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ti,
PIRNITZER TESTVÉREK

pénzváltó- és bizomány-Uzlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,
foglalkozik:

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

2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemű értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,

vagy részletenkint fizethető vissza.
U l á k h i t l l e l e k kibocsgy

4. Utalványok s
szerinti látra.

kint fizethető
hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés

szerinti iáim.

6. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihúzott sorsjegyek leszámíto-
lásával.

6. Kisorsolható mindennemű értékpapirok megvizsgálásával.
7 Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a lcgméltányosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

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

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

Hogy a t. ez. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet-
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját
•választása szerint egyidejűleg legalább is 5 darab különneinii sorsjegynek birtokába
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk:

4 % ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 Salm-, Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Windischgrátz-,Keglevich-sorsj.
1 4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálffy-,Windisehgratz-,Keglevich-sorsjegy.
Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 40/„ gőzhajózási, budai, Waldstein-, Windischgrtitz-, Rudolf-sorsj.
1 1864-ki 100ftos,Pál<íy-,Waldstein-,Wíndischgratz-,Keglevich-sj.
4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, lludolf-sorsj.
1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf;sorsjegy.
1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-,Waldstein-,Keglevich-s.
1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
1 1889-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.
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Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,
melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt % éven-
kinti részletben egyenlő Öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-
jegyezve van, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Az
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
gáltatik ki. iizen társasjátékok azon elönynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
10 különnemu sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. Ajelenre nézve ajánljuk következő társasági biztosító-
leveleinket:

A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 25
C. 10 1864-iki S0 ftos sorsj. 2 „ 65
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 75
K. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9 ,, 75
F. 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7 „ 25
6. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3 „ 65
H. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8 „ —
I. 50 Rudolf-sorsjegyre 3 „ 60
K. Minden ausztriai sorsjegy 4 „ —

20 havi „
20 havi „
20 havi „
20 egy negyedévi részletfizetéssel.
20 egy negyedévi
20 egy negyedévi
20 egy negyedévi
20 havonkinti
25 egy negyedévi

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

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

Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik rész-
vevő a másikkal törődnék.

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

Még arra is bátrak vagyunk a t. ez. közönséget figyelmeztetni, hogy kívánatra
különnemu sorsjegyeket-állítunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő
részletfizetésekre áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsjegy-társula-
toknak ajánlunk.

Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőleg —
hirdetett koinbinntiók,»általiink is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérde-
zésködésre gyors kivitel biztosittatik.

ÍGÉRVÉNYEK
és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók,

l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásántíl a 808-ik.
sorozat huzatott ki 1—60 számmal, a ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1OOO,.
400 stb. nyereménynyel.

C^"" Vidéki megrendelések gyorsan e's pontosan teljesittetnek és azok postai
utánvét mellett is eszközöltetnek.

|£3f" Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehető-
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967 (6 —52)

mindennemű sorsjegyekre
Az 1864-ik évi deczember

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési prograramok ingyért szolgáltatnak ki.

Vasárnapi Újság* Politikai Újdonságok
1 8 6 5 d i k i1 8 6 5 - d i k i

április—júniusi évnegyedi s április—deczemberi háromnegyedévi folyamára.

(a Vasárnapi Újság és Pol i t ikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)
Évnegyedre, azaz: április—júniusra mind a két lapra . 2 ft. 50 kr.
Évnegyedre, azaz: április—júniusra csupán a Vasárnapi Újságra 1 „ 50 „
Évnesrvedre azaz: április—júniusra csupán a Politikai Újdonságokra 1

7
4

50,,
50 „
50,.

Háromneo-yedévre, azaz: április — deczemberre mind a két lapra
Háromnegyedévre, azaz: április—deczemberre csupán a Vasárnapi Újságra .
Háromnegyedévre, azaz: április—deczemberre csupán a Politikai Újdonságokra 4 „ 50 „

fiflF" A pénies levelek bérmentes küldése kéretik. 'V©

A Vasárnapi Hjság és Politikai IJjionságok kiadó-hivatala.j
(Pesten, egyetem-uteza 4-ík szám.). , • . (Pesten, egyetem-uteza 4-ík szám.)

A Val^fnani Újság f. c.Január -márcziusi teljes szánra példányai folyvást kaphatók.
Megrendelési ár 1. forint 50 krajezár.

Kiadó-tulajdonos Hcckenast Gusztáv. -Nyomatott saját nyomdájában * W n , 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb«;
háromszor- vagy többszöri igtatásn&l csak 7 krba számittatik.— Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altoiiaban : Haasenstein és Vogler. — M.-FrankfurtbaB :
Ottó Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gazdászati Ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Pesty Frigyes egyike azon zaj nélkül,
de öntudatosan s rendszeresen működő ha
zafiaknak, kiket pályájokon semmi közbejött
akadály vissza nem riaszt és meg nem tántorít
s kik a legnehezebb időkben is bebizonyiták,
hogy elveikért nemcsak küzdeni, de szen-
vedni is képesek. Pesty Frigyes nagy buz-
galmat fejtett ki leginkább hazai iparinté-
zeteink körül, de a mellett irodalmi s tár-
sadalmi működése sokáig szolgált mintegy
vezérfényül a sötétebb napokban, különösen
születési s tartózkodási helyén, aBánságban,
melyet a korábbi balcsillagzat több évig
elszakasztva tartott az anyaország-
tól. Itt ez elszakasztott szép vidé-
ken kétszeres szükség volt egy
hazafiui szellemű, tiszta jellemü
zászlótartóra mind a szellemi, mind
az anyagi téren. S Pesty Frigyes,
sok akadálylyal szerencsésen meg-
küzdve, épen e legmostohább kor-
szakban, 1858-ban alapított Temes-
várott, az akkori Temesi bánság és
Szerb vajdaság fővárosában egy
magyar lapot, melynek hánya s
szelleme fényes bizonyságul szol-
gált arra, hogy a Bánság csak
névszerint volt elválasztva az or-
szágtól, de szellemileg, erkölcsileg
vele egy elválhatlan testületet ké-
pezett.

Pesty Frigyes született Temes-
várott 1823. márczius 3-án, szerény
polgári állású szülőktől. Iskoláit
elvégezvén, a katonai kormány-
széknél nyert alkalmazást, melyből
azonban az 1848-ki események ki
és tova ragadták. Viddinböl 1849.
októberben visszatérve, két izben
veszté el személyes szabadságát. Az
1850. év végével Temesvárott ala- •!-"""";
kult kereskedelmi s iparkamara '?*%
egyhangulag a bő ismereteiről is-
mert Pestyt'választá meg titkárá-
nak, mely minőségben egész múlt
évig üdvösen működött. Mint ilyen,
nemcsak az intézetnek az ő terve szerinti
szervezése által, de főleg helyes nemzet-
gazdasági elvek terjesztése, hazánk déli
vidékeinek s ezek anyagi viszonyainak is-
mertetése s czélszerü polgári intézmények
létrehozatala által nagy érdemeket szerzett
magának. Az általa nyomtatásban kiadott

P e s t y F r i g y e s .
évi jelentések ugy szólván legelső forrásokul
szolgálnak a Bánság anyagi viszonyainak
statistikájára. Mint a kereskedelmi kamara
küldöttje vett részt a Bécsben 1857-ben tar-
tott statistikai kongresszusban is, hol azon
kevesek egyike volt, kik hazánkat e téren
képviselték. Az ugyanazon évben alakult
temesvári gazdasági egyesület szintén titká-
rul választá. 1858-ban beutazá Krassómegye
bányavidékét, a bányaiparra vonatkozó ada-
tok gyűjtése végett.

Ha áttérünk Pesty irodalmi működésére,
I ugy találjuk, hogy ez eleinte (1851 óta) csak

P E S T Y F R I G Y E S .

a journalistikai térre szorítkozott, de itt
mint a Pesti Napló, Magyar Sajtó, Kolosvári
Közlöny, Magyarország stb. levelezője s
munkatársa, fáradhatlan tevékenységet s ta-
pintatot fejtett ki; azonkívül dolgozott még
más bel- és külföldi német lapokba is, hol
mindenkor a magyar kultúrái s nemzetgazda-

sági állapotok ismertetése, és a magyar tö-
rekvések észszerű magyarázata tartozott
feladatai közé.

1858-ban indította meg és szerkesztette
sok küzdés között a „Delejtü" czimü isme-
retterjesztő hetilapot, mely nagybecsü tudo-
mányos czikkei és jól választott szépirodalmi
közléseinél fogva nemcsak jókora közönség
tetszését, de az egész journalistika méltány-
lását is ki tudta magának vívni; 1861-ben
lemondván a lap szerkesztéséről, ez rövid idő
múlva más kezek között egészen megszűnt.

Az ujabb alkotmányos világban Pesty
nagy részt vett a megyei közélet-
ben. Temesmegye főispánja tiszte-
letbeli főjegyzővé nevezte ki; 1861-
ben pedig az ujaradi kerület követ-
jéül választá, s mint ilyen, tagja
volt az 1861-ki országgyűlésnek.

1862-ben a kereskedelmi kamara
megbízásából a londoni világ-ipar-
mükiállitást látogatá meg, mely
alkalommal Német-, Francziaorszá-
gof, Belgiumot és Hollandiát is be-
utazta.

Még 1859-ben tiszteié meg a m.
tud. akadémia levelezői tagsággal;
székfoglalóul nagyérdekü érteke-
zést tartott „A templariusokról Ma-
gyarországon", mely az Akadémiai
Értesítőben, de külön nyomatva is
megjelent. Azóta jelent meg tőle:
„Zsigmond király fogságának ide-
je1' (a Tudományos Ertekezőben),
„A temesi bánság monographiáiról"
(a Budapesti Szemle 44., 45. füzeté-
ben), „Temesvármegye főispánjai,
a temesvári pasák és tartományi
elnökök1' (a Magyar Történelmi Tár
XII. kötetében). A nagy szorgalom-
mal szerkesztett „ Világtörténelmi
napl6li még várja megjelenhetését.

A magyar helynevek magyará-
zata körüli buvárlata egy részét
a „Temesvarer Zeitung"-ban tette
közzé, melyek annak idejében nagy

figyelmet gerjesztettek az itt először helye-
sen földolgozott tárgy iránt. Buvárlatai
öregbítése végett a helytartósághoz folya-
modott, a honnan legújabban az ügy a in.
tud. akadémia elé került.

Resty egyik főmunkája Temesvár városá-
nak és Temesmegyének kimerítő monogra-

15-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.

Pest, április 9-én 1865.
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phiája lesz, melyen évek óta dolgozik; tör-
ténelmijártassága följogosít bennünket, hogy
sikerült munkát várjunk tőle e szakban.

Pesty Frigyes szerény sorsának daczára,
majdnem minden hazai intézet és vállalat
támogatásában résztvett, s hogy egyeseket
és társulatokat hazai czélokra áldozni meny-
nyire sikerült buzditania, tanusitja az, hogy
az akadémia tökéje és palotája javára Temes-
várit egy maga mintegy 15,000 forintot
gyűjtött.

Pesty Frigyes a múlt év óta Pestre köl-
tözött s mint az uj iparbank titkára, folytatja
a főváros társadalmi köreiben s iparos érde-
kei körül közhasznú működését. A Vas. Ujs.
legközelebbi egyik száma hozta a korszerű
intézet ismertetését, épen derék titkára tollá-
ból, s most már bátran lehetünk az intézet jövő
virágzására nézve a legszebb reményekkel.
— Hogy a mellett Pesty irodalmi működé-
sét sem hanyagolja el,tanusitják a lapokban
megjelenő egyes dolgozatai s azon legújab-
ban fölmerült hir, minélfogva históriai ta-
nulmányokkal foglalkozó számos hazánkfia
felszólítására legújabban egy kizárólag tör-
ténelmi buvárlatoknak s közléseknek szánt
hetilap megindításán fáradozik. Ha a hir
igaz, méltán a legjobb sikert kívánhatjuk
hozzá.

A vihar alatt.
Nem ide bent borult az égbolt;
Napom fent van, — tiszta, meleg:
C8ak oda künn harczolnak mostan
A fölszabadult elemek.

Hogy zúg, rohan az erős szélvész
S szórja a felhőt szilajon —
De benne: — ah nem haragod most:
Csak hatalmadat bámulom!

A felhők hangos dördülése
Nem rettenti meg szivemet, —
A harcz alatt kis hajlékomban
Csöndes mélázva pihenek.

Elébem édes képek szállnak
S mosolygva nézik mosolyom;
S hogy az égnek is tetszik kedvem —
Ah oly örömmel gondolom.

De mért ne vallanám be most, hogy
Szivem boldogsággal teli;
Az örömben fölengedt szivben
Az ég mindig kedvét leli.

A bús napokban egykor ugy is
Atkozódtam sokat-sokat:
Oh vedd ez áldást istenem most —
Bizony ez igaz áldozat!

Csak az az jgaz édes áldás
Mit a boldogok zengenek : —
— Dicsérlek uram teljes szívből,
És hirdetem nagy nevedet!

Tolnai Lajos.

Simontoriiya szerepe a kurucz-
Yilágban.*)

Történeti rajz THALY KÁLMÁNTÓL.

Az 1707-ik év elején a császáriak egyik
tábornagya, Rabutin, az Erdélyből kihozott
hadakkal tul a Duna ellen igyekezett. Febr.
tí-án indula ki Budáról, s miután Bicskéről
gróf Stahremberg Guidó seregével egyesült,
s Fehérvár alatt kissé huzamosabban pihen-
tette volna az éjjel-nappal körülötte forgo-
lódó Bottyán által fárasztóit táborát: fölke-
rekedék és Simontornyát vette ostrom alá.
De több mint hetven emberét elvesztvén
alatta, csakhamar elvonulni kényszerült,
mivel táborát folytonosan csapdosó s előle
minden élelmiszert eltakarító kurucz lovas-
ság serénykedése lehetetlenné teve a vár
további ostromát. Simontornyát aztán ezen
évben békén birták a kuruczok.

170

Az 1708-ik esztendő tavaszán a Székes-
Fehérvárba szorult német és rácz katonaság
egy ízben szerencsés kitörés által meglepte
és szétoszlatá az ostromzároló kurucz hadat
s az alkalmat felhasználandó, kissé távolabb
vidékekre is kiszáguldozék. így egy jókora
csapat fehérvári rácz lovas Simontornya alá
csapott. A várbeliek tudván a dolgok miben-
létét, ostromtól mitsem tártának, s azért a
várba vezető hosszú falúdat föl sem égetek;
de mivel annyi lovasságuk az erősségben
nem volt, hogy a ráczok elűzésére kiküld-
hették volna, ezek pedig a vár ágyúitól tiszte-
teletes távolban tanyáztak, más módot kellé
kigondolni megtréfálásukra.

A kuruczok azért éjszaka nagy titokban
leereszkedének a vizzel teli sánczárkokba, s
csónakokra ülvén, hosszú hidjoknak lábait
jól befürészelék. Hajnalkor a ráczok táborát
nagy lövöldözés veri föl: néhány merész
kurucz-gyalog kijőve a várból, azok lövöl-
dözének boszantó közelségből reájok. A
ráczok mindjárt lóra kapnak, hogy a vak-
merő ingerkedöket kinn szorítsák; ezek a
hosszú dobogó-hidra szaladnak előlük; a
neki hevült rácz lovasok utánok, azon re-
ményben, hogy hirtelenében talán még a
várat is elfoglalhatják, mivel ennek kapuját
bámulatukra nyitva látták; — cselből álla
nyitva. Nagy sebbel-lobbal rohana azért a
rácz lovasság a hidra, a melynek befürészelt
oszlopai nem bírván meg a roppant sulyu s
nagy robajjal száguldó tömeget, lezuhant
alatta, és ők seregestül a mély árokba hullá-
nak. Ott vesztenek mind, lovaikkal egyben;
a ki a vizbe nem fűlt, a bástyákról lödozték
agyon. A többi pedig, a ki a táborban ma-
radt, íbiszedé sátorát és örült, ha bemene-
külhetett Székes-Fehérvárra, a mely alá
uj kurucz zászlóaljak érkezének.

1708. augusztus havában Heister csá-
szári fővezér, miután Trencsénynél a kuru-
czok legnagyobb seregét inkább véletlen
szerencse, mint vitézség vagy hadi fortély
által sikerült megverni: átjőve tul a Du-
nára, hogy az Eszterházy Antal alatt álló
itteni kurucz hadakat is megtörje. E hadak
ugyanis Rákóczy parancsából mindjárt a
trencsényi ütközet, utáni napokban — hogy
a csapást megtorolják — ismételve betörtek
Ausztriába, fölcsapdosának egész Bécsig, s
ennek környékéről több, mint ezer fogoly-
lyal, és irtóztató mennyiségű zsákmány nyal
térének meg; utjokban Nezsidert ésRusztot
megvevék.

