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Hollósy Lajos
könyvárusnál N a g y v á r a d o n megjelentek

és kaphatók:

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

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

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

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

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

Cs. k. ez. tiszavidéki vasat

Elöfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
nagy politikai lap

05-dik évi folyamára.
Elöfizetési föltételek:

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

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

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

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

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

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

Csödhirdetmény.
Marosvásárhelytt ürességbe jött zenekar-

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

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

Kelt Marosvásárhelytt, márczius 4. 1865.

1012 (3-3) A városi tanács.

Gyökeres s sima legjobb fajta vörös és fehér

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

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

HIRDETMÉNY
A legközelebbi debreczeni országos vásár

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

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

Az igazgatóság;.

Legujabb és
ismét tetemes pénznyereményekkel

megbővitett

2 millió 331.700 márkás

nagy pénznyeremény
SORSHUZÁS,

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

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

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

A huzás kezdete ápril 5 én.
A messze távolban ismert s átalánosan

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

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

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

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

VETŐMAGVAK.
HOFFMANN J.

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

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

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

W Árjegyzék ingyen szolgáltatik. "?•&

Elöfizetési fölhívás

FÜLES BAGOLY
humorisztikus és szatirikus

képes-hetilap 1865-iki folyamára.

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

Egész évre (jannár—deczember) 4 ft- — Félévre (jan.-
junius) 2 ft. — Negyedévre (április -junius) 1 ft.

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

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

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

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

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

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

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

| tárában. TEMESVÁROTT : Pecher J. E.
I JpSF"" A központi raktár létezik Párisban,

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

Tiz
kedveskedünk.

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

ablakokra, a legjutányosb árért kaphatók:

FORGÓ ISTVÁN
üveg- és tükör-kereskedésében

Pesten, a városhííz utczában 1. sz. a.
Ugvanott a legnagyobb választékban kaphatók: mindennemü üvegtentekek,

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

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

GROSZMANN,
tudor,

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

órákban. 1018 (2-6)

KANTA JÓZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru
793 (22-0)

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

Tizenkettedik évfolyam.

Pest, aprilis 2-án 1865.

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

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

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

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

i í ? T?& k é P e k s o r á b a > melyeket e ro-
alatt eddig a XVII. század közepéről ol-

vasomknak felmutattunk, még egyet kell
helyeznünk: Rajkovics Péter horvát ezre-desét.

A vitéz férfiu, ki hadi érdemek által
emelkedett e főbb katonai rangra, azon kor-
ban élt midőn az élet még a mai Horvátor-
szágot Mavóniá-nak ismerte; a midőn Hor-
vátországot tulajdonképen még azon terület
képezte, mely a Kulpa folyótól kezdve a ten-

a veszteséget, vérrel váltva meg a kivívott
diadalt is.

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

gerparti városok felé terjedve, csupán Zág- pedig, hogy a keresztyén ráczokat, kik Tudor
ráb vármegye egy kis járását, a
határőrvidék ogulini, ottochaczi,
likkai kerületét, a többire nézve
pedig az Unnán túl azon környé-
ket foglalta magában, mely je-
lenleg a török birodalomhoz tar-
tozik és Török-Horvátország nevet
visel.

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

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

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

Ha mind azon hadi mozgalma-
kat el kellene sorolnunk, melyek-
ben Rajkovics katonai pályáján
?*agát kitüntetve résztvett, föl
kellene kutatnunk minden emlé-

azon számtalan apró csatá-
és jelentősb ütközetnek, me-

lyeket a magyar és horvát vitéz
sereg ez i d ö b e n a s z ü n t e l e n há-

voíf E Ö í o r
 SZOmSZfd d l e" Ví"vou. n Kor a csatározások és

portyázások, harczok és ütközetek szakadat-
lan lánczolata volt. Hol ma az egyik fél
nyert tért, holnapugyan azon helyet a
másik rész foglalta el . . .vérrel toldva meg

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

RAJKOVICS PÉTER.

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

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

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

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

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

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

14-ik szám.



nek hátába vezetve, azt megnyomák, és há-
romszor is megróhattak. Véres harcz fej-
lett ki; de a diadal mégis a horvát sereg
részére dőlt el. Nem számitva az elesteket,
sebesülteket, egy török főtiszt, és három tö-
rök lófark esett a vitéz sereg zsákmányául,
melyekkel azután a kis sereg Trebcse pata-
káig rendben és gyorsan visszavonult. Az
alatt azonban az ágyúzásra figyeliaezve, egy
másik török csapat törtet a visszavonulók
ellen, és bizonyosan támadólag lép fel, ha
véletlen félreértésből a dobok pergése,
trombiták harsogása, szóval a visszavonulók
diadalmi zaja által maga előtt nagyobb had-
sereget képzelve, mint valóban volt, a hor-
vát seregnek szerencséjére hátat nem fordit;
a nélkül, hogy azzal ütközetbe bocsátkoznék.
Igy Kladossát ugyan nem vette meg, de
még is diadallal tért vissza a báni csapat,
melyben Rajkovics csapata is szerepelt.

Rajkovics Péter testestül lelkestül ka-
tona volt, birva a bátorság és vakmerőség
azon tulajdonságát, mely a vitézt a legna-
gyobb tettekre képesiti; értjük azon szilárd
é.s határozott elszántságot, mely a vitézség
egyik fökelléke. Ezt mutatja jelszava: „A
holnappal nem törődöm " (Non cogito de cra-
stino.)

S midőn ezuttal régi képeink e rovatát
befejezzük, szükségesnek tartjuk megjelölni
azon gyüjteményt, honnan e képeinket vet-
tük. Az augsburgi születésü Wideman Illés
a XVII. század közepén a kapósabb arczkép-
rajzolók és rézmetszők egyike volt az, ki mü-
vészi tehetségét főleg az ausztriai cs. udvar
hiveinek arczképei lerajzolására szentelte.
1646 ban pedig az országgyülés alatt Po-
zsonyban is megjelenvén, ott lőn alkalma a
lapunkban közlött magyarok arczképeit le-
rajzolni. Igy készült el elsö gyüjteménye
száz darab arczképböl, melyek közt mintegy
19 magyarét találjuk; és mely százas gyüj-
teményt ,,Comitium Gloriae Centum, qua
sangvine qua virtute illustrium Heroum
iconibiis illustratum" czim alatt kiadott.
Ajánlva van e gyüjtemény gr. Pucheim Já-
nos Krist. tábornoknak, még pedig Wide-
mannak Pozsonyban 1646. nov. 15-én kelt
ajánló levele által. E gyűjteményből vannak
véve a mi képeink is. Ritkább Wideman-
nak, — mint előszava mutatja — 1649-ben
Bécsben kiadott másik kötete, mely ismét
azonkori más száz, legtöbbnyire 1649 ben
rajzolt arczképet tartalmaz, de melyek közt
fájdalom, már magyar arezokra nem talá-
lunk. F. Gy.

