
120 Tizenkettedik évfolyam.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek"
éa minden könyvkereskedésben kaphatók, valamint Grill Károly pesti, s Nagel sé

Wischán budai könyvárusoknál:

IJ niagyar-franczia é» franczia-magyar

SZÓTÁR,
a legújabb kútfők szerint szerkesztve. Harmadik tetemesen javított és

bővített kiadás.

EIsö kötet: Franczia—magyar rész.
9IOLÉ szótara után szerkesztve.

Kis nyolczadrét (415 lap.) Fűzve 1 ft. 60 kr.

Második kötet: Magyar — franczia rész.
Irta BABOS KÁLMÁN.

jr„ Kis nyolczadrét. (515 lap.) Fűzve 1 ft. 60 kr.

IRÁLYT AN.
Különös tekintettel

a műegyetemi, kereskedelmi * reáltanodái ifju§ág
szükségleteire. _.

A legtekintélyesebb bel- és külföldi munkák nyomán.

MACUIK JÓZSEF,
a budai József-műegyetemnél a magyar nyelv és irodalom tanára.

Első füzet: Átalános és különös rész.
Nyolczadrét. (208 lap.) Ára fiO kr.

Második füzet: Kereskedelmi irály.
(308 lap.) Ára t ft. (1—3)

«- Minden ham isiin sok ellen tiltakozunk, s az
üvegek körülírását szives figyelembe venni kérjük.

Az átalánosan kedvelt s orvosilag jóváhagyott s megvizsgált

stájer növénynedv
mell- és tüdőbetegek számára.

Egy ttveg ára 8§ krajczár ansztriai prték.

Engelhofer izom- és idegessentUja*
Egy üveg ára 1 forint ansztr. érték.

Dr. Krombholz gyomor-liqueurje.
Egy üveg ára 52 krajczár ansztr. érték.

Dr.

Már csak rövid ideig tart
az abbahagyott gróf HARRACH-féle janowitzi, morvaországi és

starkenbaclű csehországi vászongyárból való

vásznak, asztalneműéit és zsebkendők

végképeni eladása,
uj árleszállítás mellett, 35—40% elengedéssel.

A vászon valódiságaért s kibátlaiiságaért és igazi
mértékért kezeskedik.

1 vég 30 röfós vászon ára most csak 9'/», 12, 14, 16, 17—19 ft.
1 vég 42 röfös vászon ára most csak 16, 18, 20, 22—25 forint a legfinomabb.
1 tuczat fehérvászon- és czérna-batisztkendö ára, most csak 1 ft. 90 kr., 3, 4, 6, 8,

10—12 ft. a legfinomabb.
Törülköző-kendő, szines vászon-kendő, asztal-kendő tuezatja — 1 asztal-készlet

(1 abrosz 6 asztalkendővel) csak 6, 8—18 ft.
Továbbá a mi hires vászon-készitményunk, mely Magyarországban legjobb és hami-

sitlannak van elismerve, s a fóuraságok és a papság által annyira kedvelt 00
és 54 röfös (kézi fonatu) vászon ára csak 26, 30, 35, 40, 50—60 ft.; az úgyne-
vezett batiszt-szövetek ára csak 65, 75—90 ft., a melyekből ezelőtt egy vég
ára 150 ft. vo!t.

C^~~ Levélbeli megbízásokat, melyeket az igazgatóság a pénz előleges beküldése
vagy postai utánvét mellett a leglelkiismeretesebben teljesít és bármely
vidékre elküld, — kéri ekként czimezni:

„An den lieinenwaaren- Ausverkauf, Freiung, Bank-
Bazár, ncbcn dem graflich Harrach'schen Palais

in Wien.*4 9 6 9 (»-6)

Brunn szájvize
Egy üveg ára 88 krajczár ansztr- érték.

(Stomaticon).
Folyvást egészen frias és legjobb minőségben kaphatók:

Török József, gyógyszerész király-utcza 7-ík szám alatt, —
Ebenführer A., Gyndele G., Gindrieh J., Hansner F. L.,
Höfler unokái. Kindl és Frühwirth, Köhler E., König \„
Oszeczky és Schieszler, Beitszam Ferencz, Szenes Eduárd7

Tobisch C, Tunner J., Vághy K., Weiss FI. uraknál.
Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór C, Brnnner G. F.,
Steden J., Prohászka és Schwarzmayer uraknál.

C3°* A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője Purgleitner J.
Grécaben kéri, hogy készitménye a kereskedésben ugyanezen nevezet
alatt előforduló gyártmányokkal fel ne cseréltessék. — Továbbá

PESTEN

BUDÁN

JAMAICA- RHUMOK.
a legfinomabb minőségtől a legolcsóbb minőségig

folyvást kaphatók:

I uclis Gusztáv és társánál
; Pesten, üorottj a-uíeza, a kereskedelmi testűlet épületében.

g g y Egy fél meszelyes próba-üvegcsék minden nemből *^j j
kiszolgáltatnak. 960 (2-6)

Alsó-Lendván : Kiss A.
Aradon : Tones és Frei-

berger.
Aszódon : Hannisch A.
Apatinban :Wény M.,Wei-

dinger S.
Aranyos -Maróthon : Sa-

masa J. B.
Almáson : Beck K.
Baánban : Sabinnoszky J.
Baján : Stern K. és Dietzl

és Michitsch St., Herzfeld
fiai.

Beregszászon : Buzáth gy.
Berettyó-Újfaluban : Sav-

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

kaS.
Beszterczén : Kelp és társa,

Dietrich és Fleischer.
Bialán : Knaus J.
Bonyhádon Beck J.,Schanta

J. B.
B.-Gyarmaton Sippler test-

vérek.
Brassóban: Jekelius gyógy-

szerész.
Csaczán : Eichwald M.
DebreczenbenRothschneck

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

Deésen : Szathmáry K.
Déván : Buchler A., ötvös.
Diákovártt : Bosniakovich.
D.-Foldvártt : Timmer K.
Esztergomban: Bierbrauer.
Egerben : Weszely gysz.
EperjesenZsemberyJ.,Papp

G. S.
Eszéken : Deszathy S., Ar-

girovich G. és Károjlovich
gyógysz.

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

novics és Boschits.
Fehértemplom (Bánátban):

Schmitz G.
FehértempIom(Erdélyben)

Barbulovics D.
Galanthán : Wallandt Tód.
Gyöngyösön Kocziánovich.
Gyulán : Császár K.
Győrött : Hergesell A.
Hadersdorfban Martinides.
Hradison: Beitl J.,GrigarP.
Högyészen : Rausz St. özv.
Hollitson : Mühlbauer.
Hold-Mezö-Vásárhelyen:

Iglón : Inderka.
Jassyban : Immervoll J. E.,

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

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

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

tsek J.
KostelniczánRadakovicsM.
Iiévan : Bolemann Ede.
Lngoson : Popovicza D.,

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

Spuller J. A.
Mitroviczan: Kerstonovits.
Mohácson : Kögl A.
M.-Óvártt : Koller Alajos.
Maros-Vásárhelyen . Fo-

garasi D.
N.-Abonyban : Lukacz.
Sí.-Becskereken : PyrraD.,

Danilovics G., Wegling és
Herschani, Schlesinger G.

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

Zerkowich W. A.
Nagy-Károlyban : Alex,

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

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

és Panthotes.
Nagy váradon Kiss S.,Röss-

ler J. K. és Rosenthal A.
Oravlczán : Pintinger J.
Orosházán : Székány Istv.
Palánkán : Karvázy A.
Pakson : Flórián J.
Pancsován: Huber J., Kran-

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

Pápán : Bermüller S.
Péterváradon : Nagy Ign.,

Andres Ferencz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Heinrici, Pisztory.
Pécsett: Berger C, Pucher

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

Pflspök-Ladányban: Haa-
gen Alajos.

Rozsnyón : Pleymann A.,
Madaras G.

Rimaszombatban Kretsch-
már.

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

Frohaska J.
Szegszárdon : Mihek J. és

Mihek N. J., Stern M.,
Noviter A.

Szepsi-Sz.-Györgyön :Vi-
tályos B.

Szegeden : HauerA.ésLaa-
sovits, Mészáros Pál.

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

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

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

quir,Hain,Schidlo F.,Fah-
ner Károly.

Tatán : Nirtit gysz.
Trencsénben : Kulka J.
T.-Kanizsán Firigyházky P.
Ujvidéken : Vidasits J. L.,

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

dovics, Fuchs János, Blum
J Joannovics J. P.

Veszprémben Frömmel H.
Váczon : Bodendorfer J.
Vuko vártt Stanits Th., Mar-

kovits B.
Zomborban : Weisz J. és

Popits István, Falcione,
HeindlhoferR., Csarsch C.

Zimonyban : Treschtfik,Jo-
annovics és Petrovics.

Z.-Egerszegen: Handler I.
865 (9-12)"Wagner. i ~

C T A stájer növénynedv fehér üvegekben árultatik, s felülről kup-
alakban végződik, s ónlemezzel, melyen (valamint az üvegeken) , Apotheke
ínm Hirschen in Gratz" és J . P. A. nyomat szemlélhető jól elzárva -
különben függvényekkel a a készítő saját neve almásával vannak ellátva.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb» ;
kiromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg ée Altonaban : Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban :
Ottó Mollirn és negpr könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gazJászát! ügynükség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

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

Hazánk legtudósabb férfiainak egyikét
mutatjuk be ez arczképben és a jelen sorok-
ban; mondhatni, azon férfiút, ki korát sok
tekintetben megelőzte. Vagy ki foglalatos-
kodott nálunk másfél század előtt a magyar
irodalom történetével Bél Mátyáson, a sze-
gény lelkészen kivül? És ki az ö uttörése
után is, egész a legújabb korig? Egyaránt
jeles volt ö, mint történettudós és mint nyel-
vész, — saját vallása és egyháza iránti nem
kevésbbé nagy érdemeit és szenvedéseit
nem is említve — méltán megérdemli tehát,
hogy a közjóra fordított e mun-
kás élettel egy kissé megismer-
kedjünk.

Született Bél Mátyás 1684.
márcz. 24. Ocsován, Zólyomme-
gyében, szegény, de tisztességes
szülőktől, kiktől első oktatást is
nyert. Ezek serdülő korában lát-
ván kitűnő tehetségeit, mások ;
okos tanácsára tudományos pá-
lyára szánták, s elöljáróban is Lo- ^
sonczra küldték, hol Bulyovszky --
Ferencz tanintézetet állított volt :
nemes ifjak számára. Itteni ta-
nulása alatt szülőit a halál el-
ragadván, ezután sok kellemet-
lenséggel kellett küzdenie. Tanu-
lását Káinon folytatván, itt be-
tegsége kényszerité szülőhelyére
visszatérni. Felgyógyulván, két
évig Alsó-Sztregován tanult, hon-
nan 11 éves korában Besztercze-
bányára ment, s ott másfél évet
töltött.

Ekkor a pozsonyi főiskola
tanítványa lett, honnan 1700-ban
a magyar nyelv kedveért Vesz-
prémbe, innen egy év múlva
Pápára, később ismét Besztercze-
bányára költözött. Ez utóbbi
helyen a jeles Burius és Pilárik
János vezetése alatt valamint
átalában a tudományokban, ugy
különösen a keleti nyelvekben kitűnő elő-
menetelt tett.

Midőn 1704-ben Beszterczebányát Rá-
kóczy hadai elfoglalták, tanulmányai befeje-
zése végett Németországba, névszerint Hal-
iéba ment. — A bölcsészetben, hittanban,
egyháztörténetben s a héber és görög nyel-

B é l M á t y á s .
(1684-1749.)

vekben való jártassága itt is figyelmet éb-
resztvén, a hallei árvaház tanítójának alkal-
maztaték. E mellett elvégezvén egyetemi
tanulmányait, csaknem egyszerre hivták meg
Beszterczebányára és Ostírieslandba. A ha-
zaszeretet az első meghívás elfogadására
birta.

Miután tehát a külföldön négy évet töl-
tött volna, Berlinen és Boroszlón keresztül,
hol több tudós férfiúval ismerkedett meg,
Beszterczebányára ért. így lett itt tanár és
egyszersmind segédlelkész, ez utóbbi hiva-

B É L M Á T Y Á S .
(Kupeczky egykorú rézmetszvénye után.)

tálra Pilárik István, selmeczi lelkész és su-
perintendens által fölavatva. Nemsokára
rendes lelkésznek választatott, megtartván^ a
mellett az iskolai igazgatóságot. Midőn pedig
a beszterczebányai evangélikusoktól a temp-
lomot elvették, egyedül az utóbbi hivatalt
viselte. Heister előtt öt is bevádolták ellen-

ségei, de ártatlansága kiderülvén, szabadon
bocsáttatott. Azonban a vártemplom elvétele
s az ellene emelt vádak itteni tartózkodását
nem mutatván tanácsosnak, még azon évben
(1714) szívesen fogadta a pozsonyi egyház
meghívását az ottani főiskolai igazgatóságra.
Székfoglaló beszédében ,,de ludo bene ac
prudenter instituendo aperiundoque1' érte-
kezett. Két év múlva Selmecz óhajtotta őt
első német lelkésznek megnyerni; minthogy
azonban a pozsonyi egyház is, valamely lel-
készi állomás megürülése esetére, hasonló

ajánlattal tisztelte meg, ott ma-
radt. És 1719-ben csakugyan
pozsonyi lelkész lett, mely hiva-
talában 30 évig áldásdusan mű-
ködött, mig 1749. aug. 29-én,
65 éves korában meghalt.

Hoványi ekkép jellemzi őt:
„Középtermet, kissé vékony test,
de munkaviselésre elég erős,
hosszúkás arcz, széles homlok,
sas orr, kellemes hang, éles szem.
Lelkületére nézve pedig tiszta, a
legszelídebb erkölcsü, szerencsé-
ben nyájasság, balsorsban állha-
tatosság volt rajta látható."

Érdemeit a külföld is elis-
merte és méltányolta; mert Lon-
don, Berlin, Olmütz a tudományok
társaságába tiszteletbeli tagul
választá. Moser János, Jakab és
Buderus Kereszt. Gottlieb pedig
az általok irt tudósok életrajz-
gyűjteményében igen hizelgöleg
emlékeznek meg Belünkről. Far-
kas György következő évverset
irta halálára:

CLarVs In arte BeeL Matthlas Vlr
reVerenDVs

eXVtVs Vita regna beata tenet.
Irt magyar, német és latin

nyelven. Munkáinak hosszú sorát
a szűk tér nem engedi közölni.
Előttünk 22-nek czime fekszik.

Mi csak a hazai történelemre és
földleírásra vonatkozókat emiitjük meg'
Ilyenek:

De vetere litteratura hunno-scythica.
Lipcse 1718. Ebben azt bizonyítja, hogy a
hunoknak és a magyaroknak, midőn e ha-
zába jöttek, saját, a többi európaiaktól

Újság 1865. évi folyamából teljes számú példányok folyvást kaphatók.

11-ik szám.

Pest, márczius 12-én 1865.
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térő betűik voltak, melyekkel, keleti szokás
szerint, jobbról balfelé írtak.

Hungáriáé antiquae et novaeprodromus.
Norimb. 1723.

Adparatus ad históriára Hungáriáé- Po-
sony 1735. Több történelmi becses munká-
kat foglal magában péld. Oláh Miklós Hun-
gáriáját, Calanus Atilláját stb.

(kompendium Hungáriáé geographicum.
4-ik kiadás Posony 1792.

Legnevezetesebb munkája: Notitia Hun-
gariae novae historico-geographica. Bécs
1735 — 1742. négy vastag kötet képekkel és
földabroszokkal, ajánlva III. Károly király-
nak és Mária Terézia királynőnek. Magában
foglalja: Posony, Thurócz, Zólyom, Liptó,
Pest-Pilis ;és Solt, Nógrád, Bars, Nyitra és
Hont megyék kimerítő leírását. A többi
megye leírása is meg volt nála kéziratban,
de annak kiadatásában megakadályozta a
halál. A kéziratokat Batthyányi prímás vette
meg az özvegytől s azok állítólag most is az
esztergomi könyvtárban őriztetnek.

Végre — mellőzve a többieket, — meg-
említjük még magyar nyelvtanát, mely
Pozsonyban 1728. következő czim alatt je-
lent meg: „Der ungarische Sprachmeister,
oder kurze Anweisung zu der edlen ungari-
schen Sprache."

A XVIII-ik század oly sok és jeles törté-
netbuvárt adott hazánknak, hogy azt honi,
— akkor latin — irodalmunk szempontjából
méltán a történetbuvárok századj ának ne-
vezhetjük.

Bél Mátyás, — lehet mondani, — a ha-
zai történetírók úttörője volt. ő nem irta
meg ugyan hazánk rendszeres történelmét,
de ahhoz szolgáló, oly maradandó becsü ok-
mányokat adott ki, hogy ki a honi történe-
lem írására adja magát, az az ö munkáit
nem nélkülözheti. Bámulatra ragadja az em-
bert azon tevékenység, melyet, a pozsonyi
tanársággal és lelkészséggel járt sok elfog-
laltatása mellett is, e téren kifejtett; azon
hangyaszorgalom, melylyel a hazai törté-
nelemre vonatkozó okmányokat kutatta és
gyűjtötte; azon buzgóság, melylyel a jele-
sebb elméket a vele való összemüködésre
serkenteni tudta. Neki a birodalom minden
vidékén voltak levelezői és munkatársai,
például: Késmárkon Buchholtz, Bohus, és
Milleter, Iglón Jóni, Komáromban Neuhold,
Nógrádban Mikovini, Gömörben Bácsme-
gyei, Bécsben Schwandtner. Erdemeit mél-
tányolta a haza és a külföld. III. Károly
király nemesi oklevéllel tisztelte meg; az
olmützi, berlini és londoni tudóstársaságok
tiszt, tagjokul választották.

Fia volt Bél Károly András lipcsei tanár,
az „Acta eruditorum" szerkesztője, s szám-
talan apróbb történelmi értekezés szer-
zője; unokája pedig Schröckh Mátyás, vit-
tenbergai tanár és a legjelesebb némethoni
történetírók egyike. Ezek ketten, mint egy
láng a másikon, az ö lelkén gyultak meg.

Sirja helyét aligha sikeretlenül nem ke-
resnőkPozsonyban; azonban emlékezete már-
vány nélkül is fenmarad munkáiban. Árcz-
képét az egykorú hires Kupeczky rézmet-
szete után közöljük. Sz. & H.

Magyar-tót népdalok.
Forditá Lehoczky Tivadar. *)

I.

II.

Nagy ütközet történt
István idejében,
Párja nem lesz többé
Soha ez életben.
Történt ez ütközet
Magyarország földén,
A vad pagányokkal
Tótok megütközvén.

E csata vivatott
Ös Esztergám mellett,
A Garam fél medrét
Piros vér festé meg.
Piros vér folydogált
A szőke Dunába:
Az átkozott pogányt
A keresztyén vágta.

