.

0000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyAk vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft.

3 ft 50 kr.
Női innék rnmbnrsl vászonból, simák 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Női ingek rnmburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiozi és írancziamellmustriíval 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.

''la-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft. 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr. 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 ft, 4 kr,4 ft50kr.

Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.

Fóraktára a legjobb 3lJs,i és 5 röf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
darabja 2 ft 60 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr , 7 ft., 7 ft. 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.

És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
bőrvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vászonssebkendők tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7 ft

50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, e.géiz 20 ftig.
Törülközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 16 ftig.
Szines agyi kanavasz vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13-16 ftig

Valóságos vá*iz»iít«ag%talneinü.
Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr., 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

21 személyre. Legjobb minőségű kötö-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritök, pique és tricot-paplanokból, kávés-kendőkből és

minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az

árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
légitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
•yorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-

rint leghamarabb elkészíttetnek.

sí, („_<» Kollárits József és fiai.

Mindenkire nézve fontos a vidéken!
Alulirott ügynöki iroda, uradalmak, földbirtokosok, ügyvédek, kereskedőházak és

más iparvállalatok részére elfogad megbizásokat,_ valamint más irodai és bizományi
ügyeket is, s azokat akár esetleges, akár évenkint fizetendő dij mellett gyorsan és
pontosan teljesiti. Ugyanazon intézet elfogad pesti és bécsi hitelintézeteknél, takarék-,
nyilvános és magán-pénztárnoknál eszközlendö tőke- és kamat-fizetéseket, gyári meg,
rendeléseket, mindennemű házi és kereskedelmi czikkek bevásárlását; valamint egyáta-
lában elfogad mindenféle megbizásokat. Mindezeknek keresztülviteléért a legmérsé-
keltebb fáradozási dij számittatik fel.

Az ilynemü megbízások illő levelezési dij kíséretében alulirott ügynökségbe
kéretnek intéztetni.

Az orsz. enged, keresk. és iparfigynökségi iroda.
(Pesten, városház-uteza 1. sz.)

1047 (1-4)
TETTAU LÁZÁR,

közügynök.

Lampel Kóbert °12 (1)

könyvkiadásában P e s t e n , a városháztéren, megjelent és ugyanott
kapható, s nevezetesen még következő könyvkereskedésekben:

Aradon: Bettolheim testv., — Baján: Kollár, — Esztergomban: Stumpf, —
Győrben: Hennicke, — Kassán: Wcrfrr. — Kecskeméten: Gallia, — Kolozsvárit:
Stein János, — Nagyszombatban: HoíTmann, — Nyitrán: Sziegler, — Pécsett:
Valentin és Weidinger, — Szabadkán: Oblath, — Szatmárit: Lehotzky, —

Sopronban: Seyring, — Ungvárit: Frankéi

Lampel Róbert szótárgyüjteménye.
Épen most teljesen megjelent:

; n n a r o Latin-magyar szótárral ellátta Hindy
I O p e r a . M i h á l y j kegyesrendi tanár a pesti fő-

gymnáziumban. Ára 1 ft. 30 kr.
Már elébb megjelentek, s a magas hatóság által iskolai tankönyvekül javaltattak:

P n i ' n n l i í lVm-t^t íc v i t a e excelltmtium imperatorum. Lexicon latino —
^ U J H C l l I l \ t p O l l » Hangaricum. Josephus Vass. — Második kiadás.

Ára 1 ft. 40 kr.

Ovidii carmina selecta. v ™ i««<« •*«*«!. i»

C
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Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s az
üvegek körülírását szíves figyelembe venni kérjük.

Az atalánosan kedvelt s orvosilag jóváhagyott s megvizsgált

stájer növénynedv
mell- és tüdőbetegek számára,

Eíf.v ftvej? ára 8§ krajezár ausztriai érték.

Engelhofer izom- és idegesseiiíiája,
Egy üveg ára 1 forint a USZÍT, érték.

Dr. Krombholz gyoinor-liqueurje.
E ö á 5 2 k j á t é t kEgy öveg ára 52

q
ezár aasztr. ért?k.