T ü n d é r 1 e á n y.
Bolyongván az élet sivatag ösvényén,
Te voltál kísérőm szép tündérleány.
Életemnek terhét könnyen viselem én,
Mert szemed mosolygott szüntelen reám.
A göröngyös ösvényt virággal hinted be,
A haragos felhőt megaranyozád . . .
Szeretni tanultam tőled forrón, égve,
Szeretni tanultam embert és hazát.
Néztem a jövőbe: keveset igért ez,
Örömet kerestem a rideg valón;
Te voltál — ki engem oly hiven megértesz —
A csalódás szélén hü vigasztalóm.
Haldokló reményem ápoló kezeddel
Ringatád — dalolván túlvilági dalt,
Ábrándozva mélán égi élvezettel
Hallgaték reá, mig a remény kihalt . . .
Feltártad a multat lelkem előtt gyakran
S a jelent feledve a multban vafék;
A hősök korában éltem öntudatlan,
Melyben a dicsőség fényes napja ég.
Mit jövőm nem igért —oh mert ez oly fösvény —
A multban kivántam föltalálni azt:
Láttam dicsőséget, mely dölyföt nem ösmer,
Boldogságba' nyertem enyhitő vigaszt.
Ámde mind letünt ez . . . szivem vágytól égett,
Birni ohajtám, mit végzetem nem ád;
S égő vágyaimnak teljesülte végett
Számtalan veszélyen küzdve mentein át.
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Sötét rengetegből sivatagra értem,
Tüske tépte lábam — nem várt enyhe lég;
De te megjelentél bekötözni térdem,
Karjaidba dűlvén ugy megenyhülék . . .

Elenyészett a vágy . . . s én meg nem vetettem
Mit a sors kegyéből meghoz a való.
Jót-roszat fogadtam oly elégedetten,
Mert te voltál itt is hü. vigasztaló.
Nem akarám tudni: mi a holnap élve,
A jelennek perczet éltem mindig át.
Nem reméltem semmit a csalódást félve;
Viselem szerelmed, e dicső igát.
Ábrándos daloddal — nyugalomra hiván —
Örömek hónává tetted a jelent . . .
— Oh van-e kebel, mely ennél többet kiván?
Általad lettem már üdvezülve lent.
Lelkemet te vidd fel az égbe, ha majdan
Itt magáról minden földi port lehány •—
Te, ki üdvöt adtál nekem egy sóhajban:
Oh dicső költészet, szép tündérleány!

Komáromi Kálmán.

Simoutornya szerepe a kuruez-
világban.*)

Történeti rajz THALY KÁLMÁNTÓL.

Jelen czikkem Írására e Vasárnapi Ujság
1864. 51-ik számában },A simontornyai régi
váru czim alatt Beszédes Sándor ur által
közlött azon szöveg szolgált alkalmul, mely
az ugyanazon számban megjelent és a si-
montornyai óvár maradványait ábrázoló
érdekes kép mellett olvasható. Beszédes
Sándor ur czikke oly gonddal és alaposság-
gal van egyébkint irva, hogy ugyanő talán
nem veendi rosz néven, ha közleményének
azon részét, mely a kuruezvilágra vonatko-
zik, s téves adatokon alapul, helyreigazítom,
illetőleg kibövitem. Simontornyának a ku-
ruczvilágban különben is igen jelentékeny
szerepe volt, ugy hogy azt hiszem, miszerint
e lapok olvasói elött setn cselekszem épen
értéktelen s érdektelen dolgot, ha e kitünö
szereplés főbb mozzanatait röviden ismer-
tetem.

Hogy Simontornya igen tekintélyes erös^
ség volt hajdanában: már Beszédes ur, he-
lyesen kifejté képmagyarázatában. Még eze-
ket teszszük hozzá: Simontornyát nemcsak
czölöpökre épitett tömör kőfalai, hatalmas
tornyai, bombamentes kazamatái, s mély és
széles sánczai vedek, — hanem várnak fö-
lötte alkalmas fekvése is. A Sió és Kapós
vizei akkoriban terjedelmes mocsárokat ké-
pezének körülötte, s csaknem hozzáférhetet-
lenné tevék, — ugy hogy e vár a természet
által még jobban meg volt erősitve, mint a
mesterség által. Az ingoványok, és vizzel
tölt árkokon keresztül csak egy hosszu lábas
hidon lehetett behatolni a várba, mely oly
terjedelmes volt,hogy olykor 3000 főnyi ör-
ségnek is biztos védhelyül szolgála.

Beszédes Sándor ur ezen erősség kuruez-
világi szerepléséről czikkében csak ennyit
ir: „1708-ik év körül II. Rákóczy Ferencz
felkelő seregei a simontornyai várat meg-
szállottak; ez időben Eszterházy Antal tá-
bornok vezérlete alatt Heister császári sere-
geivel, ugy a ráczokkal nagy ütközet volt
az ugynevezett Mózsehegy alatt, a mit jelen-
leg is egy feszület nélkül fennálló fakereszt
hagyománykép tanusit." E fakeresztre még
visszatérünk; a föntebbiekre azonban egye-
lőre is megjegyezzük, hogy az 1708-ik év
körül Rákóczy Ferencz seregei Simontornya

*) Források: Eredeti levelek a gr. Károlyi-nemzetség
irattárából. Rákóczy emlékiratai. Gr. Eszterházy Antal tá-
bori könyve. Bottyán tábornok eredeti levele Rákóczyhoz,
és l'alkovich Ferenczé Bottyánhoz. Kolinovics kéziratban
levő történeti munkái a nemzeti muzeumban. A sopronyi
Ritter-krónika, kézirat a magy. tud. akadémia könyvtárá-
ban. A simontornyai egykoru imakönyv a nemzeti muzeum-
ban. (Kézirat.) Kovács János magyar krónikája. A frank-
furti „Theatrum Europaeum." A pozsonyi névtelen Labancz
Napló. (Kézirat a nemz. muzeumban.) Továbbá Szalay
László, Katona, Wagner stb. T. K.

várát meg nem szállhattak : mert már több
évvel azelött elfoglalták s folytonosan bir-
ták vala, sőt inkább a császáriak szállottak
azt meg 1708-ban; továbbá: Simontornyánál
a Mózsehegy tövében „nagy ütközet" a csá-
száriak és a kuruezok között sohasem volt,
s még kevésbbé Heister és Eszterházy Antal
vezérlete alatt. De igenis volt egy kisebb
csatája - 1709-ben — Schilling és Monti-
celli császári vezérek ellen Fodor László ku-
rucz brigadérosnak.

* *
Lássuk azonban Simontornya kurucz-

világi történetét időrendben, a mint az ese-
mények egymásután következtek.

