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ADLER L.
pénzváltó-irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottyei-iitcza 14-ik sz. a.
Az ál talam r e n d e z e t t

sorsjegy-társulatok programmja.
I. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. % évenkint, — B. 18 személy 19 darab
mind osztr, sorsjegyek)"4 ft. l/t évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 ft. '/« évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. % évenkint. £ V " Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C - n é l 68 kr.

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

1»1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint, - G. 10 személy 10 darab '/í 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — II. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — jPF* Bélyegdij részletszeivényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél
99 kr., H-nál 68 kr.

Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-
zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott

sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. C. D. FJ. F. G. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, — all.-nál 5eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendó részletet kapja.

Alakitok továbbá kivánatra mindennemü zárt-társulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.

Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:
Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.1j?

„ „ „ 40 fttól 100 ftig, ,, „ 8 ft.
„ „ „ 100 fttól 200 ftig, „ „ I« ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ * 5 ft.

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

ígérvények dijai:
Egy darab Credit, huzá3 április l-én, és egy darab 1864-i, huzás április 15-én,

összesen 6 ft. — Bélyegdij 50 kr.
Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-lizetés

mellett.
5 forint: 1 Rudolf-, 1 Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 7 forint:

1 Salm-, 1 Genois-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. — 9 forint: l Credit-, 1 Como-,
1 Keglevich-sorsjegy. — 9 forint : 11864-iki 100 ftos, 1 Waldstein-, 1 Windischgrátz-,
1 Keglevich-sorsjegy. —10 forint : 1 Credit-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-, 1 Rudolf-,
sorsjegy.— 10 forint : 1 Genois-, 1 Pálffy-, 1 Clari-, 11864-iki 50 ftos, 1 Keglevich-
sorsjegy. — 18 forint : 1 Eszterházy-, 1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegy. —

1 Rudolf-sorsjegy. — 25 forint': 1 1860-iki 500 ftos, 1 1860-iki 100 ftos, 1 trieszti,
1 Pálfly-sorsjegy. — 30 forint : 1 1889-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 eszközölhetek.

~~ Bevásárlása és eladása mindennemü értékpapíroknak és pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
megbízások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pon-
tosan teljesittetnek. 692 (31-62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett ideje órán. hozzám fordulhatnak.

Lakváltoztatás.
Alulirt tisztelettel értesiti a t. cz. közönséget, hogy a 15 év óta

a nagy-hidutezában fennállott

ZONGORÁT ÍRAT
a kigyó-utcza 7 - i k j z ^ házba __

(a ,,kigyóu-gyógyszertár7őszomszédságába)
tette át.

1050 (3—3) BEREGSZÁSZY,
zongora gyámok.

KRINOLIN-GYÁRA,
ajánlja a t. cz. közönség szives figyelmébe ujonnan nyitott saját gyártmányú

CHINAEZÜST - ARUKRA KTARáT
(váczi-utcza 17-ik sz. a.),

és készitményei tartósságaért, valamint kellő mennyiségü finom ezüst béltartalmáért
felelősseget vállal magára.

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

Ugyanitt mindennemü é r e z t á r g y a k kívánat szerint a legalantabb foktól a
legmagasb fokig megaranyoztatnak vagy megezüstöztetnek. 1000 (7—8)

Hirdetmény,
rumburgi vászonkereskedésében Bécsben

az utolsó nagy halmaz

W&r valódi rnnibiii'gi vászon. TB5s
továbbá: sziléziai hegyi vásznak, rumburgi nsztalnemaek, tfirülközö-kendök,

kanavásznak, s a legszebb vászon- és hatiszt-zsebkendök,

m e l y e k e g y c s ő d t ö m e g b ő l v é t e t t e k á t ,

/o a gyári áron alul olcsóbbért
adatnak el.

A vászonáruk valódiságaért és teljes rófmértékért jótállás biztosittatik.
Megrendelések — a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett — gyorsan,

pontosan s a leglelkiismeretesbben eszközöltetnek. — Árszabályok és mustrák kivánatra
elküldetnek. C5> A megrendelési levelek e czim alatt küldendők:

„S. Meth, Rotlientliiinnstrasse Nr. 29 in Wien."
1 tuczat fehér vászon-zsebkendő gyermekek számára, gyári ár 2 ft 60 kr most

csak 1 ft. 20 kr ' ''
1 tuczat nagyobbszerii vászon-zsebkendő, gyári ár 4 ft., most csak 2 ft. 50 kr.

1 tuczat finom rumburgi vászon-zsebkendő, gyári ár 8 ft., most csak 4 ft.
1 tuczat legfinomabb vászon- és batiz-zsebkendő, gyári ár 8, 9, 10, 12, 14, 16 ft., most

csak 4 ft. 50 kr., 6, 7, 8, 9 ftig a legfinomabbak.
1 tuczat jóféle cseléd-törülközókendő ára 2 ft. 50 kr., 1 tuczat damasz-törülközókendő

vagy damasz-asztalkendő ára most csak 4 ft. 50 kr., 5, 6, 7, 8, 9, 10 ftig.
1 damasz asztalteriték 6 személyre: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ftig a legfinomabbak; 12 személyre

még egyszer annyi.
1 darab ágyneműnek való szines rumburgi kanavász, ára most csak l l , 12, 14 forintig

a legfinomabbak.
l darab fehér fonalvászon, gyári ár 18 ft., most csak 9 ft. 50 kr.

1 darab mángolatlan házi-vászon, gyári ár 22 ft., most csak l l ft.
1 darab 30 rófös rumburgi kreasz-vászon, gyári ár 25 ft., most csak 13 ft.

1 darab 37 rőfös kézi-fonalvászon, gyári ár 30 ft., most csak 14 ft.
1 darab finom rumburgi vászon 6 ingre, gyári ár 32 ft., most csak^6 ft.

1 vég rumburgi vászon 8 ingre, gyári ár 34 ft., most csak 17 ft.
1 vég 38 rőfós hollandi ezérnavászon, gyári ár 32 ft., most csak 15 ft.

1 darab 40 rőfös rumburgi ezérnavászon, gyári ár 35—45 ft., most csak 18—£2 ftig.
" o~ "" ' l=3-/ ' . __

1 darab 50 rófös hollandi vászon, gyári ár 44—55 ft- most csak 22 — 28 ftig.

1 darab 30 rőfös konstanczi vászon, gyári ár 56—80 ft-. most csak 28—40 ftig.
1 darab 54 rőfös egészen kitünö rumburgi vászon ára most csak 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50,

• 60—70 ftig a legfinomabbak.

Ezenkivül gyors eladás végett van még kitűzve: 20,000 rőf különféle vászon-
maradék, darabja 35, 40, 4,5, 50, 60, 70-80 krig.

A most divatban levő gyapju-alsószoknyák ára most csak 6 ft. •

C f CC?" A fenntebb elösorolt áruezikkek mihamarabbi eladása tekintetéből
— azon vevők, kik legalább is 25 ftig vásárolnak, 'A tuczat finom franczia batizkendőt-,
50 ft. bevásárlásnál 1 darab női ruhakelmét —, 100 ft. bevásárlásnál 1 divatszerü long-
shawlt — kapnak jntalomdijul. 1049 (1 — 6)

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

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

Hirdetési dijak, a Vn»Arnapi l ' jsag ea Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyKer hasábzott petit «or ára, vagy annak helye egyszeri igtatósnál 10 krb«
hiromszor- vagy többszöri igUtásnál csak 7 krba számittatik. —Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg ée Altonában : Hnasenstein és Vogler. - M.- Frankfurtban
•tto Mollien ea J a e g í r könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - és Pesten : a kertész-gazdágzati Ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Napjainkban már hazánkban is a közép-
kor müvészete s műemlékei irányában mind-
inkább nagyobb érdekeltséget és meleg pár-
tolást tapasztalhatni; a tiszteletre méltó
maradványokat buzgón kutatják s vizsgál-
ják, s hiszszük, hogy ez örvendetes irány
koránsem múlékony divatnak, hanem azon
meggyőződésnek következménye, hogy a
műemlékek ugy a tudományra s művé-
szetre, mint a vallásosságra
nézve is elvitázhatlan jelen-
tőséggel és befolyással bir-
nak.

Hazánkban csak kevés
góth izlésü templom van jó
karban fenntartva, és ezek
legtöbbnyire hazánk északi
részének megyéiben léteznek.
Elismert tény, hogy a közép-
kor remekmüvei közt legelső
helyet érdemel sz. Erzsébet
kassai góth egyháza, mely-
nek mind tiszta Ízlésre, mind
pedig kivitelre nézve hazánk-
ban párja nincsen; góth iz-
lésre nézve a bártfai sz. Egyed-
templom honunkban a leg-
régibb, de a lőcsei sz. Jakab
nevü parochialisegyház is, te-
kintve régi eredetét, szép góth
izlését, és e templomban levő
becses szobrászati remekmü-

• veket — különös figyelemre
méltó.

Lőcse 1245-ben a tatár-
pusztitás után azon a helyen,
a hol most áll, ujra kezdett
épülni, és e kezdettől fogva
jelentőséggel biró város, csak-
hamar királyi várossá emel-
tetvén, az akkori idők szelle-
méből itélve feltehetni, hogy
s^ját egyházzal is nemsokára
birt, a minthogy egy régi ha-
gyomány szerint e templom
épitési ideje csakugyan 1249
— 1260-dik évre esik.

E templom alaprajza (ba-
zilika formában) három hajó-
val bir, melyek a régi keresz-
tyén szokás szerint keletnek
vannak forditva, 156 lábnyi
hosszúak s összesen véve 82

A lőcsei r. kath. templom.
lábnyi szélességgel birnak. — A közép vagy
főhajó keleti része egy szabályos nyolcz-
szögnek öt oldala által záródik be, és a zá-
radék-kőig 60 lábnyi magassággal bir.

A főhajót, valamint a mellékhajók szép
góth boltozatát hat oszloppár tartja, s e ré-
sze e templomnak — épitészeti modoráról
itélve — legrégibb eredetűnek mutatkozik,
miután itt az épitési modor azon átmeneti

A lőcsei sz. Jakab-templom. — (Mysleovzxky rajza után.)

korszakot képezi, midőn a román lassan a
góth Ízlésbe ment át, mely korszakot hazánk-
ban körülbelől a XIII-dik század második
felébe tehetni, — továbbá tekintve a tem-
plom többi részét, egész biztossággal lehet
következtetni, hogy e műemlék a XIV. szá-
zad közepe táján már be volt végezve.

Tizenhárom szép magas góth ablak van
a templom keleti és déli oldalán beosztva,

s ezek már kiképzett góth iz-
lésre mutatnak.

A templom belsejébe há-
rom főbejárat vezet, neveze-
tesen az északi, déli és nyu-
gati oldalon az uj torony
alatt, ezek közt a déli bejárat
legdíszesebb.

Valóban szép góth ízlés-
ben tartott nyolcz oltára közt
különös figyelemre méltó a
főoltár, mely nemes ízlésénél
és bámulatos finomságu ki-
vitelénél fogva nagybecsü
remekmü, mely hazánkban
ritkítja párját, söt tekintve
nagy méreteit, az egész biro-
dalomban az elsö helyet mél-
tán foglalja el; magassága,
miután egészen a boltozat alá
nyul, 60 lábnyi és összes szé-
lesége 19 láb, belseje három
természetfeletti nagyságu, re-
mekfaragásu alakot tartal-
maz, nevezetesen: a közepén
sz. Mária félholdon állva,
jobbra sz. Jakab és balra sz.
János szobra; mind a három
alak, daczára nagy méretei-
nek, természetes és finom ki-
vitelü; — az oltár két oltár-
szárnya féldombormüvü ala-
kokkal van diszitve, s daczára
az alakok sokaságának, a
kompositió mégis világos és
helyes.

E remekmü felső részét
pyramis alakban fölfelé töre-
kedő karcsu oszlopocskák és
számtalan tornyocskák tö-
mege képezi, melyeken meay-
nyezetek alatt finom fara-
gásu szobrocskák állnak. Az
egész remekműnek benyo-

16-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.

Pest, aprilis 16-án 1865.
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1
mása kivált egy uj szemlélőre nézve nagy-
szerü, bámulatot s tiszteletet gerjesztő.

Van itt a nyolcz góth oltáron kivül még
öt más, melyek azonban ujabb izlésüek és
különös mübecscsel nem birnak.

A főoltár bal oldalán létezik az ereklye-
tartó (ciborium) egy ^szabadon álló, 46 láb
magas góth izlésü szép karcsu tornyocska
alakjában, mely, a maga nemében szintén
remekmü, a XV. században készült.

Azonban e templom nemcsak régi re-
mekművekben gazdag, de újabbkori nagy-
becsü müvekkel is találkozunk itt, s habár ez
ujabb müvek más Ízlésben vannak tartva,
mindazáltal ezek közt is szép összhangzás lé-
tezik. A többi közt megemlitendő itt a
templom balfalának oldalán függő — ha-
zánkban még eddig legnagyobb és legdisze-
sebb orgonamü, számos nagy méretü ón
sípokkal és nyolcz fúvó müvel ellátva, az
egész a XVII. század szép renaissance Ízlé-
sében van diszitve; különösen karzata gaz-
dag arabeszkekei, és fülkékben álló szobrok-
kal diszeskedik, a karzat közepén levö czi-
mer a Bóbest családé. E remekmü krakkói
Hűmmel János által 1615-ben készíttetett,
és 13,000 magyar forintba került.

Jelenleg azonban ez orgona nem hasz-
náltatik, miután oly állapotban van, hogy
tetemes javítást kiván — de van a templom
nyugati részén egy ujabb orgona, az isteni
tisztelet mostani használatára.

A fentebb emlitett nagy orgonamü szá-
mára egy idö óta adakozások folynak be, s
e szerint remélni lehet, hogy e ritka nagy-
becsü müvet nemsokára czélszerüen ki fog-
ják javitani. — Megemlitendő még egy XIV.
századbeli keresztelö-medencze, mely ércz-
böl öntve, 3' 2" magas 2' 6" széles; for-
májára nézve hasonlit a régi kelyhekhez,
és több alakkal van diszitve.

A sekrestye faloldalán jól fentartott al
fresco falfestmények láthatók, melyek phan-
tasztikus alakokban a hét fő jócselekedetét
és a hét fó bünt 14 képen ábrázolják, min-
den kép alatt régi góth betükkel irott ver-
sek olvashatók; — igy például az elsö kép
alatt ez áll:

flott roir íiid) bt^robm
got mua ütnnc 3clc haben, s tb. stb.

Sokkal érdekesebb a templom déli falába
befalazott négy márvány-sirkő, melyek a
Thurzó-család sírboltja felett emelkednek.
E sírköveken féldombormüvü, pánczélba
öltözött, zászlót tartó s oroszlánokon álló
négy alak látható. — Az első sirkövön kö-
vetkezö bevésett felírás olvasható:
HIC SITVS EST MAGNIFICVS DOMINVS IOANNES
THVRZO DE BETLEHEMFALVA, ILLE QVINQVE
FILIOKVM PARENS, DVORVM EPISCOPOKVM:
STANISLAI OLOMVCENSIS, IOANNIS WRATIS-
LAVENSIS, TRIVM MAGNATVM, GEORGII PRAE-
FECTI VNIVERSAE REI METALLICAE IN PAN-
NONIA, ALEXII LOCVMTENENTIS POTENTISSIMI
RÉGIS FERDINANDI ET IOANNIS COMITIS CO-
MITATVS SCEPVSIENSIS, OBI1T ANNO DOMINI:

MDVIII.
A másodikon:

HIC IACET MAGNIFICVS DOMINVS IOANNES
THVRZO DE BETLEHEMFALVA, COMES COMI-
TATVS SCEPVSIENSIS, QVI PROPRIO QVODAM
INSTITVTO COELEBS AD SVMMVM VSQVE DIEM
VIXIT, PACIS QVIETIS ET IVSTITIAE AMANS,
SVO CONTENTVS, ALIENI MINIMÉ APPETENS,
OBIIT AETATIS ANNO LXVI. A NATO AVTEM

CHRISTO SALVATORE MDLVIII. 29. MÁRTII.
A harmadikon:

HIC IACET SPECTABILIS AC MAGNIFICVS D. D-
CHRISTOPHORVS THVRZO DE BETLEHEMFALVA
PERPETVVS TERRAE SCEPVSIENSIS, EIVSDEM
MODO COMITATVS ET SAROSIENSIS SVPREMVS
COMES, LIBER BÁRO, EQVES AVRATVS, AC
SACRAE CAESAREAE REGIAEQVE MAIES FATIS
CVBICVLARIVS, QVI PIE IN DOMINÓ OBDOR-

MIVIT, ANNO AETATIS SVAE X XI.

Végre a negyedik sirkövön:
ILLVSTRISSIMVS D. D. COMES STANISLAVS
THVRZO DE BETLEHEMFALVA, REGNI HVNG.
PALATINVS, IVDEX CVMANORVM, TERRAE
SCEPVSIENSIS AC COMITATVS EIVSDEM PER-
PETVVS COMES, SACRATISSIMI PRINCIPIS ET
D. D. FERDINANDI II. ROMANORVM IMPERA-
TORIS, AC GERMANIAE, HVNGAKIAE, BOHEMIAE
ETC. RÉGIS ETC. INTIMVS CONSILIARIVS ET
PER HVNG ÁRIAM LOCVMTENENS, MORTVVS
EST I. MAII. ANNO. D. MDCXXV. AETATIS SVAE

XLIX.

A templom külseje egyszerü, de minda-
mellett szép góth ízlésben van tartva, a
mellékelt képen a legnagyobb, déli oldala
látható. — Azonban e templom legszebb
disze uj szép magas tornya, nyugati oldalán,
alapzata rendes négyszög, de már az elsö
emeletnél szabályos nyolczszögbe megy át,
szép góth ablakokkal, és fent egy fö-
dött tornáczczal van ellátva, hol egyszers-
mind a toronyőr szobája is létezik. — A
torony magassága egészen a keresztig 40 öl;
épitése 84,000 p. forintba került, és 1856-
dik évben végeztetett be.