Heister tehát lovasságának javával át-
jőve a Dunán, hogy Eszterházyékat Bécs
környékéről elvonja, s ha lehet, megrontsa.
Ez utóbbi czélt nem véle elérhetni maga
erejéből, azért ily eszközekkel élt: a kuru-
czok legvitézebb dandárnokát Bezerédy Im-
rét titokban, nagy ígéretekkel a . császár
pártjára voná; a szerémségi ráczokat föl-
kelni s a péterváradi és eszéki német lovas-
sággal az országba betörni parancsolá, Ba-
ranya felöl; hasonlóképen tön a horvátokkal,
a Mura vize felöl; végre Soprony felől Ná-
dasdy Ferencz labancz lovassága s a sopronyi
németség álla segélyére.

A kuruczok ennyi oldalról egyszerre
megtámadtatva sem veszték el lelki erejöket
Bezerédy árulása saját zászlótartója által
kinyílvánula, azon pillanatban, midőn már
Győrből és Sopronyból útban volt 1800 né-
met lovas Kőszeg felé, Bezerédy keze alá, a
ki legelőször saját ezredét akará velők ösz-
szevagdaltatni. De a kuruczok gyorsabbak
valának, Bezerédyt Kőszegen négy bűntár-
sával: Széplaki Bottka Ádám nevű alezrede-
sével, — egyébként sógorával, Szegedy Ig-
nácz nevű föstrázsamesterével (őrnagy), s
Ujkéry János és Pöstyéni István, kapitá-
nyaival egyetemben vasra verték, és Eszter-

házy táborába vivék. Az üldöző császáriak
a foglyokat már meg nem szabadíthatták.
— Heister ezenközben Simontornya vára alá
szállott s ezt vévé ostrom alá; itt vala egy-
szersmind egyesülendő azon 5000 ráczból s
700 német lovasból álló hadtesttel, mely
Szlavóniából immár betört, és Pécs táján
táborozok.

Azonban Béri Balogh Ádám 5000 kuru-
czával a két sereg közé nyomula, és Simon-
tornyától csak egy-két mérföldnyire: Kö-
lesdnél tönkre véré a szerémségi tábort. (L.
e harcz részletes leírását e lapok múlt évi
folyamában, ,,A köleseit harcz11 czim alatt,
e czikk írójától.)

E tény ugy megriasztá Heistert, hogy
az egyébként is jól ellentálló Simontornya
alól rögtön elszálla, s Pápára, majd midőn
a kuruczok a Mura melletti horvát tábort is
semmivé tették, Komárom ágyúi alá vonta
magát vissza. Ekkép a dunántúli kuruczok
vitézségén s éberségén ezúttal minden erő-
ködése megtörött.

Simontornya tehát a rövid ostrom alól
Balogh Ádám gyözedelme által szabadula
fel, mert ha Heister alatta marad tovább is:
Balogh és a várbeliek kettős tüze közé ke-
rülvén, aligha a rácz és horvát tábor sorsára
nem jut vala maga is. Viszont ha Balogh
Ádám öt a ráczokkal egyesülni engedi: Si-
montornya hosszú megszállásnak leendett
kitéve.

Eszterházy Antal Bezerédyéket, addig is
mig a Duna másik oldalára, Rákóczyhoz el-
küldhette volna: biztosságban akará tartani.
Azért külön-külön várakba záratá a czinko-
sokat; úgymint Bezerédyt, mint a cselszö-
vények fejét, a legerősebb várba: Simontor-
nyába, Bottkát Sümegbe, a többit Csesz-
nekbe, Csobánczba. Mikor pedig a fejedelem
Egerből báró Perényi Miklóst gyalog ezre-
dével érettök küldé az imsósi révhez — Tol-
nában, Kömlődnél — akkorra már mind az
öt rab Sirnontornyába volt összehordva, és
Bezerédy saját ezredének födözete alatt szál-
líttatott a Dunáig, s onnét tovább. A földvári
rév ekkor már nem vala a kuruczok hatal-
mában, mert Eszterházy Antal azt a meg-
gondolatlanságot követte el, hogy az 1708-ik
év tavaszán, kivoná az őrséget a földvári
várból. A budai generális kapva kapott a jó
alkalmon: mindjárt megraká németekkel a
pusztán higyott erődöt. Simontornya ekkép
elveszte a neki mintegy elövárul szolgáló,
bár kicsi, de helyzeténél fogva fontos Föld-
várt. Eszterházy e fonák intézkedésének kö-
vetkezményét szomorúan érezék meg a du-
nántúli kuruczok, mindjárt a következő
1709-ik esztendőben.

Előbb azonban szükséges az előzménye-
ket látnunk, habár a legrövidebben is. 1709-
ben egész júniusnak majdnem végéig igen
jól állának Dunántúl a kuruczok ügyei. A
tél és tavasz folytán visszavették a tölök el-
foglalt csikvári erődöt, Schilling tábornokot
Veszprémtől visszaverték, megostromlák a
ballai sánezot a Hanságon, Kapuvárt, Kis-
Mártont bevették, többször beütének győ-
zelmesen Ausztriába, Styriába, és a földet
fel Sopronyig s a Lajtáig birák.

A májusban átjött Heister előlök Győr
várába és vára alá vonult: Nehm tábornokot
várta ott a horvátokkal s ráczokkal. Midőn
aztán június 20— 23-ka körül hirét vévé,
hogy ez Styrián keresztül már Regedéhez
érkezek: kiütött Győr alól, s az ostromzá-
roló kuruezokat a Tóközből kiszoritá. Ez-
után, hogy a ráczokkal egyesüljön, maga is
megindula táborával Sárvár felé, s Prayner
tábornokot néhány ezred lovassal előre küldé
vala, hogy minél jobban siettesse, s az or-
szágba besegítse Nehmet.

Béri Balogh Ádám pedig három könnyű

lovas regimenttel utána eredé Praynernek,
s június 26-án nagy tűzzel reája csapott
Körmend alatt, s annyira vágá, szorongatá,
hogy már-már maga Prayner is majdnem
elnyomaték: mikor Heister — ki a lövések
hallattára mindjárt sebten siet vala Sárvár-
tól a harcz színhelye felé — megérkezvén,
egész hadával Baloghra rohana. Ennek
népe nem soká állhatá a túlnyomó erőt, s
egyrésze átmenekült a Rábán, a többi ha-
zájába : Vas, Soprony, Mosony vármegyékbe
széledt.

H-ister most már egyesülhete Nehmrnel,
s 10,000-nél többre szaporodék hada, holott
Eszterházy Antalé ugy megoszlott, hogy
alig ment 7—8000-re. — Daczára ennek:
Balogh Ádám újra átcsapott még egy iz-
ben a Rábán, s diadalmasan járt; a Soprony
körül tanyázó kurucz csapat is derekasan
viselé magát. Eszterházy Antalnak július
közepéig sÍKerüle a Rábán át nem bocsátani
Heistert. De jól tudva, hogy döntő ütközetre
ereje nem elég: egyre-másra sürgeté a se-
gélyt Rákóczytól. Ez 5000 embernél többet
nem küldhetett, azonban azt kemény gene-
rálissal, hires emberrel küldötte: Bottyán
Jánossal, kinek neve maga fölért egy had-
sereggel, kivált tul a Dunán, melynek népe
öt az imádásig szerette.

S most a sors csapása lépett föl a ku-
ruczok ellen; mert a pestis a Tisza Duna
között egész augusztus elejéig oly iszonyú
mérvben dühönge, hogy e vidéket teljesen
el kelie zárni; s a fejedelem nem meré hadát
a Duna felé bocsátani, nehogy a mi a har-
czokból megmarada, a döghalál martaléka
legyen. Bottyán csak aug. 10-ke felé, midőn
a pestis valamennyire már szűnni kezdett,
Kecskeméten és környékén, közelitheté ha-
dával a Dunát.

Heister július közepén túl teljes erejével
áttörvén a Rába-vonalon, Eszterházy a döntő
harezot a segítség megérkeztéig kerülni
akarva, a Balatonig hátrála előle, apróbb
csatározások közt. Midőn pedig Heister július
végén Sümeg alá szállá, ö is utána nyomult,
mindenütt körülötte csapdosván.

A kis, de jól védett sümegi várat Grajtier
Antal — Heister által előre megvesztegetve
— néhány napi bombáztatás után, jul. 30-án
feladá, s maga labanezczá lön. Eszterházy e
váratlan csapás után még jobban sürgeté a
segélyt, s elébb Pápa, majd Veszprém alá
kiséré Heistert.

Ez utóbbi a sümegi sikertől elkapatva,
ostromot intéze Veszprém ellen, de véres
fejjel vágták vissza Rendszeres megszállás-
hoz készüle azért, midőn hírül vévé, hogy a
kuruczok megsegítésére Bottyán Dunavécsé-
hez érkezett. Veszprém alatt tehát két napi
vivás után ostromzárlatot hagyván, rögtön
.megindult a Duna felé, hogy Bottyán átke-
lését megakadályozza; jól tudá, hogy ha a
népnek e rendkívül szeretett embere, az igen
hires és vitéz vezér átjöhet a Dunán, vége
az eddig kivívott sikernek.

Bottyán már augusztus 13-án tudósitá a
simontornyaiakat, hogy a Dunához érkezek,
de alig van néhány hajója; most csináltat
valamelyest, mert a földvári német parancs-
nok minden a Dunán található szállító esz-
közt megégettetett, hogy az átkelést meg-
gátolja; azonkívül vára ágyúival, s a budai
generális által aláfelé küldött nagyszámú
taraczkos naszádokkal is igyekszik ezt tenni.

A naszádok szüntelenül a kurucz hadak
előtt forogtak a Dunán, ágyúikkal és puskás
ráczaikkal. • bJ r

Mindazáltal ha Földvár a kuruezoké, az
átkelés az erőd ágyúinak födözete alatt
bizonyára megtörténhetett volna. Bottyán
még igy is meg akará azt kisérleni, s nyak-
rafőre készitteté a kompokat, hogy mig na-
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gyobb erő nem érkezik, a túlsó pártra át-
juthasson.

Heister, mint mondók, megindula Vesz-
prém alól a Dunához, Bottyán ellen. Eszter-
házy csatározva vonult előtte táborával,
tnignem végre, hogy Bottyán száraára időt
nyerjen, vagy győz, vagy veszt, ütközetre
határozá magát, s Palotánál harczirendben
megállá Heister útját. (Folytatásaköve-*.

A szellemek és kísértetek a régi
görögök- és rómaiaknál.

A régi görögök határozott nézettel bírtak
a léleknek halál utáni feninaradásáról. Ho-
mér véleménye szerint az ember testből és
leiekből áll, az utóbbi a szivben, az életerő
a vérben lakozik. A lélek légszerü való,
mely az egész testet áthatja, és igy a halál
után is megtartja korábbi alakját. De a ha-
lál után az ember rosznemü szellemlénynyé
lesz, mely bizonyos félelemmel tiszteltetik s
hogy jónemü legyen, csak halott-áldozatok
által eszközölhető. A honnan tejet, bort, mé-
zet, olajat és vizet kell, mint engesztelő sze-
reket a sírokra önteni, néha pedig szétvag-
dalt áldozatállatok vérét is. Az által, hogy a
halott ezen vért némikép megiszsza, uj éle-
tet nyer, ha a fölvilágra visszatér, láthat és
hallhat. Éneikül ellenben csak légszerü árny,
mely az alvilágban az ő fölvilági munkás-
ságát kisértetiesen folytatja, ez Minósszal
történik, mint a ki a fölvilágban bíráskod-
ván a Hádeszben is itéli a holtakat.

Hogy minő alakot vesznek föl a holtak
lelkei, megítélhetjük azon képből, melyet
Homér Patroklos szelleméről ad, midőn ez
Akhillesnek megjelen: „finom hangja, finom
alakja, finom szeme, finom öltönye volt an-
nak — úgymond — de nem volt érezhető
teste." A léleknek testtőli megválását pedig
következőkép rajzolja: „A holtak idegeit
hus és csont nem tartja össze, mert ezeket
megemészti a tűznek ereje, mihelyt a szel-
lem a fehér csontokat elhagyta, a lélek pe-
dig elrepül, mint az álom." A költő itt hár-
mat különböztet meg, 1) a testet, mely a
máglyán hamuvá ég; 2) a szellemet vagy a
lélek szellemi részét és 3) a lelket, vagy a
szellemi testet, mely mint árny az alvilágba
száll alá, mialatt a szellem az égbe tér.

A görögök hiedelme szerint a megholtak
lelkeit Kháron, egy komor révész hordta át
az Akheron vizén, ki legkisebb tiszteletet
sem mutatott az útitársak korábbi méltó-
sága, gazdagsága vagy egyéb tulajdonai
iránt, sőt még rézpénzt is kért, mely egy
oboluszból állott, s melyet a halottnak
nyelve alá szoktak volt tenni. Azon babo-
nás hit is megvolt a görögöknél, hogy az
oly árnyak, melyeknek hullái el nem temet-
tettek, száz évig bolyongnak a Kokytus, egy
másik alvilági folyó pártján, mielőtt a Khá-
ron csónakába fölvétetnének. Ezen lelkek
mind visszajöhettek a fölvilágra, kivéve a
vizbefultakat, melyeknél a lélek a test halá-
lával teljesen megsemmittetik, miként a tü-
zet eloltja a víz. Ahonnan a befultakért szo-
kás volt száz év multával közös költségen
temetési szertartást rendezni.

A régieknél találunk oly kisértetes tör-
téneteket, melyek a halottak visszatérésére
vonatkoznak, s Petroniusnak egy helyéből ki
is tűnik, hogy szerették az időt ily elbeszélé-
sekkel tölteni. Némely halottak szerintök
csak azért jártak haza, hogy rendes temet-
ségben részesüljenek. Az ifjabb Plinius egy
Athenodorus nevű stoikusról, ki Augusztus
császárnak kortársa volt, beszél egy ilyen
eseményt Midőn a nevezett bölcsész t.
i. Athénbe jött, egy szép házat vásá-
rolt magának, melyben senki nem akart

lakni, mivel oda kisértet járt. Uj lakában az
első éjét írással akarván tölteni, hirtelen
lánczcsörgést hall s egy lánczokkal megter-
helt utálatos öreget lát feléje közeledni. Ek-
kor intett neki az öreg, hogy menne utána,
de viszont ö is tudtára adá intés által, hogy
kissé várakoznia kellend, azonban a kisértet
oly erősen rázta lánczát, hogy a bölcsész
kénytelen volt magát arra határozni, misze-
rint a kisértetet követendi. Ez öt egy szög-
letbe vezette, hol végképen eltűnt; következő
napon bejelentetett a dolog a felsöségnek,
mely a megjelelt helyen ásatást rendelvén
egy lánczokba vert csontvázra akadtak, s
miután azt tisztességesen eltemették, a kisér-
tet többé nem jelent meg. Svetonius is azt
mondja Caliguláról, hogy ennek szelleme
mindaddig haza járt, mig nekie az utolsó
tiszteletet meg nem adták

Máskor az ilyen jelenetek szerencsétlen-
séget jósoltak. Plutarch beszéli a Brutus
életrajzában, hogy ez a philippii csata előtt
mély gondolatokba merülve ült sátorában,,
midőn hirtelen egy kisértet terem előtte,
mely szemeit fenyegetőleg szegezte raja.
Azon kérdésére: vájjon isten-e, vagy ember
és mit akar, ezt válaszolta: „én a te rósz.
szellemed vagyok, s várlak a philippii tér
ségen." Jól van — monda Brutus — ott
ismét fogunk találkozni. Hasonló történt
Cassius költővel. Midőn ö Antonius meg-
veretése után, kinek pártjához tartozott,
Athénbe menekült, egy éjjel zavart gondo-
latai miatt nem alhatván, egyszer csak egy
fekete embert lá.t maga előtt, ki azon kér-
désre, hogy ki legyen ? ezen feleletet adta:
én vagyok a te rósz szellemed. Rabszolgájá-
nak előhívására a kisértet eltűnt. Miután
Cassius ismét lefeküdt és egyedül volt, a
kisértet azonnal megjelen:. Világai; hozatott,
s az éjét rabszolgájával együtt töltötte. Ke-
vés napok múlva Augustus által kivégez-
tétett. Más körülmények alkalmával az ilyen
kisértetek áljósokul tűnnek fel. Midőn Octa-
vianus Augustus és Sextus Pompejus har-
czoltak egymással Szicziliában, az utóbbi
kezei közé egy Gabinius nevű ember jutott,
kinek feie vétetett. Egy farkas elczipelte fe-
jét de, elvették tőle, s egyszerre csak elkezdett
beszélni, szólni kívánván valakivel. A mint
többen összegyűltek körülte, a halottí'ej azt
monda: miszerint ő az alvilágból jön, hogy
Pompejussal fontos dolgokat közöljön. Pom-
pejus fővezéreinek egyikét hozzája küld vén,
a halott ugy nyilatkozott, hogy Pompejus
győzni fogna, s miután néhány verset a Ró-
mát fenyegető szerencsétlenség fölött elmon-
dott, elnémult. Mint tudjuk, épen az ellen-
kező történt. Pompejus legyözetvén, Ázsiába
menekült, hol Marcus Antonius emberéitől
megöletett.