HejBelgrád,hejBelgrád,
Török erőssége;
Nem egy bús anyának
Porlik ott reménye.

Kit levágának, kit
Meglő völdözének,
Kit meg bősz paripák
Halálra tépének!

III.
Völgy ölén a szellő
Csendesen lengedez,
Az én ifjú korom
Perczenként tünedez.
Viruló életem

Foly mint hegyi patak!
Hej a patak vize
Soha ki nem apad,
De ifjúságomnak
Vége gyorsan szakad!

IV.
Savanyu, savanyu, savanyuvizecske,
Megfájul a fejem, ha iszom belőle.
Megfájul a fejem és a szivem fele,
Miattad lelkecském, szép, kis hamvas gerle!

Sebes patak ömlik B e sz te r c z e b á nyá ná l ,
Hogy nem kellek neki, megvallá a kis lyány;
Ha nem kellek neki, maradjon magának,
Találok még egy mást, kedvemre valónak.

V.
Fakó az én lovam,
Büszkén hordoz engem;
Erdőn, völgyeken át
Jéghideg dereken.

Volt nekem czinegém,
Eltörte a lábát.
Nyújtson egy kis vizet,
Megkérem babámat.

Volt nekem, mint a láng,
Oly meleg szeretőm:
De megcsalt, a szivét
Verje meg teremtőm!

VI,
A patakban, a folyamban
Úszkál ludsereg,
Vedd kedvesem karabélyod,
Lőj nekem egyet.

En szegényeket nem bántom,
Hisz jól ismerem;
Zsuzöikám libái azok
S ő a kedvesem!

VII.
Kis ágra szállt a legyecske,
Lerázta a virágot;
Mért zártad el én előlem,
Kedvesem, a világot?

En nem zártam el világod,
Te magad zártad azt el;
En szabadon rendelkezem
Híven érző szivemmel.
Egynek tártam fel keblemet,
Másik ezen kesergett;
Harmadik majd belehalt s igy
Kinek tegyek eleget?

Negyedik ül asztal megett,
Mint a rózsa bimbaja:
Ha szűm tőle megtagadnám,
Elfutna a világba!

«) Mutatványul munkában levő gyűjteményemből.

Esik eső, esik
Harmat permetezik,
Hej a szerelemben,
Egy lyányka se bizzék.

VIII.
Én is biztam egyszer
Forró szerelmemben,
De hamar beláttam,
Hogy rászedett engem..

Fujdogál a szellő,
Zúg a zöld völgyön át,
Az én szivemben is
Éleszti a szikrát!

IX.
Széles az árok, sebes a patak
Itasd meg, kis rózsám, a lovamat.
Biz én nem itatom,
Félek tőle nagyon.
Még én kicsi vagyok.

Szilaj a te lovad s engedetlen,
Patkóival megrughatna engem;
Tán fel se serdülnék,
Férjhez nem mehetnék,
Itt a szép hegyeken.

X.
A forrásnál állott,
Egy pávát itatott;
Kérlek, mondd meg csak, mondd,
Kedves kis galambom,
Ki leánya vagy te?

Én azt nem mondhatom,
Mert magam sem tudom,
•lőj el este hozzám,
Megkérdem majd anyám,
S szívesen megmondom.
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A jurátns-világból.
Novella.

Irta PÁLFFY ALBERT.
(Folytatás.)

VII.
A debreczeni diáknak, mint jurátusnak,

szerencséje meg volt alapítva. Köszálon
nyugvó biztos pálya mosolygott feléje. Ba-
rátja kedvezéséből gondtalan napokat élt:
volt csinos öltözéke, meglehetős szállása,
szájában finom szentandrási szivar füstöl-
gött. Két váltó krajczárba került darabja,
s ez nagy lukszus volt azon időben, a midőn
a piaczon négy garason kelt a debreczeni
dohány foutja, a szivar százát pedig, egy
ezüst húszasért utón útfélen kinálgaták. A
szép-utczai nagy ütközet megnyerését áta-
lában az ifjú Szikra Pál lángeszének s vezéri
számító tehetségének tulajdonították. Egy
pár szemes táblabiró már tudakolni is kezdte:
vájjon hol, melyik megyében fog letelepedni
ezen nagybecsü talentum, mely mint kor-
tesvezér, egykor csodákat fog végbevinni.

Különösen pedig a nemes ifjúság adá
meg hódolatát a valódi érdemnek. Kezdte
az ifjú észrevenni, hogy népszerűsége a Pill-
waxban óriási léptekkel halad előre; min-
denki kereste barátságát és ismeretségét;
ha a kávéházba lépett, mindenfelöl hango-
san üdvözölték; száz torokból hangzott fe-
léje a: „Szervusz Palkó!" kiáltás; társai
megelőzőleg álltak félre, hogy utat engedje-
nek a nap hősének; rendesen a kávéházi
pénztár előtt álló mahagóni asztal mellett
foglalt helyet; nevezetes négyszög öl a haza
területéből, mert itt főzték az ország szá-
mára a közvélemény nevű ételt; ha itt va-
lami hír becsapott, olyan volt, mint csendes
tóba vetett kő, mely felveri a habot, s a
gyűrűket elhajtja a távol pontokig.

Hány ifjú irigylette sorsát! Azonban
ugy vagyunk e siralom völgyében, hogy a
kiket a világ legboldogabb teremtmények-
nek tart, azok szivét már rágja valamely
titkos bu, s nem engedi helyzete örömeit
teli poharakkal szürcsölni. Épen ilyen álla-
potban fetrengett vitéz hazánkfia Szikra
Pál uram, mert mielőtt vaktában neki ro-
hant volna a dicsőség pályájának, már horda
keblében azon vérző sebet, mely mint ter-
jedő méreg átfutotta egész valóját. .

A közönséges ember nyelvén ez annyit
tett, hogy szegény Palkó nyakig esett a sze-
relem rabságába. A szőke, kékszemü Málcsi,
a kivel az utóbbi nagy vacsora alatt alig
szólott egyet kettőt, de a ki érette oly édes-
deden törte a magyar nyelvet, a midőn a
szemközt ülőkkel beszélgetett, elrabolta szi-
vét. Nem első eset, hogy valaki tudtán kivül,
ily rablás bűnét kövesse el:

Nemsokára még izgatóbb megpróbálta-
tásokon kellé keresztülmennie. _ Egy szép
reggel ugyanis találkozik barátjával, Sán-
dorral, ki is igy szól hozzá.

— Fiu! ugy veszem észre, nagyon őszre
kezd fordulni az idö, maholnap vége a nyár-
nak. Mindjárt kilenczet ver az óra; indul a
gőzös; talán jó volna délig egy kis kirándu-
lás a császárfürdőbe.

— Nem a legroszabb gondolat: ha ugy
tetszik, menjünk.

A kisebb fajta gőzösök körülbelől ezen
időben kezdték meg járásukat a két főváros
között. Az újság ingere sok embert csalt a
födélzetre, azonban akkor még Pestnek nem

volt oly élvvágyó közönsége, mint ma. Bő-
ven költők, tékozlók akkor is voltak elegen,
de a tömeg még nem esett igy a könnyel-
műség rabigájába. A ki a reggelinél felvál-
tatott egy húszast, még ebédelni is akart
abból, a mit visszakapott. Még távol volt
azon kór, melyben a hova csak nézünk, min-
den egy forintos bankjegyünkbe kerül.
Ugyancsak szemet meresztettünk azon em-
berre, a ki a vendéglőben egy húszasból nem
tudott megebédelni. Ugyan hol, és mit kel-
lene a mai világban ennünk, ha harmincz-
három krajczárnál többet nem akarnánk
ebédünkre költeni? Bizonyára a mostani
papírpénz okozza, hogy oly pazarlók és vesz-
tegetők lettünk. Gyermekkorunkban, a gaz-
dag emberekről szokták mondani: „Annyi
pénze van, hogy akár kanállal egye az ezüs-
töt." Ez ma már megtörténik szegényebb
emberen is. A pesti „vigardá"-ban ez idén
egy forint volt az özpecsenye adagja, s
nem volt a csonton több hus, mint a meny-
nyit, három ezüst húszas nyomna! Aztán
maradjon pénzünk jó dolgokra, ha tiszta
ezüst értékű pecsenyéket kell ennünk!

Épen harmadszor csengettek, a midőn
ifjaink a hajóra léptek. A gép füttyentett,
a kerekek forogni kezdtek, s a hajó meg-
indult.

_ A két vidám ficzkó karonfogva hatolt a
hajó kormánya felé, nézegetvén jobbra és
balra, nem találnának-e véletlenül valamely
czimborájokra ?

Egyszerre Sándor urfi ajkai örömmo-
solyra nyílnak, Palkóban pedig megáll a
lelekzet, elhalványul s csaknem ájultán
rogy le.

Halberhuberné asszonyom ő nagysága
(jobban mondva: ö szélessége) ült a hajó
szélét követő lóczákon, mellette leányai;
szemközt még más ismerősök is. Palkó oly
zavarba jött, hogy kedve lett volna a Dunába
Ugrani, s átúszni a túlsó partra, azonban
maga sem tudta, mint történt, barátja rán-
tott egyet karján s mindketten a hölgyek
közé telepedtek.

A dúsgazdag asszonyság, mintha elpirult
volna azon, hogy az ifjak őt ily szükségtelen
pazarláson tetten kapják. Mindjárt megje- ,
gyezte, hogy ma szeptember tizenötödike, j
Hildegarde napja, s legidősb leányának neve
napja lévén, az ünnep tiszteletére rendezték
ezen kis kirándulást. Sándor urfi hallotta is,
nem is ezen mentséget, s aztán szive király-
néjához fordult, azon lényhez, kinek nevét
épen most hallottuk először, de a kinek évei i
számát már annyiszor ismételtük, hogy a j

azivarat kivetette a háborgó habok közé, s
húsz évet szívesen oda adna életéből, ha
eszébe jutna valami okos dolog, a miről be-
szelni kezdhetne.

Nem igy Sándor urfi, a ki sehol sem volt
inkább otthon és elemében, mint a lágy
selyem viganók tőszomszédságában.

Még el sem helyezkedett jóformán s már
oda sugá bájos szomszédnéjának :

— Oh miért nincs ma az idei szeptember
!5-ke helyett a három év múlva bekövetkező
april 30-ka!

Es miért épen a nap, Herr von Ka-
rancsy? __ i^rdé Hildegarde kisasszony.

Szabad őszintén válaszolnom ?
, Z], S a k bátran uram; mindi
becsültem a z Ö 8 z i n t e 8 é g e t >

•g nagyra

megengedi, azonnal elmondom,
mino gondolat rohant meg azon pillanatban
a midőn n a g y s á d a t m e ^ á t t a m
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eszembe, ha ma már nagykorú volnék,í már
vagy három ápnl 30-ával idősebb lehetnék,
aztán az a háromszázezer forintom, a mit |

Korefka bátyám zsugorgat számomra, itt
volna egy rakáson, csupa ezresekben a kabá-
tom zsebében, vagyonom felét azonnal oda
nyomnán a hajóskapitány markába.

— Oda adná a hajóskapitánynak?
— Igen. Azt mondanám neki : Itt van

százötvenezer forint, az elég Lesz önnek egész
életére, a másik fele pedig maradjon nekem:
hanem rögtön, minden tétova és meggondo-
lás nélkül fordítsa meg a hajót, tüzeltessen
a katlan megrepedéseig, fussunk, menekül-
jünk, szökjünk, és meg sem álljunk a török
határokig, mert ime itt van velem szivem
imádott angyala, a kit a zsarnok szülék
megtagadnak tőlem, de a ki nélkül nem él-
hetek, és a kit csak ugy tehetek sajátommá,
ha elviszem, elrablóm és elhurczolom oda, a
hol engem senki sem ismer, tőlem számot
nem kérnek, s életem minden perczét egye-
dül azon lénynek szentelhetem, kit az őrülé-
sig imádok.

Hildegarde kisasszony már ismerte az
ifjú tulságait, de az ily hirtelen fellobbanó
szalmatüz egészen uj volt előtte. A vallo-
mást komolyan nem vehette, de volt a leány-
ban annyi hiúság is, hogy nem talált a sza-
vakban teljes képtelenséget

Annál inkább megbotránkozott a beszéd
vakmerősége fölött egy ötven év körül járó
széles állu, lapos orrú, kis püfők ember, a
ki szemközt a hölgyekkel egy odarántott
tábori széken ült. Ezen atyánkfia oly moz
dulatot tőn, mintha mellénye zsebéből a
bicskát keresné elő, hogy azonnal felhasitsa
vele a hasát az arczátlan tolakodónak.

Hildegarde kisasszonyon volt a sor, hogy
közbeléptével a fenyegető veszedelmet elhá-
rítsa. És az ifjú felé fordulva monda:

— Azt hiszem, a Herr von Karancsy
még nem ismeri ezen urat (megmondta a
nevét is) kivel épen azon napon váltottunk
gyűrűt, melyben kegyedhez és igen tisztelt
barátjához szerény házunknál, szerencsénk
volt.

— Ah! — válaszolt az ifjú — ezen ur a
kisasszony jegyese?

Többet nem tudott szólni. Ember még
ily hirtelen nem zuhant le képzelt mennyor-
szágából. Szeme a határtalan távol felé me-
redt el, karjait egybefüzte, hátát a hajó
karfájára támasztotta. Épen mint a ki várja,
hogy mindjárt megüti a guta, vagy legalább
elájul, s aztán óvatosságból ugy helyezkedik
el, hogy hanyattesvén, agyon ne verje ma-
gát fetrengésében.

Azonban a természettől sokkal nagyobb
lelki és testi erővel volt megáldva, mint
maga is hitte volna. Szörnyű csodálkozá-
sára, feje egyátalában nem kezdett széde-
legni, a görcsök rohamait sem érzék szive
gyökere körül szilaj játékra gyűlni, sőt felo-
csúdván leveretségéből elég ereje volt, fejét
balra, a mama felé fordítani, s kezével a
pesti puszta partok felé mutatva, azon nem-
zetgazdászati fejtegetésbe bocsátkozott, hogy
Pest városa, ha jó idők járnak rá, Londonná,
Parissá akarná magát kinőni, ezer évig sem
szenvedhet a szükséges tér hiányában, inig
felépül Soroksártól Újpestig, vagy épen
Dömsödtől Váczig.

A hölgyrablási merénylet, a kapitány
megvesztegetése, s a gőzhajónak Belgrád
felé fordítása által nem sikerült ugyan, de
a nem mindennapi ötletből mégis származott
valami jó is.

Tudniillik, ama nagyreményű ifjú, Szikra
Pál uram, a ki még most is mindig azon
gondolkozott: vájjon miféle tárgyat rántson
elő, melyről sok szépet, bölcset, okosat és
leányok előtt mulattatót mondhasson el, hir-
telen felkapá a barátjától elejtett fonalat, s
Málcsi kisasszony felé fordulva, ahhozértők j

i módjára bebizonyitá, miszerint az ily terv
' kivitele épen nem tartoznék a lehetlenségek
közé; mert a gyorsan neki iramodó hajót
különösen lefelé, a merre a viz foly, vál-
tott lovakkal sem lehet utolérni, aztán ha
utolérnék is, ki tudná kifogni a Duna med-
rének közepéből? Más gőzöst is hiába kül-
denének utána, mert mig híre menne a do-
lognak, míg határozna az igazgatóság, rnig
befütenék a katlant, addig a megszökött gő-
zös mérföldeket haladt már előre.

Még más bővebb részletekre is kiterjesz-
kedett.

— Nagysád talán ellenvetné, hogy ily
esetben a mulatni összegyűlt közönség el-
lenszegülne, felkelne, botra kapna, s igy a
hűtlen, megvesztegetett s fellázadt kapitányt
a Dunába dobná: végre pedig a kormányost
állítván helyébe, a gőzöst visszatereltetné
rendeltetése helyére. Admitto minorem, dis-
tinguo majorem; absolute nego consequen-
tiam. Nagysád mesterkélt syllogismusa egé-
szen képtelen sophismákon alapszik. Igaz,
hogy a császárfürdőbe szándékozó közönség
ellenszegülne, de az ellenállás nem egyedül
a kapitány személyére szorítkoznék. A kor-
mányos, a gépész, a fűtök, a legénység bizo-
nyosan zászlónk alá sietne s azon ifjú, akitől
a megvesztegetés eredetét vette, valamint én
is, a ki testi lelki barátja vagyok, megmu-
tatnók, hogy ma is ugyanazon bátor férfiak
vagyunk, a kik a múlt hetekben a szép-utczai

I fáklyás zenét vitézül szétvertük. Aztán meg,
' mihelyt tul volnánk a veszedelmen, örömest
partraszállitanók a velünk Belgrádig utazni
nem akarókat; a gőzhajó-társaság sem szen-
vedne kárt, mert hiszen hajóját ugy sem
vinnők magunkkal a szárazföldre; néhány
napi kárát pedig készséggel megtéritenök.

Málcsika kíváncsisággal nézett a tüzbe
jött ifjúra. Tudta róla, hogy elsőrangú zon-

i goramüvész, hogy tanulmányai alatt szer-
I zett megszokásból bárkit is megkorrigál, ha
hibát ejt a német nyelven, a szép-utczai fé-
nyes diadal férfiúi bátorságának és méltó
hirt szerzett: de a mit most kellé hallania,
komolyan figyelmezteté őt, hogy vakmerő
és veszedelmes ember talált melléje ülni.
Szerencsére : a mire Sándor urfinak, ily eset-
ben, legnagyobb szüksége lett volna, tudni-
illik a háromszázezer forintra, azt majd még
csak három év múlva kapja kezébe, addig
bizonyosan megjön az esze is!

Csengettek s a hajó kikötött a császár-
fürdő előtt. Szikra Pál arczárói ragyogó
diadalsugarak özönlöttek. Sok mindenféle
megpróbáltatást állott már ki életében;
examenjeiben nem 'zavarta meg az esperes
és a főgondnok ő méltósága jelenléte; legá-
tus korában hiba nélkül mondta fel szónok-
latát; remélte, hogy a czenzurán a legfoga-
sabb kérdéseket is kettévágandja : de ma
önmagát multa felül.

Minden gyakorlat, minden előkészület
nélkül, egyszerre csak kurizálni merészke-
dett egy kényes nevelésü pesti kisasszony-
nak! Többet tett: még értésére is adta, hogy
érte nagy dolgokat képes volna elkövetni;
szive pedig oly tiszta szerelmi lángtól ég,
hogy megvetvén a pesti három emeletes ház
harmadrészét s a kisasszonyra néző más
örökséget, kész volna birásáért élte fogytáig
valami szalmás kunyhóban nyomorogni s
kenyerét idegen, sőt pogány földön durva
munkával keresni meg.

Mindez nem volt ugyan előbbi beszédé-
ben világos szóval beleszőve, de oly elmés
fiatal leánykának, mint Málcsi kisasszony,
1ehetlen volt meg nem értenie.