E templom a piacz közepén állván, nagy
díszére szolgál Lőcse városának.

Közli Myskovszky Viktor.

A tavasz hírnökei.
De bizony már tavaszodik,

Csupa jóság az idő,
A nap egész estalkonyig

Olyan enyhes, üdítő.

Himpacsirta megszólamlott
A levegő magasán,

Mintha e szép, mézes hangot
Az egekből hallanám.

Kellemes illatot érzek:
Tbolyaszag árja foly,

Megpezsdült a madárfészek,
Nyüzsög a sok hangyaboly.

Azt ugyan nem hittem volna,
Hogy ma már te is viríts,

Zöld pázsitnak sárga gombja —
Édes, kedves kikirics!

Egy-egy pille — innen, onnan
Meg-meglippen a mezőn,

Itt egy bibicz előtoppan,
Ott egy falka récze jőn.

De Üizony már tavaszt látok; —
Itt van a rigó sereg:

Bukfenczez már gyepen a sok
Meztelen czigánygyerek.

Pájer Antal.

Az oroszi mezőn.
Hullámzó kalásztengerből
Légbe száll a kis pacsirta —
A dalolás ihletése
Fel, fel a magasba hivja.

S dalol, zeng ott olyan szépen,
Oly varázslón légi kobzán —
Forró mezőn tikkadt pásztor
Hallja ezt csak, ábrándozván.

Ábrándozik, pedig mélyen,
Szálas, ifju csordapásztor,
De nem ám a madárdalról —
Hallott ilyet akárhányszor.

Ábrándozik a csárdáról, ^
Minthogy a szomj gyötri őtet;
Hűvös árnyu lombos fáról,
Mely alá most le nem dőlhet.

Ábrándozik Bzép tinókról,
A miknek most nagy az ára, —
Lóhátról a karikással
Hej hogy hajtná a vásárral

Ábrándozik szép asszonyról —
S szivében megrözzen egy húr . . .
Csintalan ám a menyecske
És nagy kópé ám az ifj' ur . . .

Ábrándozik — — s ni a csorda
Beszalad a csenderesbe!
Jön a gazda káromkodva —
Ejnye lánczos teremtette! —

Csermelyt Sándor.

Simontornya szerepe a kurucz-
világban.

Történeti rajz THALY KÁLMÁNTÓL.
(Folytatás.)

A palotai ütközet szerencsétlenül ütött
ki. Eszterházy kicsiny és már megcsüggedett
hada Heister nagyszámu seregei által tete-
mes részben szétszóraték. E vereség Dunán-
tul nagy bódulást okozott. Eszterházy So-
mogyba meneküle rendetlenül futó lovas
hadával; ám Fodor László nevü bátor és
ügyes strategikus gyalog-dandárnokának
ezrede megtartá a rendet, s a harcztérről jól
intézett sortüzelés között vonult le Simon-
tornyáig. Itt bezárkózék a várba, a melybe
Eszterházy dragonyos-ezredének lovatlan
katonáival, s a fölkelt nemességgel együtt,
vagy háromezer ember szorula most.

Heister, ki lovasságának egyrészét Palo-
tából Veteráni tábornok alatt Somogyba
Eszterházy üldözésére bocsátá, többi hadá-
val tovább méne a Duna felé. Aug. 13-ára
Mező-Komáromig érkezek, s ott maga sere-
gének fáradtabb részével tábort vervén,
Schilling tábornokot a Baruth-féle gyalogez-
reddel (2400 fő), egy csapat válogatott
könnyü lovassal és Monticelli ezredes alatt
800 vasassal még az nap sietve küldé Duna-
Földvár felé, hogy állják el a partot Bottyán
elött.

A nevezett Fodor László elszáná ma-
gát Schillingek feltartóztatására; azért Si-
montornya várából — mikor a császáriak
közelében haladnának — gyalogsága nehány
századával s a fölkelt nemességgel kirohant
és tüzzel fogadá őket. Azonban ezek, különö-
sen a Monticelli vasasai, zavarba hozák a
nemességet, melynek futása következtében
aztán bomladozni kezdenek a hajdúk sorai
is. Maga Fodor László, a fölkelt nemes hadak
elugorván mellöle, övéitől elvágatott, s a
legvégsőig vedé magát az ellenség közepette,
mignem fején két vágás esek, mire eszméle-
tét vesztve alábukott, s elfogaték. A harcz
egyébiránt'— az egy Fodor esetén kivül--
nem került nagy veszteségbe, minthogy a
visszavonulók védelmére a vár ágyúi elég
közel valának. A császáriak kútfői szerint
összesen vagy száz kurucz esett el; saját
veszteségökröl hallgatnak.

Véleményem szerint ez lesz azon harcz,
mely az ugynevezett Mozse-hegy alatt viva-
tott, s talán Fodor László megsebesülésének
s elfogatásának helyét jelöli a Beszédes ur
által emlitett fakereszt. Fodor László igen
népszerü ember volt; nagyon valószinü, hogy
az ő szomoru esetének helyét örökité meg
ily módon a honfiúi kegyelet.

Schilling és Monticelli e harcz után
senki által nem háborgattatva nyomultak a
Dunáig, megszállák a partokat, s másnap
augusztus 14-én Somogyból lovas-hadak
jővén Bottyánhoz, ezekkel összeütközének
s elpuskázák öket, nem lehetett egyesülniük
a tulsó parti kuruczokkal.

Heister augusztus 15 én estére hadának
egy részét Simontornya alá szállitá, s aztán
a többivel — ekkorra ugy látszik Veteráni
szintén visszaérkezett — maga is Földvár-
hoz méne; gyalogsággal,lovassággal,ágyuk-
kal megraká a Duna partjait, a földvári
várőrségét megszaporitá, taraczkos naszá-
dait a vizen folyvást czirkáltatta, szóval le-
hetetlenné tévé a csak három hajóval és két
tábori ágyúval rendelkező Bottyán átkelését.
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Ime ilyen következményei valának Föld-
vár pusztán-hagyásának.

Bottyán tábornok látván, hogy átkelnie
lehetetlen, s Eszterházyék szétszóratására
nézve talán már késő is, más tervet gondola
ki Túl a Duna megsegítésére. Fölszedeté
táborát, s gyorsan vonult felVácz felé, hogy
a császáriak által annyira féltett bányavá-
rosokat minden erejével megtámadja, és
azok fenyegetésével átjövetelre birja Heis-
tert, a mi késöbb meg is történt.

Heister Bottyán távozása után Monti-
cellit hagyván Földvárnál: maga visszaszálla
Simontornya alá. Itt gyalogsága már elké-
szité az alatt a vár körül a vivó árkokat s
az ágyutelepeket. Megkezdődött a környül-
vett vár ostroma. Augusztus 18-án megdör-
dülének a bombák a várra, s az ágyuk a
falak ellen. Heister nem kimélé a lövetést,
— de a várbeliek sem maradtak adósok, sőt
a védelmet oly hősiesen folytatták, miszerint
Heister átlátta, hogy igy semmire sem me-
nend; azért nagy réstörő ágyukat hozata
Fehérvárból.

Ez ágyuk csakhamar megérkezvén, a
császáriak még nagyobb erővel láttak az
ostromhoz, azon előnyük is levén, hogy a
hév nyár aszálya meglehetősen megszik-
kasztá a várat körülvevő mocsárokat, s
megapasztá a vár-árkok vizét.

Igy ezen „inkább természettől mintsem
kézi mesterség által készíttetett erősség"
sokat veszte erejéből.

A réstörő ágyuk épen szent István ki-
rály napjának hajnalán szólaltak meg, s
sürü lövéseikkel éjjel-nappal törek a kőfa-
lat. A bombák és tüzes golyók is egyremásra
hullának; de ezek a jól boltozott kaszamá-
tákba vonult lakosság és őrség közt semmi
kárt sem tehettek, legfölebb a házakat ron-
ták egyben; a mi éghető volt, elégett, kivált
miután Heister gyujtó szurok-koszorúkat is
vettetett be. Az éghetetlen falak és bástyák
szilárdul állának, az őrséget pedig az elszánt
várparancsnok Hellepront János ezredesnek
és Palkovics Ferencz alezredesnek vitéz
példái s buzdító szavai annyira föllelkesí-
tek, hogy a legbámulatosb hősiességgel
vedek vala a várat, s a legsűrűbb lövöldö-
zések között is nemcsak megállák a bástyán
helyeiket, hanem jól irányzott ágyu- és
puskalövéseikkel sok kárt tőnek Heister
táborában. Söt nehány izben ki is rohaná-
nak a futó árkokból puskázó németekre, a
kik azon törekedének,hogy titkosan készülő
csatornáik és aknáik által a várárok vizét
valahogy lecsapolják. A várhidat a kuru-
czok — mondanunk sem kell — hogy még
akkor fölégették, midőn a támadók az erős-
séget körültáborlották.

Augusztus 21-én már meglehetős rést
sikerült törnie a falakon Heister nagyágyúi-
nak. S ha a vivók soraiban a várbeliek ke-
mény ágyúzása nagy hézagokat lőtt: a kül-
sők behányt bombái és az ugynevezett
„Streif-Batteriák" golyói is többeket öltek
meg a falakon álló tüzérség és várőrök
közöl.

A nemzeti muzeum kézirattárában léte-
zik egy régi, szép, erőteljes magyarsággal
irott református imakönyv, mely a simon-
tornyai vár kuruczvilági lelkészének imád-
ságait tartalmazza, azokat is, melyekkel az
ékesszóló férfiu a vitézeket ezen ostrom és
vártöretés alatt lelkesitévala.És ezen buzgó
imák a vár és ostrom történetére több érde-
kes adatot tartalmaznak, s a benn levők
állapotát, hangulatát, valódi lelki elszánt-
ságát bibliai képekkel ékesgetve festik. Ott
az augusztus 18-án tartott ima, a midőn az
ostrom megkezdődött. Ott az aug. 21-diki,
midőn már a kőfal a réstörő ágyuk hatalma
alatt bomladozni kezdett: „ Várban megszo-

rittatott félelmes népnek az nagy lövés alatt
való könyörgése, Simonthornyán iratott és
mondatott 1709. 21. Augustin Már ez imában
emlittetik, hogy „. . . hevernek Uram! a mi
utczáinkon a megöletteknek testek, nincs a
ki eltemetné; . . . ezentul elérkezik az idö,
melyben az megköszörült éles fegyver, mint
a sürü kévéket a jó termő mezőn, ugy
hányja széjjel, a mi testünköt is az utczákon
. . . . és az Ur elrendeli az ő hivatalos ven-
dégit, tudniillik az madarakat, hogy egye-
nek hust és igyanak vért ujobban is ez ha-
tárban, ugymint a mi erősseinknek húsokat
és véreket."

A védő magyarok bátorsága még ekkor
sem csökkent, pedig jól tudták, hogy Bottyán
át nem jöhetvén, meg nem segítheti a várat,
jól tudták, hogy ezt —• bár vitézségök által
tán tarthatnák is •— sokáig azért nem tart-
hatják, mert élelmiszer nem volt benn hosz-
szabb időre, mint ezt Palkovich még Bottyán
tábornoknak megirá vala aug. 14-én: „Azért
rebus hic stantibus Nagyságod ne bizzék
(átkelendő hadai számára) éléshez, hanem
Nagyságod ha át akar gyünni, ugy gyüjjön,
hogy pro primis diebus legalább tiz napi
élést hozzon magával, és támadókat innend
tülünk eltávoztatni erösködni méltóztassék,
mert az élés dolga itt is legnagyobb, mivel
sokan szorultunk ide: Fodor, Hellepront
uraim regimentjei, dragonyosoknak bagá-
zsiája, lovatlanja; a ki mindennap eszik,
könnyen 3000-en vagyunk, — az hídvégi
malmoktul is elszoritoit az támadó sereg. , .
A jó Isten tudja, miképpen vagyunk! . . ."

Ugylátszik azonban, hogy a várbeliek
még aug. 21-kén is tápláltak némi borongó
reményt, hogy talán Eszterházy Antal össze-
szedé Somogyban szétszórt kevés hadát, s
meg fogja segíthetni öket. Legalább a fönn-
tebbi ima következö sorai ide látszanak
mutatni: „Adj igaz hazafisághoz gerjedező
igaz szivet Uram! Ezenképpen azokban, a
kik édes hazánk védelmére, ótalmára fegy-
vereket oldalukra kötvén, hallgatják most
távol, a minemü szorultságban mi vagyunk.
Próbáljanak azok is most ez időben, hogy
segítségül legyenek minekünk, a mi oltal-
munkra, mert nem nehéz néked Uram, sok
vagy kevés által szabadítani. Adj bátorságot
szivekben, el ne ijeszd magad öket, ha min-
denestül fogva ugy nem is, de csak vala-
mennyire is ejthetnek Ök félelmet — mint Jo-
nathan is épen csak másodmagával — a

Jiliszteussok táborában."
De Eszterházy csekély haddal bujdosott,

Balogh Ádám a fejedelemhez járt segitsé-
gért, s a többiek Veszprém, Győr és Soprony
körül próbálának kisebb csapataikkal, kisebb
hadak ellen; Heister derék-táborát egyiknek
sem vala ereje megütni.

Azonban Simontornya lövetése egyre
folyt, s a 8 —10 ölnyi szélességben tört rés
omladozó kövei már annyira betölték vala
a vár árkait, hogy a császáriak minduntalan
éjjel-nappal megujuló rohamokkal fáraszták
a védőket. Ezek a rés mögött, belől, mély
árku sánczot vetettek, melynek árkában
éjjelenkint szurkos-fenyő forgácsából nagy
lobogó tüzet égetének, hogy az ostromlókat
annak világánál jókor megláthassák s készen
álljanak a visszaverésre. Már több rendbeli
rohamot vágtak vissza; ellenséges holttestek
tömege tölté be a vár környékét, különösen
a lőtt rés közelében. — De a védők is sokat'
vesztettek s bár a lelkesedés el nem hagyá
sziveiket, folytonosan a bástyákon kellvén
örökös sürü lövések közt, meg-megujuló
rohamok ellen virrasztanak, nem kevéssé
bágyadának el testi fáradalmakban, sebekben.
A támadók pedig folyvást friss csapatokat
küldöztek rohamra. Aug. 23-án vagy 24-én
,,Azon várvivás s kemény lövés alatt való

imádságí' czim alatt egyebek közt igy szól a
vár lelkészének esti könyörgése :

„Az mi régi atyáink még hirül sem hal-
lották, a minemü veszedelmes hadieszközök-
kel akarnak ezek (a támadókat érti) egész
tehetségek szerint egyben rontani. Jaj bizony
minekünk ezentul már mindhova-tovább ez
estvének idején, mert elhanyatlott az nap,
meghosszabultak az estvéli árnyékok; ki
tudja, ha reggelt érjük? Félő, hogy mostani
nyugodalmunk helyéről fölkelvén, ostrom-
nak ne jöjjön mirajtunk az ellenség ez ét-
czaka. Őrizz meg uram az ellenségnek vesze-
delmes, titkos, álnok praktikájitul, hirtelen
támadó s el nem oltható képtelen tüztül,
étczakai, véletlenül indult sivalkodástul, ret-
tentő lármátul, és mindazoktul a várvivók
veszedelmes fortélyaiktól, kiket az étczakai
idő sokkal terhesebb keserűségünkre meg-
nyomorodott árva fejünkre téríthet, mintha
világos nappal szemlátomást esnének meg
rajtunk, elbágyadt, nyomorult embereken."

Ezen imában a segitség reményének már
előbbi halvány fénye is eltünik; csak az Is-
tenben való bizodalommal erősíti a lelki
atya a megfogyott, megfáradott vitézek.t.

(Vége kOvetk.)

A szellemek és kisértetek a régi
görögök- és rómaiaknál.

(Vége.)

A Homér utáni korszakban Hekate, a Pro-
serpina szolgálója és követője tünik fel, mint
a varázslat istennője. Feketébe burkolózva
rajong ez a sírokon, éjnek idején, kisértetve
a halottak szellemeitől, néha utálatos alak-
ban mutatkozik, rendkivül nagy fáklyát és
kardot hord kezében, haja közt kigyók fur-
töznek, és fekete óriás kutyák ugatják körül,
melyek a boszu képéül szolgálnak. Máskor
ismét mint háromfejü való jelenik meg, főkép
a szellemidózéseknél, hol főszerepet játszik.
Különösen az utasokat szereti ijesztgetni, de
a minek még nagyobb mestere az ö szolgá-
lója Cempusa, egy női rém, mely majd
egy lábbal ábrázoltatik, majd kettővel, mi-
dőn az egyik vasból állónak vagy szamár-
lábnak gondoltatik. Aristophanes görög vig-
szinmüiró, azt mondja róla, hogy minden
lehető alakra átváltozni képes.