IL Rákóczy Ferencz háboruja, mint tud-
juk, 1703. májusban kezdödék. Ugyan,
ezen évben meghóditák a kuruezok Felsö-
Magyarországot Máramarostól egész a Morva
vizéig, meghóditák a Tisza-Duna közét, a
Tiszántúl való vármegyéket, s Erdély nagy
részét is: de tul a Duna még hátra volt.
— Az ó év végén s az 1704-ik esztendő
kezdetén Rákóczy nagyhirü helytartóját s
fötábornagyát gróf Bercsényi Miklóst Po-
zsony alatt Somorján találjuk főhadiszállá-
son. Vele és körülötte tetemes hadak. v

Rákóczyak már régóta szerettek volna
átcsapni Dunántúlra: de a Dunát a császá-
riak szorgalmasan őrizek, s minden rajta
található átkelhetési eszközt előre megsem-
misítenek. Azt várak tehát a kuruezok, hogy
a folyót a jég hidalja által. S ezt várak tul
a Dunán is, a hol a nép már harezvágyban
égett, s hallván az ország többi részeiben
kivívott diadalok hirét, óhajtott a fölkelés-
hez csatlakozni. — A pápai vár alkapitánya
sághfai Sándor László, kiválogatván a vár-
örizetböl a legmerészebb hatvan lovast, s
maga mellé vonván a késöbbi tolnai alispánt
Bezerédy Jánost: elindula az ó év végén
nagy titokban a Duna felé, miután megtudá,
hogy a kuruezok közel vannak. Alig állott
be a Duna annyira, hogy jege megbirá az
embert: Sándor László átment csapatával,
s Vízkereszt napján Somorjában Bercsényit
fölkeresvén, fölajánlá szolgálatát az ügynek,
letevé a hüségi esküt társaival együtt Ber-
csényi kezébe, s meghivá a kuruezokat a nép
nevében tul a Dunára. Sándor Lászlóék lő-
nek azért legelőször kuruezczá a dunántú-
liak közül.

Bercsényi azonnal ezredessé nevezé Sán-
dor Lászlót, s engedelmet ada neki Dunán-
tul saját lovas regiment fölállithatására, söt
kevéssel ezután egész dandár parancsnok-
ságát ruházá a merész és tevékeny férfiura,
a ki régi, próbált katona volt. Azonfölül a
meghivást elfogadva: Sándorokkal mind-
járt Ocskay László és Gencsy Zsigmond
ezredeseket általküldé, elöhadképen. Rövid-
nap mulva Károlyi Sándor egész hadtesté-
vel követé öket.

És ezzel megkezdődött tul a Duna gyors
meghódítása. Mig Károlyi hadai Soprony,
Vas, Veszprém, Zala vármegyékben s Hor-
vátországban hóditanak: Sándor László —
ki ezredét a pápai és egyéb katonaságból
hamar megalkotá — 3000 emberrel dél-
keletnek indul vala, s Veszprémet, Székes-
fehérvárat, Siklóst, majd Simontornyát és
Pécset megvivá Rákóczinak. Ez utóbbi he-
lyet rohammal vevén be, minthogy alkudo-
zás közben embereire kilőttek : többet
nyolczszáz németnél és rácznál kardra há-
nyatott benne, s a várost irgalmatlanul fel-
dulatá. Azután Szlavóniába szágulda át
oyőzelmes hadával.

Sándor László parancsnoksága alatt és
dandárában e hadjáratokban Zana György
és Hellepront János ezredesek állának. —
Simontornyát csak hosszabb körültáborlás

Titán birák hatalmukba ejteni, mert három-
négy hétig fekvén a vár alatt ostromzároló
hadaik véwe a parancsnok kénytelen lön
nekik feküdni a meglepett erősséget, a mely-
ben hosszabb időre való eleség nem volt. —
Igy jutott Simontornya a kuruezok birto-
kába.

Elsö elfoglalója Rákóczy részére tehát
Sándor László vala.

Simontornya a kuruezoké levén, az
aprilban felcsapott ráczok elől a vidékből
sokan menekültek ide; gróf Forgách Simon
az elvesztett koronczói ütközet után szintén
ezen vár ágyúi alá vonula, a hol Eszterházy
Antal is huzarnosb időre állást fogott. Hó-
napok leteltével, midőn őszre kelve, fegy-
verszünet köttetett, és ennek folytán a ku-
rucz táborok pár hóra legnagyobbrészt
haza oszlanak, ugy a várak őrsége is meg-
ritkula.

Heister császári tábornagy egyszer csak
rácsap a már kihirdetett fegyvernyu^vás
védje alatt magát biztosságban hivő Simon-
tornyára, és Siklóssal egyetemben vissza-
foglalja ura számára. A magyarok e tény-
ben a fegyverszünet megsértését látták, és
erélyesen tiltakoztak; Heister azzal mente-
geté magát, hogy ö neki akkor még nem
volt tudtára a fegyverszünet kihirdetése,
késöbb kapta csak meg, azért cselekedte.
De Simontornyát csak nem adá vissza, sőt
gondja volt reá, hogy jól megerősítse és
tetemes őrséggel ellássa,"

Ekkép birták ujra e várt a császáriak
egész 1705. őszéig. Ekkor Bottyán János
tábornok neveztetett ki Rákóczy részéről túl
a Duna hadparancsnokává, a ki is 8000 em-
berrel átkelvén a Dunán, győződelmet győ-
zelemre vitt, seregét csakhamar 25-30,000
emberre szaporitá, meghóditá az egész du-
nántuli földet, s Bécs külvárosáig száguldo-
zott.

Az általa ekkor bevett várak sorába
tartozik Simontornya is, még pedig itt az a
nevezetes körülmény forog fet.n, hogy ő
nem feladás vagy kiéheztetés utján, hanem
hamarjában fegyverrel, rohammal vítta meg
az erős várat.

Bottyán átköltözése 1705.november 4-én
történt Duna-Földvárnál, s már a következő
hajnalban véres megrohanás által övé lőn
a földvári erőd, melynek népét levágatá.
Földvárt a dunai átjárás biztositása ked-
véért jól megerősité az előrelátó hadvezér,
s aztán azon volt, hogy a Dunától a Balato-
nig biztositott közlekedési vonalat nyer-
hessen, s e czélra a Sió-vonalt választá.
Azonban, hogy ez meglehessen, a közbeneső
Sitnontornyát okvetlenül be kellé vennie.
Azért mig seregének két dandárát előre-
küldé Győr, illetőleg Pécs felé: ő maga gya-
logságával a legsulyosabb munkához látott,
— Simontornya megvívásához.

Földvár bevétele után nehány nap mulva
már Simontornya alatt táborozék Bottyán.
Faltörö-ágyuk nem voltak vele, s bombáival
a hatalmas várboltoknak nem sokat árt-
hata. Rohamra szánta el magát, a mi a vár
elzárt helyzetét, erős voltát, és kellő számu
ürségének elszántságát tekintetbe véve: vak-
merő eltökélés volt, kivált igy, réslövetés
nélkül. De az erősség kiéheztetéséhez —
miután az élelemmel hosszabb időre el volt
látva-- egyhamarjában reménye nem lehe-
tett, és Ö Sirnontornyát, mint mondók, min-
den áron birni akarta, hogy előnyomuló
serege háta mögött biztositva legyen, s ösz-
szeköttetését a Duna-balpartiakkal fenntart-
hassa.

November H-én hajnalban jókor neki
lelkesité hadát, s előre mindeneket hadmü-
tanilag elrendelvén, megverette a roham-

159

dobokat, s a várat egyszerre több oldalról
hevesen megtámadá.Rohanó hajdúi az árko-
kat betölteni való rőzse-kötegeket s lábtókat
vittek a fegyver mellett kezeikben, s ellen-
állhatlan hősiességgel vetették magukat a
várra. A gyilkoló ágyu- és puskatűz, mely-
lyel a védők fogadák öket, hihetőleg nagy
pusztitást tön közöttük, mert a védelem e
makacssága és veszteségűk miatt annyira
felbőszülériek, hogy rnidön inegfeszitett harcz
után már fent valának a bástyákon, a vár-
örséget mind halomba vágák; — épen csak
18 embert sikerült megmenteni a tisztek-
nek vitéz harezosaik dühe elől.