(Vége kOvetk.)
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A faddi uj r. kath. templom.
(Tolnamegyében.)

Sokszor hallottuk, különösen idegenektől,
azon vádat, hogy a magyar népnek nincs műizlése,
az épületek külső csinosításával semmit sem gon-
dol, az iskolára 8 templomra csak akkor költ vala-
mit, ha a felsőbbség arra kényszeríti.

Ezen rágalmat a faddi katholikus község
fényesen megczáfolta, mert uj templomot s uj
iskolaházat építtetett, nagyobb részt saját költsé-
gén, pedig senkitől nem kényszerítve. Ezen ma-
gyar község megmutatta, hogy műizlése is van,
mert a több benyújtott terv közt a legszebbiket,
noha a legdrágábbat választotta. — Múlt évi
nov. 23-án lett fölszentelve a góth izlésü, majd-
nem 45 ezer forintba került faddi uj templom,
melynek párja messze vidéken nem található s a
műértők figyelmére nagyon is méltó.

Csak jó vezetőre van szüksége népünknek s
nem riad vissza az áldozattól. Ilyen vezetőket a
faddi nép ifj.Bartal György, Bocsor
Antal, Üdvardy János urakban volt
szerencsés bírhatni.

A fölszentelési szertartást mélt. -
Daróczy Zsigmond, pécsi kanokok
s püspöki helyettes végezte. Nem
is kell említenünk, hogy magyar
szokás szerint a szertartást fényes
lakoma követte, melyben szebbnél
szebb felköszöntések nem hiányoz-
tak.

Ide mellékelve közöljük e csi-
nos templom rajzát; s a faddi la-

' kosság megérdemli, hogy vallásos
érzelme, áldozatkészsége s jó iz-
lése távol vidéken is ismertessék s
méltányoltassék.

Különben Fadd helység Tolna-
megyében fekszik; lakosai magya-
rok, kik leginkább dohánytermesz-
téssel foglalkoznak s az ebből nyert
pénzen épült a templom és iskola
is. A község lelke az itt lakó s
köztiszteletben részesülő volt or-
szággyűlési képviselő, ifj. Bartal
György. , R. N.

Nero császár, mint színész.
Napjainkban divat, mentegetni

azokat, kiket a történet elitélt; igy
a legnagyobb zsarnokok is megta-
lálják védőjöket; de nehéz a hollót
fehérre mosni. S ha a nemrég múlt-
ban is akadtak önkényük szerint
kormánykodó fejedelmek, mégis a
római történet különösen gazdag
oly császárokban, kik inkább őrül-
tek házába, mint trónra valók lettek
volna. Tiberius, Caligula, Nero,
minden szépitgetés daczára, örökké
azok közé fognak tartozni, kiknek
emlékét borzalommal emliti a világ.

Az ó-kor zsarnokai közöttNero
foglalja el az első helyet, kinek ke-
gyetlenségeit nem czélunk e helyen
fölsorolni, de a kik előtt tudva
nincs, fölhozzuk, hogy Nerot mint
tekintélyes színészt is emlegetik. A
művészet még a legfásultabb keb-
lekre is megteszi hatását.Nero ural-
kodása végéig nagy előszeretettel emlegette a
színészetet, s bár lett volna inkább színész mint
császár, legalább akkor nem panaszkodhadott
volna a világ, hogy hivatását eltévesztette.

Többször föllépett a szekérversenyeken, de
különösen a színkörben, s a korcs római nép, mint
képünk mutatja, aljas hizelgésből egész a kifá-
radásig tapsolt a középszerű színésznek, mert
hihetőleg előbbi példák után tapasztalásból tudta,
hogy csöndesen maradni nem volna tanácsos.

Szinészi tehetségének legnagyobb bizonyíté-
kát mégis nem a szinkörben, hanem a trónon
adta. Ugyanis Kómát f ölgyujtatván, el tudta hi-
tetni, hogy az a keresztyének műve volt, kik ezért a
legborzasztóbb üldöztetéseknek voltak kitéve, míg
a gonosz császár lanttal kezében, diadalmenettel
vonult végig a füstölgő város romjai között. Ak-
kor joggal elmondhatta magárój: „Nagy szinész
veszett el bennem."

A f é n y k é p é s z e t .
(Photographia).

(Vége.)

IV.
Az ajabb fényképészet mpj?alapi*as».

Miután az első lendület már meg volt adva,
s az ut, mely czélhoz vezethet, úgyszólván ki volt
jelölve: épen nem hiányoztak kutató elmék, kik
nem kiméivé semmi fáradságot, jól irányzott ki-
sérleteik által iparkodtak a kérdéses tárgyat tö-
kéletesebbé, 8 mellette egyszerűvé tenni. Ilyen
volt többi között Talbot angol is, ki ugyanazon
időben, mint Daguerre, tette közzé tanulmányait,
de kiviteli módja elütött ez utóbbiétól. Talbot
ugyanis Wedgewood és Davy útmutatása szerint,
papírra készité képeit.

Eljárása lényegileg ebben állt. O fehér pa-
pirt tett ezüstsók segélyével érzékenynyé, s ezt
tette ki a sötét kamrába a fény behatásának, mi-
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kény alsó lapra, még pedig oly módon, hogy a
hol a nemleges kép fehér volt, ott a fény gyorsan
áthatván, az alsó lapot ugyanoly térimén megfe-
ketitette; a nemleges kép fekete részein pedig
ugyanannyi idő alatt nem volt képes áthatni, s
igy az alatta levő lap azon helyeken fehér maradt.

Ebből könnyű átlátni, miszerint ha a nemle-
ges kép szinváltozatra nézve teljes ellentéte volt
az eredetinek: ugy a most nyert kép (ellentéte
lévén ez a nemlegesnek) az eredetivel egészen
öszhangzó leend, vagyis a mi az eredetiben fehér
volt, itt is fehér, a mi pedig fekete volt, itt is fekete
leend. Az ilyen képet, mely az eredetivel szinrajz-
ban megegyez, tevőlegesnek (positiv) szoktuk mon-
dani. Talbot a fölös ezüst-sót a tevőleges képről
szintén mint a nemlegesről oldószer segélyével
távolitotta el; azt pedig, hogy a fény gyorsabban
hasson át a nemleges képen, az által eszközlé,
hogy az utóbbit viaszszal b^voná, s igy az egé-
szet áttetszőbbé tette

A leirt eljárás valóban egyszerű, és csodálni
| lehet, hogy oly jeles vegyészek, mint Wedgewood

és Divy kieresztek kezökből a fo-
nalat, melynek végét elég szeren-
cse en megtalálták. Talbot volt az,
ki az elejtett fonalat ujolag föl-
vette, s ennek útmutatása folytán
megalapitá az ujabb fényképészet
elméletét. Talbot tehát méltán ne-
vezhető a jelenlegi fényképészet *
atyjának, 8 minthogy az átaláno8
elnevezés helyett (photographia) az
ő nevéről is szoktuk ezen szép talál-
mányt elnevezni. (Talbotypia, vagy-
is szoros értelemben vett photo-
graphia).

A mint láttuk, Talbot eljárá-
sában mintegy sarkalatos pontot
képez az, hogy ő két képet ké-
szit, t. i. nemlegest és tevőlegest; és
már ebből is kivehető ezen uj
mód előnye, mely abban áll, hogy
egy nemleges képről akárhány te-
vőlegest készithetek; mig ellenben
Daguerrénél minden egyes kiállí-
tandó képért külön le kellett a le-
veendő személynek ülnie.

De ezenkívül még más körül-
mények is ajánlják Talbot képeit.
Igy lehet azokat bármely irányból
látni; a hozzájok kivántató papir
sokkal olcsóbb, mint Daguerre
ezüstözött rézlapjai, s végre nem
kell a veszedelmes iblany- és hi-
ganygőzökkel dolgozni.

Ily ajánló körülmények mel-
lett nem lehet csodálni, ha Talbot
csaknem teljesen leszoritá Daguer-
rét a közfigyelem és érdekeltség
teréről; nem lehet továbbá azt sem
csodálni, hogy még a nevezett fran-
czia fényképész módjának alig akart
nevezetesebb tökélyesitője: addig
az angol Talbot kezdeményezése
igen is bő anyagot szolgáltatott a
hírnevesebb szakértők további ku-
tatásainak. — Lássuk tehát, miként
emelkedett a fényképészet Talbotnt-
mutatása folytán jelen szinvonalára.

A faddi uj r. kath. templom. (Tolnamegyében.)

nek következtében kapott is képet, ámde mint
fönnebb Wedgewood és Davy-nál említettük
nemlegest, melyet használni természetesen még
nem lehetett, minthogy az eredeti tárgynak színei
itt teljesen meg voltak fordítva, s így a képre rá-
ismerni nem lehetett. De ez Talbotot nem za-
varta meg, mint azt azonnal látni fogjuk. — Azt
pedig, hogy a már kész nemleges kép a világos-
ságra hozva, el ne tűnjék, ugy eszközlé, hogy
azon helyekről, melyeken a sötét kamrában az
érzékeny ezüst só változatlan maradt (p. o. a
fekete ruha helyéről) ezt valami oldószer segélyé-
vel eltávolitá, s igy ezen helyek a világosságon
sem feketülhettek meg, vagy is a világos és sötét
helyek közti szinkülnnbség állandó maradt.

De lássuk, miként tette Talbot a nemleges
képet használhatóvá. Ugyanoly módon mint
előbb, érzékenyített egy másik fehér papirt; de
ezt már nem a sötét kamrába, hanem a kész nem-
leges kép alá tévé, s mindkettőt, üveglapok közé
szoritva, kitette a szabad fényre. A világosság
most csak a nemleges képen át hathatott az érzé-

V.
Javítások Talbot képein.

Ezeknél kétségkívül árnyol-
dalul tekinthető az, hogy a nem-

leges papirkép, ha mindjárt be van is viasz-
szal itatva, a fényt mégis csak nehezen bo-
csátja át, és csak hosszasabb idő múlva jő létre
a tevőleges kép. Ezen segitendők, voltak többen,
kik papir helyett üveglapot ajánlottak a nemleges
képekhez; igen, de hogy az érzékenyitő sót az
üveglapra egyenletesen rá lehessen hozni, a végre
oly folyadékra volt szükség, melylyel az érzéke-
nyitő sót vegyíteni lehet, s mely az üvegre öntve,
ezen teljesen átlátszó, egyenletes hártyát képez.
Ily közvetitőül a, tojás fehére ajánlkozott; a további
műtét ugyanazono3 volt, mint Talbotnál, de az igy
nyert képek élességre nézve jóval meghaladák az
előbbieket, s egyszersmind a tevőlegesek készítése
sokkal hamarább ment, minthogy a fény az át-
látszó üvegen és tojás-fehér hártyán át igen gyor-
8an hatott a tevőleges papirra.

De a tojás fehére sem felelt meg teljesen az
idényeknek, minthogy az kissé nehezen száradt,
azért is kiszoritá ezt az alkalmazásból egy gyor-
sabban száradó és igen finom hártyát képező
folyadék, a kottodium, melylyel fényképészeink

jelenleg is mind dolgoznak, s melyet azért ismer-
tetni nem lenne fölösleges.

Ha közönséges gyapotot kénsav (Vitriol) és
légsav (választóvíz) keverékben mintegy 5 perczig
áztatunk, ezután jól kimosunk és gyenge meleg-
nél megszántunk: kapunk oly gyapotot, mely a
lőpor minden tulajdonával bír, (tűz hozzájöttével
t. i. lobbot vet), melyet is azért lögyapotnak ne-
vezünk. Az előbb közönyös gyapot most már azon
sajátsággal bir, hogy kénégényben (Ather, HofF-
mannisebe Tropfen) fölolvad, és sürü fehér folya-
dékot, süril kollódiumot ad, melyet a fényképészek
ismét kéné-
génynyel és
alk o ho Hal
szoktak higi-
tani.

De az igy
készített kol-
lódiumot még
nem l e h e t
fényképészet-
re használni,
minthogy még
nem érzékeny;
hogy azzá te-
gyük, ibla-
nyos és büze-
nyes sókat
kell benne
föloldanunk
•és ekkor ka-
punk érzé-
keny kollódiu-
mot, — ( J o d -
Brom-Collo-
dium.)

Az eddig
emiitett mó-
dosítások csak
a papirlapo-
kat zárták ki
a nemleges
képek készi-
tésénél a hasz-
nálatból. Tör-
téntek ezen
felül a többi
szereknél is
ujabb időben
czélszerü ja-
vitások, me-
lyeknek azon-
ban koron-
kinti elősoro-
lását elhagy-
ván, lássuk a
fényképészet
jelenlegi állá-
sát.

VI.
A fényképé-
szeti műtétek

jelenleg.
Ezek min-

denek előtt
két főrészre
oszthatók; 1)
melyek anewi-
ieges képek-
nél; 2) me-
lyek a tevő-
legeseknél jő-
nek elő.

1) Nemleges
kép. Az itt elő-
forduló mun-
kálatok kö-
zött első he-
lyen áll a) az
üveglap érzé-
kenyítése.

Veszünk mindenek előtt tiszta üveglapot,
ttelyet minden lehető zsirosságtól jól megtisz-

-v?1' a z érzékeny köllódiumból annyit öntünk
föi;;l°t?y,,annak e S é s z fölületét ellepje; azután a
m i n t W ?/d Í U m o t e.gyik.szélén lefolyatván, a lapot
tnrtlnt , perczig vízszintesen nyugalomban
illan s 7 « d ő a l a t t a kénéS^J és alkohol el-
kén/ődik *m , U v e g l a P o n finom kollódium-hártya
W n y e s sót!'7 m ^ á b a " f o S l a I J a a z M ^ s é s

Ezen hártya magában véve még nem érzé-
keny a fény behatása iránt, s hogy° az legyen,
előbb meg egy más folyadékba kell mártani, s

ez az úgynevezett ezüstfürdö. — (Az iblanyos
és büzenyes kollódium tehát tulajdonkép csak
egyik alkatrészét tartalmazza az érzékeny
sónak.)

Az ezüstfürdő nem egyéb, mint pokolkő, föl-
oldva lepárolt (destillált) vizben, a pokolkő
ugyanis ezüstöt tartalmazó só (tudományos né-
ven : légsavas ezüstéleg). Ha tehát az érzékeny
kollódiummal bevont üveglapot e fürdőbe tesz-
szük, a kollódium ibianya és büzenye egyesül a
pokolkő ezüstjével és ezzel ezüst iblagot és büze-
get, vagyis szoros értelemben vett érzékeny sót

Nero császár, mint szinész.

képez, mely turószerii csapadék alakban lepi el
az egész üveglapot. Az ezüstfürdő után tehát a
lap teljesen érzékeny; s most jő

b) a kitevés (expositio) a sötét kamrába. Ez
a Daguerre eljárásánál leirt módon történik, és a
világítás, nemkülönben a kitett lap érzékenysége
szerint hosszabb vagy rövidebb ideig tart. (Sze-
mélyeknél közönségesen 4 — 10 másodperczig.)
— Ezután a lapot a világosságtól mág mindig
védetten ismét a sötét szobába viszszük s kö-
vetkezik

I C) a lappangó kép előhívása. Ez abban áll,
hogy a fény által vegyileg szétbontott érzékeny só

alkatrészeit egymástól elkülönítjük. Ily elkülö-
nítő szer volt kezdetben a gubacs-sav (Gallus-
Saure), most azonban a, zöld gálicz (Eiaen-Vitriol);
ezek ugyanis az érzékeny só ibianyával és büze-
nyével vizben fölolvadó vegyesüléseket képez-
nek, s igy az ezüst egyedül maradván, az üveg-
lapon átlátszatlan csapadékot képez. De ezen
elkülönités, mint már fönnebb emiitők, csak azon
helyeken jő létre, melyeken az érzékeny só a fény
által szétbontatott (tehát az arczon, kézen, és a
többi világos részeken); mig ellenben a sötét
helyeken nem történik szétbontás, s igy elkülö-

nítés sem,
vagyis az ér-
zékeny só vál-
tozatlan fehér
marad. Ma-
gától érthető,
hogy a nem-
leges kép most
már látható,
vagyis elő van
hiva, s azt
még csak

d) állan-
dóvá kell tenni
(Fixiren), mi
ugy történik,
hogy az elő-
hítt képre egy
igen erős mér-
get, ham-kék-
leget (Cyan-
kalium) ön-
tünk, ez t. i. a
fény által szét
nem bontott
sót föloldja,
ugy hogy az
üveglap a sö-
tét helyeken
teljesen átlát-
szó lesz. S ek-
kor már ki le-
het a képet a
szabad fényre
hozni, a nél-
kül, hogy töb-
bé változást
szenvedne. —
Utólag meg-
említjük még,
hogy a lapot
minden egyes
műtét után jól
lemossuk tisz-
ta vizzel, hogy
az előbbeni
folyadékból
semmi se ma-
radjon rajta.

Végre a
meg szárított
nemleges ké-
pet v a l a m i
lakkal, vagy
arab mézga
(gummi ara-
bicum) oldat-
tal leöntjük,
hogy igy min-
den karczo-
lástól ment
maradjon. —-
Ezek a nem-
leges képek
készítésénél
elő f o r d u l ó
műnk álatok ;
térjünk át
most fölosz-
tásunk máso-
dik részére.

2) Tevőleges kép. Ezt, mint már fönnebb em-
iitettük, a nemleges segélyével készítsük papírra;
első munkálat tehát itt is

_ a) a papir érzákenyitése. A fényképészeti
papirt félig érzékenyitve szokták árulni, u. i. ez
az érzékeny sónak egyik alkatrészét tartalmazza,
mely abban áll, hogy a papirt előbb konyhasó ol-
daton vagy tojás fehérnyén (Albumin) úsztatják,
mely utóbbi által egyszersmind némi fényességet
kap. Az igy előkészített papirt — pokolkő olda-
ton mintegy 5 perczig úsztatjuk, mi alatt a po-
kolkő egyesül a konyhasóval vagy fehérnyével, és
a papir°rostjaiban érzékeny sót° képez ; 5 perez
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i1 múlva a papirt kiveszszük és vigyázva megszárit-
juk. Most jő

b) &kitevés a másoló keretbe (Copirrahmcn).
Ez utóbbi közönséges keret, erős üveglappal és
rászorítható háttal. Ha egyszer az érzékeny papirt
a nemleges üveglap azon felére, melyen a kolló-
dium-hártya van, ráfektettük, akkor mindkettőt a
másoló keretbe szorítjuk ugy, hogy kifelé legyen
a nemleges kép, s igy az egészet kiteszszük a
napra. A napsugarak a nemleges kép átlátszó he-
lyein áthatván, az alatta levő érzékeny papirt ott
megfeketítik, míg a sötét helyeken nem bírván
áthatni, itt a papir fehér marad; 8 —12 perez afatt
tehát kész a nemleges kép ellentéte, vagyis a te-
vőleges, melyet még

c) állandóvá kell tenni, mi itt is abban áll,
hogy a papir meg nem feketült részeiről az érzé-
keny sót oldószer segélyével teljesen eltávolítjuk;
ily oldószerül az alkénecs savas szikéleget (unter-
schwenigsaures Nátron) szoktuk használni. E
műtét után a tevőleges képet, melyet mindeddig
sötétben kellett kezelni, már ki lehet a világos-
ságra vinni. — Megjegyzendő még, hogy a tevő-
legós képet is, mint a nemlegest minden egyes
műtét után jól ki kell mosni; továbbá hogy a ké-
peket kitevés után aranysóból készült fürdőbe
szokták kis időre tenni, mi által azok szép kékes
barna szint kapnak. Utólagos kimosás után a ké-
peket itatóspapir között megszáritjuk, és a hasz-
nálatban levő kemény papírra fölragasztjuk.