Még sokkal gonoszabb volt a másik női
szellemlény, az ugynevezett Lámia. Nevét a
Bélus leányától, egy líbiai királynétól nyerte.
Eredetileg ez igen szép volt, s Zeuszt lebi-
lincselte kecseivel, de ennek féltékény neje,
Héra elrabolta a vele nemzett gyermekeket,
minek következtében a Lámia is más gyer-
mekeket rabolt és gyilkolt. Későbben nagyon
utálatossá lett, arcza eltorzult, de oly képes-
séggel birt, miszerint szemeit tetszése szerint
kivehette és ismét betehette Ezen Lámiától
más hasonnevü rémek származtak, melyek
mindenféle káprázatok által a gyermekeket,
jelesül a szép ifjonczokat magukhoz csalták,
s verőket kiszitták. Philostratus a fiánai
Apollonius életrajzában emliti, hogy ez egy
ilyen tele mellű Lámiába beleszeretett, de
midőn a lakadalmi tornál a Lámiát annak
ismerte el, mi valóban volt, minden drága-
ságait, arany- és ezüstedényeit füstté válni
látta. Lilius Giraldus az istenek történelmében
következőt beszéli. Nem messze a líbiai ten-
gerparttól van egy tájék, mely mint egy ho-
moktenger, magas partokkal bir, s körülte
minden sivatag. Ha a hajótörést szenvedők
ide vetődnek, rögtön vad állatok jelennek
meg, melyek azokat kifosztják. Arczuk,mint
egy nőé, keblök hullámzó és kecses, szinök
pompás, szemökböl báj sugárzik, s ha vala
kit megpillantanak, azt azonnal szelídség és
nyájasság lepi meg. Testök többi része ke-
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meny és széttörhetlen, mert pikkelyekkel
fedett, végtagaik kigyók, szárnyuk nincs,
mint a sphynxnek, nem is tudnak beszélni,
mint ez, csak fiityölnek, mint a kigyó, ellen-
ben minden földi valók közt leggyorsabbak,
vagy hogy semmi élő lény el nem illanhat
elölök. Mialatt az emberek az állatokon ere-
jöknél fogva uralkodnak, ezek az embereket
csalárdság által, keritik hatalmukba. Feltár-
ják előttük mellöket, melyet ha valaki egy-
szer megpillant, azt annyira megigézik, hogy
minden áron szólni kiván velök. Mig ez hoz-
zájok közeledik, a rémek, mint valódi nök,
csendesen várakoznak, szemeiket szerényen
földre szögezvén, de ha már eléggé közel
vannak, karmaikkal megkaparitják, a lába-
kon létezö kigyó mérge által megölik, s hul-
láját fölemésztik.

Hasonló szörnyek voltak a madárrémek
a régi rómaiaknál, melyek a gyermekeket
emlőikből mérges tejjel táplálták vagy vé-
röket szitták ki, s a férfiaktól a férfiúi eröt
rabolták el. Némileg hasonló volt a Lámiá-
hoz és madárrémhez az ugynevezett gello
vagy gelo. Ezt már Sappho is ismerte, s ere-
detileg nösze-
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mert Plutarch azt mondja, hogy a fiak, mi-
helyt a szülék hullájának elégése után a
húsról levált csontokat megpillantották, igy
kiáltanak föl: a halott istenné lőn. Az
ilyen lelkeket „manes"-eknek nevezték, s a
néphit szerint az alvilágban laktak, azért
mondja Livius, hogy M. Curtius az ö áldo-
zathalála által a manesekhez szállott le, és
hasonló okból volt a gyüléshelyeken Rómá-
ban egy mély gödör, melynek alsó része a
maneseknek volt szentelve és csak három-
szor nyittatott meg évenkint. Atalában a
„manes" szó későbben határozatlanul hasz-
náltatik, azaz, jó és rosz szellemeket éltettek
egyszersmind alatta, mialatt a „lar" szót
csak jókra, a „lárva" és „lemures" szavakat
pedig csak roszakra alkalmazták. Ovidius
azt mondja, hogy a Rómában dühöngő dög-
vész alkalmával a manesek sírboltjaikból
kiléptek, s iszonyu orditással jártak az ut-
czákon, és ez a dögvész megszünése után is
mindaddig tartott, mig a Numa által beho-
zott halottünnepély (feralia) ismét helyre-
állittaték.

Rokonok voltak ezekkel a lemurok,

mély volt, mely
é le tének ön-
kényt vetett
véget, s a les-
biaiak hiedel-
me szerint min-
den korán el-
halt szüz gel-
lud nevet ka-
pott. A gello
röpülhetett a
légben, záron
és lakaton ke-
resztülhatott,
megölte az új-
szülötteket, ki-
ette májukat,
vagy még az
anyai testben
kivégezte azo-
kat.

Egy i lyen
gello egykor
Mauricius csá-
szárt elragad-
ta, midőn még
gyermek volt,
de nem ártha-
tott neki, mert
talizmánt hor-
dott magánál.
Ezen gelótól a
mai görögök is félnek. — A kerkopszok
keresztutakon álló manók voltak, melyek
az embereket félrevezették. — A boszor-
kánytáncznak is vannak nyomai a régieknél,
mert Pomponius azt mondja Aethiópia leirá-
sánál, miszerint ő hallotta, hogy az Arlas he-
gyén éjjelenként fáklyák világitnak, fuvolák
éscsengetyük hangzanak. Szintén nem voltak
ismeretlenek a középkor farkas-emberei a
a görögöknél, oly varázslók, melyeket az
ördög farkassá változtatott. Ilyen farkas-
ember volt többek közt Demünetus vagy
Demarchus, a kit Jupiter azért változtatott
farkassá, mivel az ö tiszteletére szánt áldo-
zatgyermekböl evett, de tiz év mulva előbbi
alakját visszanyerte.

Még régibb az árkádiai királyról, Ly-
haonról szóló monda. Midőn ehhez Zeusz
mint szegény ember beszállott, általa em-
berhússal vendégeltetett meg, miértis a
megharagudt istentől farkassa váltóztat-
tatott.

A rómaiaknál formaszerinti tiszteletben
részesültek a kisértetek. Azt hitték ugyanis,
hogy a halottak lelkei istenekké lesznek,

ünnepélyt is atalában Remuriának, nem pe-
dig Lemuriának kellene nevezni. Auguszti-
nus szerint a lemurokkal azonosok voltak
a lárvák, és minthogy Apulejus is világosan
mondja, hogy ezen név rosz emberek meg-
halt leikéinek neve, nem csodálkozhatni, ha
rólok a rómaiak utálatos fogalommal birtak,
s ijesztő csontvázaknak képzelték.

Valószinüleg ilyen lemurok nyírták le
az ifjabb Plinius szabadon bocsátott szol-
gájának, Marcusnak haját egy éjjel, mind-
amellett, hogy testvérével egy ágyban fe-
küdt,

Ha már a lemurok rosz szellemek gya-
nánt tiszteitettek, a lárok ellenkezőleg jó
nemtökként tünnek fel.

Első helyen állott a családi lár, a csa-
lád összelleme, mely egészen a házhoz
volt kötve és csak a családdal költözött ki
abból.

A Tarquinius Priscus palotájában egy
ilyen lár nemzette Ocrisia rabnövel Servius
Tulliust, s hálából ezen király behozta en-
nek tiszteletét.

Servius nyelvész ezen tisztelet behoza-
_, ___..i=j tálát onnan

magyarázza,
hogy régibb
időkben szo-
kásban volt a
halottakat a
házakban el-
te met n i, a
honnan a nép
azt következ-
tette , misze-
rint a lelkek
is ott marad-
nak, s az oda-
tartó zókat vé-
delmezik.

Néha azon-
ban ugy lát-
szik, hogy kö-
telességöket
nem teljesitet-
ték, mert Ca-
ligula, midőn
Germanicus

.meghalt, ki-
hányatta őket,
az utczára, mi-
vel nem volt
velök megelé-
gedve.

S. J. T.
Képek a hazai népéletböl: XLV. A szántóvetö hazatérése. — (Markó A. után Marasztoni Ant.)

kísértő szellemek, melyek éjszaka kóbo-
roltak, s az élőket ijesztgették. — Hogy
ezeket kiengeszteljék s egyszersmind tölök
a házakat megtisztítsák, május 9., l l . és
13-dik napjain a házigazdáknak bizonyos
szertartásokat kellé végezni. Ezek t. i. éjfél-
kor fölkeltek, mezitláb a ház elé mentek, s
kezökkel bizonyos jeleket csináltak, hogy a
szellemeket maguktól eltávolítsák, majd meg-
mosták kezöket háromszor folyóvízben, s
fekete babokat vettek szájokba, melyeket
maguk megé hányván, igy szólottak: „nek-
tek adom ezt, s igy magamat és az enyime-
ket megváltom;" ezen szókat kilenczszer mon-
dák el, a nélkül, hogy körültekintettek
volna, midőn ujra megmosakodtak, egy pár
érczmedenczét összeütöttek és igy szólot-
tak : szellemek ki a házból! Ha ez megtör-
tént, ismét körültekinthettek, mert a szelle-
mek ki voltak űzve. Ovidius, ki ezen szokást
leirja, annak eredetéről nem tud bizonyost,
lehetőnek hiszi azonban, hogy a lemurok
Romulus testvérének Remusnak szellemé-
től származnak, mert csak ezen idö óta van-
nak Rómában ilynemü rosz szellemek, s az

Képek a hazai népéletből.
XLV. Szántóvetö és családja.

Kiengedett az idő, a jég elúszott s lezajlott
a Tisza. Szép napok járnak, a dallos pacsirta há-
rom, egymás végébe ragasztott falu tornyánál is
magasabban szól fejünk felett, az ugar leghama-
rabb kizöldül utána a rétpart, a rétparton a fiiz,
mely levelet hajt már, mig a nyárfa csak rügy-
zik. Édes illatos lég áramlik el a sikság fölött,
mely ha nem ringat is kalászhullámokat s csak
lomtalan gályákon suhan át, de széppel és jóval
biztat, mint ez régóta bevett szokása a kikeletnek,
s mi hiszünk neki, mint ez rég bevett szokása az
emberi szívnek.

A tető alá szorult marha még nem fehérlik
nagy számmal a lapályon, gulya, ménes még ott-
hon szénázik, de azért már javában huzza az
ekét egynehány jármos. Megkezdődött a tavaszi
szántás.

A szentirás megtiltja ugyan, hogy ökröt,
lovat, vagy ökröt s szamarat együvé fogjon a föld-
mivelő. Sokfélekép magyarázgaták már ezt az
Írástudók, de nyitját aligha nem ama debreczeni
professor találta meg, ki ekkép fejti meg a dolgot:

Kora hajnaltól kezdve együtt vonja a nyű-
göt a füles és a bogas. Delelésre térvén az idő,
kikapja jutalékát egyik is másik is. Ámde az ökör,

mikor a széna már a legutósó szálig is elfogyott,
megkezdi a kérődzést. A csacsi egy darabig csak
nézi s aztán eltűnődik, vajjon mit eszik az ő ökör
komája, mikor csak puszta föld van előtte? Meg-
irigyli sorsát, és, mint a tudós tanár magya-
rázta: a8Ínus hoc videns, moerore conficeretur.
Ezért nem szabad hát a hasitott körmü kérődző-
vel a hasitatlan körmü nem kérődző igavonó álla-
tot összefoglalni. Érjük be mi is e fölvilágositás-
sal s ha ennek a
mi barátunknak itt
nem mondja meg a
papja, tán megtudja
a „Vasárnapi Uj-
ságból."

Még pitymal-
lani sem kezd a
nap, András már a
laposon jár, mely-
nek közvetlen szom-
szédságában kez-
dődik az ő „ver-
dung" földje, mit
szorgalommal mi-
vel, nagy szorga-
lommal; mert jó-
kora terhek nehe-
zednek ez idősze-
rint az emberre,
különösen pedig a
szántóvetőre. De
mint minden rosz-
nak, ennek is meg-
van a maga jó ol-
dala, mert kitar-
tóbbá teszi mun-
kásságát, szívósab-
bá tetterejét a ma-
gyar földmivesnek,
ki anno olim nem
sokat törődött vele,
ha az ekevas nem
volt is valami mély járatú. A zsiros árokpartot
épen nem bolygatta, legfölebb egy pár tökmagot
— s babszemet vetett el bele, s nyár derekán bab
és tök összevissza kúszott a kukoriczában s fól-
kunkorodott még a legmagasabb szárra is. A belső
telket egyszer öt esztendőben bevetette lóherével
« a nagy udvaron seprőfii s paréj pompáztak. Bez-
zeg hasznát ve- '
szi ma még a _r"r ^r* __"
harapás földnek
is; a lóherésben
köröskörül ká-
poszta s egyéb
vetemény zöldéi
s az udvaron csak
annyi van meg-
hagyva, hegy a
szekér egyet for-
dulhasson. Mint
látjuk, élelme-
sebb lett most,
ha kissé a szent-
irás árán is, s
nem h e v e r t e t i
j ó s z á g á t azért
mert vegyes. A
dohány drága s
kevés s igy nem
is igen füstölög
pipája; beéri a
dohányzás azon
nemével,mit „ba-
gózásnak" ne-
veznek; ez ugy
hasonlit a pipá-
záshoz,mint szé-
názáshoz a ké-
rődzés.

András gaz-
dával kikérez-
kedett a tiz éves
Zsuzsi, ki hüsé-
gesen, barázdá-
ból barázdába
lépked atyja nyo-
mán s eleget sajnálkozik rajta, hogy miért nem
€u-gyermck ő; ilyen létére tudna már ő szán-
tani s kisbéres is lehetne, akárkinek az ökre
mellett. Apja elfigurázik vele s aztán megnyug-
tatja, hogy lánynak lenni sem rosz s ha olyanná
igyekezik válnî  mint a minő az anyja, hát akkor
asszony létére is ember lesz a gáton. A kis lány
nekividámul, kiereszti csengő szavát s versenyt
•énekel a pacsirtával.J
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Mig dűlő után dűlő barnul, azalatt otthon
nagyokat rotyog a fazékban a bableves s megter-
mett ama négy vagy öt gombócz is, melyeknek
mindegyike van akkora, mint egy gyermekfej. A
piczi Panni egymásután hordja a rozsét az üst alá,
s alig várja, hogy édes anyja oldalán kitipegjen a
laposra. Végre tiz óra tájt megfőtt az ebéd, a
naoy fazekat s kezében a gombóczoa tányért gon-
dosan kantárba akasztja András gazda felesége 8

Bártfai régi harangok. (Myskovszky V. rajza után)

bal kézre fogva Pannikát, ki az öblös, piros yi-
rágu, fekete kanalakat viszi, szapora lépessel in-
dul a tanya felé. A hat éves gyermek a két órai
gyaloglásban legfölebb kipirult s távol attól,
hogy elfáradjon, azon perczben, hogy a határ-
hanton megpillantá a Zsuzsi nénjét, neki ira-
modik, apja elé fut s ugyancsak eldicsekedik,

Somlyóvára (Veszprémmegyében.) — Fénykép után rajz.

hogy hamarább ért oda, mosolygó édes anyjánál.
E perczben hallik át a sikon a déli harangszó

elmosódott hangja. András gazda leveszi kalapját
s családjával együtt imádkozik. Az étkezés, ezt
mondani fölösleges, jól izlik s a „csajkos" kutya
is kilopja a maga porczióját. A „csepp" lány,
Pannika, a madárlátta kenyeret fölségesnek ta-
lálja s alig tud betelni vele. Mig a lányok elját-
szadoznak s a feleség a holt Tisza partján a ma-

gával hozott fehér ruhát sulykolja, a nap kereke
lassanként lefelé forog a láthatáron. András gazda
kifelé forditja az ekevasat, a vászonnép is szede-
lőzködik s a kis Panni különös kedvezéskép ki
kérte, hogy az ekén ülhessen, a békés csapat haza
felé indul. Noha ló lép elől, a vonat mégis lassan
halad s igy nincs mitől tartani, hogy a hiányos ke-
rék a hiányos hid valamelyik nyilasában meg-
akadjon.

Somlyó Tára.
(Veszprém.)

Hazai rom-vá-
raink egyik legér-
dekesbikét mutat-
juk be olvasóink-
nak.

E vár a somlyói
hires b o r t e r m ő
hegynek északi ol-
dalán levő kiálló
sziklájára van épit-
ve Rajzunkban a
délkelet i részről
tüntetjük fel; s elő-
ször is történetéből
hozunk fel egyea
adatokat, hogy az-
után mostani álla-
potáról is szólhas-
sunk nehány szót.

Somlyó vára
már a XIV. század
végén fennállott s
ekkor királyi vár
volt. Azonban Zsig-
mond a neje Mária
által Garai Miklós
nádornak adomá-
nyozott valkóme-
gyei ívánka-szent-

györgyi urodalmat a nádor fiaitól Miklós és János-
tól vissza venni szándékozván, a csere Somlyó
váráért csakugyan megtörtént 1389-ben, s igy
a vár a Gara család birtokába jutott.

1457-ben Garai László nádor a győri püs-
pökségnek adta, de csakhamar az Anthimi család
kezére jutott, mit a magyar nemzeti muzeum

o k 1 e v é ltárában
levő egy 1464-
dik évi eredeti
okmány bizonyit,
melynek tartal-
ma szerint ez év-
ben szakadt vége
egy nevezetes
h á t a lmaskodási
pernek, ( Som-
lyó vára tulaj-
donosa Tapsonyi
Anthymi Ján. és
a várat erőszak-
kal el foglalni
akaró Asszony-
falvayOstffy Fe-
rencz és társai
közt^ oly for-
mán, hogy a fel-
peres a veszpré-
mi káptalan előtt
keresetétől elál-
lott.

30 év mul-
va ismét királyi
kézben találjuk,
mert 1495-ben
Nagy-Somlyót
királyi adomány
utján Bakács Ta-
más püspök sze-
rezte meg, azon-
ban Szapolyai
István nádor is
j o g o t tartván
hozzá, az egri
püspök vele

1502-ben kiegyezett bizonyos pénzöszszegben,
mely szerződést II. Ulászló király azon év oktober
hó 29-én megerősitette. 1503ban Dömölki Márton
volt itt a várnagy, ki ekkor Bekeny nevü hely-
séget bocsátotta ki kezéből, mely 70 magyar arany
forintban volt nála elzálogosítva a Hernád-Mes-
teri család által. — 1515-ben Bakács Tamáa
végrendeletében Somlyót unoka-öcscsének vi-
tézlő erdődi Bakócz (Bakács) Péternek hagyá.

Lüders.
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1517-ben mi jognál fogva mondott ellen a
győri káptalan Bakács Tamás esztergomi érsek s
bibornoknak ^ojnlyó vára birtoklása érdemében?
megmagyarázni nem tudjuk.

1545-ben Velikei Péter volt Erdődy Péter-
nek somlyói várnagya.

1603-ban Nádasdy Tamás Kabold örökös
urának birtokában találjuk, ki azt január 6-án
Ugod és Devecser veszprémmegyei várakkal
együtt örök és visszavonhatlan joggal 6000 ma-
gyar forintért Megyeri Imre és neje Viczay Mag-
dolnának a győri káptalan előtt felvallotta.