Más kisértetek elleneiket vagy gyilkosai-
kat untalanul üldözik. Svetonius mondja,
hogy Gálba szelleme igy üldözte Othót,
az ö gyilkosát. Igy üldözte Hecuba Odys-
seust stb. Hasonló történt a lakedémoni
fővezérrel, Pausaniással. Ez egy erényes szü-
zet, Kleonike nevűt megölt, mert kívánsá-
gára hajlani nem akart,miért aztán sohasem
tágított oldala mellől, egész haláláig. Leg-
nevezetesebb kisérteti történet azonban,
melyet a trallesi Phlegonnál olvashatni. Egy
thesszáliai városban, Hypatában, egy Philin-
nion nevű hajadon halt meg. Szülői minden
ékeivel, melyek előtte az életben kedvesek
voltak, eltemettették. Darab idő múlva egy
Machates nevű ifjú szállott be a leány aty-
jának Demokratesnek házába. Éjjel egy szép
leány jőve hozzá, kinyilatkoztatván előtte,
hogy szerelmes beléje, de a miről a szülék-
nek tudni nem szabad, s hogy az ö neve
Philinnion. Az ifjoncz semmit nem tudván a
leány haláláról, nem kérette magát, sőt kar-
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jai közé zárta. Hűségének és szerelmének
zálogául egy vasgyürüt és aranypoharat
ajándékozott a leánynak, kitől viszont egy
karikagyűrűt és mellbokrot «iyert. A követ-
kező reggel eltűnt. Midőn estére ismét visz-
szatért, anyja azon gondolatra jött, hogy
vendégét megkérdeztesse, vájjon nincs-e va-
lamire szüksége, s e végett egy öreg szolga
lót, Charitót küldte be hozzá. Alig pillantá
ez meg úrnőjét Machates karjai közt, azon-
nal kirohant, tudatandó a látottakat a szü-
lékkel, de a kik nem akartak neki hitelt
adni, azt vélvén, hogy az egész érzéki csa-
lódás. Charitó azonban erősen állította, hogy
nem csalatkozik, miért is a következő reggel
Machatest a dolog mibenléte felöl a szülék
megkérdezték, ö nem tagadta az eseményt,
s a gyűrűt és mellbokrot meg is mutatta.
Az anya leánya sajátját megismervén, többé
nem kételkedett, s a szerencsétlen ifjúnak
tudtára adta, hogy ő egy halottal édelgett,
s egyszersmind azt is kinyilatkoztatta, misze-
rint a sírboltot fel fogja
nyittatni. — De Machates,
ki még mindig kételke-
dett , ezen szándékáról
lebeszélte, és megigérte,
hogy ha a közelebbi éjen
a leány megjelenend, őt
hivatni fogja. Ugy tör-
tént. — Philinnion elő-
jött s az ifjúval együtt
evett és ivott. — Macha-
tes meggyőződött, hogy
a ha jadon csakugyan
él, s alattomban egy rab-
szolgát a szülékért kül-
dött.

Midőn ezek megjelen-
tek, s a leány látására
hangosan fölsikoltottak,
hogy öt megöleljék, a
leány igy szólott hozzá-
jok: apám! anyám! mily
méltatlanságot követte-
tek el, hogy nekem, ki
titeket soha meg nem
bántottalak, még azon
boldogságot sem engedi-
tek meg, miszeri.it a
szülői házban ezen ven-
déggel együtt lehessek.
Elhamarkodástokért meg
kell lakolnotok, én pe-
dig visszamegyek a ki-
mutatott helyre, mert
nem az istenek akarata
nélkül jöttem ide. Ezen
szavakra holtan rogyott
össze a pamlagon, hiában
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másként cselekedtek, mint a görögök. —
Ugyanis kis gyermekeket öltek meg, nyaku-
kat elsőben kitekervén és aztán fejőket le-
vágván. Az utóbbit besózták, bebalzsamoz-
ták, és aztán a rósz szellem nevét, melynek
az áldozatot hozták, egy aranytáblácskára
vájták, melyre a viaszgyertyákkal körülra-
kott fejet állították, majd imádkoztak s állí-
tólag kivánt feleletet nyertek. A halottidé-
zésben keresz'yén irók elbeszélése szerint
igen ügyes volt Juliánus apostata császár is.
Halála után ugyanis egész szekrényeket
találtak halottfejekkel és csontokkal meg-
rakva palotájában.

Kérdés már most, hogy a görögök és
rómaiak micsoda szellemneveket használtak.
Szerintök, mint tudjuk, mezők és erdők tele
voltak szellernlényekkel, melyek Görögor-
szágban szatirus, a rómaiaknál faunus nevet
viseltek. Ezeket embereknek képzelték, ala-
csony termettel, szőrös testtel, kecskeszar-
vakkal, fülekkel, farkkal és lábakkal. Hozzá*

Régi vizvezeték, Orsova és Mehádia között. (Lásd „Utazás az Al-Dunán" ez. czikket).

a kis pánokkal, szilént a kis szilénekkel, sza-
tirust a kis szatirusokkal, faunust a kis fau-
nusokkal.

A nimfákat ezek elleneiként tüntették
fel, és két osztályra különböztették, u. m.
najádokra, oczeánidákra és nereidákra,
melyek a tengerben, források és folyók
mellett laknak, és oreászok-, driászok- és
hamadriászokra, melyek hegyeken, lige-
tekben, völgyekben és fákon tartózkodnak.
Azt hitték, hogy a driászok és hamadriászok
a fákkal együtt nőnek fel, melyeken élnek,
de ha ütött órájuk, ha a levelek hervadni, a
héj elhalni, s az ágak elszáradni kezdenek, a
fa-nimfa lelke is elröpül.

Az egyházi atyák a faunusokat nemcsak
a boszorkányokkal azonositják, hanem egye-
nesen alvilági buja szellemeknek nyilatkoz-
tatják, melyek a nőket megtámadják és
velők gyermekeket nemzenek. Jornandes
igy magyarázza a hunok eredetét. Szerinte
midőn Philimer, a gothusok királya a géták

földére nyomult, ott nem
talált másokat, mint utá-
latos boszorkányokat, ki-
ket ő a maga seregétől
elűzött. A mint ezek a
pusztában bolyongtak,
rósz szellemek jöttek hoz-
zájok és az ezekkeli tár-
salgásból származtak a
hunok, a kik az egykorú
Íróktól gyakorta ördögök
fiainak neveztetnek. — A
zsidó hagyomány is is-
meri a szatirusokat és
faunusokat, de kissé jobb
sajátságokat tulajdonit ne-
kik — Midőn Isten t. i.
ezeknek lelkét teremte,
működésében a szombat-
nap által megakadályoz-
taték, ugy hogy testet ne-
kik nem adhata, miért is
tisztán szellemek és tö-
k é l e t l e n teremtmények
maradtak. Innen van,
hogy azok félnek a szom-
battól, s mindaddig a se-
tétben rejteznek, mig csak
el nem múlik.

Néha emberi alakot
vesznek föl, de halandók,
s belátásban a mennyei
szellemekhez oly közel
járnak, hogy néha ellesik
tőlük a jövendőt, s tudat-
ják az emberi nemmel.

(Vége kSvetk.)

igyekeztek öt szülői visszahozni az életre.
— Azonközben a szerencsétlen szülők ja-
jára a megrémült cselédség s az egész város
összeszaladt, s mindnyájan meggyőződtek,
hogy az előttök fekvő hulla a közösen is-
mert Philinnioné. Fölnyittatván a családi
sírbolt, a sir üresnek találtatott, s a hulla
helyén nem volt egyéb, mint a Machatestöl
kapott gyűrű és pohár. Ezen csodálatos ese-
mény következtében Hermesznek és Zeusz-
nek áldozatot rendeztek, Machates pedig
kivégezte magát.

Szokásban volt az ó korban a halott-idé-
zés s az ezek általi jósoltatás. Ezen mester
ségben jelesül a thesszáliai nők voltak jár-
tasok.

ök a hullát, melyet megkérdezendők
voltak, vérrel hintették meg, és azt állították
róla, hogy az a jövendőt meg fogja mon-
dani; előbb azonban a halott szellemét áldo-
zatitalok által engesztelek meg, mert a
nélkül néma maradandóit. A sziriaiak is igen
tapasztaltak voltak a halott-jóslásban, de ök

teszi mindazáltal Plinius, hogy ezen szatiru-
sok valóban majmok lehettek, mert Indiában
él egy fajuk, mely messziről tekintve ember-
nek látszik, s a pásztoroknak félelmet okoz.
Hieronimus beszéli, hogy sz.-Antal egykor a
pusztában ilyen szatirussal vagy erdei ember-
rel találkozott, mely öt datolyszilvával ki-
nálván meg, azt állította, miszerint ö azon
erdölakók egyike, melyeket a pogányok
ezelőtt szatirusokul vagy faunusokul tisztel-
tek, s hogy öt a többiek hozzája követségbe
küldték, hogy imádkoznék érettök az üdve-
zitönél, kiről tudják, hogy megérkezett a
világ megszabadítása végett. — A rómii
faunusok, a görög szatirusok javított kiadása,
azon alakkal bírnak, de koránsem oly dur-
vák, mint ezek; hasonlóképen vidámak,mint
a bak, de átalában nem oly baromiak, mint
ez. Egyébiránt mind a görögök, mind a ró-
maiak az emberre nézve borzadást és rémü-
letet gerjesztőknek hitték a szatirusok- és
faunusokat. Átalában ezen szellemlényeknek
4 osztályát különböztették meg, u. m. pánt

Utazás az Al-Dunán.
A felhőtlen égről vidáman mosolygott a kelő

nap, midőn Mehádia ősrégi fürdőjét fölkeresendő,
a gőzhajóra szálltam. A hajó csakhamar elhagyta
a partot, s a főváros zsibaját a habok egyhangú
locsogása váltotta föl. A födélzeten ismerősök
vidám társaságára találva, hosszú utam egy része
észrevétlen maradt hátam mögött, s csak midőn
ezek Mohácsnál kiszállva magamra hagytak, te-
kintettem szét jobban leendő útitársaim között.

Sokszor megesik, hogy ezen a vidéken már az
utasok között sok nyelvű országunk s az európai
Törökország majd minden nemzetét képviselve
találjuk; ez alkalommal egy pár angol útitársunk
is volt, kik, mint többször megesis, egy kis ki-
rándulást tettek keletre, s épen Mehádiába szán-
dékoztak, mert ott, szerintök, néhány ritka ki-
gyófaj található. Átalában jobban akartak körül-
ményeinkről értesülve lenni, m i n t m i , a hazában
lakó magyarok. Még feltűnőbb volt két török
zarándok, kik Grül-Baba török szent sírját láto-
gatták meg Budán, még pedig nem sikertelen,
mert mint mondák, egyikö'k, éveken át tartó
hosszas fejfájásából, a mi miatt zarándok-utra
keltek, a szent sir mellett tökéletesen kigyógyult.
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utczáin már több keleti jellegű egyénnel talál-
kozunk.

Meglepő hatást gyakorol a szemlélőre a 30-
tét szikfán fekvő Belgrád vára óriási falaival s
minaretjeivel. Itt ömlik a Dunába a Száva, mely
utazásunk óta már a harmadik jelentékeny folyó.

Alább a tájék szépsége még mindig lebilin-
cselve tartja szemeinket. A part mentén a határ-
őrök őrházai láthatók egymástól kisebb nagyobb
távolban, de csak annyira, hogy egyik a másiknak
intésére vagy szavára segítségül jöhet. Ez őrhá-
zak magas tölgy czölöpökre lévén épitve, beléjök
csak létra segélyével juthatni, s ezt az őrök na-
gyobb biztosság okáért rendesen fölvonják maguk
után.

Itt már szemmellátható az ipar s a műveltség
hanyatlása. Még balról mindig sikság képezi a
partot, melyen Fehértemplom áll, de a háttérben
már a bánsági hegyek is fölmerülnek.

Tovább Szendrő váraötlik szemünkbe. Ezen
erősség 21 magas, szögletes toronyból áll, melyek

A jó muíulmán az égalj-változtatás és az egész-
séges lég hatását a szent mecset csodaerejének
tulajdonította!

A gőzös gyorsan szelte a habokat, s nemso-
kára a Ferencz-csatorna torkolatához értünk, a
mely tudvalevőleg, Tisza-Földvár és Monostor-
szeg között a Tiszát a Dunával összekapcsolja, s
mint megrövidített vizi ut, nagy könnyebb-
ségére van különösen a Bánság gabona-kereske-
désének. Hogy ez a legnagyobb csatorna az egész
birodalomban, nem szükség mondanom; hossza
14 és fél mérföld, szélessége 60 láb, s habjain 8000
mázsa terhet bir meg; de egyifc nevezetessége az
is, hogy e nagyszerű müvet magyar mérnök, Kis
-építette, a ki ennek habjai mellett van is elte-
metve.

A Drávának a Dunába ömlésénél a nagy fo-
lyam már mindinkább délkeleti irányt vesz, a jobb
parton emelkedő hegvek miatt. Feltűnő, hogy
*»ig a Duna jobb partján folytonos lánczolatban
lombkoszorus bérezek teszik regényessé a vidéket;
addig a balparton jóformán
mindenütt beláthatlan ró-
naság terül el; a sikság a
távolban is csak a kék ég-
bolttal oívad össze, de épen
azért, mert az egyformasá-
got megzavarja, jobban fel-
tűnik itt minden csekély-
ség is: a szorgalmas nép,
mely 20 — 30 lóval vontatja
hajóit a parton, egy egy
templom tornya a távolban,
vacy a zsongó nádasokból
föl-föllebbenő vizi madár.

Erdőd és Vukovár mind
elmaradnak mellettünk, a
nélkül, hogy a táj képe egy
pillanatra is változnék. Ki
gyönyörű vidékekben dús-
gazdag hazánkra e pontról
akarna következtetést von-
ni, nagyon csalódnék;épen
mintha bortermelésünket e
pontról ítélné meg, mert
mig a jobb parton terjedel-
mes szőlők terülnek, addig
a balparton egyetlen szőlő-
kertet sem talál, daczára,
hogy hazánk a föld legki-
tűnőbb bortermelő helyei
sorában foglal helyet.

A jobbparton a szép
Szerémség nagyrészt telve
van római emlékekkel. Itt
már mindkét oldal lakói
nemzetiségre nézve túlnyo-
mó számban szerbek; csak
egy-egy helység magyar
neve juttatja eszünkbe, hogy
itt egykor, a török hadjára-
tok előtt, magyarok laktak.

. Sharengrad omladozó falai
a kopasz sziklacsucsról
mélán tekintenek le a Du-
nára; e vár, egykor büszke
lovagok fészke, most bag-
lyok és sólymok tanyája. To-
vább egyik ősmagyar család
fészke, Ulok (Újlak) vára
tűnik szemünkbe, melytől
•nem messze egy festői fek-
Tésü kolostor vonja magára
a figyelmet. A vén góth
kolostor, melynek csak tor-
nya ujabb építmény, még mindig jókarban van,
s kétszeres tisztelettel halad el mellette a magyar
vándor, ha tudja, hogy a hős szerzetes Kapisztrán
János itt halt meg, nem sokkal az 1456. okt. 23-ki
belgrádi diadalmas ütközet után. Máig is mutat-
ják a kis czellát, hol betegségében, halála előtt
pár nappal, hős barátja, Hunyady János meglá-
togatta, mely jelenet emlékét egy régi rósz fal-
festmény m a i g is őrzi.