Ez a napjainkban leginkább használatban
levő papirképeknek készitési módja. Papiron ki-
vül sok más egyébre szoktak fényképészeink ké-
peket készíteni, melyeknek ismertetését azonban
mellőzvén, csak néhány ujabb kísérletet akarunk
röviden fölemlíteni. Ernyedetlen szorgalmú szak-
férfiak ugyanis megkisérlék fényképeket előállí-
tani kő-, réz-, aczél- és falapon, hogy igy ezek
segélyével a tevőleges képeket, mint bármely más
kő-, réz-, aczél- vagy fametszetet, nyomtatni le-
hessen ; azonban az eredmény még korántsem fe-
lel meg igényeinknek, ugy hogy e feladat sze-
rencsés megoldása még kitartó szorgalommal
folytatott kísérleteket kivan.

Végre lehetetlen a fényképészetnek egy ed-
dig sajnálattal tapasztalt hiányát föl nem említe-
nünk; értem abbeli tökéletlenségét, melynélfogva
az eredeti tárgy szineit előtüntetni nem képes.
Nem hiányoznak ugyan itt sem több rendbeli kí-
sérleteink, melyek azonban még eddig nem gyü-
mölcsöztek kielégítő eredményt; ámde azért elha-
markodott volna azon ítélet, mintha a föladott
kérdés megoldása tul esnék a fényképészet, illető-
leg a vegytan hatáskörén, sőt inkább vegyészeink
ernyedetlen buzgalma, és kísérleteik eddigi sikere
följogósitnak a reményre, hogy e titok elől is,
mint már oly sok elől, f Öl fog nemsokára lebbenni a
fátyol, és szakférfiaink elégülten fognak fáradó-

nagy hegedűjén oly rettenetesen játszott, hogy
Barbellának félelmében minden hajaszála az ég-
felé állt s az ördög zenéje oly benyomást tett rá,
miszerint annak minden hangja megragadt emlé-
kezetében s más nap reggel leirá a jeles művet.
— A viztől nagyon iszonyodott, a legcsekélyebb
folyóra is nehezen ment. Lissabonba udvari mű-
vésznek hivatott fényes föltételek marJtt, de e
meghívást! vissza kellé utasitania, mivel hajóra
nem léphetett.

Dieppében 1859-ben halt meg egy öreg angol,
ki e város leggazdagabb, egyszersmind legkülönö-
sebb embere volt. Házasságra soha nem gondolt,
nevetni senki sem látta soha. Fösvénysége oly
nagy volt, hogy teljes életében legcsekélyebb ru-
hadarabot sem csináltatott magának, hanem nagy-
bátyja ruhatárát használta, ki épen oly fősvény
volt, mint ő. Az utolsó öt év alatt, melyek halálát
közvetlen megelőzték, hálószobájába soha egy lé-
lek sem lépett s épen annyi idő alatt lakszobáját
sem ki nem szellőztették, sem nem seperték soha.
Zsebkendő helyett egy darab papirt használt, mit
az utczai falragaszokból szokott megszerezni.
Lábbelijét szalonna-bőrből vékonyra metélt szíj-
jal fűzte össze; de ezzel nemsokára kénytelen
volt felhagyni, mert miatta örökös harezban kel-
lett állnia a kutyákkal, melyek a szalonnabőr-szij-
jakat erőnek erejével le akarták enni lábáról. Ru-
háját tenyerével szokta kefélni, hogy se a ruha,
se a kefe ne kopjék. Macskáinak is nagyon
mostoha gazdája volt, azt következőleg táplálván:
megdörzsölte szalonnabőrrel s ha valahol kövé-
rebb falatot nem kaphatott, kénytelen volt meg-
elégedni azzal, hogy bezsirozott szőrét nyalogatta.
— Halála után nagy vagyont hagyott hátra.

— Egy amerikai szép birtokot szerezvén
magának, ugy gondolkozók, hogy jó lenne meg-
nősülnie. Azonban, véletlenül- e, vagy pedig szán-
dékosan, hazájában nem talált nőt, ki igényeinek
megfelelt volna. Ugyanazért irt egyik londoni

elül a halott előtt s a legnagyobb
néz. azt.

élvezettel

" " " ' Z . " Liverpoolban 1802-ben halt meg egy
gazdag angol, kinek házatájékát következőnek
találták: . ;

Tizennyolcz évig minden ajtó vaspienvei
bevonva erős zár alatt volt. Az udvaron bogács,
csalán dudva buján tenyészett; a pitvart, torná-
ezot pókok hálózták be. A kéményekben varjak
és szarkák fészkeltek, a legszebb szobákban bag-
lyok ütöttek tanyát; a szép könyvtárban galam-
bok gerlék költöttek, melyek a törött ablakokon
szabadon járhattak ki s be A pinezében a leg-
finomabb régi borokat találták érintetlenül. A
kertben mindenféle vad növény buján tenyészett,
a halastóban a halak nagy mennyiségben elszapo-
rodtak s megnőttek.

— Mondják, hogy Bordeauxban is tartózko-
dik egy angol különcz, ki szünetlenül utazik és
utazókocsija bármely középszerű nagyságú házzal
vetekedik. Útiköltsége e kocsin Madridból Bor-
deauxbal870 frankot (mintegy 748 o. é. ft.) tesz.
Ezen eo-yén felette büszke azon gondolatra, hogy
saját kocsiján utazhatik s hogy életében még
soha gőzhajón vagy vasúton ülni nem volt keny-
telen. (Folytatása következik.)

megfelelt volna. Ugyanazért ir gy
képviselőjéhez, kinek pontosságát ismerte.

Miután a különféle üzleti dolgokról szólott,
minden további magyarázat nélkül áttért a házas-
áságra.

zásaikra visszatekinteni. Fehér Ipoly.

Rendkivüliségek az emberi nemnél.*)
I. Lélekállapoti rendkivüliségek.

1. Különczök.
Don Emánuel Barbella nápolyi hires hege-

dű-müvész s jeles zeneszerző, különös jellemmel s
egymással össze nem egyező tulajdonokkal bírt.
Mint közkedvességben létező művész előtt a leg-
előkelőbb házak ajtajai nyitva voltak, de ő azokat
elmellőzé, s ugy élt, mint lazzaróni. Hatvan évi
életideje alatt, állandó lakhelye nem volt; ismerő-
seinél, barátainál, közhelyeken, vendégfogadók-
ban tartózkodott és dolgozott, — hanem egy
helyben csak kevés ideig. Egykor hosszasabb
ideig betegeskedett, midőn nyaka megmerevedett,

hogy azt felgyógyulása után sem hajthatta.
u í r vhogy azt felgyógyulása után sem j
S t a legezivakodóbb, verekedőbb lett. Éjjel az
utczákon őgyelgett, akit elől, utói talált, abba
belekötött s többeket kardjával keresztül is szúrt.
— Ismerőseinek különben örömest tett szolgalatot,
a barátságot szerette s Ígéreteit pontosan teljesí-
tette — Ha eszébe jutott valamely művet szer-
zeni "valamely közellevő barátjához vagy ismerő-
séhez sietett, ott papirt, tintát tollat kérvén
fmert ezek közöl egyikkel sem bírt), elkeszite a
darabot. - Legjobbnak, legsikerültebbnek tartá

Ördög sonettc" czimü szerzeményét; erről ko-
moly büszkeséggel beszélte, miszerint ezt neki
Tördög diktáfű; t. i. éjjel, tökéletes ébrenléte-
W megjelent nála a sátán s igy szólott: „Nyo-
morult kontár, azt hiszed, hogy te művészileg
hegedülsz? Halld csak az én zenémet!" A .atan

' ^ r ^ T T T T s . Újság múlt évi 38. 41. 42. számait.

a.
,,Elhatározám magamat a nősülésre" — irá.

„Itt nem találok hozzám illő nőt. Ne mulaszsza el
ön nekem az első alkalommal egy alant megjegy-
zett hölgyet küldeni. Hozomány nem szükséges, de
a nőnek tiszteletre méltó családból kell származ-
nia, 20-22 éves lehet, közép magasságú jó termet,
kellemes külsővel, mocsoktalan hír, egészség és
erővel. Az átszállítást és légváltozást el kell vi-
selni tudnia, hogy ne kénytelenitessem azonnal
mást keresni. Ha rendeletem szerint, az ön for-
gatmányával ellátott, jelen írásommal (vagy en-
nek hiteles másolatával) megérkezik, kötelezem
magamat őt az első látás után tizennégy napra
nőül venni sat. R. Vilmos."

Midőn a londoni megbízott e bizományi meg-
kapta, csak középszerüleg volt meglepetve. Sok
keresés után, feltalálni hitte a kívánt tárgyat;
volt egy tisztelt családból származó szegény le-
ányka, ki az ajánlatot vonakodás nélkül elfogadá.
A szükséges bizonyítványokkal ellátva nemso-
kára R. Vilmoshoz hajózott. A szállító-levélben
következő megjegyzés foglaltatott: „Detto egy
24 éves leány megrendelés szerint." — Minden
megérkezett a kikötőbe jó karban, Vilmos a ki-
rakóhelynél volt. Midőn a szép leánykát kiszál-
lani látta, megnevezé magát, ez pedig átadá a
megbízott levelét, melyben e szavak voltak olvas-
hatók:

„E levél kézbesitőnője a házastárs, kit . . . .
ról kelt becses megrendelése folytán ön száma-
dására küldök."

— Kisasszony, mond az amerikai, váltóim
soha sem ovatoltattak még. és mióta önt láttam,
azzal melyet öa mutat be nekem, bizonynyal nem
fogom kezdeni, boldognak fogom magamat érezni,
ha ezt szabad lesz beváltanom.

A bemutatás után 14 napra megünneplék az
egybekelést. Vilmos tudósitá barátját a felől,

' • " • ' " • " ' - ' ' ' V^hfiz vette sewv-

Nyilt levél Zombory Gusztáv úrhoz.")
Oly időket élünk, hogy az ember elmond-

hatja: „jelenben nincs öröm, a múltban van re-
mény " — igen, a mennyire az elhintett jó mag
a múltban, előbb-utóbb kicsirázik az annyira várt
kikelet nagy napján. Azért nagy érdemre tesz
szert mindaz, a ki a múltnak boldog s boldog-
talan eseményeit a jelenkor emlékezetében fölele-
veniti kellő okulására mindenkinek. Ámde a
multak fölhozásában szigorúan kell ragaszkod-
nunk a történelemhez, ne hogy az állítólagos
történelem egy nagy mesévé alacsonya Íjon. -
Zombory Gusztáv urnák, mint az elfelejtett, vagy
soha sem hallott régiségek szorgos búvárának
becses czikkeit élvezettel szoktam olvasni a Vas.
Újságban, igy olvastam legközelebb az „Eperjes
jelene és múltja" czimü czikkét (VasárnapiÚjság
7-dik a 8-dik számában), melynek adatait a m.
nemzeti múzeum könyvtárában kéziratban meg-
levő eperjesi német krónika ismeretlen Írójától
kölcsönözte, kiről állítja: miként igen szépen
és kimerítően ecseteli a Rudolf király s utódai,
kivált I. Lipót idejében sokat szenvedett Eperjes
izomoru eseményeit. „Ebből (a krónikából) lát-
lató hoo-y 1667-ben a katholikusok a protestán-
sok 'templomait elfoglalták, a városi tanács és
szolgaszemélyzetet is csupán kathohkusokbol va-
".asztották, habár nem voltak is reá alkalmasok.

a császáriak elfoglalván a várost, az

kelést. Vilmos tudósitá baráj ,
a küldött nőt valóban kézhez vette s egy-
ind köszönetét fejezé ki a szerencsés ki-szersmind

vitelért.
— Egy előkelő yság oly különös szen-— Egy előkelő asszonyság u v *""»"« ^ u -

vedélylyel bir, _ mint egy külföldi lap említi -
mely mindenkit, ki e szenvedélyét ismeri, .rtozat-
íal tölt el. E különös szenvedélye abban all, hogy
m helyt valamely halottat tud, azonna a halottas
házhoz megy s ott szóval, gazdag ajándékokkal
ráveszi a halott rokonait, hogy engedjek meg
nekf mikép a halottat kipirosithassa, s ha enge- , _ ....
délyt kapoít, előveszi pirositó szeienczéjét 8 a ha- czikkirdta bírván, 1
lőtt a r S i zépen kifesti. Ekkor aztán órákig • nélkül közöljük. -

evangélikusoktól mind a három templomot, t. i. a
mostani anyatemplomot, mely akkor a németeké
volt, a mostani orosz templomot, melyet akkor a
tótok használtak, s a mostani evang. templomot,
mely akkor a magyaroké volt, s a kollégiumot is
katonai erővel elvevék."

Ha való volna, hogy az eperjesi protestán-
soknak három templomuk volt, mikép állíthatja a
czikkiró, hogy a sz.-Miklósról nevezett templom
a 10. vagy 11-dik században épült? Véleményem
szerint később kellett épülnie, ha a város eredete
a 12. századba esik, mert ily nagyszerű templomot
csak népes és virágzó helység képes volt fölépí-
teni. De mindenesetre midőn Lajos király 1374-
ben Eperjest szabad királyi várossá emelte, s
mind azon szabadalmakkal ruházta fel, melyekkel
akkor Buda főváros élt, a sz. Miklósról nevezett
templom már a czikkiró állítása szerint is állt,
nem való tehát, hogy ezen templom protestánsoké
lett volna foglalás előtt.

De nem is hihető, hogy akkor, midőn már az
árok-uteza is létezett, oly tiszta katholikus szabad
királyi városnak, melynek szabadalmai Buda fő-
város szabadalmaival egyenlők valának, hogy
annyira kitüntetett katholikus szabad királyi vá-
rosnak csak egy temploma lett légyen, alkalma-
sint a mostani orosz-templom tót katholikusoké
volt, — s minthogy pedig a IV. Béla király által
kiadott, s Bártfa város levéltárában található
okmány szerint Eperjesen Karmeliták kolostora
is létezett, bizonyára létezett templomuk is, al-
kalmasint a mostani evang. templom övék volt,
mert maga a czikkiró igy irja le Eperjes neveze-
tességeit „az evangélikus templom az ószerü kol-

*) Az e czikkben foglalt adatok bebizonyítását a
czikkiróra bízván, kivánatához képest hiven és csonkítás

legiummal, mely az egyházzal kapcsolatban áll, és
kolostor idomú sajátságos külsejével, s komor
tekintetű barna falaival a régi századokra emlé-
keztet." Ha ezt a protestánsok építik, kétségkívül
a kolostori idom zamatját sem tűrik rajta. A
Ferencziek egyházát s kolostorát a gróf Klobu-
sitzky család épitette. Tudtomra Eperjesen több
templom nincsen. Hol vannak tehát és melyek
azok a protestánsok által épített templomok, me-
lyek 1667-ben a katholikusok által elfoglaltattak?
pedig a krónika mondja kimerítően és igen szé-
pen, hogy három volt mindössze! azaz: Eperjes
szabad királyi katholikus városnak a reformáczio
előtt egy temploma sem volt! hiszi ezt a tiszt,
czikkiró? ha hiszi, akkor valóban oly nagy a hite,
hogy a tokaji hegyet bátran átteheti az eperjesi
kálvária tetejére! én nem hiszem.

Gondolom, az is áll az emiitett krónikában,
miszerint „1656-ban már az egész város az uj
vallást követte." Már ha ez is való, akkor ismét
kérdem: miféle katholikusok foglalták el a pro-
testánsok templomait 11 év múlva 1667-ben? mi-
csoda katholikusokból lett a városi tanács és szol-
gaszemélyzete? a krónika szerint az egész város
protestáns volt 11 év előtt! vagy talán máshonnan
hozták be a katholikusokat, és ezek foglalták el a
protestáns három templomot? avagy csak épen
pro illő actu 1667-benegyszerre termettek gomba
módjára ?

Az egész nasivasi-ról eddig azt hiszem én**)
ikép Eperjesen a reformáczio előtt három temp-

lom létezett, az első volt a II. Géza király alatt be-
vándorlott szászoktól eredt németeké, a második
a bennszülött tótoké, a harmadik a Karmelitáké.
Miután pedig 1530—40-ben az uj tant többen
befogadták, vagy elfoglalták, vagy vettek, vagy
bármi módon szereztek egyet a három közül ré-
szökre, azt a svéd királytól s más városok protes-
táns lakosaitól kapott ' "
kellőleg fölszerelték,

mi

letik, melyben valójában elhunyt (1779.). Guzmics
Izidor vasmegyeiül állittatik, pedig én még min-
den életiratában sopronmegyei helyiségül olvas-
tam szülőhelyét a vámoscsaládi malmot. Jezsuita
Kunics nem Ferdinánd, hanem Ferencz volt.

Ezután még néhány iró neve leírásánál talál-
tam pár kisszerű hibát, ugyanis betűrendben le-
vén Dukai Takács Judit a D, Petroczai (talán
Petrózai?) Trattner a P betűbe vannak sorozva,
pedig azok csak nemesi előneveik voltak. így az
egyik kőszegi költő Fabchich neve a közlő által
Fabsisch-ra. van elferdítve. Továbbá Gömbös (s
nem Gömbös) Antal született 1768-ban, mint maga
is megvallja „Kemenesi Lyra"-ja (1816.) 12-dik
lapján: 48-ik Esztendőmet élem. Itt igazítom ki
egyszersmind azon hibát is,mi az „Ifjúságot képző
Ismeretek Tárá"-ba (1839 —40.) becsúszott, hol
1817-ik év áll születési évéül, holott ez munkájá-

i . i t * t *nak megjelenési éve.
Kimaradtak e megye irói közöl tudtomra:

Börzöli Gábor, Chernél Kálmán és Remete József;
elsőnek„TemetkezésiLant"-ja igen dicsért munka,
míg Remete Virgilt fordította le legközelebb
(f 1862).

Esztergommegyei Krajner Imre szül. 1789-
ben. Az Ujabbkori Ism Tára 1791. május 28-át
mondja születési éve gyanánt.