Ez az egyetlen eset, hogy valaha Simon-
tornya roham által, anélkül hogy falain rés
lett volna törve, vétethetett be. íly tényt
csupán Bottyán ismert vakmerősége hajtha-
tott végre, s azon megbecsülhetlen vezéri
tulajdon, a melylyel ö hadát a rajongásig
föltüzelni birta.

Ö maga Károlyihoz irott egyik levelében
rövideden megemlékezvén ez ostromról, azt
irja, hogy Simontornyát vérrel vette meg,
s nov. 18-iki pátensében, hogy a császáriak-
tól Simontornya véghelyét visszafoglalá
„nekik nem kevés ves. ed elmekre."

Idősb gróf Barkóczy Ferencz tábornok
pedig Eszlárról 1705. nov. 16-áról Károlyi-
hoz szóló levelében igy ir: „13 praesentis
datált levelét vészem Szabó Máténak (ku-
rucz ezredes, szolnoki várparancsnok), mely-
ben irja, hogy a mult szerdára virradólag
(nov. l l .) Bottyán János Simontornyát os-
trommal megvette; a többit levágván, az
commendánsot 17-ed magával elfogták Az
Pálfi németjeit is elszélesztették és semmivé
tették."

Maga Rákóczy fejedelem ekkép emlékezik
Bottyán fényes ostromáról, Károlyihoz 1705.
nov. 22. Kovácsi-i táborából intézett levelé-
ben „Bottyán irja, Simontornyát ostrommal
vevén meg, a németet benne levágatta. Más
rendbéli hadaink is az Dunán túl recenter
százig való rabot fogtak!"

Bottyán János tábornok Simontornyába
erős örséget veté s mielött tovább indult
volna, Fehérvár, Tata, Pápa, Kőszeg, Sopron
stb. ostromára s Heister megverésére: Sió-
Fokon és Hidvégen sánezokat hányatott s
állandó őrséget hagya ezekben is, hogy igy
az egész Sióvonalt erődítve, annál biztosab-
ban hatalmában tarthassa, és a Balatontól a
Dunáig — Fokon, Hidvégen, Simontornyán
s Földváron át — nemcsak védett közleke-
dési utja lehessen, hanem ez erődített vonal
által Pétervárad és Buda között mind vizen,
mind szárazon teljesen megszakaszsza az
összeköttetést. A Duna-Földvár ágyuit uralta
s a szárazon az erődített Sióvonal vetett
gátat.

A simontornyai várban Bottyán Horváth
Ferencz gyalogezredest - aki már 1704-ben
viselé e vár kapitányságát — hagyta pa-
rancsnokul, Horváth után Csajághy Ferencz
Csajághy János gyalog-brigadéros öcscse
következett e tisztben, melyre 1706. első
felében neveztetett ki, de csak rövid időre,
mert még ugyanezen évben ismét Horváth
Ferencz lön a parancsnok, és az maradt
1708-ig. Ezen esztendő végén gr. Eszterházy
Antal, a német Grajner Antalt tévé be, de
1709-ben az idök megnehezülvén, erélye-
sebb s tekintélyesebb főtisztre lőn szükség
a fontos várban; igy leve 1709. áprilbah Si-
montornya parancsnokává Hellepront Já-
nos ezredes. Ennyit a vár kurucz kapitá-
nyairól.

A Sióvonal emlitett megerőditésének
Bottyán tábornok 1706. febr. havában jó
hasznát vévé, mert midőn hadaival Szlavó-

niából — melyet a török határokig dúlt
vala — zsákmánynyal megrakodtan vissza-
térne: gróf Herberstein és báró Nehem,
amaz eszéki, emez péterváradi császári gene-
rális, hirtelen utána eredének; Somogy ban
Igáinál meglepek és szétugraszták utóhadát,
aztán Tolnában az építőjéről Bottyán-várá-
nak nevezett kömlödi földvár alatt termé-
nek, a honnan Bottyán hadát már előre
küldte volt Fehérvár felé. Maga csak testőr-
századával, s Hellepront ezredes 300 gyalog-
gal vala ott. Bottyán lovasaival keresztüí-
vágá magát, s Hellepront addig vedé a sán-
ezot, mig tábornokának — a ki vágtatva
vágtatott serege után — ideje lön hadait
visszatéríteni s harezrendbe állitani.

Bottyán most seregeinek zömével Si-
monytornya bástyáira támaszkodva, balszár-
nyát Földvárra, jobb szárnyát pedig a Sió-
mentén az emlitett hídvégi foki sánezokra
nyugosztá, s ekkép a Dunától a Balatonig
négy erődített helyre dűlvén, ugy elvágta a
császáriak utját, hogy ezek meg sem merek
őt támadni tekintélyes hadállásában. Előre
belátták e kemény positiók ellen tnegvereté-
söket, azért tervükkel, t. i. hogy. Fehérvárt
és Budát az ostromzárlat alól fölmentsék s
a kuruezok földvári hídját elrontsák, — fel-
hagyván, visszafordulának Szlavónia felé.
Bottyán lovasai által üldöztetve.

Ime, ily fontos eredményt eszközlött
ama jól kigondolt erőditési vonal, melynek
középpontja, föbástyája Simontornya vala.

(Folytatása következik.)

Á londoni uj Themze-kőpart.
Legujabb időben oly nagy a mozgalom az

óriási kereskedő város London falai közt, hogy
annak párját a föld bármely városában hiában ke-
ressük. A nyüzsgő élet, az örökös zsibongás, mely
annak utczáit eltölti, a mult év óta még növekedett.
Most bármerre tekint az ember, mindenütt kala-
pácsütések pattogása tölti el a levegőt s a világ-
város, mely épületeiben és intézeteiben annyi
nag-yszerüt tud már fölmutatni, még mindig emel-
kedőben van. Házak omlanak össze nehány nap
alatt, hogy egy-egy nagy vállalatnak helyet en-
gedjenek; egész halmok egyenesedtek ki az
épitkezések előtt; az utczákon távsodronyok
egész hálózata vonul át, az emberek közt nyil-
ván hordozva, de még sem árulva el a reájok bi-
zott titkokat; a föld alatt gáz- és vízcsatornák ha-
ladnak az egymás fölött nyargaló vaspályák
szomszédságában, mig a Themzét sürün boritják
a hidak, melyeken füstölögve és dörögve halad-
nak keresztül századunk gyors haladásának jel-
képei, a gőzparipák.

Azon nagy épitkezések között, melyekre
ujabb időben Londonban magántársulatok vállal-
koztak, legnagyobbszerü azon uj Themze-kőpart,
melynek épitése most foly, s mely a hajóktól oly
sűrűn boritott folyam partját, fél német mérföld-
nyi hosszaságban oly gyönyörü rakparttá változ-
tatja, mint az képünkön látható.

Ez építkezés a Themze északi partján^ törté-
nik, mert a déli part még mindig a szabályzó kezet
várja. Az uj kőpart, melyet ép most vettek mun-
kába, 7000 láb hosszu, s hidak által három külön
részre van osztva; az elsö a Westminster-hidtól a
Hungerford-hidig, — a második innen a Water-
loo-hidig, — a harmadig pedig ettől a régi rideg
városnegyedig a Blackfriarsig terjed, s igy Lon-
donnak épen legnépesebb forgalmu parti részén
vonul el. Ez csak egy ötödrésze azon kőpartnak,
mely a világvároson keresztülvonuló folyam part-
jait ékiti, de mindenesetre a legtekintélyesebb rész
leend.