Dr. i-niüii szájvize (Stomaticon).
K á küveg ára 88 krajezár aosatr

Folyvást egészen friss és legjobb minőségben kaphatók:
Török József, gyógyszerész király-utcza 7-ik szám alatt, —
Ebenführer A., Gyndele G., Gindricli J., Hansner F. L.,
Höfler unokái, Kindl és Frfihwirth, Köhler E., König N.-
Oszeczky és Schleszler, Reitszam Ferencz, Szenes Ednárdi
Tobisch C, Tunner J., Vághy K., Weiss FI. uraknál.
Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór C, Branner G. F.,
Steden J., Prohászka és Schwarzmayer uraknál.

A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője Purgleitner J.
kéri, hogy készítménye a kereskedésben ugyanezen nevezet

előforduló gyártmányokkal fel ne cseréltessék. — Továbbá:
AIsó-Lendv,.,.^ . Iglón : Inderka.

PESTEN

BUDÁN

Arámin K i s s

F r e i

Hannisch A.

Aranyos-Maróthon : s
masa J. B.

Almáson : Beck K.
Baánban : Sabinnoszky J
Baján : Stern K. <<s Dietz]

és Michitsch St., Herzfeld
fiai.

Beregszászon : Buzáth gy
Berettyo-U.j faluban : Sav-

reti J. gysz.
Bezdán : Schulz E J.
Besztercze-Bányán :Sztra-

kaS.
Beszterczén : Kelp és társa,

Dietrich és Flcischer.
Bialán : Knaus ,T.
Bonyhádon BeckJ ,Schanta

J. B.
B.-Gyarmaton Sippler test-

vérek.
Brassóban:.Tekelius gyógy-

szerész.
Csaczán : Eichwald M.
Debreczenben Rothschneck

Kolbenberger E., Nemetz
J., Czanak J., Papp G.,
Borsosy.

Dcésen : Szathmáry K.
Déván : Buchler A., ötvös.
Diákovártt : Bosniakovich.
D.-Földvárit : Timmer K.
Esztergomban: Bierbrauer.
Egerben : Weszely gysz.
Eperje8enZsemberyJ.,Papp

G. S.
Eszéken : Deszathy S., Ar-

girovich G. és Károjlovich
gyógysz.

Félegyházán : Hunyady I.
Fiúméban : Rigotti.
Fogarason : Schranz G.
Fehértemplomban : Joan-

novics és Boschits.
fehértemplom (Bánátban):

Schmitz G.
Fehértemp!om(Erdélyben)

oarbulovics I).
balanthán : Wallandt Tód.

Kocziánovich.
•K.

Wagner.

Immervoll J. E.
Schoidler.

Kőszegen : Küttl és Strehle
Kolozsvártt: Kozák E.
Kaposvárit : Kohn J.
Karánsebesen: Stojesevics
Kassán : Novelly A.
Késmárkon : Szopkó K. N
Kecskeméten : Gallé gysz.

HandtI, Milhofer.
Keszthelyen : Singer testv
Kis-Czell : Brunner G.
Komáromban Grötschlgy.,

Ziegler A. és fia.
Körmöcz-Bányán : Nem-

tsek J.
KostelniczánRadakovicsM

éván : Bolemann Ede.
Lúgoson : Popovicza D.,

Weis'. testv , SchiesslerA.
Makón : Ocsovsky S.
Mártonvásáron Pintér J. E
Miskolczon : Böszörményi,

Spuller J. A.
Mitroviczán : Kerstonovits.
Mohácson : Kögl A.
M.-Óvártt : Roller Alajos
Maros-Vásárhelyen : Fo-

garasi D.
IV.-Abonyban : Lukacz
JV.-Becskereken : PyrraD.,

Danilovics G., Wegling és
Herschani, Schlesinger G.

N.-Bányán : Pap.
IV.-Kanizsán : Fábián özv.,

Zerkowich W. A.
IVagy-Károlyban : Alex,

Saager.
N.-Kikindán : Schanner.
Nyitrán : Rippeli gysz.
Nyíregyházán: Grünfeld J.

és Forgács G.
N.-Szombaton : Keszely J.

és Panthotes.
Nagyváradon Kiss S.,Röss-

ler J. K. és Rosenthal A.
Oraviczán : Pintinger J.
Orosházán : Székány Istv.
l'alánkán : Karvázy A.
'akson : Flórián J.
'ancso ván: Huber J., Kran-

csevics P., Joannovics D.U.,
Joannovics J.B. és Kresi-
dinacz M.