Palánka és Futak határvárosok a balparton
maradnak el, s ezek után Újvidék következik,
melyet hajóhid köt össze Péterváraddal, e neveze-
tes erősséggel, hol a római Bononia állott. E két
város fekvésénél fogva, Budapestre élénken emlé-

Bánsági oláh népviselet. (Lásd ,,Utazás az Al-Dunán" czimü czikket.)

alacsony de erős kőfalakkal vannak egymáshoz
csatolva, háromszög formában.

Uj Palánkánál a magyar parton is hegyek kez-
denek emelkedni, s a sziklák között az ut mind ér-
dekesebbé válik. Elérjük Vaskaput, mely halhatat-
lan Széchenyink nagy müve, s melynek képét és le-
irását már régen közölték etapok. Meglepő látványt
nyújtanak még a kolumbácsi omladékok, melyek
mellől a viz által a sziklában kivájt üregekből
szoktak az ugy nevezett kolumbácsi legyek nyá-
ron át egész rajokban útra kelni, az alvidék ba-
romtenyésztésének sok kárára.

Ezen alul a mily szép a Dunapart képe, sok-
épen oly veszélyes. A sziklák közt össze-

De a parton még mindig látni egy kis teme- ^
tőt sírköveivel és sírkeresztjeivel, mely azok ham-
vait takarja, kik itt a szerencsétlenség áldozatai
lettek. Az utolsó nagy baleset különben már ré-
gen, 1839. májusában történt, midőn egy nagy
dereglye a sziklákban széttörve, 20-an fuladtak
a hullámokba.

A kormányos nagy vigyázattal ereszti itt a
hajót, mert Pozsony és a Feketetenger közt itt
van a Dunának legnagyobb esése, mig, a mint
mondják, az egész Duna Tachtalia mellett legmé- •
lyebb, a hol mélysége 150 lábat ér el. Szélessége
itt,> a Zimony mellett 3000 lábnyi folyamnak,
csak 400 láb. Ezután még egy szép vidék tárult
föl szemeink előtt, midőn a törökök által úgyne-
vezett „Kasán" hegyazoros között eveztünk, de
azután egy terjedelmes völgybe érve elértük
Orsovát, s istenhozzádot mondtunk a tovább uta-
zóknak.

Innen szekéren folytattam utam a Csernavöl-
gyön át Mehádia felé. Mielőtt azonban tovább

haladnék, fölemlítem még,
hogy Orsován alul alig két
mérföldnyire vannak az
úgynevezettTrajánhid rom-
jai, melyen át a hatalmas
imperátor hadait Dáciába
Decebal ellen vezette, ki
Sarmisegethusa falai közt
inkább választotta az ön-
kéntes halált, mint a gya-
lázatos fogságot.

Orsova és Mehádia közt
mintegy a középutban, a
Cserna vize balpartján fek-
vő Korabnek falu mellett,
szeinlélhetők egy pompás
vízvezeték romjai, melynek
rajzát ide melléklem (lásd
képünket a túlsó lapon). Ezt
némelyek még a rómaiak
Icorából származtatják; Gri-
sellini azonban a Bánságról
irt müvében azt állítja róla,
liogy ennek építését való-
sággal a múlt század első
negyedében a törökök kez-
dették meg, hogy az által a
Cserna vize folyásának,mely
itt Magyar- és Törökország
közt a határt képezte volna,
más irányt adjanak. Ez ál-
tal a törökök megnyerték
volna az általok is sokra
becsült mehádiai, ugyne-
Tezett Herkules-fürdőket,
szándékuk azonban a köz-
bejött békekötés által meg-
hiúsult.

Akár kitől származik e
soha teljesen ki nem épített
mű, nagyszerűsége megér-
demli, hogy képét bemu-
tassuk; még most is áll 11
hatalmas boltive, mely, a
mint képünkön látható, szo-
rosan egy meredek szikla-
falhoz van támasztva. Az
egész fölváltva részint ter-
méskőből, részint vörös tég-
lából épült, s boltivei 30
láb magasra nyúlnak föl.

Nem lssz érdektelen
még az itt szokásos oláh
népviseletet sem bemutat-

nom. A népesség nagy része itt oláh, de szo-
morú tapasztalás szerint a műveltségnek még
csak bölcsőkorát éli. Mégis szereti magát a
művelt rómaiaktól származtatni, s talán egyetlen
nép, mely vitéz elődei helyett épen legyőzőjére
büszke. A nők öltözéke sajátságos; a szinek
megválasztásában is a legkiáltóbbakat szedik
össze. Ingujjaik szintén tele vannak czifráza-
tokkal, s különösen hímzésekkel át vannak lyuk-
gatva A férfiak öltözéke leginkább a derékon vi-
selt széles tüszőről nevezetes. (Lásd a fentebbi
képet.)

A hosszú de élvezetes utazás után szerencsé-
sen elértem Mehádiát, melynek fürdője még a ró-
maiak koránál is régibb Ezt még a dákok ismer-
ték, de nagyobb mértékben a rómaiak karolták
föl Herkules tiszteletére szentelve, a mi már ab-
ból is következtethető, hogy forrásai körül, egyéb
római régiségeken kivül, hét Herkules szobrot
találtak. Figyelmet ébreszt még itt az egyiptomi
lotusvirág, mely a meleg források közelében nem
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egyszer előbuvik. E források mellett újra találkoz-
tam még angolainkkal, a kik ha vájjon rá akad-
tak-e a ritka viperafajokra, arról nem értesültem.

(A „Glóbus" után.)

A szemek ápolása.
(Végi.)

II. Megnötteknél.
Az elővigyázati rendszabályok, melyeket

megnőtt embereknek szemeikre nézve követaiök
kell, főbb vonásaikban ugyanazok volnának, mi-
ket a gyermekek szemeinek ápolása és védéséről
mondtunk; és pedig

1) Őrizni kell a szemeket hirtelen fényválto-
zástól, főkép napfénytől, különösen reggel föl-
ébredés után, midőn azok a fény irányában érzé-
kenyebbek, — és pedig az által, hogy az ablako-
kat be kell függönyözni, főleg ha ezek délfelé
tekintenek. Ha a szoba ablaktáblákkal (Spallett- j
liiden) van ellátva, nem szabad azokat fölébredés
után rögtön kinyitni, mert a teljes homály nagy
ellentétképen rögtön erős fény által váltatnék fel,
mi a szemekre igen kártékony befolyású.

2) Őrizkedni kell, hogy se közvetlen, se fe-
hér tárgyakról visszavert napfény ne hasson
egyenesen a szembe, mert a hóterületekről, fehér
falak- és víztükrökről visszasugárzó napfény fe-
lette káros befolyást gyakorol a szemekre (ebből
szokott támadni az úgynevezett éjvakság, midőn
t. i. az illetők látása aíkonyodá*tól kezdve nap-
felköltéig olyan, mintha sürü köd volna előttük).

3) Hasonlóképen védni kell az embernek ma-
gát a lakszobákba közvetlenül beható napfénytől
közönséges vagy görfüggönyök (Rouleaux) segé-
lyével, melyeket kék vagy zöld kelméből kell ké-
szíteni ; — továbbá meg kell gátolni a fény visz-
szaverődését fényezett padlatokról, azoknak sötét
színű szőnyegekkel való beteritése által. Ezen
elővigyázati rendszabályokat különösen követni
kell, ha a szobák a nap felé feküsznek, és azokban
fényezett bútorok, aranykeretü képek, vagy más-
féle fénylő tárgyak találhatók; mert a beeső nap-
•ugarak a nevezett tárgyakról visszaverődvén, a
szemre nézve igen veszélyes következményeket
vonhatnak maguk után.

4) Nem kevésbbé kerülni kell az erős, nagy
terjü világosságba való nézést, mert az ilyen a
láterőnek vagy meggyengülését, vagy teljes el-
vesztését vonhatja maga után; igy beállhat a lát-
erő megsemmisülése, ha távcsövön át a napot
szemléljük s az erős fényt szines üvegek által
nem gyengitjük, — hasonlóképen bekövetkezhe-
tik ugyanezen állapot az által is, ha hirtelen te-
kintünk olvasztó kemenczék tüzébe. (Védeni lehet
a szemeket erős fénytől sapkák ellenzője, széles
karimáju kalapok, füstszürke szemüvegek és fá-
tyolok által.) Valamint a vázolt erős fény a látási
képességre nézve a legnagyobb hátrányokat ered-
ményezheti : épen ugy a világosság elvonása (elsö-
tétités által) nem kevésbbé jelentékeny károkat
szülhet a látszervre nézve, a mennyiben az ily
szemek utóbb még mérsékelt világosságot sem
tűrhetnek el; igy foglyoknál, kik hosszú időt töl-
töttek börtönben, tapasztaljuk, hogy ők hosszabb
ideig káprázatban szenvednek.

5) Mihez kell tartanunk magunkat természe-
tes, vagyis nappali világosság mellett oly mun-
káknál, melyek a szemet különösen igénybe ve-
szik, minők olvasás, irás, rajzolás stb.?

Mindenek előtt gondunk legyen arra, hogy
kellő világítást nyerjünk. A mikor csak lehetséges
tehát, válaszszunk munkálatainkhoz világos szo-
bát, s gondoskodjunk arról, hogy a napsugarak
ne essenek dolgozó asztalunkra. Továbbá az asz-
talt ugy kell állítani, hogy a világosság arra pél-
dául írásnál fölülről és balról essék. Ártalmas az
ablak felé háttal fordulni; ha pedig arczczal egye-
nesen az ablak felé vagyunk fordulva, akkor a
szemekbe kelleténél több világosság jut, különö-
sen ha a világos szinü falakról verődik vissza. Ha
azonban az utóbb emiitetthez hasonló helyzet el-
kerülhetlen, akkor az ablak alsó fiókjait világos
szürke függönyökkel el kell homályositani. Ártal-
mas végre az is, ha a dolgozó-asztalt két ablak
közé állítjuk, — minthogy ekkor a világosság
mindkét oldalról és elölről hat rá.

A) A természetes vagyis nappali világosság,
mely italán véve kevésbbé erőteti meg a szemet
mint a mesterséges világosság, — hibás éi ártal-
mas lehet:

a) Nagy terjessége (Intensitüt) által; ennél
fogva nem kell dolgozni napfényben, különösen
ha fénylő tárgyakkal van dolgunk.

b) Ha elégtelen, mi oly lakházakban, melyek
szűk utczákban állnak, vagy alkonyatkor szokott
történni. Elégtelen világosság mellett hosszabb
időn át folytatott munkálatok a szemek korai ki-
fáradását és elgyengülését vonják maguk után.

c) Továbbá ártalmas lehet a világosság ellen-
tétes hatása által, mi nem ritkán megtörténik, ha
kertben vagy erdőben a fák árnyában olvasunk;
ilyenkor tudniilik időnkint egyes szélrohamok
hatása alatt a lombok széttérnek, s teljes napfény
hat a könyvre. A világosságnak ily váltakozása
felette ártalmas a szemre nézve.

B) A mesterséges világítás. A mesterséges vi-
lágosság szilárd testek erős hevitése által hozatik
létre, ugy hogy azok izzásba jutnak s világítanak, j
mint a gyertya- és lámpa-fény.

A mesterséges világosság hibás és ártalmas
lehet:

a) Összetétele vagyis szerkezete által; mint
eléggé ismeretes, a természetes vagyis napvilág
különböző szines, úgymint vörös, narancs-szin,
sárga, zöld, kék és violaszinü sugárokból áll, me-
lyek együtt képezik a fehér vagyis természetes
világosságot; a mesterséges világosság azonban
nem tiszta, — ebben túlnyomók a vörös és sárga
sugarak, igy a közönséges gyertya- és lámpavi-
lágnál, mely okból a világosság inkább narancs-
színűnek vagy sárgának látszik, mi a szemeknek
ártalmas; ennélfogva izgalmas szemekre nézve
ajánlatosak a kék szinü védszemüvegek,a mester-
séges világosság megjavitása végett, hogy tudni-
illik a csekély mennyiségű kék sugarak szaporit-
tassanak, mi által a világsugarak a szemre nézve
kellemesen változnak meg.

b) A mesterséges világosság ártalmas a láng
nyugtalansága által, mint ezt szabadon égő lám-
pák- és közönséges gyertyáknál tapasztaljuk,
minthogy a levegő áramlásai folytán a láng több-
nyire ide-oda leng és lobog; ennélfogva nem jó
hosszabb ideig gyertyavilágnál dolgozni, mert ez
által a szem elmaradhatlanul izgattatik. Ha egy-
átalán kényszerülve volnánk gyertyavilágnál
dolgozni, akkor két egyenlő magasságú gyertyát
kell meg gyújtani, s azokat egymás mellé, nem
pedig egyiket jobb, másikat bal oldalra állítani,
mert igy a gyertyák világító ereje gyöngülne.

c) Mi a láng tisztaságát és egyenletességét
illeti: erre nézve a viaszgyertyák előnynyel bir-
nak a Sstearingyertyák felett. Még tisztább vilá-
gosságot szolgáltatnak a most átalános használat-
ban levő mederateur lámpák, gyengén szürkés
üveggolyóval; ezen lámpák — mint ismeretes —
hengeres kanóczczal birnak, ugy hogy a levegő
azon keresztül áramlik, minek eredménye a vi-
lágító anyagnak, úgymint a zsiradékok- és illó
olajoknak (Photogen) teljes elégése. Ha épen a
lámpavilág az üveggolyó daczára igen erős és va-
kitó volna: lehet rá szürke papírból készült er-
nyőt akasztani.

Kirívó szinü, különösen a kedvelt világos-
zöld vagy világos-kék ernyők a czélnak meg nem
felelnek színezetük élénksége miatt; legkevésbbé
ajánlhatók azonban tarkára festett, különféle ala-
kokkal ellátott, vagy épen áttört ernyők. A tel-
jesen átlátszatlan ernyők sem használhatók, mert
az általuk beárnyazott és a megvilágított helyek
közötti ellentét igen nagy; ezen ellentét követ-
keztében a szemek rövid idő alatt szenvedőkké
válnak.

Mint czélszerü világitást lehet tekinteni a
légszeszvilágot (Gaslicht), fényének nagy terjes-
sége (Intesitüt) miatt, — csakhogy kettős lég-
vonatu égő csapot (Brenner) kell alkalmazni s rá
hengerüveget helyezni, mi által a láng lobogása
kevesbittetik. A photogent erős világító erejénél
fogva hasonlóképen jól lehet világitáshoz hasz-
nálni.

Bizonyos mesteremberek, például czipészek,
kik vízzel telt gömbölyű üvegpalaczkokat használ-
nak a világosság összpontosítása és így fokozása
czéljából, elgyöngítik szemeiket, és pedig ismét a
fénybeni ellentét által, mert a világosság egy
helyre központosittatik, s ennek körülete megle-
hetős homályban marad; kevésbbé ártalmas az
ilyen világítás, ha a palaczk vizébe annyi rézgá-
liczot vegyitünk, hogy az tőle gyengén kék szi-
nünek mutatkozik, — az ilyen lámpavilág igen
közel áll a természeteshez, s ennélfogva keveseb-
bet árt.

A mesterséges világítás melletti foglalkozást
illetőleg különösen ki akarom emelni, hogy a
színes anyagokkali munkát mellőzni kell, mert a
különböző szinek másként mutatkoznak, mint
napvilágnál; a kék szürkésnek, a zöld sárgásnak
látszik. Kerülni kell továbbá sötét szinü anyagok
munkábavételét mesterséges világitásnál, mert

az ilyszerü munka a szemet igen megerőteti,
— előnynyel birnak a világos szinü anyagok.

Ha a közönséges munkálatok az épen emlí-
tett világítás mellett már megerőtetők, miután
azok mellett sok szabad meleg jut a szemhez,
mely a szemhéjakra úgy, mint a szemek szabad
fölületére hevitőleg hat és gyakran a szemek lo-
bos állapotát vonja maga után: mennyivel inkább
kerülni kell azon divat-parancsolta munkákat,
melyeket a gyengébb nőnem kénytelen teljesíteni
minők: a mintalapok mechanicus leolvasása, a
reczés kelmére (gegitterte gacze) vaió folytonos
nézés, a gyöngyök felfűzése, továbbá a finomabb
női munkák hajjal és selyemmel stb; — mennyi
szem jutott már ezek által a romlás határára!