A tervet Bazalgette J. W. mérnök készité g
az egész mintegy 3 millió tallérba kerül. A nye-
rendő téren a kocsik számára kijelölt ut 30 40
lábnyi távolban vonul el a folyam partjától; a
többi sétatérül van fönntartva, melyre a parti
gőzösök kiszálló lépcsői nyilnak. Az e»ész gyö-
nyörü négyszögkövekből lesz kirakva, ŝ  allegori-
kus szobrokkal diszitve, melyek egészen a 30
lábnyi magasságban elvonuló kocsiutig fölnyulnak.

Képünk e kőpartnak a Sonaersethouse-palota
előtti részét ábrázolja. Ez épületről is fölemlítjük,
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hogy azt 1790-ben emelték mostani diszére. A
régi épület, mely ennek helyén állt, egykor még
a 16-ik században nemesi lak, majd királynők
lakhelye volt. Az uj palotában egj ideig a királyi

akadémia tartotta szállását; most pompás fekvése
és diszes helyisége daczára csak az admirálság, és
adóhivatal poros irományainak rakhelye, egy
nagy irattár, mely az Angolországban szülöttek

és meghaltak neveit, végrendeleteit, mintegy 30
millió névvel foglalja magában, pinczéiben pedig
százados okiratok és végrendeletek titkait őrzi.
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ze-köpart. (B
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érnök 
terre szerint).

Fövárosi képek.
IV. A pesti hordár.

Csak nehány éve, hogy föltalálták, azaz
-életbeléptétek a hordárt s már is egyike a főváros
legnépszerübb alakjainak. A párisi „commissio-
naire," a berlini „Dienstmann", a bécsi „Express"
után következik a pesti „hordár" s azon tulajdon-
ságok, mik e fajt kitüntetik: a hűség, megbizha-
tás, discretio stb., a pesti mindenesekben is fölta-
lálható. Szolgálatukban ugyan kissé magyarosak,
— azaz lassúk. Azonban kell, hooy
valami nemzeti vonás által különböz-
zenek a franczia s német pályatár-
saktól. _~

_. Az utczasarok az ő helyük. Ab>
nyitják meg a kaput, emberünk már
ott áll s könnyen felismerhető vö-
rös zsinórzatu szürke kabátjáról, ha
sipkáján nem volna is messzefénylő
•érczbe belevésve hordári minősége.

Jobb lett volna a hordárt min-
denesnek elnevezni, mert csakugyan
mindenes is ő. Futár, őr, postás, ru-
hatisztító, szobalány, kertész, zenész,
dajka stb., szóval mindaz, a mit
kiván tőle az ember.

Azon körülmény, hogy számozva
vannak s testületek főnökénél cau-
tiot tesznek le, mely az eshető vesz-
teségek ellen biztosit, okozza : hogy
nagyobb bátorsággal folyamodunk
szolgalatukhoz, melyet, mi ugy va-
gyunk meggyőződve, amugy is teljes
megelégedésünkre végeznének.

t Mielött igénybe vennők a hor-
dárt tárczájából egy nyomtatott czé-
dulát hasit ki, mely alapszabályaik
azon pontjait tartalmazza, mik a
megbízót a kártérítésről biztositják.

Megbecsülhetlen a hordár hur-
czolkodás alkalmával. Kis szekere,
jol sodontott kötelei, kampói s eayéb
szerszáma lehetővé teszik rá nézve,
gyorsabb időben s kevesebb kárral
eszközölni e műtétet, melytől min-
denikünk retteg. A nyáron különö-
sen kapós, midőn a városi ember a
pesti vagy budai ligetbe vándorol.
Hátán bölcsővel, nyakában alsó szoknyákkal, ölé-
ben a kedves ebbel, s még több ily nélkülözhetlen-
séggel megrakodva, vezeti a nagyobb bútorokkal
terhelt szekeret, mialatt lelkiismeretesen meg-
megkerüli, nem hagyott-e el valamit. Ezenkivül a
nyaralni induló család legkisebb sarja belekapasz-
kodik a „hordár bácsiba," ki ugyancsak figura-
dolgokat tud mesélni s közben időt lel, hogy a
jármű legtetején a cziczát czirógató szobacziczá-

babonás háziasszony szorongásában nem tudott
hová lenni, midőn eszébe jut, hogy — hordárt ho-
zat tizennegyediknek. A mindenest csakugyan föl
is szólítják az utczáról s ez eleinte szabódott, mi-
dőn teritékkel kinálák meg; utóbb természetesen
engedett, és mint afféle lelkiismeretes ember, ki
azonkivül jó étvágygyal is bir, hűségesen evett
minden tálból s ivott minden borból. Ebéd után a
hordár csak vár. A háziasszony nem gondolt
egyebet mint azt, hogy a tizennegyedik vendég
fekete kávéval óhajtja koronázni a váratlan jó
ebédet. Fekete kávé után a hordár még mindig

mészét között létezik. A teremtésnek büszke ura
végre lenézi a többi alsóbb fejlődési fokon álló
testvéreit — s idáig jutottunk már mi, városi la-
kosok, kik a természettől elvonva, egy önmagunk
által teremtett mesterséges világban élünk. íly
állapot az emberiség erkölcsi mint szellemi javát
veszélyezteti s ezen veszélynek helyes érzetébea

vágy, a természethez

Fövárosi képek : IV. A pesti hordár. — (Marasztoni A. rajza.)

nem tágitott, s végre kijelenté — hogy szolgála-
táért fizessenek, mert ő neki gazdájának be kell
számolni az idővel.

A háziasszony mosolyogva s a társaság ka-
czaja közt tőn eleget a lelkiismeretes ember köve-
telésének.

Hogy a hordár kényes ügyekben is haszna-
vehető, mutatja sikerült rajzunk. A csinos delnő,
ki nyilván édes vagy legalább érdekes titkokat

mindenütt mutatkozik a
visszatérni!

Jelen századunk, mely kiválóan természettu-
dományinak mondható, a természettudományok
fontosságát és szükségét helyesen felismervén,

ezeket előtérbe állitotta, s a termé-
szettudományoknak polgári jogait a
népművelődéshez elismerte. Már pe-

, , dig az állatkertek legnagyobb mérv-
ben népművelő intézetek. ,,Az ál-
latkert," azt mondja dr. Jaeger „mű-
velő intézet az agg, mint a gyermek,
a nagy, mint a kicsi számára; oly in-
tézet, melyben élvezve tanulunk s
mely a kellemest a hasznossal egye-
siti, oly intézet, melybe minden láto-
gató azon öntudattal lép, hogy ő
az, ki azt föntartja, szóval valódi
népintézet."