•apán : Bermüller S.
•éterváradon : Nagy Ign.,

Andres Ferencz.
•oüsonyban: Schneeberger

és Heinrici, Piszfory.
•érsett : Berger C, Pucher

G., Rech W., Lakich F.,
Obetka S.

Püspök-Ladányban: Haa-
gen Alajos.

Rozsnyón : Pleymann A.,
Madaras G.

Rimaszombatban Kretsch-
már.

Humán : Bogdánovich J.
Sasváron : Müke gysz.
Selmeczbányán Dimák J.E.
Sellyén : Weigl József.
Szentesen : Eiszdörfer G. és

Prohaska J.
Szekszárdon : Mihek J. é

Mibek fi. J., Stern M.
Noviter A.

Szepsi-Sz. -Györgyön
tályos B.

Szegeden : HauerA.ésLan
sovits, Mészáros Pál.

Szolnokon : Scheftsik Istv
Szabadkán : Reisner A.
Szebenben : Zöhrer J. F.
Szécsényen : SchönbergA.
Segesvárott: Misselbacher
Sz.-Kereszten : Detony V.
Sopronban : Voga, Eder é:

Rupprecht J.
Szigetvárott : GrünhuthM
Sziszeken : Pokorny F.
Szombathelyen : Pillich és

Albrecht F. R.
Sz.-Fehérvártt: Légmán A
Sz.-Gyorgyön : KartinFer
Sümegen : Hirschler N.
S.-Somlyón : Ruszka Ign.
Tapolczán : Frisch József.
Tapolcsánban KalabaC. A.
Temesvárit : Jeney és Sol-

quir, Hain, Schidlo F., Fah-
ner Károly.

Tatán : Nirtit gysz.
Trenesénben : Kulka J.
T.-Kanizsán FirigyházkyP
Újvidéken : Vidasits J. L.,

Milletits N
Újbányán : Hamel G.
Uj-Verbaszon: Singer H.
Varasdon : Dr. Halter.
Veröczén : Doma.
Verseczen Karnap E.,Obra-

dovics, Fuchs János, Bum
J., Joannovics J. P-

Veszprémben Frömmel H
Váczon : Bodendorfer J
VukovárttStanitsTh. Mar-

kovi ts B
omborban : Weisz J. és
Popits István, Falcione,
HeindlhoferR., Csarsch C.

timonyban :Treschtfik,Jo-
annovics és Petrovics.

KRIN0LIIV-GYÁRA,
ajánlja a t. ez. közönség szives figyelmébe újonnan nyitott saját gyártmányú

(MAEZÜST-ARUKRAKTMT
(váczi-nteza 17-ik sz. a.),

és készítményei tartósságaért, valamint kellő mennyiségű finom ezüst béltartalmáért
felelősséget vállal magára.

Az árak kivételkép igen olcsóra határoztattak, s nagybani vevőknek megfelelő
százalék-részadás biztosittatik.

Ugyanitt mindennemű é r e z t á r g y a k kivánat szerint a legalantabb foktól a
egmagasb fokig megaranyoztatnak vagy megezüstöztetnek. 1000 (5—8)

Hirdetmény.
Vastag István urnái Gyöngyösön

megérkeztek tőlünk a friss vélemény- és virágmagvak, a keresettebb faj-
ták, s a legjobb minőségben. Kapható egyszersmind a fenntirtnál tetszés-
szerinti megrendelésre bérmentesen a mi átalános hitelnek örvendő és
kitűnő virágkerti és mezei veteniénymagvainknak, növény, gyü-
mölcs csemeték, györgyikéink stb. 55-dik évi fulyamu jegyzéke.
Elfogad továbbá részünkre szives megrendeléseket, melyeknek pontos
eszközlését főfeladatunknak tartandjuk. — Erfurt, 1865.

alakban veg

t. -Egerszegen
865 (10-12)

Handler I.

n ö v é n ynedv fehér üvegekben árultatik, s felülről kup-
g 8 ónlemezzel, melyen (valamint az üvegeken) „Apotheke

zum Hirschen in Gratz" és J . p . A. nyomat szemlélhető, jól elzárva, -
különben függvényekkel s a készítő saját neve aláírásával vannak ellátva.

1026 (3—3)
Plaíz C. és Fia.

a porosz király ő felsége udvari szállitmányosai.

Fontos mezei-gazdák és építési vállalkozók számára!