Áz olvasás este ágyban a látszervre nézve
igen ártalmas. A szem megerőtetést szenved az
által, mert az égő gyertya közönségesen oldalt és
többnyire alacsonyra helyeztetik, ez által a láng-
nak sok sugara közvetlenül a szemhez jut, minek
folytán az káprázni kezd (ennélfogva a gyertyát
mindig néhány hüvelykkel magasabbra kell ál-
lítani, mint a fejnek helyzete). Ezen kivül a
szem, ágybani olvasás mellett mindig a látásra
kényelmetlen irány-és helyzetben van. — Mind-
ezen kedvezőtlen körülmények, ugy nem ke-
vésbbé a könyvekbeni apró nyomtatvány követ-
keztében a szem szokatlanul nagy elbágyadást és
kifáradást szenved.

Az ágyban faló olvasás reggel annyiban
ártalmas a szemre nézve, mert ez alvás után,
minthogy több órán át a világosságot nélkülözte,
annak irányában sokkal érzékenyebb; továbbá a
szemet homály és világosság közötti rögtöni vál-
tozás éri, miután a mesterséges világosság nem
lassankint, hanem egyszerre hozatik létre.

Végül azoknak, kik szemeiket huzamos mun-
kára használják, nemcsak czélszerü világításról,
hanem szemeik pihenése és üdüléséről is kell
gondoskodniuk. Á szemek ereje épen ugy bír bi-
zonyos határokkal, mint a test többi részeié;
ennél fogva a szemek huzamos igénybevételénél
tekintetbe kell venni az elfáradás érzetét, és
szükséges munka közben legalább néhány perczet
pihenésre szánni s a tekintetet távolabbi tár-
gyakon pihentetni; tökélyes üdülésre azonban
legczélszerübbek a séták szabadban.

Kerülni kell még a szemekkel! munkát mind-
járt az evés, valamint a testnek izgatottságai
után is. Dr. Grossmann Lipót,

szem- és fül- orvos Pesten,

Rendkivüliségek az emberi nemnél.
(Vége.)

V. Elállatosodottak, csodaszörnyek,

1661-ben az orosz határszéleken találtak a
vadászok a medvék között egy kilencz éves fiút;
megfogatásakor fogaival és körmeivel erősen vé-
delmezte magát. Teste tökéletes alkotásu volt,
hajzata szőke s arcza csinos. Egészen megszelí-
díteni, ruhákhoz s főtt ételekhez szoktatni nem
lehetett. A keresztségben Ursinus (medvéi) nevet
nyert. — Ugyanitt fogtak el a medvék közül
1694-ben egy 20 éves férfit. Ennek egész teste
szőrrel volt borítva, négykézláb járt,_ beszéde s
esze hibás, gyönge volt. Nehezen szelídült, majd
lassankint megtanult járni, beszélni s a rendes
ételeket megszokta.

A 17-ik században Irlandban került kézre
egy ifjú, ki a rengetegben fűvel és szénával élt,
melyeket ő szaglálva keresett fel; nem beszélt
csak mekegett; teste karcsú, hajlékony volt, te-
kintete elvadult, iszonyitó, rendkívüli sebességgel
tudott futni; sok fáradsággal lehetett csak any-
nyira is megszelídíteni, hogy emberek körében
lehessen.

A kranenburgi bérczeken találtak 1717. egy
vadleányt, kit szüléi 16 hónapos korában vesztet-
tek el. Midőn megtaláltatott, 19-ik évében volt.
Bőre durva, fekete s szőrös volt, hajzata szerfe-
lett hosszú s vastag, beszéde érthetetlen dadogás,
mekegés; élelmét füvek, falevelek tették; egye-
nesen járt s fahéjakból font kötényt viselt. Az
emberekhez nehezen szokott, de félév múlva már
uj életmódján tökéletesen megnyugodott. Az adott
jeleket megértette, a köszönést, viszonozta, be-
szélni erőködött, szoktatta magát a munkához,
különösen a fonást nagy készséggel tanulta.

A Pyrenaei hegyekben is akadtak 1719-ben
két gyermekre, kik a kősziklákon a vadkecskék-
kel ugrándoztak.

Nevezetes a Champagnei vadleány, ki 1731-
ben Chalonshoz közel egy vadászaton fogatott el;
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ennek teste egészen szőrös volt s leginkább a
vizben szeretett tanyázni, hol hal módra úszkált.
Epinoy nevű gróf magához vette, megkeresztel-
tette, mikor is Mária Ángelica Memmie le Blanc
nevet nyert. Egészen megszelídült s megszokta
az emberi eledeleket, szokásokat, foglalkozásokat.

1749-ben, márczius 15 én a kapuvári halá-
szok közel a Fertő tóhoz egy körülbelül 10 éves
elvadult gyermeket fogtak. A gyermek meztelen
volt, feje kerek, szája nagyon széles, szemei ki-
csinyek, orra behorpadt, kezei, lábai görbék, ujjai
közt uszhártyák,egész teste pikkelyekkel borítva.
A halászok a gyermeket a kapuvári várba vitték,
hol az gondos őrizet ali vétetett; csakhamar
megtanult járni, a halat és rákot nyersen jóizüen
elköltötte, a számára készített víztartóban nagy
örömmel úszkált; a ruha terhére szolgált, azt el-
hányta, mig hozzá nem szokott. Főtt ételekhez
egészen soha sem szokhatott. Igy élt háromne-
gyed évig, már kezdett beszélni, szorgalmasan
dolgozott, híven engedelmeskedett, miért is nem
vigyáztak rá ezentúl oly nagyon s ő egykor a
vár hidjára menvén, a mint az ott elfolyó vizet
meglátta, minden ruhástól együtt belevetette
abba magát s eltűnt örökre, soha többé meg nem
találhatták. (Lásd a V. U. 1854. évi folyamában.)

Angolországban mintegy 40 év előtt egy
férfi élt, kinek teste gyermekkora óta egészen
sertenemü szőrrel volt fedve. A serték télen ki-
hullván, tavaszkor ismét megujultak.

Antónia Helénának, ki 1489-ben Lüttich kö-
rül született, 9 éves korában kezdett szakála nőni.

1842-ben járt Lipcsében egy franczia nő
Lef'art asszony, kinek szakála egész melléig ért.
Knechtlin Erzsébet, egy pórleány Helvecziában
szintén hosszú szakállal birt.

AmerikábanCopalábanl836-ban találtak egy
barlangban egy nőt szopós kis gyermekével. E nő
1830-ban tévedt el, s állítása szerint, egy gyökér-
ásó törzsnek hatalmába esvén, ez őt e barlangban
szigorúan elzárva tartotta. A barlang azonban,
hol feltaláltatott, száz mérfóldnyire állt minden
emberi lakhelytől, s környékén csak majmok,
medvék, páviánok tartózkodtak felette nagy szám-
ban. A kis gyermek éktelenül rut volt, mindaz-
által megkeresztelték, mikor is Pastrana Júlia
nevet nyert, s midőn anyja meghalt, megengedek
neki, hogy Sanchez Pedro állovai kormányzó
családjánál maradjon, mint szolgáló, honnét csak
felserdült korában távozott el. — Mint természeti
csoda, egy amerikaival beutazta Amerikát, Ang-
liát, Németország nagy részét, Pesten is volt. —
Magassága 4 lábnál valamivel több lehetett, test-
alkata erős, zömök. Arcza körül félarasznyi fekete
szakái, sürü, nagy szőrrel benőtt arcz, nyak s
mell. Jól csak az angol nyelvet beszélte, néhány
német szót is tudott, sőt írni is tanult. (Arczképét
lásd a Vas. Újság 1857. évi 5'2. számát.)

1864. márcziusban Berlinben egy miss-Pa-
strana-féle család mutogatta magát. A család feje
egy körülbelől 30 éves nő, pompás barkó és ba-
juszszal, szakálla majd 8 ujjnyi. Hogy az utczán
fel ne tűnjék, a nő mindig a legújabb divatu férfi
ruhában jár. E nő két szép leányka anyja, —
egyik 11, a másik 5 éves. A leánykák kitűnő szé-
pek, csak hogy ott van a felső ajkon a csinos ba-
jusz, melyet sok fiatal ember megirigyelne.

Közli Müesz Béla.

Csörszárka.
v.

(Mutatvány Réső Ensel Sándor ..Helynevek magyará-
zója' sajtó alá rendezett I I I . füzetéből.)

Mindenekelőtt tudni kell, hogy azon árok,
mely Csörsz néven neveztetik, Pesten felül a Du-
nánál kezdődik és megy Hatvan felé, azon alól
pedig ^Arokszállásának, onnan Egren s Tokajon
o-lól Ároktőnek, onnét kanyarodik a Tiszának,
azon innen pedig Fehértón alól, a debreczeni nagy
erdőn jővén keresztül, a n.-létai határnál, Arad
s Temesvár felé folytattatik, és Szemendrián alól
mintegy 3 míidei a Dunánál végződik. *) Alakja
ez :

Erdélyben a Hargita bérczei alatt délre szin-
ten látszanak egy árok nyomai, mely Tárkány és
Domándon keresztülvonul s szintén Csörsz =
Csősz és Honárkának neveztetik.

A tudósok véleménye, hogy ez árok vagy a
rómaiak vagy az avarok műve s határvonalat képe-
zett tábori sánczokkal. Az őrökről, kik eredetileg
„Csőszök"-nek neveztettek, és jelt adó csőr-forma

*) Lásd Helynevek magyarájóza I. k. 70 lp.

kürtjökről „Csörszárka" lett neve. így vélekedik
Mártonffy is az erdélyi Csöszárokról. *)

A Fényszarutól a Tisza felé húzódó árokról
irja Katona; hogy az Kund fia Kurzántól kapja
nevét. Kurz név mai irás szerint Csörsz. Béla ki-
rály névtelen jegyzője igy adja elő e dolgot: Ár-
pád vezér Köndnek Csörsz atyjának nagy földet
ajándékozott, Etele király városától (Ó-Buda)
Százhalomig és Diódig (Fehér 26.) s fiának adott
egy várat népe oltalmára. Ezután Csörsz a várat
saját nevéről nevezte el. (Cap. 46.) Katona erre
mondja azután, hogy ezen árok nyoma Gyöngyös
alatt 2 mfldnyire Árokszállásától kezdve a Tisza
felé 15 műd távolságra van.

A zaszti apátságnak 1067-ik év körül kelt
alapító levelében csak puszta árok nevezet alatt
fordul elő.

Podhraczky szerint a Csörsz nevezet ellen-
kezik a Kurzán névvel, ideje korával, s a törté-
nettel. Szerinte a Csörsz név a Győr szó elrontása.
Győr = Vár, = Castrum = Circulus. Győrös =
Castrensis. Győrök = Hringe = Castra.

Egy 1688-ban nyomtatott könyvben ez áll:
„Cseraz árokját Csersz király czenáltatta még
Attilának előtte. Nem egy vagyon penig a féle,
hanem több is jelesben a Tisza-Duna között.
(Tud. Gyűjt. 1840. XII. k. 17. lap). Paraszt tra-
ditio, hogy valami Csősz király akarta volna az
által a Tiszát a Dunába hozni. Gr. Gvadányi
„Egy falusi nótárius budai utazásá-'-ban (Pozs.
1790. II . 25 1.) mulatságos adatot közöl.

Kuliffay szerint a Csersz szó szláv értelemmel
bír, Csersz = ördög, a szláv magyarság ez árkot
„Ördög árkának" is nevezi, és pedig mert készí-
tését emberi erő feletti munkának tartja.

Szalay említi Csörszöt, ki 902-ben a bajorok-
tól egy lakomán több társaival együtt orgyilko-
lással végeztetett ki, de ez árokkal nem kapcsolja
össze a nevét.

Csány helységnél egy halom neveztetikCsörsz
vezér halmának.

Az erdélyi Csörsz = Csősz-árkát szépen fej-
tegeti Eévész „Etel laka" könyvében 11. lap, és
Életképek 1847. 3., 83. sz.

A magyarhoni Csörsz-árkáról jegyzéseket
tesz s mondát ad „Magyarország s Erdély képek-
ben" I. köt. 231. lap. Szabó Károly „Béla király
névtelen jegyzője" 1860. 67. lap.

Egy régi krónikát Székely István közlése
után már e lapok múlt számában ismertettünk.

Lássunk most egy népmondát Tompa után,
melyet „Népregéi"-ben tett közzé.

„Csörszárka — igy ír Tompa — mint óriás
ekétől szántott barázda ut, Tiszától a Dunának
mértföldekre fut, magas partját kihányta, mi
végett s mikor? Az az eltűnt századok homá-
lyiban vesz el, ugy áll a zöldmezőben, mint
királyi sir, melynek porlott uráról rég mog-
némult a hir; sok év dúló hatalma megküz-
dött vele, de még vív idő, enyészet rontó
hatalmival. Az agg rege szerint, sok tenger év
előtt, előbb mint magyar nép e szép hazába jött,
a kósza Longobardok királya Rád vala, történt
hogy ez kemény csatába szállt, s frigyesnek hívta
Csörszöt, a szép avar királyt; — Rád s Csörsz,
halálcsapást adtak elleneiknek, osztozásra kerül-
vén a sor, Csörsz jutalmul egyet kért, Rád ur le-
ányát szép Délibábot, mely beszéden Rád meg-
hökkent, gondolkodott, végül igy felelt: Nem
bánom, legyen leányom menyasszonyod, de birni
csak ugy fogod, ha vízen viszed haza. — Csörsz
ekkor talpra állítá hadát, égett a munka, s mély
árok hasadt a dolgos sereg nyomán, s Tiszától a
a Dunának vett mezőn futást, a munkánál Csörsz
mindenütt jelen volt, így munka közt történt
azonban, hogy vészes éjszakán, lováról az ég tüzes
villáma üté le hirtelen, mire meglankadott a nép,
s legott pihenni tért, megátkozván az árkot sok
fáradalmaiért.

S a hely hol véget ére
Néptől megszállva lön :
Épülvén Árokszállás
Az áldott sikmezón.

Az árok tövénél
Ároktő most is áll,
Borsodban a Tiszának
Füzlepte partinál.

egyes

A régi jó időkről.
Régenten mily mesés olcsóságuak voltak

~&.,os élelmi czikkek, erre akarok néhány példát
felhozni- — Az itt kÖzlött dolgokat, ha a mai idők
szemüvegén nézzük, valóban hihetetleneknek
fogjuk találni. így P- °- 1563. a pozsonyi koro-
názás alkalmával, a királyi emberek az elfogyasz-
tott ételek és italok következő árfolyamával szá-
moltak be :

•) U. O.

Egy zsák liszt 20 dénár, egy dénár értéke
Vs garas volt, vagyis, 5 dénár tett egy garast.
Egy zsák zab 15 dénár, egy zsák árpa 13 d., egy
tavali kappan 6 d., 1 idei kappan 5 d., 1 nagy
fajta tyúk 3 d., 1 kisseb tyúk 2 d., 1 csirke 2 d.,
1 kakas 4 d., 1 kövér lud 6 d., 1 malacz 9 d., 1
font szalonna füstölve 4 cl., 1 font fris szalonna
3 d., 1 font őzhus 2 d., 1 font borjúhús 2 d., 1 font
ürühus 1 % d., 1 font sajt 3 d., 1 font irósvaj 7 d.,
1 font gyertya 4 d., 1 font nyulhus 6 d., 1 font
csuka 6 d., 1 font harcsa 4 d„ 1 font potyka 4 d.,
5 darab tojás 1 d. E szerint egy garasért 25 tojást
lehetett venni. Három személyre való kenyér 1 d.,
e szerint egy garas ára kenyér 15 embernek volt
elég. Egy szekér széna, 6 ökörre 60 d. = 12 garas,
1 szekér széna 4 lóra 40 d. = 8 garas, 1 szekér
szalma 6 ökörre 30 d. = 6 garas, 1 szekér szalma
4 lóra 20 d. = 4 garas, 1 szekér fa 4 ökörre 25 d.
= 5 garas, 1 mércze (pint) borsó 2 d., 1 pint finom
bor 4 d., 1 pint közép jóságu 3 d., 1 mércze méz
5 dénár.

Ezek igy vannak megírva Listhius „Com-
ment. de coronatione Maximiliani secundi" czimü
művében.