Hazánk fővárosában is az évek
óta tervben levő állatkert valahára
létre jő, s a haladásnak minden va-
lódi barátja méltán örvendhet e moz-
galomnak. Megragadjuk az alkal-
mat, ezennel állatkertünk tervét a
tisztelt közönség elé terjeszteni, me-
lyet — a bécsi állatkert igazgatójá-
nak eszméjét fölhasználván — Petz
Armin ur, pesti jeles kertészünk ké-
szitett. Ne sajnáljunk egy rövid pil-
lantást a valóban gyönyörü tervezetre
vetni,mint azt mellékelt rajzunk mu-
tatja. A kert kiterjedése 32 hold, a
bemenet (A) — melynek egyik ol-
dalán a pénztár és az iroda, má-
sikon pedig a kapus és a jegy-
szedő szobája van elhelyezve — ugy
van alkalmazva, hogy közel levén a
rondeauhoz, hozzá a már meglevő
árnyékos ösvényen juthatni, mi a
gyalogosokra nézve nyáron igen kel-
lemes, továbbá még arra is kellett
szükségkép tekintettel lenni, hogy a

bemenet előtt elegendő térség legyen az ott meg-
forduló kocsik stb. számára. A bemenettel szem-
közt mindjárt feltűnik, a terasszokban felépítendő
vendéglő (B). Ennek fekvése feltünően szép.

Egyik oldalról föltárul előttünk az egész
állatkert főbb része, a mindig váltakozó jelene-
tekben felcsillámló tó (C) számos uszó madarai-
val; a majomház (D) örökké nyughatatlan és mu-
lattató lakosaival, a fáczánok és galambok csoda-

A pesti állatkert a városligetben. — (Pecz Armin terve szerint

- •, ^vajkodjék, ki nem győzi az isten nyilait
"" Z £ Í t Í k- •, g

" A.Z£" Í t a n Í a "r0SZ csont.nak-
közelmult karácsonyi ünnepek alatt egyik

itt e»UDk " k r i s z t k i n d I i " gyanánt - hordárt ka-
f; , °y egész napra, s az emberséges munkás
hűségesen s z o l g a 24 óráig parancsoló gazdáját.
A hordár ,g e n é lel m e s és mint a következőből ki-
*vilagiik, elmés is.

Egy ünneplö családanya, midőn asztalhoz
akart épen ulm vendégeivel, nagy rémülésére
<*eszi észre, hogy - tizenharmadmagávalvan. El-
küldeni a társaság egy tagját sem lehetett s a

arról győződve, hogy a gyöngéd megbízatásban
pontosan fog eljárni a „pesti hordár."

rejtő levelet nyujt át a „százegyesnek," meg lehet latos és szép alakjai (EJ, a tyúkok számtalan
arról győződve hogy a gyöngéd bízatásban fajtáig), a ragadozó emlősök (G) és madarak (H)

méltóságteljes képviselői, továbbá a kül-és bel-
földi díszmadarak (J és KJ számos példányai és
a mindnyájunktól kedvelt kajdácsok kalitkái (L L).
Ha mind ennek nézésében még sem elégednénk
marr legeltessük szemeinket Flórának kiválóA pesti állatkert terve.

Minél tovább halad az ember művelődése,
annál inkább elidegenedik a természettől; szük-
ségletei szaporodnak, ő magának még mestersé-
geseket is teremt s végtére alig marad tudomása
azon szoros összefüggésről, mely közte és a ter-

meg,
pompában ragyogó gyermekein, melyek a ven-
déglőhöz legközelebb, a köztük játszó szökő kut
által már messziről is magukra vonják figyelmün-
ket; vagy ha lelkünk magasztos gondolatoktól
elragadtatva a magaslatokat keresi, tekintsünk ki



162

a leszálló nap sugarai által aranyozott budai
hegycsúcsokra, hol a szép alaku vörösvári völgy-
ben a budai hegyek óriása, a pilisi hegy zárja be
a láthatárt; keletnek tekintve pedig a városligeti
nagy tó áll szemünk előtt, melynek ellátása vizzel
a bevezetendő Rákos-patak által ugy hiszszük
nemsokára végleg befejezett kérdés lesz.

A kert második felében van az igazgató
lakása (M), a gázlómadarak mocsárjafA7), a futó-
madarak háza (0), a medveház (P), a tevék, anti-
lopék és lámák lakhelye (Q), a szarvaspark (R),
a juh- és kecske-akolfSJ.a majorság (T). A három
utóbbi között egy kioszk (U) tejezők számára; a
kioszktól oldalt pedig a gyermekek játszó helye,
hol vitéz fiaink ponylovakon vagy szamarakon
gyakorolhatják lovaglási tehetségöket; végre itt
Tan még az ól disznók számára (X), melyeknek
tenyésztésére tiszta fajtákban különös gondot kell
fordítanunk.

A kert végső szögletében pedig áll a ta-
karmánytár, a dolgozó-szin, egy őr lakása stb.
Az egész kertben ülőhel) ek, ligetes, erdős partiek,
fölváltva szép zöld rétes helyekkel. — S ha már
a papiron oly szépnek mutatkozik az állatkert,
hát még milyen lehet majd a valóságban!

Ámbár már alá van irva annyi részvény
hogy a kert alapmunkájához hozzá foghatnánk,
de a befizetések egy része azért nem történhetik,
mert sok iv még nem küldetett be. Ennélfogva a
vállalat érdekében minden alkalommal kérnünk
kell az aláirási ivek beküldését, de másrészt alá-
írókat is mentői nagyobb számmal kellene gyűj-
teni, mert ennek arányában hamarább és nagyobb
tökélyben adható át állatkertünk s egyszersmind
állathonositó intézetünk a hazai közönségnek.

Kriesch J-, tanár s választmányi tag.

A szemek ápolása.
A szemek ápolása csak egy része az átalános

életrendtannak (diaetetika) és foglalkozik egy-
részt az életmód szabályozásával a legnemesebb
érzékszerv megtartása czéljából, másrészt a czél-
szerü magatartás szabályaival a szem egészségé-
nek már beállott zavarainál. Miután ezen utóbbi
részét az életrendtannak a kezelő orvos amugy
is mindig megszabja betegének: azért én itt az
olvasók hasznára csupán az egészséges szemek
ápolása felett akarok némelyeket közölni, és pe-
dig a gyermek születésétől kezdve fogom tár-
gyalni a hátrányos befolyásokat, melyek a szeme-
ket érhetik s maradandó károkat okozhatnak, de
egyszersmind útmutatást is adandók, mint kell az
ily befolyásoktól óvakodni, hogy a legnagyobb
fontosságu érzékszerv az ember szellemi és testi
életének szolgálatára megtartassék.

1. Újszülötteknél.
A születéssel, melynél a szem először nyilik

meg a világosság befolyásainak elfogadására,
megkezdődik egyszersmind a rá való gond is. Ha
a világosságot, mint a szemek természetes ingerét
ugy, valamint a levegőt a tüdőktől nem szabad
is elvonni: mégis a lehetőségig vigyázni kell,
hogy élénk és erős nap- vagy gyertyafény, vala-
mint világosság és homálynak rögtöni változása
a gyengéd szemet ne érje (a gyermeket lassankint
kell a világosság ingeréhez szoktatni), minthogy
mértékfölötti fénybehatás ugy, mint a világosság
és homály közötti hirtelen változás is képes a lát-
tehetséget mindenkorra megsemmisíteni. A szemre
élesen beható fénynek továbbá igen gyakori kö-
vetkezménye az ugynevezett „újszülöttek szem-
lobja."