Ezeket némi figyelmeztetésül szükségesnek
véltem megjegyezni. A felvilágosítást annak ide-
jében kedvesen fogadjuk. Báczkevi.

kegyes adományokkal
iskolát kollégiummá

alakították, s ugyanazt 1783-ban nyilvános ár-
verés utján 6000 fton a kormánytól megvették.
De elhiheti a tiszt, czikkiró, abból a 6000 ftból 1
a r v a fillér sem nyomja lelkemet. Isten önnel
többet az egész német krónikáról nem szólok
csak: fide,sed cui vide! Rusbárszky Endre, sacza:
plébános.

Irodalomtörténeti böngészek
_ A „Hazánk s a Külföld" most már álland<
irodalomtörténeti rovatára szükségesnek látok
ujolag némi kis megjegyzéseket tenni. Csekélj
eíőt tT V a V l 1

Ü 7 e n e k n e k > főként a jelenkor
előtt de az utód köszönettel fogadandja ezeket

A múltkor közlött nyitramegyei Írókhoz is-
mét sorozhatok néhányat, kik ugyan mindnyájan
ne n m i n t írok lettek nevezetes egyénekké, hanem
az irodalmi téren is működtek, ily ének Bartakovia
Zllegl"í r S e k ) S Z Ü L Nyitramegye Szalakuz hely
•égében 1792. apr. 10-én. BartaLvics József szül.

^ 0 U 1 7 2 ° - b a n Nagy Iván szerint. Ez, ha nem
csalódom, egy és ugyanaz, a „Hazánk s aKülföld"-
oen felhozott Bartakovics Józseffel, bár ez 1748-
oan született az érintett lap szerint, azonban azon
tény, hogy mindenik jezsuitául van felhozva: gon-
dolkodóba ejtheti az embert egyazonságuk felől.
Ennélfogva tehát ha Bartakovics: akkor nem
1748-ban, hanem 1720-ban született; ha pedig
Bertakovics, akkor előbb érintett a névsorból
hiányzik. Nyitramegyeiek még továbbá Geduly
Lajos ágost. superintendens, szül. 1815. márcz. 17.
Nyitra-Zerdahelytt, Ribiny János szül. Nyitra-
megyében stb. Ellenben gróf Gvadányi nem e
megye írói közé számítandó, a mennyiben szüle-
téshelye — Rudabánya — Borsodban fekszik. (Sz.
István-társulat olvasókönyve II 64 Körnvei
12111. stb.) "' "' y

Barsmegye Íróinál Repiczky szül. 1815-ben;
az Ujabbkori Ismeretek Tára ellenben 1817-et
mondja születési évéül. A vasmegyei irók közöl
ffr. Battyány (nem Batthyány?) Ignácz születési

"" 1715; pedig ő 1741. jun. 30-án született. Ez
°t igazolni látszik irodalmi munkássága is,
- 1779-ben vette kezdetét s haláláig (f 1789)

folytatva is lön. De igy olvashatjuk
e " eietirataiban is Nagy Ivánnál, az „Ifjúsági
±-lutarch«-ban s több helyütt. Faludy Ferencz —
mint hiszem, nyomdahibából — azon évben szü-

„naslTasi" m á f n e T r S ^ ^ u f°gj egyezni hogy ez a
volna. Ott vannak a V r ' ö S ' L * " * '

g g y j , gy
£ „bszem hiheti, nem hiszi" nagyon"túlságosan szerepel
"enne. Pedig nem az a kérdés. Szerk.

Mire képesek a gépek.
A tudós Armstrong W. egyik beszédében,

melyet pár év előtt az angol természettudósok
New-Castleben tartott gyűlésében elmondott,
többi közt következőleg szól: Midőn New-Castle
szénbányáit ki kezdették aknázni, a szenet lóhá-
ton szállították rendeltetése helyére. Egy ló kö-
rülbelől 320 font szenet szállított. Ezután utakat
készítettek, és ezeken két kerekü taligákat hasz-
náltak, melyek közöl egy, mintegy 1900 font sze-
net szállított. Kevéssel később (1649-ben) fából
készült sínekkel rakták be az utat, melyeken négy-
kerekű szekerek jártak, melyek közöl egy 4700
font szenet szállított. Minthogy azonban a fasínek
hamar elkoptak, azokat öntöttvasból készültekkel
váltották fel, melyek a kerekek felvételére eresz-
tékkel voltak ellátva, hogy azok lecsúszását meg-
akadályozzák. Később a kerekekre alkalmazták
az eresztéket, és végre, 1820-ban, tehát közel 200
év múlva a fasínek behozása után, kovácsoltvas-
ból készült sínek alkalmaztattak, melyek mainap
is használatban vannak. Végre a lovat is a gőz-
mozdonynyal váltották fel, és most 440,000 font
szón szállítása nem kerül többe, mint kezdetben
320 fontnak szállitása a ló hátán.

Még ennél is világosabban élőnkbe tünteti a
gépek képességét Fairbaim, ki 1861-ben Angol-
ország gőzgépeiről egy munkát irt, és abban
Anglia összes gépeit összeszámítja és az azok ál-
tal előállított munkaerőt kiszámítja. Szerinte An-
golország gépei 11,000,000 lóerőt képviselnek.
Egy lóerő legalább 7 erős férfi munkájának felel
meg, és igy ha emberekkel kellene azon munkát
elvégezni, melyet Angolországban a géoek véo--
hezvisznek, nem kevesebb 77,000,000Munkás
volna szükséges, minek 250,000,000 lakosság fe-
lel meg. E szerint tehát a kis Angolország "egy-
maga annyi munkát végeztet gépei által, mennyi-
nek elvégzése egész Európa lakossága munkáját
igénybe venné. E számitásból a legvilágosabban
látható, hogy jelenlegi iparunk csak önmaga által
válik lehetségessé. Gépek nélkül lehetlen volna
azt elérni, a mit elérünk. El kell tehát ismernünk,
hogy jelenlegi műveltségünk alapját a gőzgép
képezi. Mekkora hálával tartozunk Wattnak és
Foultonnak e megbecsülhetlen találmányért.

Dr. B. L.

Egyveleg.
(Második Lajos király emléke Brüsselben.)

A mohácsi vész után a Csele-patakba fűlt IE-ik
T j emlékét nemcsak a bécsi arsenal őrzi, hol

ól ék
j

526-ból aczél hadi öltözéke van meg, de Bel-
ium fővárosában, Brüsselben is a székesegyház-

>an, a gyönyörű ablakfestmények egyike jobbról
. szentélyhez közel, Lajos királyt s nejét ábrá-
olja királyi öltözékben, 4 folyó s 2 oroszlánt
elző paizs-czimerrel. — Hogy jött Belgium ez
szmére? ezt kevesen fogják a mai korban tudni,
nnek forrására hazánk történelme vezet. Lajos

halála után ennek özvegye Mária királyné, ausz-

triai I. Maximilián római német császár unokája,
I. Fülöp spanyol király leánya — honunkból el-
távolíttatván, Károly császár őt tette Belgium
igazgatójává;'e hivatalt számos érig sok viszon-
tagság között viselte. Mária 1556. után hagyta el
Belgiumot s Spanyolországba ment. Vele volt Oláh
Miklós. A Cathedrale Sainte Gedule, mely a leg-
szebb egyháza Brüsselnek, 1518. készülvén el tö-
kéletesen, a nagyszerű ablakfestmények bennünket
érintő része, az alatta levő Mária név s 1538. év-
szám után Ítélve, ez évben Mária királynőtől tett
adományt képez, s férjének képe, ugy a 4 folyós
czimer Magyarhon, s a 2 oroszlán Belgium emlé-
kezetét képezi. A festmény rajza majdnem ha-
sonló Székes-Fehérmogye czimeréhez, goth fel-
irattal.

** (Női hiúság.) A farsang alatt egy fiatal
marquisnő rögtöni íaalála nagy feltűnést okozott
Parisban. A nő még néhány nap előtt egy hiva-
talos bálon volt jelen, s rendkívüli halványsága
átalános figyelmet keltett. Az orvosi látlelet meg-
állapitá, hogy a halált a tul megszorított derék-
füző okozta.

** (Gyakorló-tábor.) Ez évben Lajta mel-
letti Brucknál 50,000 emberből álló gyakorló-tá-
bort fognak felállítani. A tábor parancsnokául
Albrecht főherczeg van kijelölve. A hadgyakor-
lati tér, melynek fölvételére az előmunkálatok
már megkezdődtek, Pozsonyig fog terjedni és a
táborozást június közepén megkezdik.

** (Borzasztó tűzvész) volt Philadelphiában
február 7-dike és 8-dika közötti éjjel. A Washing-
ton-Street mellett, nyílt téren 2 — 3000 hordó
petróleum vala összehalmozva; eddig ismeretlen
okból az egyik hordó meggyuladt, a tűz a többi
hordókra is elterjedt, a petróleum puskaporsze-
rüleg kilobbant, s égő borzasztó folyamban lepte
el a közel utczákat, mindent, mi útjában akadt,
megsemmisítve. 47 ház szétromboltatott, hogy
hány ember veszett el, eddig nincs tudva.

** (A trichinekrbl egy tudós orvos) és tanár
Berlinben a következőket teszi közzé: disznózsír-
ban eddig nem találtattak trichinek, ép oly ke-
véssé disznó-szalonnában; a vaddisznókban szin-
tén nem, de a malaczokban igen, míg a ludakban
semmi nyomuk. Hogy mily kicsinyek a trichinek,
alig képzelhetni el, miután csak 12,000 foglal el
oly tért, minő a gombostü-fej s csak 6000 millió
nyom egy fontot.

** (Furcsa hadüzenet.) A Dalai Láma, a blat-
hanesek ellen háborút folytató angol parancsno-
kokhoz egy iratot küldött, melyben kijelenti,
hogy ha országát be akarják kebelezni, 12 isten
haderejét küldi ellenök, kik mind rettenetes és
kegyetlen daemonok; ezeket névszerint is előso-
rolja. Az angolok armstrong-féle ágyúi ellen azon-
ban, e csupán nyilakkal fegyverzett daemonok,
bajosan fognak diadalmasan megküzdeni.

** (Még egy Miss Pastrana.) A női rútság
hires példánya, a magát nálunk is mutogatott
Pastrana Júlia nem áll egyedül e téren. Közelebb
az elhunytnak egy testvére, Zenona kisasszony
érkezett Berlinbe, ki torz testalkatával s meglepő
hasonlatosságával híres testvéréhez, nagy feltű-
nést az okoz ottani czirkusban.

** (Vasúti vonat feltartóztatása.) Midőn a
Szegedről e hó 25-én Pestre indult személyvonat
Kistelek állomásnál áthaladt, a robogó vonattal
kis távolnyira elegáns öltözetü férfi jelent meg
a vaspályán s intett a vonatnak, hogy álljon meg.
Onnan természetesen meg azt intették neki, hogy
menjen el, de az illető nem hallgatott az intege-
tésre s a vonatot kellett megállitni, nehogy elgázol-
ják. Ekkor kisült, hogy a vonatra akart szállni,
de czélját nem érte el, mert Pest helyett a me-
gyehatósághoz szállították.

** (Furcsa majom.) Kreutzberg állatseregle-
téről írják, hogy nem rég tengeren lévén, heves
vihar tört ki, s az egész állatseregletet mindenes-
től a tengerbe kellett dobni. Az óriási Orang-
utang azonban kiugrott s egyszerre tört német
nyelven elkezdte kiabálni, hogy ne bántsák, mert
hisz ő ember és csak Parisban lett majom. Ezt
a „majmot" azután természetesen nem dobták a
vizbe, habár a többinél talán inkább megérde-
melte volna.

— (Mireny az itatóspapirosban.) Az „Archív
für Pharmacie" irja, hogy a kereskedésben talál-
ható szürke itatóspapiros között több fajta talál-
tatik, mely jelentékeny mennyiségű mirenyt (ar-
senik) tartalmaz. Ernélfogva veszélyes dolog az
ilyen papirost, a ezukrászatokban, fűszerkereske-
désben használni, és még veszélyesebb azt likőrök
s egyéb ital gyanánt szolgáló folyadékok átszüré-
sére használni.
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Irodalom és műrészei.
** (A „Regélő" czimü uj széf irodalmi válla-

lat) melyre legközelebb Heckenast Gusztáv kiadó
hirdetett előfizetést, mint halljuk, az illető körök-
ben méltó figyelmet ébresztett, a mit az elclegesen
nyilatkozó részvét is tanúsít. A vállalat főczélja,
mint a programm irja, a külföld legérdekesebb
szépirodalmi ujabb termékeit jó és gyors forditá-
sokban, jutányos áron a magyar közönség közé
átültetni. A mellett eredeti regények s elbeszélé-
sek is közöltetni fognak. A ,,Regélő" havonkint
kétszer fog megjelenni csinos és tartalmas kiállí-
tással, időköz-önkint műmellékletekkel is bővítve.
Évenkint 100 ivet igér, ti ft. előfizetési árcn. A
programmon a szerkesztő neve nincs ugyan meg-
nevezve, de a mint halljuk, egy a regényirodalom
terén nagy jártasságú irótársunk vezetése alatt áll
a „Regélő" — melynek első száma, már néhány
nap múlva, márcz. 15-én adatik ki.

** (A Kisfaludy-társaság által pályakoszoru-
zott munka) „A balladáról," Greguss Ágosttól,
pár hét múlva már elhagyja a sajtót, a Kisfaludy-
társaság czége alatt megjelenő magyarShakspeare
s a pártolói könyvilletmények alakjában. Kiadá-
sára Emich Gusztáv vállalkozott. A becses munka
10—12 ivre fog terjedni.

** (A biblia uj magyar fordítására) hirdet
előfizetést Kámory Sámuel pozsonyi tanár. Ez
már a második kötet lesz s a Bírák és Ruth köny-
vét, Sámuel két könyvét, Királyok két könyvét,
Krónika két könyvét, Esdrás és Nehemiást tar-
talmazza. A fordítás egyenesen az eredeti szö-
vegből történt, s a 20 ivre terjedő nagy nyolczad-
rétü s csinos kiállítású kötet előfizetési ára 1 ft.,
velin papíron disz példány 2 ft. Az öt kötetből
álló egész műre is lehet előfizetni 5 fttal, valamint
s még hátra levő négy kötetre 4 fttal. Állandó
lakással birok, egyházak, intézetek, társulatok, a
megrendelés mellett utólag is fizethetnek. Gyűj-
tők 12 előfizető után egy tiszteletpéldányt kapnak.
Az előfizetési dijak a fordítóhoz Pozsonyba kül-
dendők.

** (Orosz lap.) Ungvárit orosz lapot szán-
dékoznak megindítani, mely nem politikai tarta-
lommal, hetenkint kétszer jelennék meg.

** (Az „Erdöszeti Lapok") negyedik évfo-
lyamának II. füzete megjelent Pozsonyban. Tar-
talma : A sarjerdő. Az erdők befolyása a klimára.
Erdődi Adolf válasza. Van-e a villamosságnak a
növényéletre befolyása? Az orsz. gazd. egyesület
erdészeti szakosztályának működése. Különfélék.
Beoltott czirbolyafenyő. A faiskolák egy uj ellen-
sége. Adatok Magyarország faszükségének kér-
déséhez.

** (Philharmoniai hangverseny.) A nemzeti
múzeum dísztermében e hó 25-kén philharmoniai
hangversenyt rendeznek, melyben Beethovennek
Pesten még nem hallott kilenczedik symphoniáját
énekkarokkal, szintén előadni szándékoznak.

** (Hangverseny jótékony czélra.) Székes-
fehérvárról irják nekünk, hogy Eltér-Uffer Eliza
asszony, virágvasárnapján Rossini ,,Stabat Mater"
czimü oratóriumát szándékozik előadni a megye-
ház teremében a megyei kórház javára. A közre-
működésre fölszólitandók a szenvedő emberisét*
iránti részvétből bizonyosan nem késnek közre-
működésüket fölajánlani.

** (Ujfuvó hangszer.)Kolozavá.rtt a jeles fu-
voláiról már rég ismert Pápai Lajos hangszerké-
szítő hosszas kísérletek után egy uj fúvó hangszer
találmányát, az úgynevezett „magyar kiirt"-öt
tökéletességre vitte. E kürt mint a „K. K." irja,
— a tárogató és klarinét közt közép helyet fog-
lal el, hangja szebb mint a tárogatóé, s haeonlit a
havasi kürthöz. Erős zenekarban nagy sikerrel le-
het használni, s kérdést sem szenved, hogy a mint
e hangszer be lesz mutatva, a nagyobb zenekarok-
ban alkalmazni fogják. Pápai a jövő tavaszszal
hangszerét a nagyobb magyar városokban bemu-
tatja, sajnos azonban, hogy valódi művész vállal-
kozó még nem akadt e hangszer betanulására, s
•csak naturalisták kisértgetik titkait eltanulni.

Egyház és iskola.
** (Három heti jubilaeum.) Magyarország

bibornok prímása a pápa által az encyklikában
engedélyezett háromheti jubilaeum megtartására,
az esztergomi főmegyében, Gyertyaszentelő nap-
ján kelt főpásztori körlevelével, a böjt 3-dik va-
sárnapjától egész virágvasárnapig tartó időközt
tűzte ki.

T Á R H Á Z .
** (A temesvári püspöki székre) a budai gör.

keleti püspök, Sztojkovics Arzén van kijelölve.
** (Fiók-reáliskola.) A terez- és lipótvárosi

polgárok közöl többen folyamodtak a városhoz,
miszerint a nevezett városrészek egyikében fiók-
reáliskola alapittassék. Kérelmüket azzal indokol-
ják, hogy ugy téli időben, mint a nyári meleg
napokban majdnem lehetetlen a gyermekeket a
Teréz- és Lipótváros legtávolabb pontjairól a
belvárosban fekvő reáliskolába küldeni. Á városi
tanács azon határozatot hozta, hogy a kérelmet
ajánlólag fogja fölterjeszteni a helytartótanácshoz.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•/ (Pozsonyi lóversenyek.) A pozsonyi lóver~

seny-bizottmány e hó l-jén tartott ülésében az
áprilban történendő futtatások sorozatát követke-
zőleg állapitá meg. Pénteken, apr. 28-án, d. u.: I.
Egyleti díj 150 ft. II. Hurdle race, az egylet tisz-
teletdija. III. Ponny-verseny. IV. Polgári dij,
akadály-verseny. — Vasárnap, apr. 30-án, d. u.
I. Pálfíy-dij. II. Hölgyek dija. III. Akadály-ver-
seny. IV. Parasztgazdák versenye. V. Eladó
verseny.