Még más ilyféle adatokat is idézhetünk e
korszakból, igy például: 1538-ban Laszky Jero-
mos a duna-vecsei uradalmat a várral együtt
4Ö00 forintért adta el; ő 1529-ben 500 forintért
vette meg e várat. — 1538 a papok összejövetelt
tartottak Lőcsén, s egy odavaló polgárháznál ebé-
deltek, a gazdag é? pompás ebédért egy-egy pap-
nak 8 dénárt kellett fizetni, és igy nem egészen
2 garast,

Harrovszky Lörincz török követségbe kül-
detvén, útiköltségül 90 ftot kapott. — 1539-ben
Pauschner Györgyöt Bécsbe küldték, s útikölt-
ségei fedezésére 11 ftot adtak. Ugyanezen idő-
ben fel van jegyezve, hogy egy nyest bőr 80 dénár
volt, és igy 1(3 garas. — 1542-ben a Szepességen
100 köböl zabot lehetett 4 fton venni, és igy egy
köböl 4 dénárba esett. — 1550-ben egy plébános
a közügyekben elkövetett számos fáradalmaiért
1 fttal jutalmaztatott. — 1551-ben 20 köböl rozs-
nak 5 ft. volt az ára. .

Ezekből láthatni az akkori időkben mily
mesés olcsóság uralkodott, s a magyar ember
méltán szokta gyakran emlegetni azt a „régi jó
világot." Közli: Szántay Aladár.

Egyveleg.
** (A föld, legöregebb embere) most Wisconsin

állam Caledonia városában lakik. Crele Józsefnek
hivják és 139 éves. Wisconsinban él több mint
egy százada. 109 évvel ezelőtt nősült legelőszőr
New-Orleansban, s néhány évvel később, midőn
Wisconsin még franczia tartomány volt, Prairie
du Chien-ben telepedett le. A forradalmi háború
előtt levélhordó volt. Néhány év előtt még mint
tanút idézték törvényszék elé, hogy adjon felvi-
lágosítást 80 év előtt történt dolgokról. Most egy
több mint 70 éves leányánál lakik, ki harmadik
nejétől való gyermeke.

** (Furcsa útitárs.) Velenczében néhány nap
előtt egy portugall tiszt egy orang-utang kísére-
tében sétált az utczákon. A majom, mely 6 lábnyi
magas, minden erőlködés nélkül egyenesen járt.
Az egyik fültől a másikig arcza alsó részét sza-
kállnemü szőr födi, mi az emberhez való hasonló-
ságát még inkább előmozdítja. Nagy néptömeg
kisérte a sétálókat, s a majom nankin-nadrágjában
s büszkén a fején levő szalmakalapjával körülbe-
lől hasonló voit egy amerikai ültetvényeihez.

— (Dühös kutyák.) Renault, a párisi marha-
gyógyintézet főfelügyelője, statistikai adatok által
kimutatta, hogy a kutyaadó Parisban sem a ku-
tyák számát átalában, sem a dühöskutyákét külö-
nösen, nem kevesbitette. Renault azon hitben és
véleményben van, hogy a dühöskutyák számát
csak azon egyetlen rendszabály kevesbítené meg
észrevehetőié?, ha a kutyatulajdonosok arra szo-
rittatnának, hogy kutyájukat szájkosár nélkül ki
ne bocsássák és e rendszabály szigorúan keresz-
tülvitetnék. A nevezett orvos ezen meggyőződés-
hez Berlinben a legközelebbi időkben gyűjtött
hiteles adatok által jutott, hol a szájkosarazási
rendszer szigorúan fentartatik, és hol ezen intéz-
mény behozása óta következő kedvező eredmé-
nyekhez jutottak. Berlinben 1854-beo 4 dühös
kutya jött elő, 1855-ben csak egy, 1856-ban csak
két dühös kutya mutatkozott, és a következő 5 év
alatt, 1861-ig, egyetlen egy eset sem fordult elő,
hogy Berlinben dühös kutyára akadtak volna.
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Irodalom és művészet.
•* (Zenészeti s szavalati akadémia) lesz e hó

10-ikén a nemzeti színházban az irói segélyegylet
s a színházi kisegítő pénztár javára. Az előadás-
ban Jókainé, Carina, Szukk Róza, aPauli pár, Ra-
batinszky, Egressy, Stocker, Vay Lénárd vesz-
nek részt; ezeken kívül még a dalárda és a zene-
kar működik közre.

** (Július Caesar története I. Napóleontól.)
A napjainkban ismét érdekessé vált munka, me-
lyet a nagy fejedelem Sz.-Ilona szigetén szám-
űzetésében mondott titkára Marchand tollába, s
mely Július Caesar történetét adja elő, nyelvün-
kön is megjelent, Huszár Imre által fbrditva. A
munka Hartleben Adolf sajátja.

** (Hartleben olvasótárából) most jelent meg
a 141 —145 tüzet, két regényt foglalva magában.
Az egyik czime: „Egy jegyző orra", szerelmi tör-
ténet a múlt századból. About Edmund után
francziából fordította Beöthy Leo. — A másik
„// Katalin orosz czárnö utolsó napjai"; törté-
neti regény, irta Mühlbach Luiza, fordította,
Fridman Bertalan. Mindegyik regény külön is
kapható.

** (Uj eredeti regény.) Beniczky Irmától
y,Egy emanczipáit nő" czimű két kötetes társadal-
mit regény jelent meg Bartalics Imre nyomdájá-
ban. A regény a forradalom előtti és alatti időben
játszik, 8 megrendelésre bármely könyvkereske-
désben kapható.

** (Harminczkét egyházi beszéd) jelent meg
Kolozsvárit Stein János kiadásában.Czime: „Er-
kölcsi rajzok az emberi természetről", irta Mihályi
Károly. Az első kötet 272 lapon az évi beszédsor
első felét tartalmazza, s ára 1 ft 80 kr.

** (Gyakorlati népszerű számtant) irt és
adott ki Mendlik János, pécsi minta-, főelemi- és
képezdei tanár, kérdések és feleletekben, tanítók,
tanítójelöltek nevelők és tanulók számára. E gya-
korlati hasznú könyv nyomatott Pécsett a lycze-
umi könyvnyomdában s bármely pesti könyvke-
reskedésben megrendelhető.

** (Uj zenemüvek.) „Emlékeim" czimmel báró
Orczy Bódogtól hat magyar népdal jelent meg
zongorára, báró Orczy Bódogné, Wass Emma
grófnőnek ajánlva. Ara 70 kr. — Rózsavölgyi és
társa műkereskedéséből Beethoven „Fidelio"-ját
kaptuk, szintén zongorára. Ara 1 ft. 20 kr. —
Treichlinger pedig „Medikus csárdás"-t adott ki,
melyet Demjanovich Iván szerzett s melyet
népzenetársaságok már is tetszés mellett játsza-
nak. Ára 60 kr. A mü gr. Károlyi Edéné ő magá-
nak van ajánlva.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
J (Pesti kenyér Bécsben.) A pesti házike-

nyeret, melyről emlitést tettünk, e hó 4-ikén
árulták először Bécsben, az ágostoniak utczájá-
ban. Elnevezték Kraf'tbrodnak, s jó keletnek ör-
vendett.

** (Iparkiállitás Pozsonyban.) A magyar or-
vosok s természetvizsgálólcnak f. é. augusztusban
Pozsonyban tartandó nagy-gyülése nagyobbszerü
iparkiállitássallesz egybekötve. Az áilamvasuttár-
saság az ide utazóknak s az ide szállítandó terhek
számára tetemes dijelengedést tett s a nagyszom-
bati vasút igazgatósága valószínűleg követi e pél-
dát. A kiállításra küldött tárgyak azután ki fog-
nak sorsoltatni. Az így remélhető anyagi siker a
kiállítás érdekének növelésére nem kis hatás-
sal lesz.

7 (Az idei diiblini kiállításra) a herendi
porczellángyár is küld tárgyakat. Átalában az
ausztriai birodalombeli iparczikkek számára ott
2000 négyszög lábnyi tér van fönntartva a eddig
már 70 czég jelentkezett. A kiállítás bírálói közé
Encz Ferencz hazánkfiát is megválasztották, ki
oda már el is utazott.

/ (Aradi bor Braziliában.) Mint az „Arad"
írja, Kornis József n.-szentmártoni plébános, ismét
küldött Braziliába mintegy 20 akó veres és fehér
bort. Braziliában megkedvelték a mi aradhegyaljai
borainkat, s remélnünk lehet, hogy azok ott állandó
piaczra találnak. A most küldött borok a minoriták
pinczéjéből valók, hol, tudomás szerint, a legjobb
minőségű borok találhatók.

T A R H Á Z.
Közlekedés.

f (Társas utazás Parisba.) Tuvora Ferencz
bécsi szerkesztő, kinek keleti társasutazáshoz több
mint ezer egyén csatlatkozott, f. é. május havá-
ban Parisba rendez hasonló társasutazást s egy
részjegy árát az oda- és visszautazásra csak 65
ftra tette. Ezen felette olcsó ár csak ugy volt le-
hető, s mennyiben nemcsak az Erzsébet császár-
né-pálya, hanem a würtenbergi és badeni pályák
is illetékeiket 50 percenttel mérsékelték, a fran-
ezia keleti pálya igazgatósága pedig még nagyobb
leszállítást tőn. A részletes utazási programm Ge-
rold bécsi könyvkereskedése által, vagy a „Wie-
ner Zeitung" kiadóhivatala utján szerezhető meg.

Balesetek, elemi csapások.
** (Felborult dereglye.) A múltkori borzasztó

hózivatar s förgeteg, mint a győri lap írja, a Dunán
egy lisztes-zsákokkal megrakott dereglyét felbo-
rított. Két molnárlegény volt rajta. Az egyik fé-
lelmében szorosan kapaszkodott a dereglye szélé-
be s a felborulás után egyik zsák liszttel kimen-
tetett; a másik mint volt hidász, bízván úszói
ügyességében, még a felborulás előtt kiugrott,
azonban a dühös szélvész által korbácsolt habok
nem engedték a parthoz jutni s elragadták a hul-
lámok. Az ép akkor arra jövő gőzhajóról, mint be-
szélik, kötél-gombolyagot dobtak neki, de hogy
kiszabadították-e, vagy elveszett, nem tudják.
Szegény anyja, mindig a gőzhajót várja, mely
erős hite szerint elveszett fiát visszahozza.

Mi újság?

(
a hitelintézet
szállította.

(A magyarországi sószállitást) e hó l-jén
intézet vette át, s a sóárakat lejebb

** (A nemzeti színház igazgatója) beadta le-
mondását a szinházi bizottmánynak, ez azonban
nem fogadta el, s rábirta az igazgatót, hogy e
nemzeti intézetet legalább az országgyűlésig ve-
zesse ; igy akkor annak betöltése egészen alkot-
mányos utón történhetik meg. A szinház tagjai
Radnótfáy megmaradásáról értesülve, e hó 4-én
rögtönözve küldöttségileg jelentek meg az igaz-
gatónál, megmaradása fölött örömüket kifeje-
zendők.

** (Mexikóban megsebesült magyarok.) A
mexikói sebesültek névsorában Antal Ambrus,
Kelemen János, és Pálinkás József magyar neve-
ket is följegyezve találjuk.

** („Július Caesar élete" díszpéldányaiból)
Napóleon császár, hirszerint, Pestre is küldött egy
példányt, az 1861-ki képviselőház egyik tagjának

** (Rákóczy fájára és forrására vonatkozó-
lag) , Mészáros Sándor ur Szabadhegyről a kö
vetkező tájékozó sorokat irja lapunknak: A „Vas
UJ9." 12-ik száma újdonságai között, a Győri
Közlöny után Rákóczy fájáról az áll, hogy a csa-
naki és kis-baráti határ összeütköző szélein van egy-
fa, melyet Rákóczy fájának nevez a nép és nagy
kegyelettel viseltetik iránta. Ez ismertetés nem
egészen elégséges. Ugyanis az említett helyen egy

mástól csak négy lábnyi távolban egyforma nagy-
ságú ős két szilfa áll, melyek közepében vagyis
gyökerei között egy forrás is van nedvesebb idő-
ben. Az ezekhez csatolt népmonda pedig azt
mondja, hogy Rákóczy ezen két fa alatt pihent s
szomjas csatalovát azon forráskából itatta meg,

** ( A nemz. múzeum igazgatósága) továbbra
is a régi avatott kezekben marad. Á lapoknak e
tárgyra vonatkozó mende-mondái s szenvedélyes
kifakadásai után is ugy kell találnunk, hogy igy
történt ez a legjobban.

**(A pest-budai dalárda) 100 fttal a zenész-
segélyző-egylet alapitói közé lépett.

**(Megelőzött veszedelem.)Mint alapok írják,
az egri megyeháznál a napokban oly vész volt
készülőben, mely ezer meg ezer családot juttat-
hatott tönkre, számtalan árva vagyonát tette
volna semmivé s egy özön perviszályt idézhetett
volna elő a felek közt, ha a végzet őrszeme nem
hárítja azt el a kezdet perczében. Ugyanis, a te-
lekkönyvi hivatal termeibe szolgáló kályhák fü-
ője gondatlansága következtében a terem padlója

meggyulván, a láng már az ajtókba és egy okmá-
nyokat rejtő szekrénybe kapott, ugy hogynehány
perez múlva az egész terem lángba' borul. Épen
ekkor lépett be egy fizetés nélküli írnok, ki már
7 órakor reggel mindig a hivatalban szokott
lenni; ez mindjárt föllármázta a
tüzet szerencsésen elfojtották. Az illető
ezért azonnal rendes fizetésbe helyezték.

hajdúkat s a
írnokot

** ( A rajnai és magyar Herkules harcza a
czirkusban.) Hugó a rajnai Sámson és Toldy Já-
nos a magyar athleta márcz. 4-kén birkóztak
együtt a pesti czirkusban. A nagy harezot követ-
kezőleg irja le a tréfás „Sürgöny": A czirkus nagy-
közönsége visszafojtott lélekzettel várta a döntő
pillanatot. Kétszer kapott össze a két hős, s mind
a kétszer eredménytelenül; — a kimerítő dulakodás
után, melyet nem koronázott az óhajtott győze-
lem, a hősök már-már vissza akartak vonulni s
lemondani a sikerről. De ekkor föllépett a publi-
kumközt az „ország bárója," s egy gyújtó szónok-
lattal uj lelkesedést öntött a magyar hős széles
mellébe; a beszéd tüzet fogott a hősnél ugy
mint a közönségnél. Toldy uj támadásra aczé-
lozta inait, karja dagadt a birkozási vágytól, —
hiába volt az engedékenyebb rész felszólalása,
hogy elég volt — „Toldy nem hall már, har-
czokgondolatja mert fejében jár" — neki ront ellen-
felének s rövid küzdés után övön kapja a köny-
nyebb legényt s a levegőbe emelve, ugy teszi vál-
lán keresztül, hogy az egyszerre röpül a légben és
tapad a földhöz. A diadal teljes, a taps szűnni
nem akar s Toldy nyolez kikivásban élvezi győ-
zelmének örömét, mely nem egyedül az övé, ha-
nem, mint egy szomszédunk felkiáltott: a „hazáé"
is! — Valóban nagy napot értünk !

— (Halálozás.) A halál ismét egy tehetséges
és szorgalmas munkásától fosztá meg a magyar
irodalom kertjét. April 6-ikán hunyt el Pesten
Kempelen Győző, ki mint journalista és szépiro-
dalmi író egyaránt szép nevet vívott ki magának.
A boldogult még csak 36 éves volt s fáradhatlan
munkássága méltán jogosított fel azon reményre,,
hogy állandó becsü müveket még ezután várha-
tánk tőle. Viszontagságos életének hosszú kinos
szívbaj vetett véget, rokonainak, barátainak s
ismerőseinek mély bánatára. Áldás emlékére!

— (Halálozás). Szatmármegye 1840-i a
1847-i országgyűlési követe, Kölesei Kende Zsig-
mond, april 1-én mellvizkórban, élete 71. évében,
elhunyt. Hűlt tetemei a ezégényi családi sírkert-
ben tétettek örök nyugalomra. Béke hamvaira!

** (Halálozás) Tisza- Vezsenyböl irják, hogy
ott Bukovinszky Jánosné, szül. Korik Rozália
asszonyt márcz. 28-ikán kisérték az örök nyuga-
lon helyére. Hű nő, jó anya volt. Béke legyen
hamvai fölött.

— (Debreczeni hirek.) E hó elsejéről irják
nekünk innen:

A debreczeni állandó szinház folyó évi okt.
1-én megnyittatik; legalább ezt remélhetjük azon
pályázati hirdetményből, mit a város előjárósága
a napokban közrebocsátott; eddigelé a most is
itt levő Reszler István, Latabár Endre és Illéssy
György nyújtották be ajánlataikat; a hatóság
által mi ajánltatik s mi követeltetik, nem tudjuk,
miután a pályázati hirdetmény a legnagyobb áta-
lánosságban van tartva; annyit tudunk, hogy
Illéssy urnák igen szép erők Ígérték meg a köz-
reműködést.