Van szerencsénk ezennel tisztelettel jelenteni, hogy tüzmentes

patcnt-asphalt-Iiáztető-nemezeink
főraktárát, mely már Magyarországban könnyű, tartós és olcsó háztetöző anyagnak
ismertetett el, — házak, csűrök, félszerek stb. tetőzésére — a cs. kir. osztrák birodalom

összes területeire nézve

CHRIST. orra
ruháztuk sít Pesten, 3 korona-uteza 23-ik szám alatt, hol is minden megkivántatő
tudakozásokra kellő válasz adatik, s a megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

992 (4-10) Anderson D. és fia Belfast-bán.

A PATKÁNYOK ÉS EGEREK
biztos és gyors kiirtása 985(5-8)

egy csász. kir. kizár, szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: T'»rök József gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik s z a

továbbá:
Keszthelyen:\Yünscn F., - Kolozsvartí: WolfJ., - Pozsonyban- Soherz Fülön -

Sopronban: Pachhofer.-Varnsdon: Halter D.F.,-Veröczén : BaszJ K: uraknál.

Legbiztosabb szer a fo&fájás ellen.
Az átalánosan jónak tapasztalt fájdalom-csillapitó fog-cseppek, melyeket alulírott

delamerikai gyökerekből allit e!6, s mely már európai hirünek örvend, s a Wértel
mesebb orvosok által mint ilyen rendeltetik h á l i k í á ó k l ! I

gy y
mesebb orvosok által, mint ilyen rendeltetik, az azt használni kívánók - éskényelmére minden időben valódi minőségben kapható

Pesten, a magyarországi főraktárban, TÖRÖK J.
gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik sz. alatt, s minden magyarországi gyógyszertárban.

Egy üvegcse ára használati útmutatással 35 kr., 10 kr. és 1 ft. a . é.
Isméti eladók 25% engedményben részesülnek.

64 (8 - 0 ) Jovanovic§ lifclós,
a bécsi egyetem által oklevelezett fogorvos. Lakása Linczben.
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Hollósy Lajos
könyvárusnál N a g y v á r a d o n megjelentek

és kaphatók:

Nagyböjti ájtatos ELMÉLKEDÉSEK a
megváltó Jézus istenségéről, és néhány
alkalmi szent beszéd, Papp Ferencz nagy-
váradi, megyei áldozár és szent szék jegy-
zőjétől. Ára 1 ft.

IMA. Ének zongora- vagy orgonakisérettel.
Szerzé Székács József. Ára 50 kr.

Kiadó a további ajánlatot egészen feles-
legesnek találja a „MAGYAR SIÓN"
III. folyam első füzetében mondott könyv-
ismereti sorok után. 10-44 (1)

300 forint jutalom
fizettetik annak, ki egy középkorú okleve-
les ügyvédnek, ki évekig pénzkezelő tiszt
is volt, legjobb igazolmányokkal ellátva van,
a magyar, német és tót nyelvet egyenlően
birja, valamely magán-intézetnél} társulat-
nál, vagy uradalomnál akárhol a honban,
bármi czimü állandó tisztességes alkalmazást
eszközöl.

További értekezés végett bérmentes leve-
lek A. B. czim alatt Pestre, poste restante,
intézendók f. é. április 15-éig. 1043 (1)

Cg. k. ez. tiszavidéki vasat

Előfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
nagy politikai lap

l865-dik évi folyamára.
Előfizetési föltételek:

Postán küldve vagy Buda-Pesten háthoz hordatva:
Évnegyedre (április—június) 2 ít. 50 kr
Félévre (április—szeptember) 5

. . . , „ 50 „
tisztelet-példánynyal szol-

Három évnegyedre (április —deczember)
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy

gálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kért tik.
C~gf Azon t. ez. előfizetőink, kik az április 1-je utáni időre a régi áron fizettek

elő, az előfizetési idő megfelelő kiterjesztése által fognak kárpótoltatni.
Pest, márczius 15-én 1865.

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik sz. a.)

Csödhirdetmény.
Marosvásárhelytt ürességbe jött zenekar-

mesteri állomásra, — melyhez 200 a. é. forint
évi fizetés, szabad szállás s a mellékes jöve-
delmek V'i«-od része van kötve, — csőd
nyittatik.

Pályázandók zeneképesség, erkölcs és
politikai magukviseletéröl, hiteles bizonyít-
ványokkal fölszerelt folyamodványukat —
költségmentesen — idei április 10-ik napjáig
alulirt tanácshoz beadni ne késsenek.