1675-ben gróf Liszti János, Köpcsény, Ka-
bold és Somlyó várak örökös urának irta magát.

E vár bővebb története Véghelyi Dezsőtől,
alaprajza és a várisme szabályai szerinti tudomá-
nyos leirása pedig Hencz Antal építésztől és a
hazai műemlékekre ügyelő országos bizottmány
tagjától a „Győri történelmi és régészeti füzetek"
IV. kötetben olvasható.

Most nehány szót a vár jelenlegi állapotáról.
A vár épitési jellege a XIV. századra mutat

s mint a Cseszneki vár, igen gondosan s szabá-
lyosan van épitve s a meglepetés és rohanás ellen
kellően biztositva volt. A felvonó hidon s két ka-
pun keresztül menve, nehány lépést kell előre
hatolnunk, s ismét egy jobbkéz felé levő kapun
átjutva, az egész várt védő alvárba jutunk, a hol
a várörség szobái s az ágyuk, csatakigyók, sáncz-
puskák kandikáltak ki a vár azon környékére,
a honnét az legkönnyebben megtámadható volt.

Az alvárnál nehány öllel magasabbban fe-
küdt a belvár, a várur lakása. Itt látható azon
tornácz, mely előtt az érkező lovag leszállott s
mely alatt fogadta a várur kedves vendégét. Az ud-
var közepén máig is ép állapotban van a 3 öl mély
s széles kikövezett nagy kut a vizfogó vagyis
czisztcrna, hova ekkor ágas-bogas létraszerü fák
segélyével lehetett lejutni, melynek egy kis részé-
ben az 1863-ik évi (aug.) nagy szárazság alkal-
mával még esővizet is találtunk, de a mely czisz-
ternába a látogatók és az itt hemzsegő dobai,
nagy-szőllősi gyerkőczök mulatságból a vár kö-
veit szokták dobálgatni. Ép boltíves szobát már
nem láthatni, mert a bolthajtás és padlózat min-
denütt lezuhant. A képünkön látható toronyszerű
épitmény, a belvár konyhájának kéménye.

A rom vár mostani tulajdonosa gróf Erdődy
Ferencz, kit — mint Rómer Flóris a Veleméri
templom fentarthatása tekintetéből — én ezennel
mély tisztelettel /elkérek, hogy egy erős tölgyfa-
ajtóval sziveskedjék elzáratni a várat, hogy a
kedvtelésből romboló látogatók s a mindennap itt
mulató gyerkőczök ne űzhessék könnyelmü pusz-
tításaikat. A kapu kulcsa állhatna a legközelebbi
ház gazdájánál, ki a látogatókat bevezetné, és
azokra felügyelne. Hiszem, hogy ezen nevezetes
hazai régi épitmény megmentése érdekében tett
kérelmemet a mélt. gróf ur meg fogja hallgatni.

(Források: Tudományos Gyüjtemény. 1824.
VIII. 85. - Fejér: Cod. dipl. X. 5. 8 1 4 . - Kéz-
irattár a nemzeti muzeumban. — Egyetemes ma-
gyar encyclopaedia V. 341. — Cornides gyujt, a
magyar tud. akad. levéltárában Diplom. VI. 366.
— Az ős Amadék bősi (Pozsony m.) levéltára. —
Egyetemes magyar encycl. V. 341. — A győri
káptalan levelei a pozsonyi káptalan levéltárában.
— Győri kápt országos levéltárában. — Orszá-
gos levéltár XVIII. 54. 3047. sz. a. — Győri
káptalan XIII. bevallási jegyzőkönyve.)

Ráth Károly.

A bártfai három régi harang.
Hazánk északi része az, hol műbecscsel biró

régiségekkel gyakrabban találkozunk, a minek
oka nem más, mint az, hogy a tatár és török csor-
dái kevesebbet pusztiták e vidékeket, és e szerint
aránylag kevesebbet szenvedtek itteni műem-
lékeink.

Régészeti szempontból még eddig ez érdekes
műrégiségeknek legnagyobb része ismeretlen;
mindazáltal remélni lehet, hogy fáradhatlan régi-
ségbuváraink e becses hazai műemlékeket (melyek
mindmegannyi lapjai hazánk történetének és
tanúbizonyságai anyagi és szellemi előhaladásá-
nak,) a tudománykedvelő közönséggel idővel meg
fogják ismertetni.

Sárosmegyében a régi Bártfa szabad királyi
város nem csekély számu becses műrégiségekkel
dicsekedhetik. Ezek közül ezuttal három régi
harangját emiitjük meg, melyek régészeti szem-
pontból hazánk nevezetes harangjai közt méltán
foglalhatnak helyet.

Az I. alatti harangot méltán megilleti itt az

első hely, mivel legnagyobb e három harang
közt, 81 mázsát nyom; alsó karimájának átmérője
5' 2", magassága pedig 4' 8", alsó körszéle azon-
ban a sok használat következtében egy kissé meg
van rongálva.

E harang felsörészén két, közepén egy és alsó
körszélén szintén egy sorban olvasható a latin fel-
irás 1" 3"' magas betükkel, és a mennyire még
jelenleg kibetüzhetö, következő szavakkal:

Az első sorban:
SVMPTV § ADIVTATE § PATRE § EI9 § MAXIM §
IVDICE § DAV DE § GVTGESEL § PATRICK) §
DAVIDE § STOKELIO § RESPVB § BARTPHEN §
HOC § OP9 § RENOVAVIT § IMPERATE § RODOL-

PHO §
A második sorban :

IESVS NAZARENVS § REX § IVDEORVM § T §
IOANES § STANIFUSOR § TARNOVIENSIS § CV §
FIIO § IOHANE CO § FECIT § ANNO § CHRISTI §

M . D . L . XXIIII . § MENSIS § SEPTEMBRI §
A harang közepén:

MATH § XXIIII § DOMINVS§ MITTET§ ANGELOS §
SVOS § CVM § TVBA § ET § VOCE § MAGNA § ET §
CONGREGABVNT § ELECTOS § EIUS § QVATOR §

VENTIS § 7$VMM.
A harang alsó körszélén :

SÍNT § LVMBI § VESTKI § PRAECIN ET §
VOS § SIMILES § HOMINIBg § EXPECTANTIB9 §
DOMINV § SW § QVANDO § REVERTATUR §
ANNVPTIIS § VT § VENERIT § AC § PVLSAVERIT §

CONFESTIM § APERIANT § El § LVCE § XIII §.
Tehát a mint e feliratból kitetszik, e harang

1574-ben az akkori hires evang, szónok és bártfai
lelkész Stöckel alatt Gutgesell, tarnói harangöntő
által átöntetett, mely idötájban az evangelikusok
az itteni római katholikus templomot, valamint e
harangot hosszabb ideig használták, mint az akkor
hazánk több városában is történt, a reformátió
kezdetén.

A feliratra nézve megjegyzendő, hogy az A
felett mindig egy vízszintes vonal látható; ez an-
nál inkább is feltünő, mivel akkoriban ez csak
összehúzások és szavak rövidítésénél szokott tör-
ténni; ugy szintén az egyes szavak ezen § jegy
által vannak egymástól elkülönítve; továbbá itt
az összehúzások egy neme van alkalmazásban,
ugyanis egy 9 forma jegy nem egyéb mint us,
például:

EI9 = eius.
HOMIB9 = hominibus stb.

A harang jobb oldalán látható Bártfa város
czimere, felső mezőjében két keresztbe tett bárd
s innen származtatják sokan Bártfa (Bárdfa) elne-
vezését); továbbá a két bárd felett korona, alatta
pedig egy liliom, a czimer alsó felét vízszintes
vonalakban ábrázoló négy folyó foglalja el, mely
nem más, mint hazánk négy főfolyója.

Miután e harang az előtt hosszas használat
következtében beloldalán egy és ugyanazon a
helyen kikopott, nehogy elpattanjon, e czélból
körülbelül 90 fok alatt tengelye körül meg-
forditották, és ennek elkerülhetlenül az lett a
következése, hogy a czimer, mely az előtt a harang
homlokzatának közepén volt, jelenleg jobb oldalra
került, ugy hogy a rajzban is csak félig látható.

Megjegyzendő még itt, hogy az alsó körszé-
len levő sorban egy helyen a betük el vannak
kopva, s e szerint olvashatlanok, és igy e hely
csak pontozva létezik a feliratban.

E harang vasütőjén (szivén) 1825-ik évszám
látható, nemkülönben e harang fakoronáját övező
erős vaspántokon a következőt olvashatni:

RENOV . 1825 . DIE \rí NOV.
IOAN. HAZIR FABER
IOS BAVDIS CVRATOR.

innét is kitünik, hogy 1825 ben e harang vas ré-
szein tetemes javitások történtek, és nagyon való-
szinü, hogy fentemlitett megfordítása a harang-
nak szintén akkor történt.

Hangja mély, tartós, és daczára egy jelenték-
telen repedésnek, tiszta, és oly erős, hogy haran-
gozáskor közelében lenni majdnem lehetetlen.

E harang — tetemes nagyságánál és súlyánál
fogva harangozás alkalmával négy ember erejét
igényli, és megindítására mintegy 160 másod-
percznyi idő szükséges.

A II . szám alatti harang valamivel kisebb
az előbbinél, és — miután át nem öntetett —
eredeti, régi; a harang felső részén levő góth fel-
írásból látható, hogy a XV-dik századból való;
— ennek felirata, mely 2" 3'" magas góth betük-
áll, képünkön látható és következő:

„In dem l&8>fjahre, ist gemacht, diswerk in
der ere got?, und der jungfrawen Marie und sankt
egidy, durch meisier hansen dagntr von Neuen-
dorf." E szerint e harang 1486-dik évben az Is-
ten, a szűz Mária és sz. Egyed tiszteletére, Dag-
ner János harangöntő mester által Iglón (Neudorf)
öntetett.

E harang alsó karimájának átmérője 4' 6" és
sulya 60 mázsa, szép fis hanggal bir, mely az
előbbivel öszhangzólag egyez, mindamellett egy
kis repedés miatt nem oly tiszta, mint az előbbié;
— e harangot szintén négy ember huzza. Hason-
1 lag itt is, mint a nagy harang felírásánál, min-
den szó után az ismert § elválasztási jegy van
alkalmazva.

Megjegyzendő még, hogy e harang közepét
(derekát) igen csinos góth izlésü folytonos szőlő-
gerezd— fürtökkel és szőlőlevelekkel felváltva —
hullámvonalban övezi körül

Végre a III. szám alatti legkisebb harang,
mint az annak feliratából látható, 1625-dik
évből való; — alsó körszélének átmérője 2' 0" és
sulya 10 mázsa; ezen haranggal régi időktől fogva
azonban csak temetések alkalmával harangoznak'
s erre vonatkozólag szép és jellemző felirattal bir:

V E N I T E AD ME OMNES
A. D. iO"Z5.

Atalában véve e három harang oly harmoni-
kus öszhangzással bir, a minővel valóban kevés
harang dicsekedhetik.

A köznép a legnagyobb harangot Urbán nak,
a középsőt Ja?i-nak, a legkisebbet pedig Signatur-
kának nevezi, az utolsót valószinüleg azért, mivel
temetés alkalmával ezzel a legelső jel (signum)
adatik; —• Azonban, hogy e három harangnak
fentebb emlitett megnevezései nem eredetiek, bi-
zonyitja egy a templom anyakönyvében létező
authentikus feljegyzés, melynek tartalma követ-
kező :

Pro aeterna memoria:
Anno 1728 Die 7 Septembris, subPlebanatu

Domini Joannis Kortuczy benedictae sunt Cam-
panae Ecclesiae parochialis Bartphensis per illus-
trissimum ac reverendissimum Dominum Grego-
rium Zorger suffraganeum Dioecesis Agrensia
Episcopum, et quidem: major benedicta nomine
Sancti Aegidy Abbatis ;

Altera nomine S. GeorgiiMartyris ;tertia ta-
men nomine S. UrbanH.

A torony, melyben e három harang létezik,
a templom déli oldalán elkülönitve áll, — 1856-ik
évben falai felemeltettek, és az egész torony czél-
szerüen, bár nem egészen a góth izlés törvényei
szerint kijavíttatott.

E toronynak két bejárata van, az egyik na-
gyobb kapu felett következő az 1669-ik és 1856-ik
évszámokat jelző felirat látható, ugymint:

IACTO TVKBIS ALTERIVS BABTFENSIS
FVNDAMENTO.

ZELOSA POSTEKITAS DECOSIA V I D E VIGILAKS

PBOPENSIS SVFFBAGIIS STATVIT LEVAVITQVE
OPVS OPITVLANTE DEO.

Végre a kisebb bejárás feletti chronostichoa
a következő:

ELATA, COEONATA, CONDAM PVSILLA,

mely felrás az 1856-ik évet jelöli.
Myskovszky Viktor.

Egy éj a \ilus partján.
Egy afrikai utazó, Starlíng, a következő tör-

ténetet beszéli el:
Több havi északi Afrikában tett utazás után,

végre elhatároztam, kielégiteni naponkint erősbülő
vágyamat: meglátni az ó kor elenyészhetlen ma-
radványait, az egyiptomi gúlákat. Elindultam
tehát, s 1860. junius havában Kairóban voltam.
Mint idegen, csakhamar feltűntem a városrészben,
melyben tartózkodtam. Különösen egy velem
szemben lakó török ifju, kinek külsején némi ma-
gasabb müveltség látszott, folytonosan figyelem-
mel kisért. Nehány nap mulva a kávéházban ta-
lálkoztam vele, s itt csakugyan bővebben megis-
merkedtünk egymással. Elbeszélem neki eddigi
utazásomat, s Kairóba jöttöm okát. Ö készséggel
ajánlkozott a város körüli kirándulásokban- részt-
venni, s elkisérni a Nilus bal partján fekvő és
Gize helységhez nem messze eső gúlákhoz. Na-
gyon vágytam, mielőbb láthatni színről szinre ez
óriási müveket, azért sürgettem a kirándulást.

Másnap az előkészületeket megtéve, vezetőt fo-
gadtunk, s még azon nap estéjén megindultunk,
és mivel szép, holdvilágos éj volt, folytattuk
utunkat Metaghara felé, hova reggel meg is ér-
keztünk. Innen Teneh-en és Bayad-on átmenve,
közeledtünk a Nilus partjához, hogy ez oldalról
is megtekinthessem a vidéket.
*£ Következő napon csakugyan elértük a Nilus
partját. Az idő kedvező levén, ifju barátom ko-
rábbi ajánlatára kinn háltunk a szabad ég alatt,
hogy szemtanuja lehessek az e vidéken oly nagy
számmal tanyázó krokodilok éji kóborlásának.
Azonban, hogy bizton lehessünk, szükséges volt
bizonyos, asztalhoz hasonló állványokat késziteni,
melyeknek magassága egy ölnyi, szélessége pedig
három lábnyi volt, ugy, hogy megférhetett rajta
egy ember. A Bayadról hozott fa- és deszkakész-
let segélyével csakhamar elkészült a három áll-
vány, s mi elfoglalván azt, fegyvereinket felsze-
reltük, s vártuk a hold feljöttét. Még sötét volt,
midőn a krokodilok, e vizi szörnyek, elkezdenek
a part felé uszni, s tömegesen kimászr.i a ho-
mokra. Én, gondolatomban másfelé járva, nemis
figyeltem ugy ide, s csak barátom, Kil Abu,
figyelmeztetett a mindinkább közeledő zajra. Ve-
zetőnk, egy ifju arab, hiuz szemeivel rögtön fel-
ismeré a homály daczára is, hogy az állatok
felénk közelednek, s figyelmeztetett, hogy tart-
suk készen fegyvereinket a netaláni veszély ese-
tére, midőn a hold hirtelen felbukkant a látha-
táron, s látni engedé az előttünk elterülő óriási
Nílust, csillogó hullámaival, melyek között itt-ott
fekete szalagként huzódtak a part felé annak
lakói.

Nem fogom feledni e látványt soha, oly be-
nyomást hagyott ez maga után. Előttem a végte-
lenig nyuló Nílus, oldalt rengő nádasok és cser-
jék; felettem a tiszta égen ragyogó csillagok és a
hold; alattam az annyira félt állatok. Keblemet e
perczben valami ismeretlen érzés dagasztá, szivem
hevesen dobogott. Szinte jól esett a tudat, hogy
középen vagyok, s mindkét oldalról magamhoz
hasonló lények vannak. Vezetőnk csakhamar ész-
revéve zavaromat, s bátorításul elméseié, hányszor
és mily sokszor volt ő már itt, s hányszor hallá
sirni a krokodilokat; mi alatt én folytonosan
feszült figyelemmel kísérem az alattunk elterülő
tért. Biztatott, hogy ne féljek, mert jelenleg ve-
szély nincs, s elmagyarázá az általok használt
menekvési módot, midőn tudniillik ide s tova fut-
kozással menekülnek az üldöző szörny elől. —
Végre magam is megnyugvám, s kezdek bátrabb
lenni. Kil Abu némán hallgatá e beszédet, s me-
rően bámulá a Nílust. E közben az idő haladt, s
már a hold is felettünk volt. Felálltam emelvé-
nyemen, hogy annál jobban áttekinthessem a
vidéket, s láthassam a kóborló krokodilokat. Ott
hevertek közel hozzánk a homokban, s csak néha
mozdult meg a tömeg, midőn valamelyik távozott
vagy érkezett. Elmerengtem s néztem, mint hul-
lámzik a Nilus, s midőn leültem, társaim már
aludtak. Gondoltam: én is pihenek pár órát, s
fejem lehajtám.