J (A pesti pénzváltók) elszaporodása ellen a
nagykereskedői testület, a városi tanács által
hozzá intézett véleménykérésre azon nézetét nyil-
vánitá, hogy pénzváltó-iroda fölállítására csak
olyanoknak kellene engedélyt adni, a kik legalább
30,000 ftnyi vagyont kimutatni képesek.

f (A marhavész jelen állása.) Hivatalos je-
lentések szerint jelenleg még 16 megye 43 hely-
ségében pusztít a marhavész; nevezetesen Pest-
megye 2 helységében van beteg marha 12 darab;
Szabolcsban 3 helységében 5 darab, Zolyomme-
gye 1 helységében 1 db., Bihar 1 helységében 10
db., Abauj 1 helységében 1 db., Zemplén 6 hely-
ségében 17 db., Pozsony 2 helységében 7 db.,
Komárommegye 3 helys. 7 db., Közép-Szolnokm.
1 h. 16 db., Ung 7 helys. 90 db., Ugocsa 1 h. 10
db., Torontál 9 h. 59 db., Bács-Bodrog 3 h. 12
db., Baranya 1 h. 56̂  dr., Fehérmegye 1 h. 5 db.,
Tolna 3 h. 92 db. És igy összesen 397 db. van
orvoslás alatt. A vész újonnan mutatkozott Jász-
berényben, — Aradban Szionda pusztán, Mező-
telegden Biharban, Ilonán Beregben.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) bölcsé-

szeti, törvénytudományi és történelmi osztályai-
nak e hó 6-án tartott ülésében Arany János
titoknok meghatottan jelentette Jósika Miklós
elhunytát. A jeles tag fölött a nyelv- és széptu-
dományi osztály valamely tagja fog emlékbeszédet
tartani. — Ezután Rómer Flóris 1. tag a Bakony-
Szombathelyen talált régi római pénzekről, s ezzel
kapcsolatban az éremtan fontosságáról értekezett.
Ugyanis még a múlt évben a b.-szombathelyi fold-
mivelők szántás közben két vasfazékra akadtak,
melyekben temérdek római pénz volt elrejtve. A
kincs egy részét széthordták, míg belőle 18 font,
összesen 2800 darab, hivatalos utón megvizsgálás
végett az egyetemhez került. A becses gyűjte-
ményben Nérótól vagyis Kr. u. 56-tól kezdve
249-ig, tehát 193 évi időközből, 40 uralkodótól,
mintegy 600 fajta érem van. — Végre Wenzel
Gusztáv r. tag ozorai Pipo történetéhez az általa
gyűjtött ujabb adatokat mutatta be.

** (A pesti jótékony nöegyesület) febr. 19-től
márczius 18-ig terjedő 4 hétre 296 szegény szá-
mára, kik közül 98 uj, a többi pedig már elébb is
részeszült, összesen 895 ft. 40 krt utalványozott;
és pedig hetenkinti részesülésben álló szegények-
nek 395 ft. 65 krt, egyszer-mindenkorra segély-
zetteknek 499 ft. 75 kr. A választmányi nők sze-
gények állapotát tárgyazó 110 uj vizsgálatról tet-
tek jelentést. Az egylet kötőintézetében jelenleg
18 egyéb munkára nem képes szegény talál fog-
lalkozást és keresetet.

** (Az irói segélyegylet) összes vagyona 1864
végével 102,350 frt 71 krra ment, tehát gyarapo-
dott. Az egylet 1864-diki kiadása összesen 6314
ft 83 krra rúgott, melyből segélyezésekre 4869 ft
92 krt fordítottak.

** (Az erdélyi jég- s tüzkármentö-társaság)
az alföld számára Aradon főügynökséget állított
föl, melynek működése Arad, Békés, Csanád,
Csongrád, Zaránd megyékre s Temesmegyének
egy részére kiterjed. A főügynökség vezetését
Vájna Miklós aradi ügyvéd viszi.

— (A Pannónia magyar viszontbiztosító-in-

)^ rendes közgyűlése folyó évi april 3-áa
délelőtt 10 órakor a társaság irodai helyiségében
(Ujtér 4. szám, 2. emelet) tartatik, melyre a t. ez.
részvényesek tisztelettel meghivatnak. A közgyű-
lés tárgyai lesznek: 1) Az igazgatóság jelentése
az intézet múlt évi működése s állapotáról. 2) Az
1864. évi üzletre vonatkozó s a számvizsgáló bi-
zottmány által megvizsgált számadás előterjesz-
tése. 3) Az alapszabályok által elrendelt választások
eszközlése. 4)^Az alapszabályok 62. czikkének d)
pontja értelmében leendő indítványok tárgyalása.

** (A sz.-fehérvári takarékpénztár) múlt évi
kimutatása szerint az összes forgalom tett 2 millió-
137,489 ftot. Bevétel volt456,069 ft. Ingatlanokra
kölcsönzött 27,109 frtot, jótékony czélra 1233 ftot.

Mi újság?
** (Jósika Miklós temetése) e hó 2-án délután

ment végbe Drezdában. Gyászoló özvegyét kivéve-
honfitársai közöl az elhunytnak fia, b. Jósika
Gyula, és sógorai: b. Podmaniczky Frigyes és
Ármin állottak körül a bujdosó koporsóját, vala-
mint neje, Broitzen-Végh bárónő rokonai közöl
is számosan voltak jelen megadni a végtisztessé-
get. Az ottani protestáns lelkészek egyike meg-
ható beszédet tartott fölötte, melynek az elhunyt
életére vonatkozó egyes részei könyekre indítot-
ták a jelenlevőket s különösen bennünket magya-
rokat érzékenyen de megnyugtatólag érintettek,
mert az idegen ajkakról is az elismerés szavai
hangzottak egy oly férfi hamvai fölött, kit büsz-
kén nevezhetünk magunkénak.

** (A nemzeti múzeum fegyvertára) egy dárda-
véget és két oly roppant súlyos kardot kapott,
melyeknek forgatására herkulesi erő kellett. Ba-
latoni halászok vonták ki a tó mélyéből, s Gáal
Miklós földbirtokos küldte be. Régiségtudó-
saink dolga lesz eldönteni, mely időből való s
mily nemzet fiai forgathatták.

** (Deák Ferencz munkája Mexikóban.) A
mexikói konzulság egy bécsi könyvkereskedőt
fölszólított, hogy Deáknak az osztrák trónörökö-
södésről szóló munkájából küldjön példányokat
Mexikóba. Valószínűleg azon magyar közjogi ér-
tekezést érté alatta, mely nem rég a „Budapesti
Szemlé"-ben jelent meg.

** (Becses régiségek.) Tüskevárott az eltörült
pálosok kolostorának utolsó butor-darabjai, négy
ebédlő-asztal, múlt hó 20-án Somlyó-Vásárhelyen
árverés alá kerültek; mit Simor János győri püs-
pök ő mga megtudván, legott rendelést tett azok-
nak megvásárlására, és igy árverés utján 260fton
e régi tnűdarabok az ő birtokába jutottak. A négy
tölgyfa-asztalnak faragványai,mint a,,K. N."-nak
irják, valódi remekművek; összesen 13 dombor
kép van rajtok; mindannyi remeték életéből ábrá-
zol jeleneteket; egy-egy kép másfél láb hosszú,
egy láb magas. Sajnos, hogy e becses művek ed-
dig illetéktelen helyejsen heverve, két kép sérü-
lést kapott; nem csoda, midőn az egyik asztal
vágódeszka gyanánt szolgált, s a másik, hooy
konyhába alkalmaztathassák, elfürészeltetett, kettő
pedig kamrai bútorrá lett. Méltán örvendhetünk
tehát, hogy ezen műkincsek illetékes kezekbe ju-
tottak.

** (A nemzeti szidház segélypénze), egy ud-
vari rendelvény szerint, a mi a jelen színházi évre
még hátra van, egészen kiadandó. Jövőre pedig
a 40,000 ftot, máj. l-jétől kezdve negyedévenkinti
utólagos részletekben, minden előleges folyamo-
dás nélkül fogják utalványozni. A netalán létező,
működési hiányok megszüntetésére pedig a szín-
házi bizottmány lesz felszólítandó.

** (A zenede huszonöt éves ünnepélyén,) saját
Ígérete szerint, Liszt Ferencz is részt fog venni.

** (Dalestély.) Az esztergomi képezde ifjú-
sága, mint értesülünk, e hó folytán dalestélyt
rendezni szándékozik.

** (Furcsa véletlen.) Mint a „Z. S. K." irja,
Kanizsán két Gunsberger Mór nevű lakos van, a
kik csak névrokonok; nejeik egy nap szültek s
mindketten leánygyermeket; ezen gyermekek egy
nap haltak meg és egy nap alatt temettettek; az
idén pedig közbámulatra ismét ugyanegy nap
szültek s mindketten figyermeket.

*• (Névmagy aritások.) Felsőbb engedély mel-
lett, Schadel Tamás vasmegyei puszta-dömölki
lakos „Sági"-ra,, — Münczberger Ferencz budai
könyvkötő mester ,,Érczhegyi"-r<i, — Polencsár
Győző pesti joghallgató, s nővére, „Feüegi"-re
változtatták vezetékneveiket.

Melléklet a Vasárnapi Újság 11-ik számához 1865.
** (Megtisztelő választás.) A maros-vásárhe-

lyi kaszinó báró Kemény Zsigmondot tiszteletbeli
tagjául választotta.

** (Világ-boldogító tervek) foglalkodtatják
jelenleg is, mint minden időben némely embernek
agyát. Egy pesti polgár, mint mondják, oly ter-
vet dolgozott ki, melynek gyakorlati alkalmazása
által Ausztria 60 év lefolyása alatt három mil-
liárdnyi adósságát kifizetheti és pedig a nélkül,
hogy a hitelezők megkárosulnának vagy az alatt-
valók uj adónemek behozásával terheltetnének. E
tervet, melynek alaposságáról az illető meg van
győződve, mielőtt közzétenné, egy szakemberrel
s talán épen a pénzügyi miniszterrel akarja köz-
leni. — Hasonló tervet forral Besze János is,
melyet a napokban ,,Szebb jövőnk kulcsa" czim
alatt egy röpiratban bocsátott közre.

** (A lutri-kedvelök és a közelebbi nagy hó)
egy kis összeütközésbe jöttek. Ugyanis a bécsi
lutri téteményei a febr. 25-iki húzásra a hóviha-
rok miatt nem érkezhettek meg mindenünnen,
például Debreczenből, s igy azok nem is játszhat-
tak. De vigasztalásukra a bécsi lotto-dirckezió
intézkedett, hogy a föltett pénzeket, a szelvények
előmutatása mellett, 3 hónap alatt visszakap-
hassák.

.** fSemmit ^yen.) Aradmegye hegyvidéké-
ről írják, hogy egy ottani szegény ember Prágá-
ban levő katona fiától levelet kapván, a földesúr-
hoz ment, kérve, hogy olvassa föl előtte. A
földesúr sajnálkozva nyilvánitá, hogy nem teheti,
mert e levél előtte idegen nyelven van irva. Erre
a helység lelkészéhez fordult, s a nagylelkű fér-
fau azonnal késznek is ajánlkozott azt 1 ftért fel-
olvasni. — „Vájjon mennyit kellett szegény fiam-
nak e levél megírásáért fizetni, ha csak elolvasása
is 1 ftba kerül! Volna csak magyarul irva, akkor,
fölolvastatása semmibe sem kerülne!" — „Én is
szívesen tenném talán ingyen is — viszonzá a
nagylelkű férfiú — ha jobb módú volnék, de
igyekeznem kell fölhasználni az alkalmat, hogy
valamicskét kereshessek." — A szegény ember
meghatva e ritka nagylelkűségtől, beleegyezett
kivánatába.

** (Kétfiatal gyilkos) van fogva Apátfalván,
Csanádmegyében, kik, a mint bennünket értesi-
tenek, Koczka Imre házánál vakmerő vérengzést
követtek el; ugyanis febr. 25-én este a nevezett
gazdát és nejét Bajnóczi Annát több késszurással
meggyilkolták. A tettesek egyike Varga Mátyás
*9 éves, a másik Tóth Balázs 15 éves. Ezek az
emiitett nap, mint ismerősök és szomszédok, be-
szélgetés ürügye alatt, de a rablási szándékkal a
űazba mentek s a már fekvő gazdát, a ki külön-
ben vak volt, s nejét egyszerre megtámadták. A
nő a szúrások következtében hamar kiadta lelkét,
de a vak gazda, végerejét összeszedve ellökte ma-
gától a gyilkost s segélyért ki akart rohanni;
azonban neje holttestében fölbukván, ő is áldoza-
tul esett. Csak miután a borzasztó tett végre-
hajtva volt, gyújtottak a bűnösök világot, s a ta-
lált 60 rézkrajezáron megosztoztak. Egyéb tár-
gyakat is akartak bizonyos orgazdához szállítani;
de most már mindnyájan fogva vannak, s bűnöket
bevallva várják a megérdemlett büntetést.

** (Éhhalál Erdélyben.) Az Erdélyben is
uralgó ínségről szomorú képet nyújt a „K. K."
Daczára hogy a veszély előre látható volt, annak
meggátlására erélyesebb intézkedés mindeddig
nem történt, s most az inség egész borzasztósá-
gában jelentkezik. A székelyek bujdosnak t i az
országból, az oláhok halnak a rothadt tengeri
miatt betegségben, melyet éhtyphusnak neveznek
az orvosok. Az ország piaczain a gabona vékája
ötven-hatvan krajezáron jár, arany tisztabuzát
vásároltak a múlt héten 1 ft. 10 krajczárjával, s ,

a mindenéből kipusztult nép elrothadt tengeri
eszik, mely megöli! — Azért az országos gazda
sági egylet föliratot intézett a kormánynoz e kér
désben s egyszersmind tervet állapított meg az
iránt, hogyan lehetne a nyomort társadalmi utón
is enyhíteni.

** (Kevés eredményű ujonezozás..) Ugy érte-
sülünk, hogy Esztergomban az ujonezozás meg-
kezdése alkalmával az első napon az első korosz-
tályból 130 ifjú közöl csak 19-et találtak
alkalmasnak, a mi arra mutat, hogy vagy nagyon
válogatnak az illetők, vagy a nemzedék törpül, a
mi nagyon szomorú volna.

** (Dunakb'part Esztergomban.) A mint ve-
lünk tudatják, gróf Forgács Ágoston, kinek
Esztergom már is sokat köszönhet, a Kis-Duna
kiásatását s a Dunapart kővel kirakatását tervezi

** (Egy szép uj harang) látható jelenleg
Pozdeck József harangöntődéjében, gyár-uteza 7.
sz. alatt. Az egész 21 mázsát nyom, s a h.-böször-
ményi ref. egyház számára készült. Azért említ-
jük újra, mert a csinos állványon levő s szép
hangú harang még e hó 15-ig Pesten lesz, azért a
kik megnézni óhajtják, az emiitett helyen megte-
kinthetik, de a mondott napon már útnak inditják,
Debreczenen át, rendeltetése helyére Hajdu-Bö-
szörménybe.

— (A kik nagyobb pénzkölcsönre szorultak)
kedvező feltételeket keresnek, azokat a Vas.

Újság mai számának hirdetései között olvasható
azon ajánlatra figyelmeztetjük, melyet Strelisker
Emánuel debreczeni ügynök tesz közzé.

Nemzeti színház.
Péntek, márcz. 3. „Téli rege." Színjáték 5

felv. Irta Shakspeare; fordította Szász Károly.
Szombat, márcz. 4. „Fidelio.*' Opera 2 felv.

Szerzetté Beethoven.
Vasárnap, márcz. 5. „A nagyapó," Eredeti

vígjáték népdalokkal 3 szakaszban. Irta Szigli-
geti. Zenéjét szerzetté Doppler Károly.

Hétfő, márcz. 6. „A falusiak." Eredeti szín-
játék 3 szakaszban. Irta Szigeti.

Kedd, márcz. 7. „A hugenották." Opera 4
felv. Szerzetté Mayerbeer.

Szerda, márcz. 8. „Cid." Dráma 5 felv. Irta
Corneille.

Csütörtök, márcz. 9. „Lamrnermoori Lucia.'
Opera 4 felv.

Szerkesztői mondanivaló.
7588. Győr. Dr. S. Ha nem is rögtön, de kis vártatva

bizonyosan. Megrendeljük a zártszéket? hogy más el ne
foglalhassa.

7589. Pest. B. K. A kivánatot csak a czikk megjele-
nése után teljesithetnők. Az utóbbira nézve pedig semmi
határidőt nem tűzhetünk ki.

7590. Pápa. E. L. A kép használható, bár tisztább
példány nem ártott volna. A többi rendben van. Az a bi-
zonyos válasz önre vonatkozik s adandó alkalommal el is
küldjük, tetszés szerinti használatra.

7591. N. Tárkány. Sz. L. A mit lehet, szivesen kö-
zöljük a helység rörténeti leírásából. De rem lehet ám min-
dent. Különben becsüljük a dolgozatot; bár minden hely-
ség jegyzője össze tudná igy irni a falu múltját s jelenét.

7592. N. Igmánd. L. S. A népnevelési alap kíeszköz-
lésére irányzott terv sok J ó akaratot és nemes szándékot
tanusit, de az a nagy hibája van, hogy némileg „teme-
tési adó"-nak nevezhető, s rósz vért okozható megkülön-
böztetéseket tesz, még pedig a legszomorubb események
alkalmával, a szegény és gazdag között. Azt a „zászló"-
hordozást máskép kellene helyettesíteni Az igaz, hogy a
meghaltra nézve mindegy a dolog, de annál érzékenyebbek
e részben az életben maradtak. Sok jó gondolat van a
czikkben, de az egész tervet részletesebben kellene még
megvitatni s kidolgozni, hogy óhajtott hatást remélhes-
sünk tőle.

7593. Kajdacs. Cs. Zs. Nézetünk szerint is az ujabb
közlemény tárgya igen jól van választva. Fogadja érte szi-
ves köszönetünket. " J

7594. Télen. Ha ön azt irja, hogy „Hó borítja, hó ta
karja A mezőt s a réteket; Nem hallani hajnalonkint vig
pacsirta éneket;" — továbbá ha azt állítja, hogy: „Nem
repkednek tarka pillék Illatos virágokon, Nem mosolyg
érett szamóeza Hótakarta halmokon" stb; — ha ön ezeket
s ehhez hasonlókat állítja, tökéletesen igazsága van; akár
hány tanút találhat ezen állítások bebizonyítására — de
azért még nem vers a mi igazság.

A Vasárnapi Újság régibb évfolyamai.
Ujabb időkben történt több rendbeli felszólítás követ-

keztében a V. U. régibb évfolyamai tárgyában következő
ajánlatok küldettek be hozzánk .

Eladó: 1) A V. U. 1861. 1862. 1663. 1864. évi folya-
mai, csinosan bekötve, összesen 20 ftért. (Bécsben, Sófalvi
Elek).