Kelt Marosvásárhelytt, márczius 4. 1865.

1012 (3-3) A városi tanács.

Gyökeres s sima legjobb fajta vörös és fehér

SZ(íliÍYI\NS/,(ík
folyvást kaphatók. 100 darab a gyökeresnek
1 ft., 100 darab a sima vesszőnek 40 kr. a. 6.

Sir Antal,
1014(4-6) bortermesztő Egerben.

HIRDETMÉNY
A legközelebbi debreczeni országos vásár

alatt 1865. évi április 10-étől bezárólag
30-áig a jelenleg Czegléd és Debrerzen
között közlekedő rendes személyvonatokon
kivül naponkint még egy második vegyes
vonat fog közlekedni oly módon, hogy a'
Debreczenbe menendö este 8 óra 24 percz-
kor (Jzeglédröl; a Pest felé menendö pedig
este 10 óra 29 perczkor Oebreczenből
induland el.

Ezen intézkedés mellett a Pesttel való
egyenes összeköttetés Debreczen felé: a
Pestről 5 óra 35 perczkor délután, Pest felé
pedig a Ozeglédröl Pestre 6 óra 29 percz-
kor reggel elinduló vonatok altul fog esz-
közöltetni. (2131) 1045 (1-3)

Az igazgatóság;.

Legújabb és
ismét tetemes pénznyereményekkel

megbővitett

2 millió 331.700 márkás

nagy pénznyeremény
SORSHÚZÁS,

melyben csupán csak nyeremények hu-
zatnak ki, s szabad Hamburg város

kormánya által biztosítva van.
1 eredeti állnin-sorsjegy ára 3'/> ft.
*fé l „ „ 3Vi„
4 negyed „ „ 31/. „
8 nyolozad „ „ S'i „

19,600 nyeremény közt következő
főnyeremények találtatnak, úgymint:
200,000, lOO.OOO, 50,000, 30.000,
20,000, 15.000. 7-szer 10.000. 2-er
8000, 2-szer 6000, 4-er 5000, 3-or
4000, 18-szor 3000. 50 szer 2000,
6-szor 1500. 6-szor 120O, 106-szor
1000, 106-szor 500. 106-szor 300,
106-szor 200, 8920 szór 92 stb. márka.

A húzás kezdete april 5 én.
A messze távolban ismert s átalánosan

kedvelt üzlet jeligém alatt
„ I s t e n á l d á s a t ' o h n - n á l "

már 19-szer a nagy sorsjegy, s legújab-
ban, azaz február 17-én, ismét a leg-
nagyobb főnyeremény fizettetett ki ál-
talam.

Pénzküldimékkel ellátott vidéki meg-
rendelések — legyenek azok bárminemű
pénznemben, vagy szabad markokban,
— még a legtávolabbra eső vidékre is,
gyorsan s titoktartás mellett teljesítek.
A hivatalos sor.shuzási lajstromok, va-
lamint pénznyeremények, a húzás után
azonnal megküldetnek:. 1039(2—4)

IJÍÍZ. Sams. Cohn,
Banc[uier in Hamburg.

VETŐMAGVAK.
H0FFMANN J.

| Pesten, a Dunasoron, kis-hiduteza szögletén „az angol királynő"
czimü szállodában, a „VHTÖIIEZ",

ajánlja nagy raktárát mindennemű gazdasági magvakból, úgymint: lóhere- és
takarmányfü-magvakat stb., valódi hollandi és franczia konyha-, kerti- és
főzelék-magvakat; fa-, juhar-, egér-, nyír-, veresfenyő-, lúczfenyő-, erdei
fenyő-, akácz- és eperfamagvakat stb., több száz fajú legszebb virágmagvakat,
ezek közt a valódi kitűnő erfurti ibolyákat, őszi rózsákat stb., valódi haarlemi
virág-hagymákat . legszebb györgyíkéket. Ezeken kivül folyvást kaphatók:

novényfoldek, kuba-hárshéjak és franczia folyékony m<*sgák (faviaszk)
jutányos árakon. 1009 (8 — 3)

W Árjegyzék ingyen szolgáltatik. "?•&

Előfizetési fölhívás

FÜLES BAGOLY
humorisztikus és szatirikus

képes-hetilap 1865-iki folyamára.