Egy órai szendergés után erős rázásra ébred-
tem föl. Első pillanatra azt hivém, hogy a kroko-
dilok czibálnak már, de a mint balra tekintek,
láttam, hogy arabunk rángat botjával, s felém
hajolva suttogá, hogy most, miután csend van, s
a krokodilok is vagy nyugosznak, vagy vissza-
usztak a vizbe, ha akarom, leszállhatunk meg-
nézni a partot. E szavakra, nem épen félelem
nélkül, leszálltam, miközben Abu, valószinüleg
nehéz álmoktól gyötörtetve, nyögést hallatott,
s kezei görcsösen rángatóztak. — Fegyvereinket
lövésre készen tartva, közeledtünk a parthoz,
hova csakhamar el is értünk. A homok, miként
az arab előre megmondá, megtisztult a krokodi-
loktól, s bátran haladhattunk tovább; de alig
mentünk mintegy ötven lépésnyire a part hosszá-
ban, midőn vezetőm, csendre intve, ujjával egy
közel fekete tömegre mutatott. Ijedten allék meg
most s kezem önkénytelenül pisztolyaimhoz ha-
jolt. Vezetőm is megállt s halkan figyelmeztetett,
k°gv jó volna előhívni Abut is, mit én szintén
helyeslék. Visszaindulánk tehát felkölteni társun-
kat, hogy neki is megmutassuk az együtt heverő
állatokat. Midőn már nem messze voltunk az áll-
ványtól, az arab maradásra intett, s ő közeledett
A búhoz, kit aludva talált. Itt nem akarván kia-
bálni, felkapaszkodott az állványra, s lábainál
fogva rángatá a z alvót.

E perczben egy lövést, s ennek világánál
Abu rémült arczát, s az arab összerogyását lát-
tam. A látvány magamon kivül hozott; csaknem
eszméletlenül rohantam hozzájok, hol az arabot,
kinek fejét a lövés szétzúzta, már halva, Abut

pedig kétségbeesve találtam. A történtek okát
nem tudván, kérdem Abut: mit tett? — O da-
dogva, s még mindig reszketve mondá, hogy
lábait a krokodilok már mardosák, s azokra lőtt;
sőt erősíté, hogy már majdnem egészen az állvá-
nyán voltak. Most értem a történteket. Abu
álmodott, s képzelődésében a krokodilokkal küz-
dött, s midőn az arab fel akarván költeni, lábainál
fogva rángatá, álmai átszövődtek az ébrenlétbe,
s csupa védelmi szempontból lőtt a krokodilnak
hitt arabra. Ezután feltevők szerencsétlen veze-
tőnket állványára; magunk pedig ülve töltöttük
el az éj hátralevő részét.

Virradatkor visszaindultunk Bayadba, hova
még azon nap behozattuk a holttestet is, mit,
miután eltakarittattuk, megindultunk Kairóba.
Ez esemény után nem tudtam feledni a sajnálatra
méltó arabot, de hogy mielőbb feledhessem, há-
rom nap elteltével folytatám utamat. V. V.

A sziget-monostori baleset.
Azon szerencsétlen esetről, melyről a Pol.

Ujd. mult számában emlékeztünk, s mely 31 em-
ber életébe került, most a helyszínéről, Sziget-
Monostorról a következő részletes tudósitást
veszszük:

„Egy gyászos eseményről kell önt tudósíta-
nom, mely a legközelebbi napokban rémülettel
tölté el községünk minden lakosát. — A vidéken
szorgalmas munkásságáról ismert népünk föld- s
szőlőmiveléssel, gyümölcs- s különösen cseresznye-
termesztéssel foglalkozik; s efféle termesztmé-
nyeit hajókon s ladikokon hordja annak idejében
a három-négy órányira eső Pestre, mi nem cse-
kély jövedelmet ad évenkint a község lakosainak.
Hosszan, csaknem Uj-Pestig lenyúló, igen változó
talajú, sokhelyen futóhomokból, majd jobb minő-
ségü szántóföldekből, s kaszálókból álló hatá-
runkban, — melyet kétfelől hosszan a Duna hab-
jai mosnak, — szőlők nem levén, a lakosok ré-
szint a budai oldalon elnyúló szentendrei, részint
a szomszéd pócsmegyeri határokban eső hegye-
ken birnak szőlőket, a rendes közlekedést a falu
alatt alig félnegyed órányira eső rév által tartják
fel, melyen naponkint, — főként napjainkban,
midőn a késő hidegek a szőlőmunkát is nag;
mértékben hátráltatták, —3—4 száz ember is szö
kott át- és visszajárni. — S épen ily haza
jönni akaró szőlőmunkás lakosok várták folyó hó
6-án az érettök menő ladikot,-mely mihelyt part-
hoz jutott, azonnal a vakmerőségig vigyázatlan
munkásnép által annyira tulterheltetett, hogy a
partról leemeltetvén, csakhamar a hirtelen mélységü
Dunába merült. — A szerencsétlen átkelni aka-
rók száma 45-re m-mt; kik közül 14 megmene
kült, 31 pedig a hullámoknak lett áldozatává
Borzasztó volt azon jajveszéklés s kiáltozás, mi
a szerencsétlenek elkövettek; de eszközük nen
levén, a parton levők sem nyujthattak segé
delmet.

Vétkes hibául rovandó fel a községi elöljá-
róságnak azon figyelmetlensége, mely szerin
nem gondoskodott arról, hogy a révladikok ideje
korán adassanak át a közönség használatának. —
Igaz, hogy ott volt a másik ladik, de a partra ki-
téve akkor igazították a téli jég által okozott sér-
veit, mikor arra legnagyobb szükség lett volna
arról pedig nem történt intézkedés, hogy mig az
használható állapotba tétetik, más foglalja el
helyét. — A szép idők intették a különben is dol-
gában hátramaradt közönséget; a szorgalmas
nép kicsinyje nagyja égett a munkavágytól, és
nem talált honn nyugalmat. — Elhagyák kora
reggel a szülők gyermekeiket, hogy annál többre
mehessenek a munkában; estve pedig siettek haza,
a házaikat s gyermekeiket magukra hagyott apák
és anyák. S talán épen ezen hazasietés okozta
azt, hogy rohanjanak — ki hamarább mehet, a
ladikba, — veszedelembe; sokalván az időt, mig
az egy vizieszköz átmegy és még azután jön ér-
tök! — mig ha a szokott ladikok használatban let-
tek volna, — az egyik jővén, a másik megy: sok-
kal könnyebben s hamarabb történik az átmene-
tel. — Ott vannak most a sok siránkozók, mun-
katehetetlenek; Beállottak a szép tavaszi napok,
de nincsenek többé a munkás kezek! Ott van a
sok anyátlan árva, — főnélküli családok, kesergő
özvegyek, — kik vagy eltemették viz fenékről ki-
vonszolt kedveseiket, — vagy máig sem tudják
hol, s merre hányják, vetik ki a Duna hullámai
azokat, kiknek élete előttök legdrágább vala; s
ki ad nekik most kenyeret? ki segíti őket? s ki
gondoskodik rólok ?!.. . A gyászba öltözött, gyá-

mol nélküli családok házaiban mindenütt sirás és
jajgatás hallatszik; ki vigasztalja őket? ha csak
[sten részvevő szivek által rajtok nem könyörül!

Iatsen e szomoru példa minden közügyek élén
[evőket éber figyelemre;! — intsen mindeneket kel-
lő vigyázatra és ovakodásra, kivált oly helyeken,

ol minden pillanatban veszély következhetik!"

Nehány szó a Vas. Ujs.l2-ik számában
közlött „Régi lakoma-dalra."

Szabad legyen a H. Nagy Lajos ur által
közlött „régi lakoma-dalt" illetőleg, mely előttem
is ismert s igen kedves költemény, szerény néze-
temet elmondanom.

Nem szándékom az emlitett dal szerzési ide-
jéről, szerkezeti egyszerűségéről, tartalma, irálya
s kiviteléről szólani, mindezekről igen helyesen
irt H. Nagy Lajos ur. Egyedül a ,,lakoma-dal"
nevezetre vonatkozólag kell elmondanom néze-
temet.

A dalnak ugyan tartalma adta a czimet;
mert a kánai menyegzőt s Jézus első csodatettét
irja le, s mint t.közlő ur irja: „ott a hol leíratott,
t. i. Tályán, Zemplénmegyében, az öregek ked-
vencz dala ez a lakadalmakban vig dallama miatt."

Ha egy tiszavidéki régi dalgyüjtő közli ezt
a széles hazában elterjedt dalt, bizonyosan „régi
tor-dalnak" nevezi; mert itt e dalt csak is halotti
torokban énekelik, mélabús menete miatt, és soha
lakadalmakban. Meglehet, hogy a táj különbsége
szerint e dalnak dallama és szereplési helye egy-
iránt változott; mert mig Tállya körül dallama
vig és lakadalmakban szerepel, Szeged és kör-
nyékén mélabús menetű az első két sor; a másik
kettő egy kissé frissebb, a nélkül, hogy valami
vígba csapna át, s kizárólagosan halotti torokban
éneklik. ' ar ga János.

Egyveleg.
** (Oroszlán vadászok.) Távirati tudósitások

Algírból jelentik, hogy Bombonnel és társai több
oroszlánt ejtettek el. A vadászok között gr. Ká-
rolyi Gábor nevét is fölemlitve találjuk.

** (Magyar kalandor külföldön.) Flórencz-
ben egy iparlovagot állitottak törvényszék elé, ki
gr. Bethlen Gábor álnév alatt csalta a világot.
Valódi neve Katona Zsigmond, erdélyi születésü
s az osztrák hadseregből szökött meg. Mily ügye-
sen vitte szerepét, nemcsak az mutatja, hogy Pá-
risban a legelőkelőbb körök megnyíltak előtte, ha-
nem az is, hogy szép számu adósságot tudott csi-
nálni. Párisban magától gr. Brassin ezredestől
165,000 fkot csaltki,Nápolyban6000 fk., Flórencz-
ben 8000 fk., Svájczban 7000 frank adósságot ha-
gyott magaután. Végre rajtakapták a csaláson s a
flórenczi törvényszék négy évi börtönre itélte.

"* (Uj ezüstbánya.) A doni kozákok hazájá-
ban legközelebb több száz hold terjedelmü és
ezüst tartalmu ólombányát fedeztek föl, 85 werst-
nyi távolságra Rostowtól, Minsk kerületben, Na-
golnaja folyó közelében.

— (Nevezetes törpe.) A föld egyik legpará-
nyibb törpéje Ferry Miklós volt, a ki közönsé-
gesen Bébé néven ismeretes. Született Savoyában,
Plaisnesben, 1749. Szülői jó termetü földmivelők
voltak. Születése perczében 8 hüvelyk volt nagy-
sága sl2 uncziát nyomott. Igen gyenge és sovány
volt; a keresztségre egy lennel befedett tálacs-
kában vitték. Minthogy szája kisebb volt, sem-
hogy anyja emlőit szophatta volna, egy kecskét
rendeltek neki szoptató dajkául, mely is vala-
hányszor sirni hallá a gyermeket, mindannyiszor
hozzá szaladt, s megszoptatta. Bölcsője sok ideig
egy fapapucs volt; hat hónapos korában meghim-
lősödött, de megmenekült szerencsésen. Midőn
dadogni kezdett, 18 hónapos, s midőn járkált,
két éves volt. Legelső csizmájának hossza 18
vonal volt. Hat éves korában 15 hüvelyk volt,
s 13 fontot nyomott. Arcza szép és tagjai arányo-
sak voltak. Égészséo-e jó, de elméje annál gyen-
gébb volt. A lengyel király, Szaniszló, magához
viteté őt Lunevillébe, s Bebének nevezte ; szán-
déka volt őt tanittatni, de mestere nem boldogult
vele, mert az észnek csak nagyon csekély jelét
mutatta. 21 éves korában nyavalya-törésben szen-
vedett, s midőn 23 éves lett, 1766-ban a hideg lég
miatt elhalt. Halálakor 23 hüvelyk magas volt.
Szaniszló király sirkövet emeltetett számára.



Ir«dalom és művészet,
**(Hangverseny a pesti jótékony nöegylet ja-

vára.) Husvét hétfőjén déli félegykor a vigadó
kistermében hangverseny lesz a jótékony nőegy-
let javára. A hangversenyben többek közt a kö-
vetkező műkedvelők és müvészi erők vesznek
részt: Dadányi-Joannovits Eufrozina és Feleki-
Munkácsi Flóra asszonyságok, továbbá Kern
Gyula, Soupper Jenő, báró Vay Lénárd, to-
vábbá a Zimay László igazgatása alatt álló pest-
budai dalárda. Az előadandó részletek közt Glück
„Orpheus" czimü operájának egy dallama; a
„Tündér-király", zenéje Schuberttől; egy magyar
rhapsodia Liszttől; „Hölgyeinkhez" költemény
Jókaitól; „La Nalinconia"kettősdal, zenéje Fabio
Campanatól, és magyar dalok is előfordulnak.

** (Azon zeneünnepélyre), melyet a zenede,
jövő augusztusban, 25 éves fennállása alkalmá-
ból Liszt Ferencz vezetése alatt rendez, már is
erélyesen teszik az előkészületeket. A rendező bi-
zottmány élén b. Orczy Béla áll. A Zenészeti pro-
gramm már kész, s Liszt, Mosonyi, Volkmann,
Reményi, Erkel, Mendelssohn és Handl szerze-
ményeiből van összeállitva. Hogy a zenede a netalán
bekövetkezhető anyagi veszteség ellen is bizto-
sitva legyen, 50 ftos részvényekre aláirási iveket
köröznek a fővárosban, mely összegből egyébiránt
csak a veszteséghez arányos mennyiség lenne be-
fizetendő. Ez iveken, hir szerint, több műbarát
már eddig is több mint ily 100 részvényt irt alá.

** (A „Budapesti Szemle") uj folyamának
második füzete is megjelent tiz iven. Tartalma a
következő: „Taks kora" (947 — 972). Szabó Ká-
rolytól. — „A középkori franczia irodalom." Er-
délyi Jánostól. — „A kereskedelmi és pénzválsá-
gok okai és ellenszerei." J. F. — „Jogtörténeti
tanulmányok a magyar vármegyék szervezetéről."
Botka Tivadartól. — „A magyar tudományos
akadémia" 1865. január-február havi működésé-
nek szemléje.

** (Két szép magyar dal) jelent meg ismét
Rózsavölgyi műkereskedésében zongorára letéve,
melyek mindegyikét különös figyelmébe kell
ajánlanunk a magyar zene kedvelőinek. Egyik a
„Cserebogár sárga cserebogár" régi, de örökké
kedves dal, zongorára átirta dr. Mihályik Szidor.
Ára 30 kr. — A másik ,,Te vagy az én életem
egy reménye" czimü dal, Zimay László egyik leg-
szebb szerzeménye. Ara 40 kr. — Meg kell dicsér-
nünk a kiadót, ki oly sok válogatott szépségü ze-
nemü megszerezhetésére nyujtott már alkalmat a
közönségnek. A jelen müvekkel együtt a Rózsa-
vögyi czég alatt megjelent zenedarabok száma
1180.

** (Uj vidéki lap.) A „Máramaros" czimü
lap elsö száma M.-Szigethen megjelent. Szerkesz-
tője Szilágyi István, kiadója ifj. Jura György,
főmunkatársa Várady Gábor. A jóirányu lapnak
tartós életet és nagy elterjedést kivánunk.

** (Az akadémiai pályázatok közöl) kettőnek
határideje nemsokára lejár. Egyik a 1(0 aranyos
Nádasdy-dij, mely egy történeti tárgyu költői
elbeszélésre van kitüzve. Beküldési határideje
május utolsó vasárnapja. Másik a magyar bizto-
sitó-társulat által kitüzött 1000 ft., mely a vám-
vonalak s vámrendszer és vámszabályozás vonat-
kozásait hazánkra kivánja meghatároztatni. Ha-
tárnap julius I-ső napja.

** (Tóth Lőrincz értekezése „a párbajról"),
melyet a m. akadémia 1865. jan. 23-iki ülésében
olvasott föl, külön füzetben is megjelent. Nyoma-
tott Trattner-Károlyinál. Ara 50 kr.

** („Koszoru" czimmel) a debreczeni főiskolai
önképző-egylet igen diszes kiálitásu albumot
adott ki; ára 1 f. 50 kr. A munka jövedelme jóté-
kony czélt mozdit elő, a miért még inkább dicsé-
retet érdemel az ifjak szép igyekezete.

Egyház és iskola.
— (Hg. Eszterházy Pál jótékonysága.) Kőszeg-

Tői irják: Márcz. 18-án az örömnapja ragyogott a
Kőszeghez egy órányira eső és ide kebelezett Fel-
ső-Lászlói (Oberlóisztorf) evang, egyházközség fe-
lett. Főméit. Eszterházy Pál herczeg és volt job-
bágyai között, a herczeg mély belátásu, törvényt
és embert egyiránt ismerő és kegyelő megbizott-
ja, Mészáros Károly s a sopronmegyei első alispán
Gaál László urak bölcs és erélyes eljárása nyo-
mán megtörténvén az örökváltsági egyezség : ő
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főméltósága a vallásfelekezetek egyenjogúságát
szemben tárván, az evang, gyülekezetnek 39'/2
hold telket a végett ajándékozni kegyeskedett,
hogy % hold belső telek iskola és tanlak előálli-
tására, 27 hold a kőszegi anyagyülekezet lelkészi
hivatalának jobb jövedelmeztetésére, 10% hold a
tanitó fentartására, 1 hold szegény gyermekek
tandijaztatására, % hold gyülekezeti faiskola ala-
pitására fordittassék.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•f (Magyar kézmüvek Párisban.) Nemcsak

Párisban tudnak szép, izlésteljes és jó munkát
késziteni, hanem Pesten is. Azok ellenében, a kik
csak a külföldit tartják jónak, bizonyitja előbbi
állitásunkat az, hogy hazánkfiai Párisból is fölke-
resik a mi jó mestereinket ha valamire szükségük
van. Igy legközelebb a jelenleg Párisban lakó
Madarász Viktor festesz hazánkfia egy pár szép
tavaszi kordován magyar csizmáért kénytelen
volt régi mesteréhez, Vajda József csizmadia
mesterhez (lakik a Sándor-utczában) fordulni,
hogy csinos szép és kényelmes magyar csizmát
kapjon. A mester azután küldött is Párisba olyan
szép magyar csizmákat, hogy még a franczia csá-
szár is megnézheti.