2) A V. U. eddig (1854-1864) megjelent összes évfo-
lyamai (az 1864-ki év még kötetlen) 60 ftért. A pénz az
alulirt czime alatt Magyar-Cséke postaállomásra bérmen-
tesen küldendő, s ez után a lappéldányok an.-váradi vasúti
állomásra, rendes ládába elhelyezve, a hova kívántatik, el
fognak szállíttatni. (Terpesten, Kárits János számtartó).

3) A V. U. 1861. évi folyama (két szám híjával) 5 ft.
- 1862. évf. hiány nélkül 6 ft. — 1863. évf. (egy szám hi-

jával) ő ft. — 1864. évf. hiány nélkül 6 ft.
(Nagy-Kemenczén Kovács Pál; u. posta Homonna).
4) A V. U. 1855. és 1856. évi teljes folyamai bekötve.

Csérébe kívántatik az „Ismerettár."
(Bővebben tudósit a V. U. szerkesztősége).
5) A V. ü . 1856, 1857, 1858, 1859 egész évi, 1860 má-

sodik félévi, 1861, 1862 és 1863 évi egész folyamok együtt
42 ftért.

(Romhányban Fityka Ferencz, u. posta Rétság).
6) A Vas. Újság 1856. évi folyama.
(Tata, Schmidt Alajos).

SAKKJÁTÉK.
271-ik sz. feladv. — Lloyd Sámueltől.

Sötét.

gb c d e f
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

Világos. A) Sötét.
1 Kh4-hS:
2.Vd8—d3f K-lép.
8. Vd3—gSfmat.

A 266-dik számú feladvány megfejtése
(Gróf Pongrácz Arnoldtól Pozsonyban.)

Világos. Sötét.
1. Vb6-d8 Fg5-d8:A)
1. Khl —h2: tetszés sz.
' • f2—f3fmat. I .•>. vuo—gojuiai,.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben.- Fülöp József.
Sárospatakon: H. Nagy Lajos. — Nagyváradon: Pál

Rezső. — Miskolczon: Ozenthe József.— P.-örsön: S. Gy.
— Hátszegen: Fischer Henrik. — Pesten: A pesti sakk-kör.
— 165-ik számát: Apdti-Kereszturon: Szántó J.

Rövid értesítések. Szalacs. Zs. E. A német sakk-
könyvek közöl /Joríia» „Katechismus derSchachspielkunst"
czimü kis müvét ajánljuk, mint olyat, mely alaposságán
kivül mulattató is. Másik kívánságát is teljesíteni fogjuk.

— Számcsere. A múlt számunkban közlött Healey-
ele feladvány előtt hibásan áll 269 sz. 270 helyett.

A mai számunkhoz van mellékelve
,NcfeIejts" előfizetési fölhívása.

H E T I - N A P TÁR.
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TARTALOM.
Bél Mátyás (arczkép). Sz. et S. — Magyar-tót nép-

dalok. Lehoczky Tivadar. — A jurátus-világból (folytatás)
1 álffy Albert.— A faddi uj r. kath. templom (képpel). R. £
— Nero császár mint színész (képpel). — A fényképészet
(vége). Fehér Ipoly. — Kendkivüliségek az emberi nemnél.
— Nyílt levél Zombory Gusztáv úrhoz. — Irodalmi tör-
téneti böngészet. — Mire képesek a gépek. — Egyveleg.
— Tárhass: Irodalom és művészet. — Egyház és iskola.
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézutek, egyletek. —
Mi újság? — Nemzeti színház.— Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert.(Lakikinagyar-utezal.sx.)
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HIRDETÉSEK.

Előfizetési fölhívás
második félévi folyamára a legelíerjedettebb s legolcsóbb magyar

_ néplapnak, mely ily czim alatt: _

KÉPES UJSAG
a magyar nép mulatva oktató barátja

havonkint kétszer, minden hó 1-én és 15-én jelenik meg, két-két ivnyi
közhasznú, tanulságos és mulattató tartalommal, közbeszőtt

CSINOS KÉPEKKEL.
E fölött két nagy történeti vagy bibliai képinelléklet, karácson

és húsvét táján!

I T ELŐFIZETÉSI ÁR-.̂ WI
Félévre (áprilistól fogva szeptember végéig) csak 1 forint.

Egész évre 2 forint.
Főmunkatárs: Kiadó-tulajdonos: Felelős szerkesztő:

I S T V Á N BÁCSI. HIAKENAST GUSZTÁV. Dr. KISS (Ilinéri) István

Titztelt hazánkfiai! Öt hónapja múlt már annak, hogy a ,.Képes Újság" czimü
magyar néplap megindult. Tehát közel féléve, hogy ezen újság folytatja pályafutását.
Rövid idő, és mégis eléggé hosszú arra, hogy a t. magyar olvasó-közönség e lap életre-
valóságáról meggyőződjék. Erről —legyen szabad szerénytelenség nélkül kimondanunk —
mint az eddigi eredmény mutatta, meg is győződött. — A legilletékesebb egyének, kik a
„Képes Ujsóg"-ot keletkezésekor részvevő nyilatkozatokkal örvendve üdvözölték, elis-
merést szavaznak a szerkesztőségnek a tapintatos és ügyes vezetésért s a kiadónak az
áldozatkészségért, melylyel a vállalatot intézik, s illetőleg fenntartják. Hogy pedig ezen
irodalmi vállalat maradandó virágzásnak örvendjen : arra nézve a t. magyar olvasó-
közönség folytonos és osztatlan részvéte, pártolása szükséges. E pártolás, lelkes ügy-
barátok közreműködése folytán, már eddig is oly fényes eredményben nyilvánult, hogy
most a „Képes Újság" az, mely a magyar lapok közt legtöbb példányban nyomatik. Az
előfizetők száma azonban még koránsem oly nagy, mint — a lap hallatlan olcsóságánál és
korszerűségénél fogva — lenni kellene, llyféle, nálunk magyaroknál még eddig nem
létezett irányú s beosztású, e mellett pedig oly rendkívül olcsó lapok, mint a „Képes
Újság", más nemzeteknél 100 ezernél is több előfizetővel dicsekszenek. Habár pedig a
magyar nemzet kevésbbé számos, azért nem mondunk le a reményről, hogy legalább
aránylag megközelítő számú előfizetők fognak mielőbb csoportosulni a Képes Újság körül.

g^"" A „Képes Ujsag" jövő április—szeptemberi félévi folyama, e lap
életében fontos időszakot fog képezni. Ugyanis e félévben fognak kőzöltetni azon
jeles dolgozatok, melyek a múlt évi szeptemberben kibocsátott előfizetési fölhívásban
hirdetett pályázatra beküldettek, s melyeknek legjobbjai együttvéve 40 aranynyal,
a többi elfogadhatók pedig hasonlókép illő tiszteletdijjal jutalmaztatnak meg. Összesen
mintegy ltlO pályadolgozat érkezett be, s ezek közt sok jeles találtatik, melyek
valóban dicsőségére fognak válni a lapnak, s becses közkincsét képezendik minden
t. előfizetőnknek.

Szeretettel kérjük tehát a lelkes népbarátokat,hogy befolyásukat a maguk körében
felhasználni, s lapunkat tőlök telhetöleg terjeszteni szíveskedjenek.

Az előfizetési pénzek ily czimzetü levelekben küldendők: A „Képes Újság"
kiadó-hivatalához Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.)

Gyűjtőknek minden 10 előfizetett példányra egy ingyenpéldány jár.
Pest, márczius 10-én 1865. (1—4)

A „Képes Újság" kiadó-hivatala

Dr. Roniershausen

szem-e ssentiáj a
a látszervek erősbitésérc és helyreállítására.

A fentebbi elnevezés alatt egy könyvivő, ki kevés ideig üzletimben, Drezdában
gzolgálatb an lévén, — ezen szem-essentiát utánozta, s hamisított állapotban kereskedésbe
hcwta. Ezen szemessentia üvegcséit, függvényeit és használati utasitványait kellő vizs-
gálat alá vevén, — az én valódi essentiámtól nagyban eltérnek.

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

Az utánzott essentia, az általam végbevitt vizsgálatok szerint távolról sem közelíti
meg a valódi essentiát, melyről mindenki meggyőződhetik, hogy ha az essentia vizzel
való vegyítése bekövetkezik, a valódi essentia erős tejszínnel bir, kellemes illatn,
és a szemhöz hozva jótékonyan és írisitöleg hat, — ellenben az utánzott,
kevésbbé tejszintt, kozmás szagot terjeszt, a szemhöz hozva, égető mosdóvizet
képez.

A valódi essontia üvegcsékben adatik el, melyek bélyegemmel és a dugaszok
pecsétemmel vannak ellátva. — A függvények szögletein látható sasok „Apotheke zu
Aken, F. G. Geiss" ezégemet tartalmazzák, épen ugy a függvények végein „F. G. Geis"
in Aken a/Elbe" — olvasható.

A használati utasítások szintén „sas"-függvénynyel, valamint facsimilémmel
vannak ellátva. — Az utánzott essentiánál ezen ismertető jelek hibáznak, minélfogva a
bevásárlásnál kevés elóvigyázatot követvén, könnyű leszen a valódi essentiát a hamisi-
tottól megkülönböztetni, s magát a csalástól megóvni.

Végül szabad legyen még megemlítenem, hogy a már 25 e>;óta általam készitett
dr. Romershausen-féle szemessentia, melynek készítésével és árubabocsátásával
egyedül én hatalmaztattam fel, — valamint eddig ugy ezután is üvegcséje 1 tallérjával,
kisebb üvegcse 80 ezüst garassával gyógyszertáram által rendelhető meg.

PESTEN kapható TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, királyuteza 7. sz.
Aken, az Elba mellett, február hóban 1865. Jy ^ p p G e i S S

1007 (1—4) gyógyszertár-tulajdonos.

Uj korszerű irodalmi

vállalat minden rangn magyar olvasó számára!

• # " Előfizetési fölhívás ~VII

REGÉLŐ I
czimü,

nagy, értékes mümellékletekkel
megjelenő regény-folyóiratra.

Jó és olcsó könyvet! Jó és olcsó olvasmányt!
így kiált föl az egész müveit világ, s igy kiált föl a hazai olvasó-közönség is, mely

szívesen szerezne meg magának mulattató olvasmányt a szokottnál nagyobb mennyi-
ségben, ha a könyv oly drága nem volna!

Sokkal sűrűbben hallottuk e panaszt s igazságát sokkal mélyebben érezzük, sem-
mint azon nem volnánk, hogy ez átalán érzett szükségen egy megfelelő szépirodalmi
vállalat által ne segítsünk, mely vállalat föladata lenne, a nagy közönséget kielégíteni,
ngy olcsósága, mint gazdag és vonzó tartalma által.

Ily szempontok által hajtva, „REGÉLŐ" czim alatt egy folyóiratot indítunk meg,
mely kizárólag a mulattató olvasmányoknak van szánva.

A ,.Regélő" megjelen havonkint kétszer, s minden számban 132 hasábot hoz,
mely hasábok egy év leforgása alatt annyit fognak tartalmazni, mint 3O—4O kötet
azon szépirodalmi kiadásokból, melyek kötetenkint egy-egy forintba, összesen tehát
mintegy 30—40 forintba kerülnek!

A,,Regélő", eredeti és fordított olvasmány tekintetében a legérdekfeszi-
többet s legujabbat fogja hozni, mely biztosan számithat rá, hogy a társaság minden
rétegében szívesen látott vendég lesz.

A „REGÉLŐ" r o v a t a i a k ö v e t k e z ő k : 1) Regények és elbeszélések;
Jókai s több népszerű írónk dolgozatain kívül, az európai s amerikai irodalom
legújabb, úgynevezett ,,sensations"-termékeit akarjuk bemutatni, melyek ez idő
szerint az összes müveit világot feszült figyelemben tartják, és mint mondani szokás,
„furorét" csínálnak. —2)Történelmi czikkek, utazási kalandok stb.— 3)Népszertt
rajzolatok a közélet köréből. — 4) Városi s falusi életképek. — 5) Vegyes.

Ezekhez járulnak mesteri kezek által rajzolt

MUWELLÉKLETES!
Folyóiratunk főtartalma azon nagyobb müvekből fog állani, miket 1) alatt emlí-

tettünk. A kellemes változatosság kedvéért, egy-egy szám felét regény, másik felét a
többi pont alatt érintett rovatok összege fogja képezni. '

A szépirodalommal karöltve jár a képzőművészet! S igy egy év lefolyása
alatt nemcsak könyvtárt, hanem egy kis

KÉPGYŰJTEMÉNYT
is akarunk olvasóink kezéhez juttatni, mely noha értékes, semmibe sem kerül!

Minden évnek őszén, előfizetőinknek ingyen műmellékletet: egy nagy, eredeti,
történeti, vagy génre- (élet-) képet küldünk, melynek bolti ára 3 forint.

Ha előfizetőink száma a 3000-et meghaladja, ez esetben minden évben két ingyen
mumellékletben részesítjük őket, s előfizetőink a legjutányosb, alább érintendő fölté-
telek melletti, oly képek birtokába juthatnak, melyek kiváló diszóre szolgálnak a szo-
bának s több év alatt szobák sorának.

Ezen engedmények s ígéretek (s mi szavunknak szoktunk állani) tekintetbe-
vételével, folyóiratunk, a mümellékleteket ideértve,

évenkint csak 0 forint,
mert azon erős meggyőződésben vagyunk, hogy vállalatunk, kedvezményeink s a csekély
előfizetési ár folytán, sikerülni fog.

Nem hihetjük, hogy valaki, kinek érzéke van a jó olvasmány iránt, megtagadná,
magától azon 6 forintot, melyek ránézve oly tetemes előnyöket biztosítanak.

Oly vállalat, mely évenkint

100 ivén, 3200 tömött,
de mindamellett szép, olvasható nyomtatású hasábot, s még ezen fölül nagybecsfl
mümellékleteket igér: biztosan számithat tömeges pártolásra!

Megjegyzendő még, hogy a fordítást elismert tekintélyű irók eszközük.

Heckenast Gusztáv,
a ,,Regélő" kiadó-tulajdonosa (egyetem-uteza 4. íz.)

Előfizetési föltételek:
A „Regélő" czimü mulattató folyóirat minden hóban kétszer,

15-én és 30-án, jelenik meg.
Első száma márczius 15-én adatik ki, — Mindegyik szám 4 legnagyobb alakú ívből,

8-rétben, 2 hasábos lapokon, ég azonkívül egy borítékból álland.

Előfizetési ár postán küldve, vagy Budapesten házhez
hordatva:

Márcziustól kezdve deczember végéig (tia hónap) 5 ft.
Márcziustól kezdve június végéig (négy hónap) . 2 ft.

(£3=" Gyűjtőknek minden egyszerre előfizetett tiz példány után egy tisztelet-
példánynyal, ugy mint az illető képes melléklettel is szolgálunk. — Az előfizetési
pénzeket bérmentesen kérjük az alulirt kiadó-hivatalhoz (Pesten, egyetem-
uteza 4. sz.) intézni. . „ . „ , , . . i , í • . i

Pest, márcziu, 2-án 1865. A „Regélő" kiadó-hivatala.
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VÉLEMÉNY""
a

sárospataki kovamalom-kővekről.
Székes-Fehérvár, febr. 16. 1865.

T. ez. Láczay Szabó Károly urnák Sárospatakon!
Uraságod által küldött franczia modorú malom-

köveket a napokban összeállítottam, s az őrlésre meg-
indítottam. Tapasztalásom folytán arról kívánom ura-
ságodat tudósítani, hogy ezen fajta kövek a drezdaival
tökéletesen kiállják a versenyt. Ezt onnét következte-
tem, minthogy mümalmaimban drezdai kövek is forog-
nak. Azért szíveskedjék megjegyezni, hogy a legutóbb
küldött malomkövek minöfaju kőből voltak összeállítva,
s ha megrendelek, ugyanazon köfajból kaphassak ismét,
minthogy ezekkel tökéletesen meg vagyok elégedve.

Maradok tisztelettel LufcátS ZsÍgmOIld,
1006 (1) műmalom-tulajdonos.

I0NDINI

líONORABtE
MENTION

balra

lOSSiER JÓZSEF
rmnburgi vászonraktára a „menyasszonyhoz44 Pesten,

uri- és zsibárus-uteza szögletén, b. Orczy-féle házban,
ajánlja igen jól rendezett árutárát, úgymint: rumburgi, hollandi, creas, sziléziai és fonal-vásznak, %, V«, 19A széles ágyle-
pedöknek való vásznak, 30 rőfös aszialnemüek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, törülközökendök,
asztalabroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kávéskendők, fehér és szines vászon-zsebkendők, angol és franczia
battistkendők, fehér és tarka vászon csinvat-ágynemük, butorcsinvatok, nankingok, szines perkálok, gazdasági ruha-
szövetek, szines ingkelmék, asztal- és ágyteritök, ugyszinte mindenféle fehér szövetek, fehér perkál, battist, clair,
moul, nyári piké, madapolan, angol síiirding, piké és zsinóros parkét, piké-szoknyák és takarózok különféle
nagyságban; ezeken kívül angol gyapjubársonyok, orlean- és lüster-szövetek, ruháknak való jutányos gyapjúszövetek,

szines alsószoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg nem nevezett czikket

legjutányosbra szabott árakon.

A vásznak valódiságáért jótállás biztosittatik."*!
Vidéki megrendelések, az előadás szerint, pontosan és jól teljesittetnek. 1010 (1—3)

-5 S
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Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben
OV16 A -*+ Í Q n a e 7 t a W í n «*I~ - -L *Z>_iJll!A — — «-.~lr rtl.r l*rt crn ol« + . i ,tnO.*.r-í«—1.1-1 _ .1 . 1 I 1 tÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasítványokkal adatnak el, melyek saját utasit

ványaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvo,k mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : hogy az általam készített
Seidlitzporok minden egyes skatulái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett vedmarkkal vannak ellátva

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. - Használati utasítás minden nyelven.
E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél
továbbá : görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, csúzos fogfájda-
lomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimeri ttetett, ez egyszerű házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz
poroknak rendes használata által íllittatott helyre.

PESTEN j
A főraktár létezik

TÖRÖK. JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt.
STEINBACH JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégjai Bergen városból való valódiDorseh-májhalzsirolaj Is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

íAtf A z ÜTegc»ék el Tannak látva védmarkommal és kimeri tő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden tölte's
előtt ™ptamlag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. - Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsír-faj a
ltorscn-naiaknak leggondosabb e^ybegyüitése és kiválogatása által van megnyerve, es egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
termeszét által_nyujtatott. - E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- es tüdö-bajokban, scrophulus és rachitis, köszvéuy és csúz, Idült bőrkiütés, szemgyaladas, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik. v
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Pénz-kölcsön!
Alólirottnak sikerülvén a legbiztosabb

aton magát a legelőkelőbb házakkal össze-
köttetésbe hozni, miáltal lehetővé tétetik,
hogy bárkinek, ki öt kölcsön felvétel iránt
megkeresi, _ elörebocsátván azt, hogy az
illető elegendő biztosítékot (kizárván a bér-
házakat) képes kimutatni, legfölebb 3—4
hét alatt a kívánt összeget, ha még oly nagy
volna is az, kifizetve megkapja. Több ily
kölcsön kieszközléséről magát bármikor
igazolhatja. Végül bátor vagyok még azt is
megemlíteni, hogy bármi néven nevezendő
tisztelet-dijat előre nem kívánok; — a fel-
vett kölcsön kifizetése után az illető felekre
bizatik a megfelelő jutalmazás, s megelég-
szem azzal, hogy ha az nekem egyelőre
irásilag biztosittatik. — Debreczen, márczius
hóban 1865. 1011(1-2)

Strelisker Manó.
Iroda: Széchenyi-utcza 1763. sz. alatt.