Tehát mily magatartás szükséges f
1) Mindenekelőtt szükséges a szobát, mely-

ben szülés történik, szürke vagy kék ablakfüggö-
nyök segélyével homályban tartani, a nélkül
azonban, hogy a szobalevegőnek megujitása hát-
rányt szenvedjen; mert rosz, régi balvéleményben
gyökerező szokás a szülszobákat nem szellőztetni,
csak arra kell ügyelni az ily szobák szellőztetésé-
nél, hogy a beömlő üde levegő ne érje közvetle
nül a szülőnőt és gyermeket; ennélfogva tanácso
télen a levegő megujitását a mellék szobában esz-
közölni s azután nyitni utat, hogy az üde levegő
onnan a szülszobába ömölhessen.

Továbbá a szülszobából el kell távolitan
mindent, mi szaga általa levegőt megrontja; neír
szabad az ily szobában fehérnemüt szárogatni, s
nem szabad megengedni, hogy sok ember lépjen
a szobába, mert ez által a levegő megromlik mi
nőségében, s e körülmény gyakran okul szolga

az újszülöttek már emlitett szemlübjának kifejlő-
désére.

2) Mindjárt a gyermek születése után annak
szemeit puha, még soha nem használt, langyos
folyam- vagy esővizbe mártott szivacsdarabbal
meg kell tisztítani.

3) Óvakodni kell, hogy a gyermek hirtelen
hőmérsék-változásnak ki ne tétessék, mert ez szin-
tén a többször emlitett szemlobot vonhatná maga
után.

Ha azonban némely esetben az elsorolt elővi-
gyázati rendszabályok daczára az újszülöttek szem
lobja mégis föllép, mely többnyire a 3—4-ik, néha
azonban csak a 8 — 14-ik napon jelenik meg,mely-
nél a szemhéjak felduzzadnak s megvörösödnek,
továbbá nyákos vagy genyszerü sárgás folyadék
lesz láthatóvá, — ha mondom, ezen eset beáll: egy
pillanatot sem szabad elmulasztani valamely szak-
ember tanácsának kikérésére, mert a szükségké-
pen alkalmazandó szerek és eszközök elhanyago-
lása mellett ezen lobnak leggyakoribb kimenete
a szemteke elgenyedése és összezsugorodása szo-
kott lenni, meiy esetben a hitásképesség minden-
korra elveszett.

4) Mihelyt a gyermek elkezd a körüllevő
tárgyakra figyelmet fordítani: gondoskodni kell
arról, hogy fénylő tárgyak, például tükör vagy
óra, a gyermek bölcsőjének fejvégéhez közel ne
állíttassanak, mert a gyermekek fölébredésük
után feléjük tekintgetnek s a szemnek ez által létre
jövő ferde állása folytán könnyen bandsalságot
kaphatnak.

5) Ha a gyermek növekedni kezd, ne adjunk
neki igen kicsiny játékszereket, minthogy e tárgya-
kat igen közel kell tartania szemeihez, hogy azok
egyes részleteit jól láthassa. Gyakori igen közel-
ről való nézés által a gyermek rövidlátó vagy
bandzsal is lesz. Ha észrevennők, hogy a gyerme-
keknél szokássá válik a közelnézés: akkor gyak-
ran szabadba kell őket küldeni, hogy kénytelenek
legyenek távolabb eső tárgyakra is irányzani
izemeiket.

6) Fogzás ideje alatt gyakran megtörténik
.íogy a szemek izgatottsági állapotba jutnak, mi
megvörösödés és fényiszony által nyilatkozik.
Ezen izgatottság az erős világosság elvonása és
némi, időnkinti hideg borogatások alkalmazása
által ismét elmulik.

Átalában arra kell ügyelni, hogya gyerme-
„ek sokat jussanak szabadba, különösen szára:
időjárásnál, mert a jó táplálathoz legközelebb ál
a levegő, mely a gyermek kifejlődésére a legna-
gyobb befolyást gyakorolja, mert mind a kettő
(t. i. üde jó levegő és megfelelő jó tápanyagé
egészséges vérkészitésre egyaránt fontos, és egy
más iránt a kölcsönhatás bizonyos nemével bir
nak. Nem kevesebb gondot kell fordítani egészsé
ges és száraz lakásra; kinek gyermekei vannak
annak a legnagyobb gonddal kerülnie kell, hog;
ujonnan épült és tökélyesen még ki nem szárad
házba lakni ne menjen; mert miután a gyerme
keknek különösen télen a legtöbb időt szobábar
kell átélniük: a gőzös és nedves levegőnek befo-
lyása (mi nem jól kiszáradt lakásoknál mindig
történik) igen károsan hatna a gyermekekre, ;
mennyiben ily körülmények között legtöbbszö
görvélykór és görvélyes szemlobok fejlődnek.

7) Gyermekek, kik a 6-dik életévet elérték,
rendesen, de néha korábban is már olvasásra,
Írásra, valamint kézimunkákra is szorittatnak. Az
iskolában több óráig tartó ülés, a szürke papirra
roszul nyomatott iskolakönyvekben való olvasás,
mi mellett a gyermekek fejőket többnyire igen
előre hajtják, rövidlátást eredményez a huzamos
közelről való nézés következtében; ennélfogva
ugy otthon, mint az iskolában is ügyelni kell arra,
hogy a gyermekek az irást és olvasást 10 —15
hüvelyknyi távolban végezzék. Ha azonban ész-
reveszszük,hogy valamely gyermek ezen távolban
a betüket megkülönböztetni nem képes: akkor
szakember által meg kell vizsgáltatni, miután en-
nek többnyire világrahozott rövidlátás, vagy elő-
rement lob következtében létrejött ugynevezett
hályogok (zavarodások) szolgálhatnak alapul; e
szerint kell azután a gyermek oktatására nézve
megállapitani a külön eljárást, sőt a gyermeknek
jövőre megválasztandó hivatása is mindig tekin-
tetbe veendő.

Az irás vagy rajzbani oktatásnál gondos-
kodni kell kellő világításról, merr misem rontja
el oly könnyen a szemeket, mint elégtelen vilá-
gosság. Dr. Groszmann.

(Vége köv.)

Rendkivüliségek az emberi nemnél.
(Folytatáf.)