•f (A magyar nyerstermények hamisítása
ellen,) s különösen a bor, kender, dohány és
viasz hamisítását illetőleg, a helytartótanács őrkö-
désre szólitá föl a pestvárosi hatóságot, mivel a
nem feddhetlen eljárás által e fontos termények
külföldön minden hitelüket elvesztik. Egyszers-
mind felszólittatott a városi hatóság, hogy e
czikkek termelőit s a kereskedőket hirdetés által
emlékeztesse, miszerint saját előnyükre szolgálna,
ha arra törekednének, hogy e visszaéléseknek,
mennyire ez lehetséges, eleje vétessék.

f (Eke és szántásverseny) leszH.-M.-Vásár-
helyen e hó 20-ikán, a legszügségesebb gazdasági
eszközök, u.m. ekék, boronák, kaszák, szecska-és
répavágók kiállitásával. Ápril 20-kának egész nap-
ján tart a gépkiállítás, ugyanezen napon délelőtt
lesz a szántás-, délután pedig az ekeverseny, s ha
az időből kitelik, a gyeppróba is; ha azonban ez
utóbbi ápril 20-kán nem eszközöltethetnék, akkor
másnap, ápril 21-kén lesz megtartandó, mely na-
pon a legkitünőbb, tehát megvételre kijelölt esz-
közök kisorsolása is történik. A pesti gépészek gé-
peinek a vasúttól elszállítását az egylet eszközli.

•f (Megnagyobbított kereskedés.) Hogy a jóhi-
telü kereskedés mennyire találkozik a közönség
vonzalmával és részvétével, mutatja azon körül-
mény, hogy Ádám és Eberling, az uri-utezában
alig pár év óta fennálló s „Pannoniához" czimzett
vászonkereskedésüket, mint a hirdetések rovatá-
ban látjuk, a közönség pártolása folytán megna-
gyobbították.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tadományos akadémia házi

rendje) megállapitása végett a bizottmány gr.
Dessewffy Emil elnöklete alatt e hó 11-ikén gyü-
lést tartván, ez alkalommal a következő inditvá-
nyokat fogadták el: 1. Az ülés rendére nézve, a
rendes és tiszteleti tagoknak meghatározott he-
lyeik lesznek. Mindegyiknek székére — nem mint
a lapok irták, asztalára — egy réztáblán lesz
vésve a neve; ha meghal, az utána következő
neve a réztáblára a megholté után vésetik, és igy
minden széknek meglesz a története. — 2. A bi-
zottságok számára rendelt teremek ezek lesznek:
földszint két terem a vegytani kísérletre s egy
szomszéd terem fenhagyva azon alkalomra, ha,
mint remény van, hazafiui bőkezűség természet-
tani műteremül azt berendezendi; azonkivül egy
teremben a történelmi és archaeologiai osztályok
együtt üléseznek, másik a statistikai bizottság
rendelkezésére adatik, s ugyanott havi üléseit tar-
tandja a nyelvtani bizottság. Az oszlopos csarnok
a Kisfaludy-társaságé lesz, de ez köteles lesz
megengedni, hogy a m. kir. természettudományi
társulat is azon teremben tarthassa üléseit; ugyane
czélra a budapesti orvosegylet is igényt tarthat
hozzá. — 3. A könyvtár bejáratát az alapitó Te-
leki gr. család nevét örökítő márványtábla disze-
sitendi s ugyanitt lesz fölállitva Teleki márvány
mellszobra, mely eddig a gyülcsteremben állott.
A közönség számára nyitva állandó könyvtárrend
kidolgozására albizottmány neveztetik ki. — Az

akadémia legközelebbi ülését e hó 24-én saját
házában tartandja meg.

** (Az elsö magy. átalános biztositó-társaság)
ez évi rendes közgyülése a jövő május hó 6-dik
napján, délelőtti 10 órakor fog a társaságnak uj-
téren fekvő 3-ik sz. alatti saját házában, a 2-dik
emeleti teremben megtartatni, melyre a részvé-
nyesek személyesen, vagy meghatalmazottjaik
általi megjelenésre meghivatnak. E közgyülés tár-
gyai lesznek: 1. Az igazgatóságnak az intézet
állásáról s az 1864. évi üzletről szóló jelentése, s
a vizsgáló-bizottmány által átnézett zárszámla,
előterjesztése. 2. Az alapszabályok illető szaka-
szainak rendelkezése szerinti választások. 3. A
választmány által indítványba hozandó tárgyak
fölötti tanácskozás. A részvényesek által netalán
teendő javaslatok indítványozásáról a 61. §. ren-
delkezik.

** (A nemzeti muzeum termei) már megnyíl-
tak a közönségnek. Hetenkint hétfőn a régiség-
tár, kedden és szombaton a képtár, s csütörtökön
a természetiek tára van nyitva, mindenkor 9 órá-
tól l-ig.

** (A kaposvári takarékpénztár) mult hó 25-
és 26-ik napjain tartotta meg évi rendes közgyü-
lését. Mindenek előtt a mult évi üzlet eredményé-
ről szóló elnöki jelentést olvasták föl, mely
szerint, daczára a jelen nyomasztó pénzviszo-
nyoknak, az intézet oly kedvező eredményt tud
fölmutatni, minőt 19 évi fennállása óta eddig
elérni nem tudott. Az összes bevétel a mult év-
ben 1,226,723 ft. 56 kr. volt. A felek betételei
497,659 ft. 82 krra rugtak. Az intézet vagyoni
állapota jelenleg 1,042,300 ft. 51 kr., a tiszta jö-
vedelem pedig 10,572 ft. 80 kr. volt. Ebből egy-
egy részvényre 20 ft. osztalékot adtak ki, s a
tartaléktőke gyarapitására forditott összegen ki-
vül az erdélyi és máramarosi szükölködőknek 500
ftot szavaztak meg s egyéb jótékony adományok
mellett a helybeli lyceum alaptőkéje gyarapitására
évenkint 50 ft. segélypénzzel járulni mindaddig
elhatározták, mig a jogakademia fönn fog állani.
Ha pedig időközben a takarékpénztári egylet
föloszolna, az egyleti vagyonból 1000 ftot, mint
az emlitett évi adománynak megfelelő tőkét, ki
fogják fizetni a jogakademia számára.

Balesetek, elemi csapások.
** (Uj baleset a Dunán.) A pesti felső duna-

parton, a csónakda mellett felállítva volt uszodát
ápr. 12-ikén délben 1 órakor a szélvihar a partról
elszakasztá s a viz, mely az nap 5"-nyit áradt,
nagy erővel magával ragadta. Az uszoda a lánczhi-
dig a Duna közepén maradt, innen azonban vissza
a pesti partfelé sodorta a szél, hol először is a
dunagőzhajózási társulatnak a görög templom
mellett levő hajóját ragadta el, a volt Luczenba-
cherféle álló hajót tetemesen megsérté s a tábori
kórház közelében majdnem 16 malmot részint
szétrombolt, részint csekélyebb sérülés mellett el-
szakasztott. Itt végre sikerült az uszodát, vagyis
ennek romjait felfogni.

** (E'égett fűszeres bolt.) Szegeden a mult
hó végén egy füszerkereskedés irodája kigyuladt,
s a lángok oly sebességgel terjedtek a szük bolt-
ban, hogy a czégtulajdonosok egyike alig tudott
kimenekülni, összeégett kezekkel hagyá el a bol-
tot egy segédével, de annyi lélekjelenléte mégis
volt, hogy a puskaport abból kihozta. A tüzet el-
fojtották ugyan, de a boltban minden elégett. Az
áruk a magyar bizt. társaságnál voltak biztositva,
mely a kárt már ki is fizette. Történt azonban
más kár is, nevezetesen elégett több értékes irat s
500 ft. bankjegy is, melyet épen akkor akart le-
vélbe zárni a kereskedő, midőn az iroda lángba
borult.

Mi ujság?
** (Magyar operaszínház.) Szó van róla,

hogy az uj magyar nemzeti szinház számára a vá-
rosi vigadó épületében volt egykori német szin-
ház helyét engednék át, a hol a magyar opera
lelne rangjához illő helyet, mig a mostani kere-
pesuti szinház kizárólag a magyar dráma számára
maradna. Ha idő és körülmények e tervet való-
sággá érlelnek, mind a főváros tekintélye, mind a
magyar szinmüvészet sokat emelkednék általa.

** (Adakozások az akadémia palotájára.) A
napokban gróf Schönborn Ervin 2000 ftot, gróf
Festetich Tasziló 2000 ftot, végre Wenkheim
Krisztina grófnő szintén 2000 ftot adott az aka-
démia palotájára.
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 16-ik számához 1865.
r ** (A Budára tervezett ez évi dalárünnepre
vonatkozólag)* budai dalárda igazgatósága elhatá-
rozta, hogy ez évi aug. 20-ikára határozott ünne-
pélyét jobb időkre halasztja, miután a közzétett
főlhivásra a hazai 70 dalárda közöl csak az aradi,
békési, győri, pécsi és zombori, s igy összesen
csak 5 dalárda igérte meg részvétét, s különben
is a zenede ugyanazon időre határozott ünnepélye
miatt nagyob eredmény alig lett volna várható.

_ ** (A pesti vizvezeték ügyében) egyre tartják
az értekezleteket; elismerik a főváros elsőrendü
szükségének, s az ügy mégis csak a régi állapot-
ban van, egy lépést sem halad előre. „A ki nem
szereti a salitromos vizet, igyik bort; a kit a por
megtüsszögtet, váljik egissigire!" mondaná Tal-
lérossy Zebulon.

** (Erkel megtiszteltetése.) A második phil-
harmoniai hangverseny alkalmával e hó 11-ikén
a vigadó bérlői Erkel Ferencz főzeneigazgatót
egy szép ezüst vezénypálczával tisztelték meg. A
vigadó termében a harmadik utolsó philharmoniai
hangverseny e hó 27-ikén lesz.

•* (Felségsértési vád megszüntetése.) Jámbor
Endre pesti szabómester ellen felségsértési vád
alapján folytatott vizsgálatot, az illetőnek tébolyo
dottsága miatt megszüntették. A hivatalos lapok
szerint, ezentul mint a közbiztonságot veszélyeztető
elmekóros, gyógykezelés alatt lesz a pozsonyi
Orsz. tébolydában.

** (Zilahy Károly síremlékét) a mult héten
alkották föl a kerepesi temetőben. Gerendaynál
készült egyszerü szürke márvány pyramid, mely-
nek főérdeke az, hogy a még ifjan előbb elhunyt
Bajza Jenőéhez mindenben hasonló. A két barát,
kik oly elválhatlan ragaszkodással voltak az élet-
ben egymáshoz csatolva, sirjukban is egyforma
emlék alatt nyugszanak. De a kőnél nevezetesebb
emléke lesz Zilahynak munkái összege, mely sajtó
alatt van s a jövő hóban meg fog jelenni; miért is
munkáira az előfizetések a jövő hó elejéig elfo-
gadtatnak.

** (Jótékonyság.) Az első magyar biztositó-
társulat, mely soha nem késik jótékonyságát gya-
korolni ott a hol szükség van, a közgyülés utóla-
gos jóváhagyása reményében a nyomorral küzdő
felvidéki megyék közöl Árva és Máramaros szá-
mára külön-külön 800 ftot, Ungnak 400 ftot, az
erdélyi szükölködők számára pedig 1000 ftot
küldött.

** (A czirkus tudós szamaráról) kitünt, hogy
ez is csak olyan szamár, mint a többi. Hiresztelt
tudóssága abban állt, hogy senkit nem engedett
hátára ülni; azonban egy nyurga ficzkó egyik
este hátára pattant s háromszor szépen körülsé-
tálta vele a czirkust 8 ezért 50 frank jutalmat ka-
pott. Igy tünik le sok szamárnak a csillaga!

** (Furcsa önkéntes.) Duna-Szerdahelyen
a közelebbi ujonczozás alkalmával egy csinosan
öltözött fiatal ember jelent meg a besorozó bizott-
mány előtt, kérvén, hogy vegyék be, de vizsgálat
nélkül katonának. A bizottmány vizsgálat nél-
kül nem fogadhatván el az ifjut, a járási orvoshoz
küldte, a hol kiderült, hogy a vállalkozó önkén-
tes nem férfi, hanem nő, egy úttal megtudták azt
is, hogy már több éve kocsiskodik mint férfi Ko-
márommegyében, s igen jól viselte magát. A
szolgabiró most eltiltotta a férfiruha viselésétől,
de ő azt mondja, készebb bármily kínzást kiállani,
mint női ruhát ölteni magára.

** (Testvérgyilkos.) Iborfián egy romlott er-
kölcsű ember saját testvérét, s ennek nejét és két
gyermekét meggyilkolta. A gyilkos testvérének
adósa volt, s miután ez pénzét tőle barátságos
uton meg nem kaphatta, pört inditott ellene; e
miatt bőszült fel e szörnyü büntett elkövetésére.

** (Névmagyaritás.) Schmauszer Mátyás
pesti zongoragyártó-segéd vezetéknevét felsőbb
engedély mellett „Földvári"-Ta. változtatta.

** (Ellopott Wertheim-féle pénztár.) A hires
Wertheim-féle pénztárak sem ellenállhatlanok.
Igy Magyar-Becsén a tiszai vaspálya-társulat fa-
bevásárlási irodájából egy 665 font nehéz Wert-
heim-féle pénztárt e hó elején mindenestől el-
loptak.

** (A szem- és fülbajokban szenvedőknek) föl-
említjük, hogy dr. Groszmann szem- és fülorvos,
tudományos körutjából visszaérkezvén, lakásán,
Józseftér l l . sz. a., naponkint l l —12 és d.u. 2—4
ora közt lehet segitségükre.

— (Hibaigazítás.) A V. U. f. évi 13-ik számában
Ybl Miklós életrajzának első hasábján, hol a ,.franczia
renaissance stylü" irsai kápolnáról s a ,,babyloniaia stylü
kecskeméti prot. templomról van szó — mindkét helyen ro-
mán stylt kérünk olvasni.

Nemzeti szinház.
Péntek, ápr. 7. „Gizella." Ballet 2 felv. Eb-

ben lépett fől először Feder Julia k. a. az ujon-
nan szerződtetett tánczosnŐ, nem nagy közönség
előtt. Megnyerő alak, de tánczában kevés kellem
és báj van, s épen jó arra, hogy nemzeti szinhá
zunknál a ballet csak másodrangu szerepet fog
laljon el.

Szombat, ápr. 8. „Teli Vilmos." Opera 3 felv
Zenéjét szerzette Rossini.

Vasárnap, ápr. 9. A szinház zárva volt.
Hétfő, ápr. 10. Az irói segélyegylet s szin-

házi segélypénztár javára: „Szavalati, zene- és
ének-akademia." — A jótékony czél magábai
ugylátszik nem bir a közönségre elég vonzerővel
Mutatta ezt a ma esti előadás, melyben valódi mü-
vészek majdnem üres ház előtt léptek föl. Okát
leginkább abban találjuk, hogy a programm igen
egyhangu komoly, többnyire nagyon is ismert
sokszor látott müvekből volt összeállitva. Egressy
„Ágnes asszony "balladát, Jókainé „Szent-László
legendát szavalta Aranytól, szokott müvészettel
Carina egy magándalt, Balázs-Bognár Vilma ma
gyár népdalokat énekelt, oly tetszés mellett, hogy
ismételnie kellett. Ezenkivül még a Pauli pár, Stok-
ker Gyula ur (zongorán), s a pestbudai dalárda
működött közre. A tiszta jövedelem 274 ft. volt

Ápril 11-től 17-ig a szinház a husvéti szent
ünnepek miatt zárva volt.

Szerkesztői mondanivaló.
7629. Sitér. V. J. A derék öreg urat személyesen is

ismerjük s régóta tiszteljük. Annál könnyebben fog esni,
hogy ön óhajtását mielébb teljesíthessük.

7680. D. Földvár. B. S. Az arczképet s életrajzot
— mint már régebben kijelentettük — szivesen veszszük.
A többi ajánlatra nézve késöbbi időt ajánlanánk, miután
egyelöre e tárgyu készlettel bőven el vagyunk látva.

7631. T. Füred. S. F. Nincs itt más baj, mint azon
ritka esetek egyike, hogy e czikk a nyomdába utazása
előtt eltévedt s mai napig még elő nem került. Vagy uj
leírást kérünk, vagy még egy kis türelmet, mig talán va-

örülménylamely papirhalmaz alól elökerül. Semmi más
nem akadályozhatja megjelenését.

7632. M. Komjáth. H. J. A képet vettük s mun-
kába adtuk.

7633. Pótharaszt. B. K. Hogy Cs.Zs. ur történeti
czikkei nem voltak egészen eredetiek, azt a szerző annak
idejében maga is kijelenté. Az olvasás megkönnyitése vé-
gett a kutforrások gyakori idézését gyakran magunk szok-
tuk kihagyni munkatársaink műveiből. Másutt annál in-
kább megkívánjuk. On levelének tartalma épen nem
lepett meg, sőt tudatjuk, hogy nem sokára ugyanezen for-
rásból ismét egy érdekes históriai rajzot fogunk közölni.

7634. Duna-Vecse. B. I. A költemény félreismerhet-
lenül magán viseli Petőfi szellemét s modorát, s ha ön oly
hiteles forrásul nem szolgálna is, a mü eredetére nézve
egy perczig sem kételkednénk. A vers gyakugyan nem je-
lent még meg sehol s igy annál nagyobb érdekkel bir. A
levél még „egyéb irományokat" is emlit. Igen kérjük önt,

hogy mindent a mi a költőnek ezen szép viszonyára vonat-
kozik, velünk közölni, s netaláni levelek s versek másola-
tait nekünk átküldeni sziveskedjék. Ránk nézve minden
apró adat, mely Petőfi életéből van véve, kettős érdek-
kel bir.