Csódhirdetmény.
Marosvásárhelytt ürességbe jött zenekar-

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

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

Kelt Marosvásárhelytt, márczius 4. 1865.
1012 (1—3) A városi tanács.

ryökeres s sima legjobb fajta vörös és fehér

szőllővesszők
folyvást kaphatók. 100 darab a gyökeresnek
1 ft., 100 darab a sima vesszőnek 40 kr. a. é.

Sir Antal,
1014(1 — 6) bortermesztő Egerben.

Ház-gondviselőül
aján'kozik valamely uri házhoz egy,legjobb
korban levő, tisztességes állású özvegy-asz-
szony, ki a háztartás körüli teendők pontos
teljesítésére teljesen képes és alkalmas. —
Bővebb értesítéssel szolgál aVasárnapí Újság

szerkesztősége. (3—3)

KANTA JÓZSEF
(előbb Bölini és Kánya)

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

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru
793 (21-0)

MULil^ A.. Bécsben,

Dr. Vlemingkx
megjobbitott

RÜH-SZERE
mely a testbőrt tisztává teszi. Ezen szer
iltávolitja egyszeri bedorzsölés által a rüht
itb., egy éven át, anélkül hogy a testre

káros befolyással lenne.
Ausztriára nézve a főraktár létezik a

„fekete sashoz" czimzett gyógyszertárban
Welsben, Felső-Ausztriában.

Raktárak Magyar- és Oláhországra
lézve P e s t e n : WAGNER JÓZSEF
;yógyszerésznél a váczi-uton, — továbbá
:övetkező gyógyszerész uraknál kapható,
. m.: Győr : Némethi P-, — Debreczen:
-othschnek K., — Siklós : Holmik F., _

ireutz : Sowal J., — Csúz : Borsay P., —
'sacza : Bensáth F., — Zágráb : Mibi$Gr.,

— Varazsd : Halter A , - Stubika:Vor-
lastini L., — Prága : Fürst J. és Pragner,

Pilsen : Kalser E., — Trantenau:
Czerny V , - KoniggrStz : Hanslik J., -

| Anssig : Walter V , — Reichenberg: Hla-
i sivetz L., - Krumau : Firbas C, — Bechin:
Ebenhöck E , — Grécz : Purgleitner J. é*
Eichler,— Bruck a. d.Mur :WittmannA.,
Marbarg : Bancalari J., — Kindberg:
Pezleder A. stb. 882 (11-12)



Beküldetett
A korneuburgi marhap«r tárgyában lapunk múlt havi 15-dik számában birá-

latot hozván, — indíttatva érezzük magunkat, azon számtalan elismerési nyilatkozatra,
melyekkel aa mindenhol kitüntetésben részesittetett, arra ujolag visszatérni. — A kor-
neuburgi marhapornak évről évre gyarapodó roppant fogyasztása, melyről saját
magunknak meggyőződni alkalmunk volt, — elég bizonyítékot nyújt arra nézve, hogy az
értelmes mezei gazda azt minélelóbb beismerje, s tény az: hogy czélszerüsége s az abban
helyezett bizalom s hathatóságánál fogva különösen a háziállatoknál gyakran mutatkozó
betegségek gyógyítása végett minden okszerű gazdánál máris nélkülözhetlen háziszeré
vált. — Minélfogva a mezei gazdáknak használatot vélünk tenni az által, hogy ha az oly
sokszor említett marhaporra figyelmetessé tesszük.

$ W A megrendelési forrást illetőleg a mai számban megjelent hirdetményre
utaljuk a t. ez. gazdaközönséget. 1013 (1)

A marhavész és marhabetegségek ellen
mint legkitűnőbb óvszernek elismert

kOllMilIIIIK.I MARHAPOR
valódi minőségben folyvást kapható:

PESTEN: Tflrök József gyógyszerésznél, király-uteza 7-ik sz. a., Thalmayer A. és
társa,,Halbauer fostv., Glatz J., Illan M. P., Hollósy testv., Kiudl és Frühwirtli.
BUDÁN: az udvari gyógyszertárban. — Aradon: Probst P. .1., Tones és Freiberger,
— Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai, — Debreczenben: Bignio J.,
Csanak J.,— Deltán: Braumüller, — Eperjeseu: ZsemberyJ., — Eszéken: DeszáthyJ.,
— Esztergomban: Bierbrauer C. J., - Egerben: Tschögl J., — Győnicyösön:
Kocziánovich, — Kassán: Novelly A., — Kolozsvártt: Wolf, — Komáromban:
Belloni A., Ziegler és fia, — Mohácson: Kögl, - Nagyváradon: Janky A., — Nagy-
Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg, — Pancsován: Rauschan és fiai és Gráf, —
Pozsonyban: Schertz F., Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón:
Pósch J., — Sopronban: Pachofer L., MüllerP., Mezey A., — Székesfchérvártt:
Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: Aigner, — Selmeczen: Dimák, Zelenka, —
Szepesvárallyán: Fest J. B., — Szolnokon: Scheftsik Istr., — Temesvárit: Maxer
és Sailer A., Babusnik, — Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, —
Varazsdon: Halter F. és Koterba, Veszprémben: Láng J. 981 (3—6)

VETŐMAGVAK.
HOFFMAMV J.

Pesten, a Runasoron, kis-hiduteza szögletén „az angol királynő"
czimü szállodában, a „VETOIIEZ'%

ajánlja nagy raktáiát mindennemű gazdasági magvakból, úgymint: lóhere- és
takarniányfű-magvakat stb., valódi hollandi és franczia konyha-, kfrti- és
főzelék-magvakat; fa-, juhar-, egér-, nyír-, veresfenyö-, lúczf'enyö-, erdei
fenyő-, akácz- és eperfamagvakat stb., több száz fajú legszebb virágmagvakat,
ezek közt a valódi kitűnő erfurti ibolyákat, őszi rózsákat stb., valódi haarlemi
virág-hagymákat, legszebb gyfirgyikéket. Ezeken kívül folyvást kaphatók:

növényföldek, kuba-hárshéjak és franczia folyékony mézgák (faviaszk)
jutányos árakon. 1009 (1 — 3)

Árjegyzék ingyen szolgáltatik.

Gazdasági vetőmagvak,
úgymint: luezerna és veres lóhere, burgundi takarmány és ezukorrépa, fümagvak,

akáczfa, baltaczim, burnot, timótfű, muhar, bükköny és többféle mag kapható:

Halbauer é s Kölber-nél 988(5-
Pesten, felső Dunasoron, Nákó-féle házban, a lánczhiddal szemben.

FOG-GYAPOT.
Sokoldalú fáradozás és számos kisérlet után sikerült alulirtnak egy oly fog-

gyapotot feltalálni, mely által minden, bármi néven nevezendő fogfájás, kor- és nem-
különbség nélkül megszűnik.

Ezen gyapot akkép vétetik használatba, hogy annak az egyik vége meggyujtatik,
és ismét eloltatik, ugy, hogy a gyapot folytonos szikrázása által kifejlődő füst beszivat-
hassék. E végre a száj csukva tartatik, s a füst az orrba mindaddig felhuzatik, mig a szem
könyeket nem hullat. Bergmaun, gyógyszerész.

Magyar- cs Erdélyorszá^ra nézve TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész ur főraktárában, király-uteza 7. sz. a. Pesten, kapható.

Aradon Ring és Szarka, — Brassóban Stieler, — B.-Csabán Latzay, —
Beregszászon Búzát, — Debreczenben Borsos, — Eszéken Deszáthy gyógyszerész,
— Eperjesen Makovitzky, — Egerben Weszely gyógysz., — Gyöngyösön Kocziá-
novits, — Győrben Szabó, — Ipolyságon Sartorius, — Kaposvárott Csalay, — Kés-
márkon Genersich, — Kassán Maleter, — Kecskeméten Handtl, — Kolozsvárit
Wolf, — Léván Boleman, — Marosvásárhelyen Jeney, — M.-Szigeth Marossán, —
Miskolczon Böszörményi, — Magyar-Óvárott Sziklay, — Mezöberényben Narczisz,—
Nyíregyházán Matheides, — Nagyváradon Molnár, — Nagykárolyban Jelinek, —
Nagy-KörösönTraxler, — Oroszházán Stauroczky, — Pakson Malatinczky, — Po-
zsonyban Pisztory, — Pécsett Nentwich, — Putnokon Szepcssy,, — Rimaszombaton
Hamaliár, — Sz.-Fehérvártt Sáy, — Szathmárott Ember, — Szabadkán Joó, -
Szegeden Aigner, — Szentesen Eisdorfer, — Szolnokon Scheftsik, — Temesvárit
Pecher,— Tokajban Krötzer, — T.-UjUkonlloyko, — Varasdon Halter gyógyszerész,—

Zágrábban Mittlbach uraknál.

Egy kisebb csomag ára 30 kr., egy nagyobb csomagé 50 kr. a. é.
t3~ Isméti eladók igen kedvező engedményben részesülnek. 966 (9—12^

Ház- és háztelek-eladás,
Pesten, az aradi-utczában (Teréz-külváros), egy ház'

650 négyszög ölet magában foglaló háztelekkel együttf
szabad kézből eladandó. E tárgybani bővebb értesitést ad
a „Vasárnapi Újság" és,,Politikai Újdonságok" kiadó-hivatala
Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt. (i—6)

Majer György,
fényképész Pesten.

Minthogy legalább is 80,000 darab fényképészeti mintának birtokában vagyok-
ennélfogva van szerencsém tisztelt vevőimmel ezennel tisztelettel tudatni, hogy a látoga-
tási jegy-alaku fényképek árait tetemesen alább szállítottam. — Másolatok darabja 30 kr.

Készíttetnek továbbá a már intézetemben látogatási jegy-alakban levett személyek
életnagyságig nagyitott mellképek, valamint gyertya-ellenzőknek igen alkalmas üveg-
transparent-képek is — a porezellánképek mintájára, csinos állványnyal, darabszámra
8 forintjával. Megrendelések az ország bármely vidékéről elfogadtatnak, s azok gyorsan
és pontosan teljesittetnek.

Van szerencsém a t. ez. közönséget egyszersmind tisztelettel arra figyelmeztetni,
hogy a nálam látogatási jegy-alakban levett személyek fényképei nagyítása — különösen
a már elhaltaknál — vehető leginkább alkalmazásba, minthogy azok fénykép mintái már
készletben megvannak, s arra felhasználtatnak.

0(T" Fényképészek számára, minden megkivántató nagyságban, megpróbált
objectivak a legolcsóbb árért adatnak el. 1005 (1—2)

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

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

pontosan teljesittetnek. 1008 (1—3)

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-uteza,

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

nemű fehérneinüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint'

30000 darabnál több férfi-ingek rnmburgi 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. '

10000 darabnál több színes férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr,3 ft.
Nöi ingek rnmbnrgi vászonból, simák 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, i ft, 5 ft.
Nőt ingek rumburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr
6 ft, 7 ft.

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

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

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

Főraktára a legjobb 3%,4 és 5 rőf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

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

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

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
börvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vászonzsebkendók tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, 6 ft, 7 ft

50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Törülközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 -16 ftig.
Színes agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13-16 ftig

Valógágos 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 minőségű kötö-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritók, piqne és tricot-paplanokból, kavés-kendökböl és

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

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

Szállítások minden irányban, az ár elóleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészíttetnek.

941 (5-6) Kollárits József és fiai.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, márczius 19-én 1865.
Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.

Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

károm.**- ™ J \ l T s I ö r i J i Í á t á I l r " r ' I . ? Í u l ' j 8 á S ÍS P o l i ( i k a i újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve : Egy, négyszer ha.ábzott petit .or ára, vagy annak helye egyszeri igUUwál 10 krb.
Ottó Mollieu és ac-ger kö t számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonaban : Haaseustein és Vogler.- M-Frankfurtban •

. "yvfcereshedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - és Pesten : a kcrtész-gaz.lászaf i ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Wagner Richárd Vilmos, a jelenkor
egyik lángelméjü zeneköltöje, 1813. május
-"-én Lipcseben született. Atyja városi hi-
vatalnok volt, s fia születését alig félévvel
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 E d e s anyja csakhamar újra férjhez
ment Ueyer Lajoshoz, ki festő és színész
volt egyszersmind s a család Drezdába köl-
tözött, Alig lett 7 éves, s már mostoha aty-
J " 1 8 elvesztette, s újra támasz és vezető
nélkül maradt a világban.

AJlÚenc.z é v e s korában a drezdai iskolába
. ták, s x t t kezdett gymnásiumi tanulmá-
nyait szülővárosában, Lipcsében folytatta és
Végezte be. Gyermekkorában ki
tűntek művészi hajlamai. Eleinte
festő akart lenni, de a rajzolás
technikájának alapos megtanulá
sához nem sok türelmet tanusi-
tott Az első mélyebb benyomási
Weberhires dalmüve: a „Bűvöl

l T í " 6 l e l k é r e- Zenébe,
jogott, noha még csak mellesles
n T v t í . 8 i a ? ö r ö g ' é s l a tinnyelv, |
mythologia es az ókor történelme
képeztek tanulmányai főtárgyát,
A költői téren is megpróbálta
erejét; tanulótársai a tizenegy
eves fiút, már mint nagy tehetsé-
get bámulták, néhány sikerült
alkalmi költeményt szerzett s
még az iskolában leforditá Ho*-
jnér „OcfysSea«-jának tizenkét
könyvét, s megtanult angolul
csakhogy Shakspearet eredeti'
ben olvashassa, Shakspeare esz
ményképe lett, s „Hamlet".ie és
„Lear"-je után egy öt felvoná-
sos szomorujátékhoz kezdett, me-
lyenkét évig dolgozott, s csekély
zenei ismerete daczára zenekisé-
retet is szerzett hozzá. Ekközben
v é gre elhatározta, hogy egészen
a zeneművészeti pályára szenteli
m a g á t Családjával e miatt sok
fcuzclelmet kellett kiállania, mert
0 ^Tá?2ok ^Ívelésével többé nem sokat
K I r M i n d a ^ l t a l tizennyolcz éves korá-
IZ hnllQS^ e ^ e t e m hallgatói sorába lé-
UX.Z n e m i b ö l c^sZetiés széptani isme-
b . í L f7611 S Z e r t Egyszersmind, jókorbelátván, hogy előlmi^ •• /. • /i i- ^ ' , e - y , l o h a i a d a s á r a a zenei pályán,remiszeres és alános tnn^i A A I nT,- , ,, í)Of tanulmányt kell szerez-
nie: e végett a szakjában jeles Weinlig Ti-

W A G N E R R I C H Á R D.

igazgatója lett. Hamar kivívott független állá-
sát könnyelmű életre használta föl, melynek
folytonos pénzsziikség és zaklató kötelezettsé-
gek lettek következményei. Merész terveken
törte fejét, hogy kedvezőtlen helyzetéből
menekülhessen. Néhány sikertelen lépés után,
Königsbergbe ment, s az ottani színház kar-
mesteri állását elnyerte. Itt 1836 őszén meg-

nősült, s egy évig az életgondok annyira
igénybe vették, hogy az angol hymnuszhoz:
a ,,Rule Britaniá"-hoz szerzett nyitányon
kivül semmit sem dolgozott.

1837-ben a rigai színházhoz hivták meg.
Ott kezdett „Rienzi" tragikus dalmüvéhez;
Bulwer hasonczimü regényét olvasván, tá-
madt föl benne az eszme, hogy az utolsó
római tribunust egy nagy opera hősévé
emelje. Két év múlva rigai szerződése lejár-
ván, régi vágya erőt vett rajta, s nejével
Parisba indult. Egy vitorlás kereskedöhajóra
szálltak, s útközben háromszor állottak ki a

hajótörés félelmeit. A tengeri vi-
har, a regényes norvégiai partok
s a matrózoktól hallott csodás
néprege mély benyomást tettek
élénk képzelődésére; szüntelen
előtte lebegett a „Repülő hol-
landi11 mesés alakja, mit aztán
dalművé dolgozott ki.

Parisban nehéz körülmények,
közt élt, fényes tervei közöl
semmi sem valósult, s gondok
és nélkülözések közt végezte be
„Rienzi"-jét s a „Repülő hollan-
di'-t. Meyerbeer ajánlatára az
utóbbit a berlini, „Rienzit" a drez-
dai udvari színház fogadta el elő-
adásra. Wagner oda hagyta Pa-
rist, hol annyi küzdelme volt, s
Drezdába sietett, személyesen
kieszközölni dalmüve szinreho-
zatalát. 1843-ban adták először
„Rienzi"-t, mely rendkívüli sikert
aratott, s Wagner szász udvari
karnagygyá lön kinevezve. „Re-
pülő hoílandi"-ja még nagyobb
tetszésben részesült, s a művész
élete mind kedvezőbb fordulatot
vett.

D r e z d á b a n készítette el
„Tannhciuser" dalmüvét, s váz-
latban a „Lohengrint." A„Tann-
hauser" 1845-ben került először

színre s ez volt első dalműve, melyet a
drezdai színpadon kivül több helyt is, és
szép sikerrel előadtak.

A bekövetkezett politikai mozgalmak-
ban tevékeny részt vett, s 1849-ben me-
nekülnie kellett. Ekkor ismerkedett meg
Liszt-tel Weimarban, s neki köszönheti,
hogy bántódás nélkül juthatott Parisba.

12-ik 8zám. Tizenkettedik évfolyam.

W a g n e r R i c h á r d.
vadarhoz, a lipcsei „Tamás-iskola" énekve-
zéréhez ment tanulni. Különböző " nagyobb
müvek szerzéséhez fogott, nevezetesen irt
egy symphoniát, melyet a lipcsei hires „Ge-
wandhaus" hangversenyekben sikerrel adtak
elő. Ezután következett egy nyitánya, s „A
menyegzö," „Tündérek," mü dalmüvei,
melyek azonban nem kerültek szinre. Ezek-
hez, valamint minden későbbi müveihez a
szöveget is maga készítette. Wagner nem-
csak zenész, de költő is, s a drámai és zenei
elemek összeforrvák müveiben. 1834-ben,
mint 24 éves ifjú a magdeburgi színház zene-