Előfizetési föltételek:
(Buda-Pesten házhoz hordva, vagy vidékre postán küldve)

Egész évre (jannár—deciember) 4 ft- — Félévre (jan.-
janin*) 2 ft. — Negyedévre (április -június) 1 ft.

előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal
— A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik

A Füles Bagoly kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

ROB-LAFFEGTEUR
Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágosítást nyújt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat : „Brochüre über die vegetabilische
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffccteur."

A Rob-Laffeetenr, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető é3 ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek és vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelső
orvosai által a legjobban ajánltatik.

Aszárczagyökérből készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölül*
múlja, s egyszersmind helyettesíti a hal-
májolajat (Leberthran), az antiseorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

E vértisztitó növényi szfirp csak akkor
valódi, ha ezen aláírással van ellátva : ,,Gi-
randean de St. Gervaiw." Alaposan és
rövid idö alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN' : T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszerész urnái a király-utezában 7. sz.
BUDÁN : Bakats L. V. udvari gyógyszer-

| tárában. TEIWESVÁROTT : Pecher J. E.
I JpSF"" A központi raktár létezik Parisban,

dr. G i r a n d e a u de S t. Gerv ais-nél, rue
Richer, nro. 12. — Hamisítások ellen óváa
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz borítva
van, és melyen az aláírás: Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 710 (20—2-i)

Tiz
kedveskedünk.

Kereskedők számára!
Belga tükörtáblák minden megkivántató nagyságban, portálok-, kirakatok- és

ablakokra, a legjutányosb árért kaphatók:

FORGÓ ISTVÁN
üveg- és tükör-kereskedésében

Pesten, a városhííz utczában 1. sz. a.
Ugvanott a legnagyobb választékban kaphatók: mindennemű flvegtentekek,

olajfestvények, mosható arany-rámák (gömbölyűek, tojásdad és négyszoguek);
továbbá arcz- és más egyéb képekre, fekete, barna cs aranyzott rámák és aranynalaK.

Épen ugy elfogadtatnak egész épületekre üvegezési munkálatok, s azok a^eheto
legjutányosb árért teljesittetnek. 1016(1 A)

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fül-orvos,
tizennyolez évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitűnőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Ren-
delési órai a József-téri 11-ik számú
Gr ossz-házban, minden hétköznapon
délelőtt 11 órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 1018 (2-6)

KANTA JÓZSEF
(előbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlia

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru
793 (22-0)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. -Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, április 2-án 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Tél évre 5 ft.
tsnpán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Wrom»or- vagy tóbbMörUrt ' t ^ i ? * " ' * 1 1 1 l j 8 a f é* P o l i t i k < l i Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-tól kezdve : Egy, négyízer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba ;
Otlo Mollicn és ne er k c s a l ! ; 7 k r b a «An»ittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M..Fr«nkfurtb«n :

, nyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - és Pesten : a kertészgazJászi . t i ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Régi magyarok régi arczképei. *)
XVI. Rajkovics Péter ezredes. — (1644.)

Azon régi képek sorába, melyeket e ro-
vat alatt eddig a XVII. század közepéről ol-
vasóinknak felmuttattunk, még egyet kell
helyeznünk: Rajkovics Péter horvát ezre-
desét.

A vitéz férfiú, ki hadi érdemek által
emelkedett e főbb katonai rangra, azon kor-
ban élt, midőn az élet még a mai Horvátor-
szágot Slavóniá-nak ismerte; a midőn Hor-
vátországot tulajdonképen még azon terület
képezte, mely a Kulpa folyótól kezdve a ten-
gerparti városok felé terjedve, csupán Zág-
ráb vármegye egy kis járását, a
határőrvidék ogulini, ottochaczi,
likkai kerületét, a többire nézve
pedig az Unnán túl azon környé-
ket foglalta magában, mely je-
lenleg a török birodalomhoz tar-
tozik és Török-Horvátország nevet
visel.

A vitéz Horvátország, mely
annyi jeles közt a hős Frangepá-
nokat, Zrínyieket, Keglevicheket,
Erdödyeket stb. termetté, és
melyre oly találólag czélzott Zri-
nyi, a költő, midőn (XIV. énekéi
ben) Péter öcscséröl irta:
„Esmerem távúiról vitéz Marsnak fiát,
Esmerem, esmerem, mint jártatja lovát,
Ez én vitéz öcsém, mind magyar, mind

horvát,
•Igazán szereti, mert látjuk, hazáját."