7635. Diószeg. * * » Nagy köszönettel vettük a ki-
meritő, alapos tudósitást. Ha szabad egy kérdést koczkáz-
tatnunk, ez csak az volna: miért nem gyakrabban? Akkor
az összegyűlt tárgyhalmazt apróbb részletekre lehetne
felosztani.

7636. Szerelem áldozatai. Róbert. Nem nekünk való
dolgok.

7637. Állati életfolyamatok. Igen sajnáljuk, hogy a
tudós czikk nincs népszerübb modorban tartva. Jelen alak-
jában kétségesnek tartjuk a sikert, bárminő érdekes legyen
is maga a tárgy és tartalom.

7638. Szilsárkány. K. E. A „Regélő"-t megrendeltük;
ez most egyike a legkapósabb uj vállalatoknak. Az igére-
tet örömmel olvastuk.

7639. Ének a tavaszról. Időtöltésnek, magánmulat-
ságul elég jó, de kinyomtatásra nem alkalmas.

7640. Rinya-Sz.-Király. M. I. Szerencsekivánatu-
kat küldjük az uj állomáshoz. Örvendünk az érdem kitün-
tetésének s óhajtjuk, hogy az uj helyen is oly sikerdus le-
gyen a szellemi müködés, mint volt a régin. A lapra nézve
megtörtént az intézkedés, s a kollegát is interpelláltuk.

7641. Ifjunak. Formában és tartalomban ismét szép
haladást találunk. Ezuttal a reményt vesztett, borus hangu-
lat ellen van legtöbb kifogásunk. Kivánatos, hogy ne soká
szorongassa lelkét az ily sötét világnézet, mely a további
fejlődésnek csak gátul fogna szolgálni.

7642. Ásványtermelés stb. Nagy gonddal s szakér-
telemmel irt czikk. Elöbb utóbb helyet találunk neki.

SAKKJÁTÉK.
276-iksz. f. — Gr ims ha w-tői (Londonban).

SOtét.

b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 271-dik számu feladvány megfejtése.
(Lloyd Sámueltól.)

Világos. Sötét.
1. B d l - a l Fa2—g8A)
2- g 6 ~g7 tetsz. sz.
3. g7—h8:V|mat.

B)
1 Fa2-d5C)
2. He3~-c2f Kdi—c4
3. Fg2-fl-rmat.

Világos. A) Sötét.
1 Fa2—c4B)
2. HeS-f5:f Kd4—dő
3. Fg2—e4:fmat.

C)
1 tetsz. sz.
2. Bal—a2: tetsz. sz.
3. Heő—fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fülöp József.
— Nagyváradon: Pal Rezső.— Egerben: Tilkoszky F. -
Tdlyin: II. Nagy Lajos. — Pesten: Rakovszky-Vagyon
Judit. — A pesti sakk-kör. — (A 270. számút még Nagy-
Körösön : Nemesik Lőrincz.)

Rövid értesítés. Rozsnyay Mátyás ur Zomban tu-
datja, hogy nála a „Berlini sakk-ujság" 1861 — 1857 és
1859- 1860-ik évi folyama jól kekbtve, összesen 32 ftért
kapható.

HETI-NAPTAR.
Hónapi. é

betinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb.

Április
A Husvétvas.
Hiisvéthétfö
Eduard püsp.
Tódor
Győző vért.
Anzelm vért.
KájusésSoterp.

A Husvét v.
Husv. bétfö
Eduard
Emma
Viktor |
Oda szüz j
Gusztáv

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Április (ó) ll Nisan
4 Husvétvas. ;20
5 Húsvéthétfő'21 Husv.lfl.
6 Eutich
7 Grorg M.
8 Prochorus
9 Ephich.
O Herodes

p-

5 12
5 9
5 7
5 6
5 4
5 2
5 0

Holdfényváltozások. <S, Utolsó negyed 19-én 0 óra 36 perczkor reggel.

22 Husv. v.
23 Izruh
24
25 Neftali
26Sab.l.P.

N a p
hossza | kél | nyüg.

d. P-
13 38
13 42
13 46
13 48
13 52
13 55
13 59

6.

hossza kél

H o l d

nyüg.

ó. p.
6 50
6 51
6 531(10 14

J10 12

o. p .
10 22
10 18

10
6 54
6 56
6 57
6 59J10

6. v-
« *
0 1
0 44

<S. p .
8 24
9 20

10 22
11 19
0 41
1 55
8 18

TARTALOM.
A lőcsei r. kath. templom (képpel) Miskovszky V. —

A tavasz hírnökei. Pájer Antal. — Az oroszi mezőn. Cser-
rnelyi Nándor. —Simonytornya szerepe a kurucz világban,
(folyt.) Thaly Kálmán. — A szellemek és kisértetek a régi
görögök és rómaiaknál. (Vége). — A szántóvető és csa-
ládja (XLV. képek a hazai népéletből). — Somlyó vár»
(képpel) Ráth Károly. — A bartfai három régi harang
(rajzokkal) Miskovszky V. — Egy éj a Nílus partján. V. V.
— A szigetmonostori baleset. — Nehány szó a „Lakoma-
dal"-ra Varga János — Egyveleg — Tárház: Irodalom
és müvészet. — Egyház és iskola. — I p a r ) gazdaság, ke-
reskedés. — Közintézetek egyletek. — Baletetek, elemi
csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház stb.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utczal.sz.)

f
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HIRDETÉSBE K.
f r

MALATAFURÜOK.
A malátafürdők megnyitása Bndán, a Wertber Frigyes-féle gyárudvarban,

f. évi április hó 15-én történt.
A fúrdókhözi juthatág mind a föutczán, mind pedig a Duna oldalán menve eszközölhető,

s alig nehány száz lépésnyire esik a császárfürdőtói.
* f •• • » > ' E gy J o s z t - malátafürdó délelőtt 1 ft., délután 80 kr.

A I i n d o k a r a : %"• „ A „ „ »okr. „ eo „
EgyDunafürdó „ „ 60 „ „ 40 „

• 1 2 malátafürdó I. osztályu délelött 10 ft., délután 8 ft.
H l i e i l . 12 malátafurdó II. „ „ 8 „ „6 „

Í J ^ A_z ujonnan épitett Duna melletti pavillonban 2 lakás, melynek mindegyike
1 nagy teremmel és 2 mellékszobával Tan ellátva, — fürdóvendégek számára haszonbérbe
adandó. — Bövebb tudósitást ad a fürdói-pénztárnok. 1077 (1)

SIGL
1065 (1-12)

gépgyáros Bécsben,
IX. Bezirk, Eisengasse Nr. 5,

ajánlja az általa készitett mezőgazdasági gépeit,
ugymint:

Loeomobile cséplőgéppel egytttt:

egyszerü tisztitó-múvel,
8 10

kettős tisztitó-művel
8 10 lóerőre

4600 5100 4760 5250 ft. a. é.
Cséplőgépek emelő-csigával:

3 4 6 lóerőre, kézi-cséplógépek

270 300

Garret-féle 18-soros.

350 400 ft. a. é.
Vetőgépek:

Hornsbv-féle 15-soros,

200 ft. a. é.

Smith-féle széles szórással

400 500 200 ft. a. é.

Nyitvaálló emelő-csigák:
1 2 3 4 6 lóerőre

250 360 360 450 550 ft. a. é.
Arlö-malmok, tisztiló-malmok, kukorieza-inorzsolók , répametszó-

gépek, s/.ösiraiiyos boronák, szecskavágók stb.
Eredeti angol gépekből saját gyártmányainkkali összehasonlítás végett

szintén raktár tartatik.
A gépek szilárdsága- s hasznavehetőségeért jótállás biztosittatik, s különleges

kívánatra a gép itt próbakép mozgásba tehető.
Részletes árszabályokat a legnagyobb készséggel s bérmentesitve bocsátók

rendelkezés alá.
Ajánlom továbbá a már évek hosszu során a legjobb hirben álló telepit-

vényt-met, mindennemü álló-gőzgépek, gőzinozdonyok, hajógépek, őrlő-,
íiiré'szeló- és olajmalillük elkészitésére; elfogadok továbbá:

Papir- és rziikorgjár, valamint srrfőzési és köszénbánya! felszerelé-
seket, mülK'lyek berendezését, szivattyuzó-niiivek, rézműves munkálatok,
könyvnyointó-gépek stb., és vasöntödéi tárgyak elkészítését.

Az imént elösorolt tárgyak szemügyre vételével mindenki könnyen meggyőződ-
hetik arról, miszerint habár mezőgazdasági gépeim raktára Bécsben a legnagyobb
s tartalomra nézve a leggazdagabb is, a készlet elömunkálntaira megkivántató nagy
tóke befektetését feleslegesnek tartom, minélfogva tisztelettel felkérem mindazokat,
kik elébb idézett géptárgyak kivitelével engem megbizni óhajtanának, hogy meg-
rendeléseiket mihamarább hozzám intézzék, mely által azon helyzetbe jutok, hogy
rendkivüli kívánalmaknak iá gyorsan és tökéletesen megfelelhetek; a nálam vásárolt
és hosszabb használat után megrongált gépeket a lehető legrövidebb idö alatt ismét
haszonvebetővé teszek.

Ez alkalommal nem hagyhatom érintetlenül, miszerint azon cselfogások, melye-
ket egy angol czég itteni fiókraktára ez eddig vállalataim ellen intézett, — csak is
arra alkalmasak, hogy versenyzésem jelentősége, s azon fokot, mely őneki semmi-
esetre inyére nem lahet — világossá tegye — anélkül,hogy engemet hasonló eszközök
követésére birhatna, a fennérintett czég ezen eljárására jobb és olcsóbb gépek kiálli-
tásával felelek.

Végül azon biztosítással lépek a nagyérdemű gazdaközönség elé, hogy gyárt-
mányaim jósága, szilárdsága, czélszerüsége és munkaképessége felett mindazon
kezességet átvállalom, mely csak egy tisztes üzletezégtől várható, s kérem, legcse-
kélyebb próbumegrendelés által az itt mondottakról szives meggyőződést szerezni.

FORSTER . l l \ 0 S
nemzeti szállodája Pesten,

a Táczi-ntczában.
Tisztelettel alulírott, ki tizünkét év folyama alatt a „Vadás-zkürthöa!" czimzett

szállodában a t. cz. közönség kegyét kinyerhetni szerencsés vak r bátorkodik ezennel
tudtul adni, hogy a város legélénkebb részében fekvé>uj

„nemzeti szállodáját"
f. é. április hó 2-án megnyitotta

Ezen nagyszerü épületnek valódilag kényelmes felszerelése^ az összes 160 szo-
bában, a legujabb rendszer szerinti szoba-távirdának bevezetése, nemkülönben a
helyiségeknek, ugy családok, mdnt egyesek számára, előnyös, felosztásáról kellőleg
gondoskodva van.

Az ebédlő nemkülönben egy a bel- és külföld legolvasottabb, hírlapjaival
ellátott kávéház a t. cz. látogatókat teljesen kielégitendi.

Midőn tehát azon igéretet tenném, miszerint legbuzgóbb- törekvésem, egyedül
oda irányozva leend, hogy a t. cz. vendégeket ugy az árak jutányossága^. mint pedig
kitünő jó szolgálat által kielégítsem, bátorkodom egyszersmind nagy számu látoga-
t á s t í r t k é r n i - ' Tisztelettel

1070(1-4) Förster János.
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Dr. Romcrsbansen

szem-e ssentiáj a
a látszervek erősbitésére és helyreállitására.

A fentebbi elnevezés alatt egy könyvivő, ki kévé* ideig fczleteu&ben, Drezdában
szolgálatb an levén, — ezen szem-essentiát utánozta, s hamisitott állapotban kereskedésbe
hozta. Ezen szemessentia üvegcséit, függvényeit és használati utasitvá»yait kellő vizs-
gálat alá vevén, — az én valódi essentiámtól nagyban eltérnek.

Tekintve e tárgy fontosságát, bátor vagyok ft. következőket nyilvánosság elé
bocsátani:

Az utánzott essentia, az általam végbevitt vizsgálatok saerint távolról sem közeliití
mpg a valódi essentiát, melyről mindenki meggyőződhetik, hogy ha az essentia vizzel
való vegyitése bekövetkezik, a valndi essentia erős. tejszi&iiet bir, kellemes illatú,
és a szemhöz hozva jótékonyan és frisitöleg hat, — ellenben az ntánz»tt,
kevésbbé tejszinti, kozmás szagot terjeszt, a sxemhőz hozva, égető mosdóvteet
képez.

A valódi essentia üvegcsékben adatik el, melyek bélyegemmel és a dngaszok
pecsétemmel vannak ellátva. — A függvények szögletein látható sasok „Apothake zu
Aken, F. G. Geiss" ezégemet tartalmazzák, épen »gy a függvények végein „F. G. Geis"
in Aken a/Elbeil — olvasható.

A használati utasítások szintén „f>as"-fflRgvénynyel> valamint facsimilémmel
vannak ellátva. — Az utánzott essentiánál ezen ismertető jelek hibáznak, minélfogva a
bevásárlásnál kevés elővigyázatot követvén, könnyü lesaen a valódi essentiát a iiamisi-
tottól megkülönböztetni, s magát a csalástól megóvni.

Végül szabad legyen még megemlitenem, hogy a már 25 év óta általam készitett
; dr. Romcrshansen-íéle szemessentia, melynek készitésével és árubaboesátásával
I egyedül én hatalmaztattam fel,— valamint eddig ugy ezután is íivegcséje 1 tallérjával,
kisebb övegese 20 eztist garassavai gyógyszertáram által rendelhető meg.

PKSTEX kapható TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, királyutcza 7. sz.i k a p h a t *
Aken, az Elba mellett, február hóban 1865.

1007 (1—4)

Dr. F. G. G e i s s ,
gyógyszertár-tulajdonos. "

Delej - sodrony (Magnesiuin • Dralit)
világosság; experimentálására.

Ezen legujabb világitó-anyag, mely a legerösb világosságot fejleszti ki, s a nap-
fényével vetélkedik, ajánl:

C A L D E R O N I É S T Á R S A , °75 ( 1 5 )

látszerészek Pesten, a váczi-utezában.
12 hüvelyknyi sodrony ára 20 krajciár ausztriai érték.

Levélbeli megrendeléseknél felkérjük az illető t. cz. vevőket, hogy a bérmentesí-
téshez megkivántató s a távolságnak megfelelő levclmark a levélhez csatoltassék.

Sorsjegyek részfizetésre
fg/T egyenkint: ~WÍ

1 lSf»4-iki 50 forintos j egy havonkint 2 ft. 25 kr .
1 1884-iki 1OO forintos j egy . . . . „ 4 ft. 50 kr.
1 1839-iki %-öd jegy
1 186»-iki 100 ftos jegy
1 Hitel-jegy
1 1854 iki 250 ftos jegy
1 1839-iki egész jegy
1 1860-iki 500 ftos jegy

4 ft. - kr.
5 ft. — kr.
6 lt. 50 kr.

12 ft. — kr.
2O ft. — kr.
24 ft. - kr.

5 darabjával csoportban:
1 1864. 50 ftos, 1 Budai, 1 Genois, lWindischgratz,lRudolf-j. havonkint 7 ft. —
1 1839-iki %, 1 Salm-, 1 Clary, 1 Waldstein, 1 Keglevich-jegy „ H ft. 50
1 1864-iki 100 ftos, 1 Salm, 1 Genois, 1 Pálffy, 1 Keglevich-j. „ 10 ft. —

kr.
kr.
kr.

12 ft. — kr.1 Hitel, 1864 iki 50 ftos, 1 Genois, 1 Waldstein. 1 Keglevich-j.
Az elsö részlet lefizetése már valamennyi nyereményt biztositja

MORGENSTERN A. és TAKSA
váltó-üzlete Pesten, nagy hid-uteza 9-ik szám alatt.

Levélbeli megbízások pontosan teljesittetnek, s egy az 1865-ík évre szóló sors-
huzási füzetke, melyben kimeritóleg elö van adva a sorsjegyeknek részfizetésekre
való megvétele, ugyszintén a társasjátékok alakulása ingyen elküldetik.

1071 (1-0)

PIRNITZER TESTVEREK
pénzváltó- és lii/miiíiii) -ii/lcli1 Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,

ilőnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,
foglalkozik:

1. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi
kötvények, záloglevelek, arany- » ezüstpénznemek, bankjegyek ét devisek bevásár-
lásával s eladásával.

f S. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
3. Mindennemü értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyízerre,

vagy részletenkint fizethető vissza.
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés

szerinti látra.
5. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámíto-

lásával.
6. Kisorsolható mindennemü értékpapírok megvizsgálásával.
7 Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legméltányosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ-
idók egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapiroknál, az első
részlet befizetésével a n-taláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birto-
kába esik.

Kamatozó papirok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto-
kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel
az értékpapírok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

Hogy a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyíttet-
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját
választása szerint egyidejüleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk :

4'/> ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 Salm-, Genois-, Windischgrátz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 1864-ki 50 ftos, Piílffy-,Genois-,Windischgrátz-,Keglevich-sorsj.
1 4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálffy-,Windischgratz-,Keglevich-sorsjegy.
Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 4% gőzhajózási, budai,Waldstein-, Windischgriítz-, Rudolf-sorsj.
1 1864-ki 100ftos,Pálffy-,Waldstein-,Windischgratz-,Keglevieh-sj.
4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-150 ftos, Clari-,Waldstein-,Keglevieh-s.
1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj

6
7
g
8'/»
9
9

10
l l 1 /.
12
14
16
18
22
24
30

melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt '/« <
kinti részletben egyenlő ösz'letet fizet. Az elsö részlet lefizetése alkalmával a részvevők
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-
jegyezve vau, 8 a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Az
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
gáltatik ki. lízen társasjátékok azon'előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztosító-
leveleinket :

A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5
C. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5
E. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9
F. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 7
G. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3
II. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8
I. 50 Rudolf-sorsjegyre 3
K. Minden ausztriai sorsjegy 4

Az I. alatti társaságban 10 személy 50 különféle Rudolf-sorsjegyre játszik, azaz:
annak 10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyik*
5 darab eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.