Tegnap Mezei Vilmos baritonista jutalomjá-
tékára a bűvös vadászt adták Reszler színházában;
szép közönség gyűlt össze, miből láthatni, hogy
állandó színházunk sem fogja nélkülözhetni az
opera-előadásokat, mert azokat közönségünk egy
nagy része már megkedvelte. Az előadásról talán
jobb lenne mítsem szólni, de nem állhatjuk meg,
hogy legalább annyit el ne mondjunk, hogy a
darab szép zenéje hatástalanná vált a hangszerek
össze nem hangoltsága miatt; a működőkre nézve
pedig az jutott eszünkbe, hogy látszott rajtok,
hogy egykor egy jobb daltársulatnak tagjai lehet-
tek, de most olyanok, mint a bársony ruha arany-
paszománttal, melynek bársonya megkopván, el-
hagyta színét, paszomántja pedig megfeketedett.
Mit mondjunk a darabban előforduló tünemé-
nyekről? Legjobb kritikusa volt ennek maga
Reszler, ki zöld és vörös papír-ember sinór tán-
czain, a meghatározhatlan állatfaj trappolásain, 8
az egymással csatázó sárkányok dühöngésein
maga nevetett legjobb ízűén, bár a golyóöntés
komoly munkájával volt elfoglalva; de azért az
énekesnőket megtapsolták, sőt a tünemények ren-
dezőjét obligát kihívásban részesítek. — Ha igy
akarnának az állandó színházban is operákat elő-
idni, akkor magunk is azzal tartunk, hogy jobb
esz, ha elmaradnak.

Rózsavölgyi és társa kereskedése zenedénket .
gjen szép emlékajándokkal tiszteié meg, a meny-
íyiben kereskedésök megnyilta óta minden álta-
ok kiadott zeneműből egy példányt felajánlani
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Melléklet a Vasárnapi Djság 15-ik számához 1865.
szíveskedtek; e szép, s zenedénknél nagy hiányt
pótló ajándékért a zenede hálás köszönetét ér-
demié ki a tisztelt kereskedés.

Az emlékkertek kisebbikében felállittatni ja-
vasolt Csokonai-szoborra, nézve az előleges tájé-
kozások még ez évben megtörténnek; igen jó
lenne, ha e kertben a szobornak oly hely nézet-
nék ki, honnan azon utczácskára láthatni, hol
költőnk élt és meghalt. — A nagyobb emlékkert
központját igen sokak szerint legméltóbban a
Melius (Juhász) Péter volt derék lelkészünk és
superintendens díszes szobra foglalhatná el, ki
1572. deczember 15-én halt meg Debreczenben,
s e szerint halálának háromszázados évfordulója
közelget.

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

A felvidéki és erdélyi szükölködök számára
Szeverinből Kiss Lajos 5 ft. 50 kr.

A mármarosi ínségesek számára Veszprémből
Hermann Jánosné assz. gyűjtése 83 ft. 10 kr.

(Az ntóbbi összeget a következő sorok kíséretében
vettük: „Az inség, mely hazánk egyik keleti megyéjét —
Máramarost — ez évben érte, városunk egyik lelkes hon-
leányát — jótékony nőegylet hiányában — azon nemes
elhatározásra birta, hogy házról házra menjen az inség
nevében könyöradományokat gyűjteni. E nő Hollósy Róza,
férjezett Hermán Jánosné, ki második szülőfölde, Márama-
ros iránti adóját itt a távolban ugy véle leróhatni, ha a
fennebb érintett szerepre vállalkozik. Sikerült is 83 ft. és
10 krt o. é. egy ezüst forintost és három húszast az idevaló
mostoha idők daczára is összegyűjteni, mit ezennel van
szerencsém t. szerkesztő urnák átküldhetni, azon kéréssel,
miszerint ezen összeget a Máramarosmegyei inségi-bizott-
mdnyhoz eljuttatni, s az adakozók névjegyzékét azoknak
megnyugtatására soraimmal együtt becses lapjában közzé-
tenni sziveskedjék. — J."

Az adakozók nevei: Gloger Sándor 1 ft., Czizmadia
Pál 1 ft., Cseh István 1 ft., Xagy József 1 ft., Hermann
János 10 ft., Obele Ferencz 1 ft., Jancsik Ede 1 ft., Magya-
rász Incze 1 ft., Egy piarista 50 kr.,Galgóczy Ignácz 1 ft.,
Fülöp 1 ft., Lonkay főhadnagy 2 ft., Márton József 1 ft.,
Hávránek János 1 ft., Egy özvegy 50 kr., Schill Károly
1 ft., Ernst Ferencz 1 ft., Német Imre 1 ft., Bezerédy
Gyula 1 ft., Kopácsi József ifj. 1 ft., Kopácsy Viktor 1 ft.,
Kopácsi Józsefné 1 ft., Cseresnyés Nándor 1 ft., Kazay
Borbála 40 kr., Hagenauer Mátyás 1 ft., Neuman Simon
50 kr., N. N. 40 kr., N. N. S. W. 20 kr., Berger Adolf
50 kr., Weisz Józsefné 30 kr., Szenté János 1 ft., Kiausz
Zsiga 50 kr., Rösner Róza 50 kr., Ns. Taliánné 5 ft., Veisz
L. Dávid 1 ft., Grün Móricz 50 kr., Krausz Ármin 40 kr.,
Grűn Vilmos 50 kr., Berkeny 30 kr., Aesády 1 ft., Hoch-
muth Ábrahám 1 ft., Veisz Henrik 40 kr., Hetts 1 ft.,
Fuchs Lipót 30 kr., Adotmár 50 kr., Kreitzer Fridrik
40 kr., Abelesz Ignácz 30 kr., Kreitzer Antal 50 kr., Galam
József 50 kr., Stern Antal 50 kr , Altstadter József 1 ft.,
L. Rothauszer 30 kr., Rothauszer Móricz 1 ft., Rothauszer
Samn 30 kr., Emma Veisz 20 kr., Móricz Hartmann 50 kr.,
Johanna Veisz 30 kr., Manövel Katalin 50 kr., Szonenber-
ger József 50 kr., S. Veinberger 30 kr., Tájé Dávid 20 kr.,
Végh János 10 kr., D. F. 20 kr., A. Palitzer 20 kr., Ud-
vardi József 40 kr., Katz Anna 1 ft., Oszterhuber Ferencz
1 ft. 20 kr., Dervarics Róza 1 ft., N. N. 40 kr.,S. G. 50 kr.,
Tuza 1 ft., Csete 1 ft., Fogosz Mária 20 kr., Csukliné 1
ezüst forint és 3 húszas, Horváth Ida 40 kr., Hartmann
Adolf 30 kr., Veisz Antal 50 kr., Veisz Béla 50 kr., Hav-
ranek Luiza k. a. 1 ft. 50 kr., Dr. B. Pillitz 1 ft., Láng
Lövi 10 kr., Özvegy Oszlányiné 20 kr., H. O. 50 kr., Suli
Jánosné 1 ft., Kreppel János 30 kr., Rutner Sándor 1 ft.,
Imrék János 50 kr., Stoll Jánosné 1 ft., FI. 50 kr., Baks
Dóra 1 ft., Beretzkyné 1 ft.,Beskiné 1 ft.,Kiszler József 20
kr.,Pellitz Dávid 20 kr., Sára József 80 kr., Özvegy Boron-
kay Ferenczné 1 ft., Egy névtelen 50 kr., Névtelen 30 kr.,
Somogyi Péter 20 kr., Pálfi Imre 20 kr., Anna Lőrincz 1
ft., Reményföldi 1 ft., Kövesi 30 kr., Ránsburger Antal
40 kr., Hegedűs József 20 kr., Járdánházi Dénesné 30 kr.,
Rothauszer Rudolf 50 kr. — Összesen 83 ft. 10 kr., egy
ezüst forint és 3 húszas.

Nemzeti színház.
Péntek, márcz. 31. „Az arczátlanok." Vígjá-

ték 4 felvonásban. Francziából íord. Feleki.
Szonbat, apr. 1. „Montjoye." Dráma 5 felv.

Francziából forditotta Deák Farkas.
Vasárnap, apr. 2. „Idegestk." Vigj. 3 felv.

Irta Sardou Viktor.

Hétfő, apr. 3. „Mama." Vigj. 3 felv. Szigli-
getitől.

Kedd, apr. 4. Rendkívüli előadásul először:
„Kamilla," eredeti opera 3 felv. Szövegét irta
Fáy Béla, zenéjét Fáy Gusztáv. Hogy az eredeti
uj dalművet nagy érdekeltséggel várta a közön-
ség, az is tanusitá, hogy a szinház egészen meg-
telt. Maga az opera és előadás kedvező fogadta-
tásban, íielyenkint kitörő tetszésben részesült. A
szöveg tárgya a szerelem, féltékenység és boszu
érzelmei, melyek itt, mint egy spanyol drámai
esemény alkatrészei, szerepelnek. A zene határo-
zottan az u. n. olasz iskolához tartozik s kellemes
dallamokban, fülbemászó áriákban gazdag, s ezek
a legszebb sikert is vivták ki színpadunkon, hol
bizonyosan még jó darabig fenn fognak maradni,
sőt valószínűleg népszerűekké is válni. Legfőbb
hibája e műnek talán az, hogy Kissé elkésett. Ha
15 — 20 évvel ezelőtt adják szinpadunkon, az ak-
kor uralkodott Ízlésnél fogva, ezen opera bizo-
nyosan furorét csinál; ma sok tekintetben meg-
változott az ízlés s az olasz operák némileg hát-
térbe vannak szoritva. Annál nagyobb elismerés
illeti a szerzőt, hogy művével még most is ily sikert
tudott előidézni. Még az is tekintetbe veendő,
hogy ha Fáy Gusztávnak sikerül annak idejében
zeneművével szinpadunkon fölléphetni, igen való-
szinü, hogy azon szép zenei tehetség, mely a jelen
darabot irta, azóta már jelesnél jelesebb műveket
teremthetett volna. De Fáy Gusztáv ezen első ki-
sérlete is méltán feljogosít arra, hogy tőle e téren
még nagyokat várjunk. — Az előadás igen jó
kedvvel folyt. A női szereplők közt különösen ki-
tűntek Carina és Rabatinszky kisasszonyok. A
zenekart Erkel Ferencz igazgatta szokott szaba-
tossággal. A szerzőt több ízben hittak, de nem
volt jelen.

Szerda, apr. 5. [„Kamilla", ered. opera 3
felv. Szövegét Fáy Béla, zenéjét Fáy Gusztáv irta.
Az opera ma még jobban tetszett mint tegnap s az
előadás még összevágóbb volt. A dalmű egy időre
fenn fog maradni a színpadon.

Csütörtök, apr. 6. „Az égben" vígjáték 3 felv.
Irta Balázs Sándor. E pályanyertes mü ezúttal
másodszor került színre.

Szerkesztői mondanivaló.
7622. Neamarkt (Galiczia) T. Chmel András ur-

nák. Bizományi könyvünk jegyzéke szerint a kérdezett
öszveg annak idejében, m. é. decz. 19-én a Sz. Istvántár-
sulatnak átadatott. Ágoston titkár vette át.

7623. Palota. Benkő Sámuel urnák. A kérdésre nem
felelhetünk azonnal, de ide írjuk, mint közérdekű dolgot,
hogy a kit illet, a szerint intézze hirdetését. Ön kérdése
következő:

„A Polit. Ujdons. hirdetései között olvasható, hogy
egri bortermesztö Sir Antalnál gyökeres és sima szőlő-
vesszők eladásra ajánlhatnak. — Mi móddal és mi utón le-
hetne Pesten a vételt eszközölni?" — Reméljük, hogy Sir
Antal ur nem fog késni, a kellő felvilágositást, melyet hir-
detéséből kifelejtett, e lapok szerkesztőségéhez beküldeni.

7624. Miskolcz. Fr. B. A V. U. és P. ü . félévi ára
Washingtonba (előfiz, dij 5 ft., postabér 8 ft. 84 kr.) ösz-
szesen 18 ft. 84 krba kerül. A számitás lat szerint
történik.

7625. Privigye. A. Gy. Mihelyt elkészül a kép,
azonnal visszaszállítjuk. Az ujabb közleményt használni
fogjuk.

7626. Pótharaszt. Többen, Ritka neme a bizalom-
nak, de a mennyire lehetett, megfeleltünk ennek is. A két
fogadó fél között az a nyertes, a melyik nem hiszi, hogy a
pipázásra használt dohányt a gyárakban előbb kifőzik. A
kinek egy kis vegytani ismerete van, tudni fogja, hogy az a
dohány, a melyet kifőztek, soha sem lesz többé dohány,
hanem csak nedvtelen, illattalan üres rostok és kocsányok
maradványa. Biztos tudomásunk van, hogy nem csak a
finomabb, hanem a közönséges dohány is természeti álla-
potban jön ki a dohány-gyárakból a kereskedébe. Csupán
azon műtét alá kerül, hogy a vágás előtt, nehogy szét-
porladozzék, vízzel feeskendezik be. Nagy tévedés tehát
azt hinni, mintha a pipázásra való dohányt festéknek főz-
nék vagy lugoznák ki.

7627. Fegyvernek. M. R. Köszönet a gyors küldé-
sért. Legközelebbi alkalommal.

7628. Kis-Bajom. B. S. A hangjegyes népdalt az
illető helyre elküldjük. A másik közlemény nem bir ugyan
régiségi érdekkel, de eléggé nevezetes, hogy mint alkalmi
költemény figyelmet ébreszszen. Adandó alkalommal reá
térünk.

SAKKJÁTÉK.
275-iksz. f. — H. Nagy La jos tó l (Tályán).

Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

65-ik sz. játszma (Philidor-védelem).
CS. I. és ZAARY ZS. között. Pesten, a sakk-kör tornáján,

1865., márczius 17-en.
Vil. (Cs.) Sötét (Z.)

1. e'2 — e4 e7—eö
2. Hgl—fS d7-d6
3. d2—ái f7—fö
4. Ffl—c4 f5-e4:
5. Hf8—e5: d6-dö

Sötét az e5-Ön álló Huszárt
nem ütheti végveszedelem
nélkül.
6. Vdl —hö-h g7—g6
7. He5—g6: h7—g6:
8. Vh5—h8: Fe8—e6
9. Vh8-e5 Vd8—d7

10. Fc4—b5 c7—c6
Világos e lépése a Sötét

Huszár kijövetelének meg-
gátlása végett történt, mely
e6-on előnyös állást nyert
volna.
11. Fb5—e2
12. Veö—gS
13. c2-c3
14. Fe2—g4
15. Fg4—fö:
16. h2—h4
17. h4—hő

Ff8—g7
Vd7—f7
Hg8-e7
He.7—fö

g 6 - f 5 :
Hb8-a6
0-0-0

Vil. (Cs.)
18. Fel—f4
19.Vg3-e3
20. g 2 - g 3
21. d4-c5:

Sötét (Z).
Bd8—g8
Fg7—h8

c6—cö
dö—d4

Sötét ez áldozatok által
akar támadáshoz jutni, de a
mely a gondos védelem mel-
lett meghiúsult.
22. c3—d4: Ha6—b4
23. Hbl—a3 Hb4—d3f
24. Kel- f i Fe6-c4
25. Ha3—c4: Vf7—c4-
26. b2_b8 Vc4—a6
27. Ve3—e2 Fh8—d4:
28. B a l - d l Va6—c6
29. Bhl—h2 Hd3—f4:
30. g3—f4: Vc6—f6

A c5 gyalogot ütni nem
lett volna tanácsos.
81. Vd2—c4 Bg8—d8
32. hö—h6 Kc8—b8
33. h6—h7 Fd4—b2
34. Bdl— d8:f Vf6—d8:
35. Vc4—g8 és Világos nyer.

A 270-dik számú feladvány megfejtése.
(Healey Franktól).

Világos. Sötét.
1. Fd3-fl gi—g3
2. Ffl—g2 tetsz. sz.
3. Vc3—-j-mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fülöp József.
— Nagyváradon : Pál Rezső. — Miskolczon : Czenthe
József. — Szalacaon : Zsigó Endre. — P.-Őrsön:
S. Gy. — Hátszegen (Erdélyben): Fischer Henrik. —
Hevesen: Tilkovszky F. - Tályán: II. Nagy Lajos. —
Apáti-Kereszturon: Szántó J. (a 269-et is). — Pesten: Ra-
kovszky-Vagyon Judith (a 269-et is). — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. A pesti sakk-kör végleg engedélyezve
van, s alapszabályai a nm. magyar kir. helytartótanácstól
megerősítve visszaérkeztek.