Ezen vitéz Horvátország volt
hazája azon hős csapatnak is, mely-
nek vezényletét Rajkovics nyerte
meg.

Ha mind azon hadi mozgalma-
kat el kellene sorolnunk, melyek-
ben Rajkovics katonai pályáján
magát kitüntetve résztvett, föl
kellene kutatnunk minden emlé-
keit azon számtalan apró csatá-
nak és jelentösb ütközetnek, me-
lyeket a magyar és horvát vitéz
sereg ez időben a szüntelen há-
borgó török szomszéd ellen vi-
vott. E kor a csatározások és
portyázások, harczok és ütközetek szakadat-
lan lánczolata volt. Hol ma az egyik fél
nyert tért, holnapugyan azon helyet a
másik rész foglalta el . . . vérrel toldva meg

•) L. Vasárnapi Újság 1864. évi 3a sz.

a veszteséget, vérrel váltva meg a kivívott
diadalt is.

Midőn 1640. jul. 13-án gr. Draskovich
János horvátországi báni hivatalába beiktat-
tatott, már másnap Pálffy Pál vezérlete alatt
a szélekre indult a báni és károlyvári négy
ezernyi hadsereg: nem csak, hogy az ország
határait ótalmazza, de hogy az elfoglalt ré-
szek visszaszerzése által tágíthassa is; és
hogy e mellett a török félhold alatt nyögő
keresztyéneket is felszabadítsa: különösen
pedig, hogy a keresztyén ráczokat, kik Tudor

RAJKOVICS PÉTER.

nevű vezetőjök alatt családostul és barmaik-
kai együtt Horvátországba kívánkoztak, e
szándékukban elősegítse. Ez okból Pálffy
átadván a vezényletet KeglevichPéternek, a
sereg Jamnicza felé vonult, három gyalog

század a menekülő ráczok segélyére indult,
a sereg zöme pedig a Zrínyiek ezüstbánya
birtoka Gvozdanicza alatt foglalt állást,
hogy a menekülőket üldöző törököknek el-
lene állhasson. A kivánt eredmény sikerült.
A gyalogság a menekülő ráczokat jószágaik-
kal együtt szerencsésen elkísérte, míg az
utána rohanó törököket a horvát sereg zöme
Gvozdanicza alatt véletlenül megtámadván,
erősen megszabdalá és megfutamitá.

A török sokat veszte; közülök sok el-
esett, több megsebesült, 14 fogolylyá lőn;

ezek közt volt Oda-basa is, (kit
a bánnak adtak át.) és Bradavicha
aga, kit a károly váriak kitűnő
magaviseleteért ezek vezérének,
Frangepán Farkas károlyvári pa-
rancsnoknak ajándékoztak; a többi
fogoly szokás szerint a főbb kato-
natisztek között osztatott el. A
nap dicsőségében osztozott Rajko-
vics is, ki ezredével a török csa-
pat egyik szárnyát bontá meg.

A következő őszszel a bán a
stenisniczai várhoz tartozott Resi-
cza mezőváros háborgatását akará
megboszulni, és e miatt egy ujabb
hadmiveletet rendeltek a kladussai
török háborgatok ellen. E végre
seregét Szrednicskónál összponto-
sitá. Nov. 7-én már a Kulpa vizén
tul voltak. Ott volt a bánon kivül
a fiatal Erdődy Farkas gyönyörű
lovasságával, Ratkay György, a
bátor Orehóczy Gáspár al-bán, a
harczokban elaggott Vojkovics
János, és a vakmerő Rajkovics
Péter és többen. A sereg az Édes
mezőkön (Slatkopolie) a Trebcse-
pataknál megpihenvén, Patachich
Pétert és Marnavich Zsigmondot
négyszázad gyalogsággal előre in-
diták a körülmények kipuhatolá-
sára. Éjre a kis sereg Kladussa
várával szemben egy domb mögé
szállott meg. A szerencse kedvezni
látszott, mert ha, a helyett hogy

ágyudörgést kezdenek, a vár kapuját rendben
megrohanják, kétségkívül sikerült volna azt
elfoglalni. Azonban az ágyuszóra a törö-
kök álmaikból fölrezzenvén gyalogjaikat* .-̂
gyorsan talpra állítva, és a báni kis seregg^|

14-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.