A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járul
egy bádeni sorsjegy, 6% éven át; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
szerint eladatnak, s az abból bejött öszlet egyaránt felosztatik.

Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik rész-
vevő a másikkal törődnék. » e; 6/

Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek
a napi árfolyam szerint számittatnak 6% hozzáadással évenkint és '/*'/» provisio.

Még arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kívánatra
különnemü sorsjegyeket állitunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő
részletfizetésekre* áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsjegy-társula-
toknak ajánlunk.
. , , SWT" Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőleg —
hirdetett kombinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérdé-
zesködésre gyors kivitel biztosittatik.
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mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
sorozat huzatott ki 1 —50 számmal, s ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
400 stb. nyereménynyel.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
utánvét mellett is eszközöltetnek.

C~§T" Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehető
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967 (9 —02)

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki.

Mi a nök legfőbb disze?
Kétségenkivül a szép, tiszta arcz. Kiktől a természet e diszt megtagadta, semmivel se

szerezhetik meg oly könnyen, mint a

L1LIACEE PARISIENNE
szépitö-szer használata által. Ezen szer rövid idő alatt a bőrt nemcsak szeplötöl, máj-
foltoktól stb. megtisztitja, hanem az arcznak fiatal frissesedet, elevenséget és élénk
rugalmasságot is kölcsönöz.— Angol- és Francziaország legmagasabb^ köreiben köz-
használatúvá lett, s nevezetesen az arcznak az a bámulatos frissesége, tisztasága, mely
Angolországban az idegent meglepi, igen sok esetben a Liliacée Parisienne használa-

tának köszönhető.
Egy tégely, mely 8—10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arezbőr

előhozására.
Egy tégely ára használati utasítással 3 ft. Pakolásért 20 kr.

Förakhely PESTÉIN: Póríi Ferencznél,
váczi-utcza,,,aranygyűrűhez", hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket.

Kakhelyek Pesten: Lueff M., Vértessi S. illatszer-kereskedések,— Thallmayer A.
4s társa, — Molnár J. váczi-utcza 20-ik szám alatt. 975 (3—12)

A marhavész és marhabetegségek ellen
mint legkitünőbb óvszernek elismert

KORNEUBURGI MARIIAPOR
valódi minőségben folyvást kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-ik sz. a., Thallilayer A. és
»í,s*'.Malt>iwer fcstv., Glatz J., Illan IU. P., Hollósy testv., Kindl és Frühwirth.
BUDÁN; a i „dvarj gyógyszertárban. —Aradon: Probst F. J., Tones és Freiberger,
— Brassóban: Heazheimer és társa Gyertyánfly és fiai, — Drbreezenben: Bignio J.,
Csanak j . t _ D e U a I 1 : Braumüller, — Eperjesen: Zsembery J., — Eszéken: DeszáthyJ.,
-- Esztergomban: Bierbrauer C. J., - Eserben: Tsehögl J., — Gyöngyösön:
Kocziánovich, _ Hassan: Novelly A., - Kolozsvártt: Wolf, — Komaromban:
Bellom A., Ziegie r é s fiai _ Mohácson: Kögl, - Nagyváradon: Janky A.. - Na*y-
Kanizsan: Feszelhofer és Rosenberg, — Pancsován: Rauschan és fiai és Gráf, —
Pozsonyban: Schartz F., Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón:
Posch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P., Mezey A., — Székesfehérvárit:
Legmann A. L., Koviícs P., — Szegeden: Aigner, — Selmeczen: Dimák, Zelenka, —
Szepesvnrallyaii: p t í s t j R _ g z o | I I O | { O n . Scheftsik Istv., — Temesvárit: Maxer
és Sailer A., Babusnik, _ Trencsénben: Kulka és Weisz, — Vaczon: Bodendorfer, —
Varazsdon: Halter F. és Koterba, Veszprémben: Lang 3. 981 (5-6)

SZABÓ FERENCZ,
gépész,

ajánlja magát mindenfele , ,

malmok épitésére,
ugymint: viz-, göz-, ló- és szélerőre,egyszersmind

ajánlja ujonnan föltalált .

buzakoptató gépeit,
melyek szakértő emberek által n legjobbaknak

ismertettek el; továbbá miedenféle

javitásokat
czélszerüen végez, s a megrendelők kivánatára

tervekkel is szolgálhat.

Gyár: 5 pacsirta-uteza 3-ik sz. a.
PESTEN. 1067(2-3)

Szaru-hulladék,
mint legjobb állati trágyázó-szer, szölö-tökék

ültetésére, Iuczerna-, répa- és kendermag-
vetésre, olcsó árért kapható:

Broche F. A. Pesten,
Hermina-tér 12. sz.

1069 (2-3)
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Helyiségnagyobbitási jelentés.

Eberling és Ádám
az uri- és korona-utcza szögletén,

A PANNÓNIÁHOZ,
«zennel tisztelettel tudatják a nagyérdemű közönséggel, hogy azon rendkivüli részvét
és bizalom következtében, melyet a t. cz. közönség részéröl ezeddig élvezni szerencsések
Toltak, azon helyzetbe tétettek, hogy raktáruk helyiségeit jóval megnagyobbítsák,
s ez által még nagyobb választékosságu raktárt állithassanak a t. cz. közönség rendel-
kezésére. Raktárunk ezelőtt, ugy most is dúsan el van látva mindennemü valódi
rumburgi, hollandi, kreaszbór- és sziléziai vásznakkal; nagy raktárt tartunk
továbbá asztaltoritékekból 6, 12, 18 és 24 személvre, vaszonzsebkendókböl, valódi
angol és franczia batisz-zseb- s törülkftasö-kendokből, vászoncsinvat- és ágyne-
mOekb&l; találhatók továbbá raktárunkban szines férfi-ing- és gazdasági kelmék,
asztal- és ágyteritok, fehér perkálok, madapolnn, baliszok és batisz-clair, angol-
shirting. zsinór- a pikét-parketok és pikétterifok, alsó-szoknyák, amerikai bor.
s más egyéb üzletünkbe vágó áruczikkek, melyeket a lehető legjutányosb áron ajánlani

ezennel szerencsénk van.

A vászonáruk valódiságaért jótállás biztosittatik.
Ajánljuk továbbá kész fehér és szines ruhanemOekkel dúsan ellátott raktá-

runkat, u. m. szines férfi-ingeket, darabját 2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr.
— 8 forintig; rumburgi vagy hollandi vászonból darabját 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft.
60 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ft. 60 kr., 8, 9, 10, 11 — 12 forintig. —
Hímzett vászon-férfi-ingeket 6, 7, 8, 9, 10, l l , 12, 13, 14, 15,16, 17 — 18 forintig a
legfinomabbakat. — Fehér chiffon vagy madapolán-férfi-ingeket 2 ft., 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 krig. — Férfi-gatyákat rumburgi
vagy kreaszvászonból, darabját 2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.,3 ft. 50 krig.

t l n l í T V o l r C7í$IYlárfl • S i l l l a n o i l n S e k rumburgi vagy kanaszvászonból
H O l g y e K . bLAlllalA. darabját 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft.,3 ft. 50 kr.,

4 ft., 4 ft. 50 kr. — 5 forintig. — Noi-ingek harokvarrással 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft.
40 kr. 6 forintig. — Nöl-ingek hurokvarrással cs himzett mellel, darabja 7 ft., 7 ft.
50 kr., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 11 — 12 forintig. — Sima női-ingek hollandi vászonból 3 ft.,
5 ft. 50 kr., 3 ft. 75 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr. 5 ftig. — Nöi ingek hollandi vászonból a
legujabb minta szerint készitve 4 ft., 4 ft. 50 kr., 4 ft. 75 kr., 5 ft., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6,
7, 8, 9, 10 forintig. 1072 (1—3)

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan fognak eszközöltetni.

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza,

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

nemü fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

20000 darabnál több férfi-ingek rnmbargl vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
3 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.

1OOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 60 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-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft.

3 ft 50 kr.
Nól Ingek rumbnrgl vászonból, simák 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 60 kr, 4 ft, 5 ft.
Noi Ingek rumburgi és hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiczi ea franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 6 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.

Fln-tngek 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 éve* 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr, 3 ft
60 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 8 ft, 3 ft 50 ft, 4 ft,4 ft 50 kr.

Szines iu-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.

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

Főraktára a legjobb 3'/i,4 és 5 róf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
darabja 2 ft 50 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 fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kivánatra bérmen-
tesen elküldetik.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
borvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vászonzsebkendók tuczatja 8 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7 ft

60 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Törölközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ftig.
Szines ágyl kanaváss vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13-16 ftig

Valoságos vászon-asztalnemű.
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

24 személyre. Legjobb minőségü kötő-czérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritok, pique és tricot-paplanokból, kávés kendőkből és

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

árj egy gyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészíttetnek.

1066 a-e) Kollárits József es fiai.

200,000 ezüst forint
a legszerencsésebb esetben csak

6 o. é. forintért.
Már folyó hó 24-én és 26-án

kezdődik a szabad F r a n k f u r t város
által felállított s biztositott legujabb

nagy pénzsorsjáték huzása.
14,800 nyeremény közt következő fő-
nyeremények találtatnak, s föltétlenül
megnyeretni fognak, u. m. 200,000,
100,000, 50,000, 30,000, 25,000,
20,000, 15,000, 12,000, 10,000

stb. forint.
Minthogy az állam ezen pénzsors-

játék egész vezetését magára vállalta,
s a számok mindegyike különbség nél-
kül a huzás folyama alatt okvetlen sor-
solás alá kerülendnek, s hivatalos sors-
huzási lajstromok által ingyért fog
igazoltatni, mi kétséget sem szenved,
hogy ez által a t. résztvevőknek min-
den tekintetben a legnagyobb előny és
biztositék nyujtatik.

A kormány pecsétjével ellátott, s az
állam által kibocsátott

1 egész eredeti sorsjegy ára 6 ft.
Fél eredeti sorsjegyé . . . . 3 ft.
Kétnegyed sorsjegyé szintén 3 ft.
Közelebbi felvilágositást a játékterv

tartalmaz, s továbbá azon rendkivüli
előnyökre, melyeknek tudása a leg-
nagyobb fontossággal jár, — az illetők
ugy fognak figyelmetessé tétetni, hogy
ha a megrendelések a pénzösszeg hoz-
zácsatolása mellett, minélelöbb s köz-
vetlen az alulírottakhoz intéztetnek.

L. Steindecker-Schlesinger,
bank- s pénzváltó-üzlete mainai Frank-

furtban.
A sorshuzási lajstromok és pénznye-

remények a történt huzás után azonnal
meg fognak küldetni. 1069 (2—7)

EPERFA.
600 darab 17 éves eperfa ez évi selyem-

termelésre bérbe kiadandó. Szó- vagy irás-
beli értesitést szerezhetni Hontmegyében,
Tás an Raizer József helybeli gazdatiszt-
nél, utolsó posta Ipolyság. 1061 (2—3)

Friss

VETŐMAGVAK,
ugymint:

Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.

Lóhere, stájer vörös.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franczia

olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcet).
Czukor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári- és 6szi-

repcze.
Tavaszi-bnza és rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Timoteuggras).
Burnótfü (Pimpinella).
Akáczfa-magvak és más magfajok.
Marhasó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj.
Angol patent-kocsi- és gépkenocs.
Féket* lábföld virágokhoz.

CF" Jó minőségben ea jutá-
nyos áron kaphatók:

Halbauer G. János
kereskedésében Pesten, király-

954 (11—0) utcza 5. sz.

Fristöltésü kescrüviz
a budai Rákóczi-ásvány-keserüsó-

forrásból.
Kapható Buda-Pest minden füszefkereskedésben s a nagyobb

tartományi városokban.
Ezen budai Rákóczi-ásvány-keserüviz, mely a kir. magyar orvosi egyetem

műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (82 lat = 7680 szemer) viz
370,773 szemer szilárd alkatrészeket tartalmaz, mely közt 154,2720 szemer kénsavas
magnesia találtatik, hogy ha tehát a kénsavas magnesia tömege jegeczesitett álla-
potban számitva kinyomatik, akkor egy bécsi font víznek tartalma 316,259, azaz
I'/Í lat 16 szemer jegeczesitett kénsavas magnesia (keserüsó). — összehasonlítván
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert
s a kereskedésbe hozott hasonnemü ásványvizekkel, — mindenesetre a budaiRákóczi-
viz a legerósb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben hasz-
nálható, melyekben a püllnai, saidschüczi s minden más egyéb hasonnemü keserű-
vizek hathatósnak bizonyultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi-forrás-
ból fölülmulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kivántatik a
gyógysiker előidézésére. r f.aCk D x t

Pest, április hóban 1865. LjOSer retei\
a budai Rákóczi-keserüforrás tulajdonosa.

1076 (1—3) Pesten, Erzsébet-tér 1. sz. a.

Társasági utazás Bécsbe
a Semeringen és Mürzzuschlagon át

egész a s t í r i a i h a t á r i g .
Egyike a legérdekesb kéjutazási vonatoknak, melyek évek óta a t. cz. utazó-

közönségnek alkalmul szolgálnak, kevés költséggel mindazon élvezetekben részesülhetni,
melyeket egy tourista magának csak szerezhet.

Ezen vonat Pestről f. évi április hó 30-án indul meg, s 200 személyre van
tervezve; az utas ez alkalommal azon kiváló kedvezményben részesittetik, hogy Bécs-
város minden nevezetességeit, intézeteit, telepitvényeit megszemlélheti, s május 1-én a
székváros ünnepélyein s különösen az oly hires prater-kocsizásnál is jelen lehet;
május 3-án következik a minden kényelemmel ellátott regényes utazás a Semering és
Mürzzuschlagon keresztül.

Ezen vállalat — ugy hiszszük — nem igényel további magasztalait; az eddig
bejegyzettek száma eléggé bizonyitják, hogy a tervezett vállalat a t. cz. közönség ohaj-
tásival találkozott. — Az ezen menetre kiadott jegyek egy egész héten át bármely
vonatra használhatók, s annak ára az oda- és visszautazásra a II. osztály 17 ft. 50 kr.,
a III. osztály l l ft. 90 kr.

Bejegyzések elfogadtatnak alulirottnál s Szemek és Mayer uraknál (ezelőtt
Medetz Jozsef,) április 19-ig, a vitelbér fele részének lefizetése mellett.

Grün S. és Grünhut,
1064 (2—2) vállalkozók, 3 korona-utcza 10-dik szám alatt.

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

Tizenkettedik évfolyam.

Pest, aprilis 23-án 1865.

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit «or ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb»
kirom«zor- vagy többszöri igtatásnil csak 7 krba számittatik.- Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg éé Altonábnn : Haaseiistein és VogJer. - M.-Frankfurtban:
•tto Mollien ét Jafger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - és Pesten : a kertéss-gazJászati OgynSkgég is. Józseftér, 14. ez. a. Bélyeg-dij, külön minden igtat&s után 30 ujkr.

A hirlapok telvék azon előkészületek
leirásával, melyek által a müvelt világ az
olasz nemzet legnagyobb költője, Dante hat-
százados születési
évfordulóját a jövő
május hó közepén
Flórenczben meg-
ünnepelni szándé-
kozik. Dante világra
szóló költöi szelle-
mének hatása régen
tulszárnyalta ha-
zája határait, az ő
müvei régen közva-
gyonná lettek; illö
tehát, hogy az egész
müvelt világ ez ün-
nepélyes alkalom-
mal a nagy szellem-
nek meghozza hó-
dolati adóját. Mint
tudjuk, az ünne-
pélyre a magyar
tud. Akadémia is
elküldi képviselő-
jét, s örömmel lát-
juk ez esetből is,
hogy a mi az áta-
lános európai mü-
veltség é r d e k e i t
mozgásba hozza, az
a mi sokáig elzárt
viszonyainkat sem
h a g y h a t j a többé
érintetlenül. S ad-
dig is, mig a flóren-
czi nagy ünnepek-
ről a részletes tu-
dósításokat s az ün-
nep hőse nagy szel-
lemének részletesb
méltánylását olvas-
hatnók, szükséges-
e k látjuk, egyelöre
a nagy férfiu életé-
nek fö mozzanatait
olvasóink emléke-
zetébe visszahozni.

Dante vagy Du-
rante az ős Alighieri
nemzetségből szár-
mazott s 1265. máj.
27-kén Flórenczben

D a n t e A l i g h i e r i .
(1265-1321.)

született. Hogy gondos nevelésben részesült,
azt életirataiból ugyan nem tudhatni, de mü-
veiből világosan kiolvasható. A költői ala-

DANTE ALIGHIERI.

kitási tehetség a költővel ugy születik, de a
tudomány a nevelés vivmánya. Hogy Dante
már fiatal korában jóval tulhaladta ismere-

teivel kortársait, ezt
' csak annak köszön-

heté, hogy kitünö
nevelésben része-
sült a szülői ház-

| ban. — A legneve-
I zetesb fordulópont

Dante életében a
szép Portinari Bea-
trice iránti hajlama
volt, mely idö foly-
tán viharos szenve-
délylyé növekedett
s csupán a virágzó
hajadon rögtöAi ha-
lála által szünt meg.
Az élet viharai ed-
zik a férfiu jelle-
mét s Dante lelke
is nagy rázkódáson
ment keresztül sze-
relme tárgyának el-
vesztése által. Meg-
sebzett szivéből fa-
kadt amaz örök
időkre szóló dalfor-
rás, mely a késő
utókort még ma is
elragadtatásba hoz-
za. Fájdalma hatá-
ros volt az őrült-
séggel, s lelke és
képzelete egész ere-
jével csüggőtt a Por-
tinari család sirbolt-
jának ama csendes
koporsóján. A nagy
szerelmet nagy fáj-
dalom követte s a
két érzelem együtt-
hatása teremte ama
költeményeket, me-
lyek még ma is Itá-
lia büszkeségét s a
müvelt világ legna-
gyobb műélvezetét
képezik. Barátai ag-
gódni kezdenek
Dante életeért, s
hogy megmentsék

17-ik szám.