—

Hónapi-és
hetinap

9 | Vasár
10
11
12

Hétfő
Kedd
Szerda

13 Csőt.
14ÍPént.
15 Szomb.

Katholikns és

H
Protestáns

naptár

Április
A 6 Palmartim
Ezechiel pr.
Leo pápa, Izsák
<-*yula pápa
Nagy csötört.
Nagy péntek
Nagy szombat

A ÖVirágv.
Dániel
Arszlán
Gyula
Justin
Nagy pént.
Neszte

E T I - N A P T Á
Görög-orosz

naptár
Márczius (ó)
28 C 6 Hilarion
29 Márk püsp.
30 Klimachus
31 Hypatius

1 Április N. cs.
2 Nagy péntek
3 Nagy szomb.

Holdfényváltozások. ® Holdtölte

Izraeliták
naptára
Nisan

13 (estve
14 Husv. elő-
15 Husv. k.
16Uus.2.ü.
17
18
19 Sabbath

11-én 5 óra 44
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10
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10
10
10
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TARTALOM.
Pesti Frigyes (arczkép). — A vihar alatt. Tolnai

Lajos. — Simontornya szerepe a kuruez-világban (folyt.).
Thaly Kálmán. — Szellemek és kisértetek a régi görögök
és rómaiaknál. — Utazás az Al-Dunán (két képpel). —
A szemek ápolása (vége). Dr. Grostmann. — Rendkivü-
liségek az emberi nemnél (vége). Mileaz B. — Csörsz árka.
— A régi jó időkből. Szántay A. — Egyveleg.— Tárház:
Irodalom és művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? —
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték.
— Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-ntczal.sz.)
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HIRDETÉSEK

MARSHALL FIAI ÉS TÁRSUK GAINSBOROOGH
(Angolhon),

fii * S
Heksch Sándor F.,

2 sasutczal2. sz. a. magyarhoni főügynökség,
Biedermann és Overhoff,

főügynókség a cs. k. tartományokra nézve,
Horváth Ferencz,

váczi-utcza 5-dik szám alatti házban,

ajánlják dúsan felszerelt raktárukat kitűnő és é r m e t nyert

GÓZMOZDONY-CSÉPLŐGÉPEK, LISZT- ÉS FÜRÉSZMALMOK
s egyéb gazdasági gépekben a legjutányosb árakon. 1062 (1-12)

Képes árjegyzékek ingyen és bérnientesen.

m
> «9 C

III

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal 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 óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : hogy az általam készített
Seidlitzporok minden egyes skatulái. valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katalyának 1 ft. 25 kr. Használati iitasitás 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 tanusitják, hogy e porok rőgzött szorulásoknál, emészthetetlenséguél és gyomorhévnél;
továbbá : görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, csúzos fogfájda-
lomnál, végül hyst«riára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
eyóíjyhatást eredményezték. — Az ez értelemben! igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek 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 állíttatott helyre.

8HT A főraktár létezik: ^ H
í TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szára alatt.
1 STEINBACH JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utczában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorscli-májlmlzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levő (olyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyu jtatott. - E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tudó-bajokban, scrophnlus és rachitis, koszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgynladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik. ' E f f k l I A gyógyszerész B é c s b e n ,

792(26-50) i f l v f i - i l j A « 9 „zum Storch",Tuchlauben.

,,Hungaria('|biztosMébauk.
A „Hungária" biztositóbank czimü magyar biztosító-társaság működését rövid idő előtt megkezdvén, azon oknál fogva

bátrak vagyunk, a t. ez. közönségnek becses tudomására hozni, miszerint nevezett biztositó-intézetuek

Borsod-, Heves-, Alsó-Zemplén-,Torna-, Gömör-, Szabolcs-, Bereg- és Zólyommegyékre
nézve megalapított Tezér-ügynöksége reánk bízatott, s kerületünkben

tűzkár elleni biztositások
• leguiéltányosabb föltételek mellett jutányosán ugy általunk, mint minden nagyobb helyen felállított fö-, kerületi és
alügynökeink által eszközölhetek.

Midőn erről a nagyérdemű hazai közönséget értesiteni van szerencsénk, felkérjük egyszersmind belföldi intézetünk szíves
pártolására, ajánlva minden a biztosítás körébe esó szolgálatunkat, s kijelentvén még ez alkalommal, miszerint minden e tekin-
tetben hozzánk érkezendő kérdésre készséggel nyújtunk felvilágosítást. — Miskolcz 1864., deczember elején.

922 (5-6)

A „Hungária'4 biztositóbank miskolezi vezér-ügynöksége.

LICHTENSTEIN és FŰRÉSZ.

I - * # » l % 7 Á v i t t hirdettetik a n.-szalon-
n ' J "*••*•' tai ref. egyház egyik

leány tanítóságára. — A négy osztályú elemi
iskola tanítójának fizetése: lakás, évenkint
204 o. é. ft., 80 köböl búza, 10 köböl alj-
gabona és 10 köblös föld. A pályázni kivá-
vánók, bizonyítványaikkal felszerelt folya-
modásaikat í é. április 16-ig küldjék el a
nagy-szalontai ref. egyház lelkészi hivata-
lához. 1058 (2—2)

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fűi-orvos,
tizennyolez évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitűnőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyít. Ren-
delési órai a József-téri 11-ik számú
G r o s s z - házban, minden hétköznapon
délelőtt 11 órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
i n g y e n minden vasárnap a délelőtti

órákban. 1018 (5—6)

jFogorvosi ajánlat.
Vulkánit fogsorok és egyes fogak,

amerikai modor szerint, melyek minden
eddig ismert készítményt sok előnyük
által felülmúlnak, igen czélszerü módon
készíttetnek és tétetnek be

HEILSCH J. G.
fogorvos által,

József-tér 3-ik szám alatt, a fiók-

987
bankk«l szemben.

(7-50)
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Régi pénzeket
mindennemű régiségeket, drágakövet,

gyöngyöt, szlneskftvet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1016 (3-0)

Régiségek és természetiek
irodája,

Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Peaten,
a Lloydnak átellenében,

iol egy nagy választékú raktár mindennemű
égiségek, régi pénzek, gombok, övek

és mentekötókböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,

üvegszemek is találhatók.
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Heekeiiitst (íusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám alatt)
megjelentek, s minden könyvárusnál kaphatók, Pesten: Hartleben és társai,

w | B u d á n : N a g e l é s Wischán-nál:

HÖLGYEK TITKÁBA,
vagyis:

legújabb levelező-könyv nök számára,
minden előforduló alkalmakra való fogalmazási mintákkal, mindenféle társasági, családi,

bizalmas és szerelmes levelekkel
alapos útmutatással a levélírás szabályait illetőleg, emlékkönyvbe való

válogatott versekkel,
a keleti virágnyelv magyarázatával és betűrendbe szedett szótárával stb.

Második kiadás. 8-rét. (220 lap.) Kötve 1 ft.

VEZERCSILLACi
az üdv elnyerésére.

Imakönyv a katholikus nőnem használatára.

Szerkeszté TARKANYI B É L A .
Zsebkiadás.

Két képpel. — Finom bőrkötésben 2 forint ausztriai érték.

100 mese képekkel
Második teljes kiadás. (1 — 3)

Nyolczadrét. (176 lap.) Borítékba fűzve 1 forint 50 krajezár.

Gazdáknak ügyeimébe ajánltatnak:
A magyar alföld

BEFÁSITASA.
Gyakorlati ú t m u t a t á s hazánkban te-
nyésztő fák és bokrok nevelésére, kiül-
tetésére, tenyésztésére, hasznosítására és

a kártételek elleni megvédésére.
Irta

H. LUKÁCSI SÁNDOR.
Ára 80 kr. a. é.

P e s t e n , 1865. április hóban.

1059 (1)

gazdagság forrása
Gyakorlati zsebkönyv gyárosok, keres-
kedők s mindennemű iparosok számára.
— Tartalmaz. 1OUO utasítást a leg-

fontosabb kereskedelmi czikkeknek
elkészítésére.

BECKSTEIN L. E.
vegyész munkája után magyarítva.

Ára 1 ft. 6 0 kr.

KUGLEB ADOLF
könyv-, mü- és hangjegyke reskedése

KUGLER ADOLF könyv-, mű- és hangjegykereskedésében Pesten,
s minden jóhitelü könyvárusnál kaphatók:

A nőkkel való

KÖZLEKEDÉSRŐL
Tanácsadó

ifjak és mindazok számára, kik a nök
kegyét elnyerni és megőrizni óhajtják.

Irta
EBERIIARI) ÁGOSTON.

Ára 1 ft. 20 kr.

Az ember és neme,
vagy:

felvilágosítás
a természeti szerelem, természeti czél,
a nemi élvezet kormányzása, a fogamzás,

terhesség és önmegtartás felől.
Irta ALBRECHT F. E. orvostudor.

Ára 75 kr. a. é.

MEGIFJODÁSA
a meggyengült Ideg-rendszernek,

alapos gyógyitása titkos ifjúkori
bűnöknek és kicsap ongásoknak.

Irta R I C H Á R D R.
Ára 80 kr. a. é.

1060 (1)

ban kaphatók:

Mindenféle
nagv választás-

LEGHNER
órás jó hírnevű

1808-dik év

ÓRA-RAKTÁRÁBAN
Pesten, vácii-uteza 5-ik szám alatt.

Ára a legjutányosb óráknak 1 évi jótállás mellett.

J Ó Z S E F
és logrégibb, már
óta fennálló

Ezüst henger-órák, hat kőre, 11—12—
13-14 ft.

Ezüst horgony-órák, 15 kőre, 16—18 —
20 ft.

Ezüst horgony-órák, dupla tokkal, 15
kőre, 20—22—25 ft.

Arany horgony-órák, 15 kőre, 40—45 —
50 ft.

Arany horgony-órák, dupla tokkal, 15
kőre, 60—65—70—80—90—100 ft.

Arany nöi órák, tíz kőre, 30—85 -40—
50 ft.

8 napig járó inga-órák, 18 — 19—23 ft.
14 napig járó legújabb franczia bronz

fltö-órák, üveg-borítékkal, 32—35 —
. 45-50 ft.

Ébresztő,egyszersmind mint óra használ-
ható, bronzkalappal és szabályozva 9 ft.

Legújabb franczia márvány-, ónix- és
ntazó-órák folyvást készletben vannak.

Régi órák becserélésre elfogadtatnak és javítások a legpontosabban
teljesittetnek.

£^f Vidéki megbízások az előre beküldött összeg vagy postai utánvét mellett
a leggyorsabban eszközöltetnek. 1056 (1—6)

A NOK TITKAI
és betegségei.

Tanulságos könyv anyák s hajadonok
számára,

u havi-tisztulás első beálltáról és a
szépnemnek azok körüli beteg-

ségeiről stb
Dr. ALBRECHT J.F.E. után németből.

Ára 80 kr. a. é.

azaz: mi kép lehet kitűnő emlékezö-
tehetséget nyerni?

Nem nyegleségtől ösztönöztetve, ha-
nem a valóságból, tapasztalásból és ma-
gából a józanészből meritve.

Irta Dr. II . E.
Ára 80 krajezár ausztr. érték.

A SÉRVEK
gyökeres gyógyitása,

vagy:
a sérvek és kidűledö részek orvos-

lási módja;
oly csalhatlan szer hozzáadásával, mely

által az gyökeresen kigyógyittatik.

Dr. SIMON
1 nyolezadik kiadása után. — Ára 80 kr.

Viz által légzárolt

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

ablakokra, a legjutányosb árért kaphatók:

FORGÓ ISTVÁN
üveg- és tükör-kereskedésében

Pesten, a városház- utczában 1. sz. a.
Ugyanott a legnagyobb választékban kaphatók: mindennemű flvegteritékek,

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

Épen ugy elfogadtatnak egész épületekre üvegezési munkálatok, s azok a lehető
legjutányosb árért teljesittetnek. 1046 (3—3)

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral, csinos szer.
kezetü 15 ft.

mely minden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal
és bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
melyek alkalmazása által a füst a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltűnik,

darabja 10 ft. — A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetözések s más egyéb érez-
munkálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a
legcsekélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 989 (5—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA: rózsatér 2-dik szám, a városháza mögött.

Most jelent meg IVagel és Wisclián könyvkereskedésébűn B u d á n a lánczhiddal
szemben, S z é k e s f e h é r v á r o t t sas-uteza 28-ik szám alatt, s ott, valamint

minden hazai könyvárusnál kapható:

Az okszerű juhtenyésztés elvei.
MENTZEL W. E.

koszoruzott pályamunkájának második bővített kiadása nyomán
SPORZOiV PÁL,

a budai kir. József-műegyetemnél a mezei gazdászattannak rend. nyilv. tanára.
Ára 2 ft a. é.

Vidéki megrendelések postán utánvétel mellett tüstént eszközöltetnek.
Mindamellett, hogy a juhtenyésztés mezei iparunknak oly kiváló fontosságú

ágát képezi, az e szakbeli irodalmunk mindeddig nagyon szegény. Vannak ugyan
egyes kitűnő értekezéseink; de nem bírunk oly szakmunkával, mely a Síy«pju-isinét
és a juhtenyésztést egész terjedelmében alaposan és kimerítően tárgyalná
E hiányt némileg pótolni jelen munkának feladata, mely a külföldi juhászati irodalom
egyik legjelesb szakmunkája nyomán van kidolgozva.

Hiszszük, miszerint ily elismert jelességü szakműnek meghonosítása által a
m a 8 y a r gazdaközönségnek hasznos szolgálatot tettünk, s gazdászati irodalmunkat
maradandó becsü munkával gazdagítottuk. 1053 (1—3)
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ADLER L.
pénzváltó-irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

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

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

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

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

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

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

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

Alakitok továbbá kívánatra mindennemű zárt-társulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.
Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:

Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rúgnak, első részlet-fizetés 4 ft.1j?
„ „ „ 40 fttól 100 ftig, ,, „ 8 ft.
„ „ „ 100 fttól 200 ftig, „ „ I« ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ *5 ft.

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

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

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

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

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

1 Rudolf-sorsjegy. — 25 forint': 1 1860-iki 500 ftos, 1 1860-iki 100 ftos, 1 trieszti,
1 Pálfly-sorsjegy. — 30 forint : 1 1889-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos,
1 Keglevich-sorsjegy.

R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek
részjegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetek.

~~ Bevásárlása és eladása mindennemű értékpapíroknak és pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
megbízások 8tb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pon-
tosan teljesittetnek. 692 (31-62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett ideje órán. hozzám fordulhatnak.

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

a nagy-hidutezában fennállott

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

(a ,,kigyóu-gyógyszertár7őszomszédságába)
tette át.

1050 (3—3) BEREGSZÁSZY,
zongora gyámok.

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

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

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

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

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

Hirdetmény,
rumburgi vászonkereskedésében Bécsben

az utolsó nagy halmaz

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

kaiiavásznak, s a legszebb vászon- és hatiszt-zsebkendök,
m e l y e k e g y c s ő d t ö m e g b ő l v é t e t t e k á t ,

/o a gyári áron alul olcsóbbért
adatnak el.

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

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

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

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

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

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

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

még egyszer annyi.
1 darab ágyneműnek való színes rumburgi kanavász, ára most csak 11, 12, 14 forintig

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

1 darab mángolatlan házi-vászon, gyári ár 22 ft., most csak 11 ft.
1 darab 30 rófös rumburgi kreasz-vászon, gyári ár 25 ft., most csak 13 ft.

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

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

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

1 darab 50 rófös hollandi vászon, gyári ár 44—55 ft- most csak 22 — 28 ftig.
1 darab 30 rőfös konstanczi vászon, gyári ár 56—80 ft-. most csak 28—40 ftig.

1 darab 54 rőfös egészen kitűnő rumburgi vászon ára most csak 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50,
• 60—70 ftig a legfinomabbak.

Ezenkivül gyors eladás végett van még kitűzve: 20,000 rőf különféle vászon-
maradék, darabja 35, 40, 45, 50, 60, 70-80 krig.

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

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

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

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

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

• veket — különös figyelemre
méltó.

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

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

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

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

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

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

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

s ezek már kiképzett góth iz-
lésre mutatnak.

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

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

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

Tizenkettedik évfolyam.16-ik szám.

Pest, április 16-án 1865.