III. Erősek, óriások, törpék.

A párisi Bastilleben volt egy Molain Péter
nevü fogoly, kit a természet rendkivüli erővel
áldott meg, miért is őt vastörőnek nevezték. Mi-
dőn valamely vétségeért a Bastillebe került, alig
:árták rá az ajtót, ő már a falban megerősitett

omberkar vastagságú lánczot képzelhetlen köny-
nyüséggel kiszakitá s tömlöcze falán darabokra
tördelé. Történt, hogy Ru nevü börtönőr délre
nem adott neki enni, ezért ő haragra lobbant s a
kemény tölgyfából készült, fél láb vastag, vas
"emezzel boritott, toló zárakkal s erős lakattal
íllátott börtönajtót sarkaiból kivetette; ugyanezt
cselekedte a folyosó ajtajával. Majd az udvar
ajtaját zörgette meg s erős hangon kiáltá: „Ru
jöjj hamar és adj ennem, különben e kaput is
földre terítem!<•—Ru megjelent négy katonával,
kik egy nagy lánczot emeltek; ezeket követte tiz
izmos poroszló, egyéb szolgaság, lánczra verendő
a vastörőt, e csapatot egy sereg hajdu zárta be,
botokat, fütykösöket, korbácsokat vive magukkal.
— Midőn Molain e sok embert megpillantotta,
nagyot kaczagott s fenyegette a kapitányt, hogy
ha őt valaki bántja, mindnyájukat halálra fojto-
gatja! Mig igy beszélt, tiz izmos legény megra-
gadta, két lakatos nyakát, kezét, lábait nehéz
vasra verte: ő ezt most békésen türte. Az ácsok,
kőművesek s lakatosok most a lerombolt ajtókat
rakták helyre, mely megtörténvén igy szólt Mo-
lain a körülte állókhoz: „Ha azt akarjátok, hogy
csendesen legyek, akkor ember s ne barom mód-
jára bánjatok velem, adjatok ennem, vegyétek le
e vasakat rólam, nem fogok háborogni; ellenkező
esetben bilincseimet szétszaggatom s azokkal e
tornyot földig rombolom!"

A körülállók nevettek e szavakra s azokat ha-
szontalan kérkedésnek tartották. Öt órakor délután
törnlöczébe zárták, a nélkül azonban, hogy ennie
adtak volna. Még nem volt hat óra, Molain már
letördelte békóit, s a roppant vasdarabokkal a fal
bontásához fogott, s négy óra alatt annyira lerom-
bolta azt, hogy a torony megingott s valamennyi
fogoly annak összeomlásától remegett, annyira,
hogy elkezdett zörögni, kiabálni a börtönőröknek,
de azok nem jelentek meg, s igy a rettenetes em-
berhez esedeztek, hagyna fel a rombolással, s ne
tegye ki őket halálos veszedelemnek. Molain
ezeknek nagy rimánkodására félbenhagyott mun-
kájával, fenyegetőzve azonban, hogy ha még
más nap is igy bánnak vele, halomba dönti az
egész tornyot.

Reggel Ru nem tudta benyitni a Molain bör-
tönének ajtaját, mig a fogoly a rakásra hányt
köveket el nem távolitotta onnan. Meglepetés,
bámulás fogta el a börtönőrt, midőn az iszonyu
rombolást meglátta. Molainnek kényelmesebb he-
lyet, jobb ellátást rendeltek azonnal. — A falak-
ban tett rombolást hat kőműves egy hét alatt
javitotta ki, — a mi neki négy órai munka volt.

A Bastilleben herkulesi erejeért őrdöngős-
nek tartották. Sokszor annyira kiéheztették, mi-
kép egészen elgyengültnek hivek, ő mindazáltal
a legvastagabb vasrudakat könnyen egymásra
hajtotta s ismét kiegyenesitette.

— A párisi hippodromban egy igazi Herkulea
mutogatta magát. Damawith ugyanis megtartott
a fogaival egy hordót, melyen egy játszó hegedüs
ült. Borkereskedő volt s a hippodrom igazgatója
meglátta, mint emelt fel egy izben a vendégek
mulattatására egy asztalt, melyen egy munkás
állt. Az igazgató rögtön megszólitá, annyi dijt
Ígérvén neki naponkint, a mennyit eddig havon^
kint kapott s Damawith a hippodrom tagja lett.

Az erősek közé számittatnak Erős Lajos és
Bouillon Gottfried. Utóbbi ereje által a saracé-
neket megfélemlítette. Két tevének egy-egy csa-
pással egymásután elvágta a fejét.

1. László, Bátor Opos, Kinizsi Pál, Toldi
Miklós hazánk történeteiben emlittetnek,mint ki-
váló erős férfiak.

1802. máj. 22-én halt megGuerneseybenMac-
donald Samuel nevü katonatiszt, kit nagyságáért
közönségesen Big-Samnak (Nagy Sámuel) nevez-
tek; 40 éves korában magassága 6 lábat, 8 hü-
velyket tett, mellének szélessége 4 láb volt; tes-
tének minden tagja öszhangzó arányban állott
egymáshoz, csak lábai voltak kissé hosszabbak a
rendesnél. Nagy testén kivül a természet rendki-
vüli erővel ruházta fel, mely erős nagy testben
nagy lélek lakott.
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Gilly, eddig a legnagyobb ismert óriás, 9 láb
magas volt.

Lassal 21 éves korában 7 lab, 2 hüvelyk ma-
gasnak találtatott.

Lambert Dániel^ 1770-ben Leicesterben szü-
letett.—14 éves koráig semmi rendkivüliség nem
mutatkozott rajta. Később nagysága s ereje
aránytalanul növekedett; 20 éves korában öt má-
zsátjátszva emelt. Majd hízásnak indult, s 35 éves
korában megmázsáltatván, hétszáznégy fontnyi
sulylyal birt s ettől kezdve, mint ritkaság, pénzért
mutogatta magát. — Meghalt Stamfordban 1809,
s ekkor hét mázsa és harminczkilencz fonttal tette
nehezebbé a föld gyomrát. Czombjának kerülete
3 láb, 1 hüvelyk, hasáé pedig 9 láb és 4 hüvelyk-
nyi volt.

1858-ban Berlinben mutogatta magát Hyp-
polita kisasszony 18 éves, mikor is 600 fontot
nyomott.

1864-ben Hajósról vittek Pestre egy hét éves
gyermeket, ki ekkor egy mázsa és 22 font suly-
lyal birt.

Geffery Hudson nevü angol 24 éves korában
még nem volt 2 láb magas, és — mi a törpéknél
nagy ritkaság, 63 évig élt. Buckingham herczeg
egy izben, midőn az udvar számára lakomát ren-
dezett, egy hideg pástétomba zárva, az asztalra
tétette. Midőn a vendégek egyike a pástétotn te-
tejét levette, nem kis ijedségére a kis ember lé-
pett elő belőle, s az asztalon a tálak közt sétált

Az eddig ismert legkisebb törpe másfél láb
magas.

Nehány év előtt Magyarországon is muto-
gatták magukat Jean Petit, Piccolo s Kis Józsi
nevü törpék.

IV. Csodaszülöttek.
A természet, hogy mily csodás játékot üz

néha szülötteivel, a többek közt következő példák
mutatják:

Kr. sz. u. 123. évben Rómában született eo-y
4 szemü gyermek; 131-ben ugyanott egy 4 lábú;
308. Antiochia külvárosában egy két száju, négy
szemü, két fogú, szakálas gyermek; 578-ban
Thrácziában has és láb nélküli, köldökétől lefelé,
8 igy a has felét is odaértve, halalafeu (Syren);
914-ben kutyafejü; 1234-ben Bononiában felső
részén összenőtt ikrek, alsó részben ép emberi
szerkezettel; 1290. a konstánczi mezőn oroszlán-
fej ü ; 1393-ban a bergi villában bivalyfejü; 1493-
ban egy leány, felső részben ember, alól kutya-
alaku gyermeket szült; 1496-ban a Tiberisben
találtatott egy gyermek, kinek szamár feje, em-
beri jobb keze, a balkéz elefánt lábához hasonló
volt, jobb lába sasé, bal lába bivalyé, női has-
szerkezet, a mellen kinőtt emlők; 1503. Sveicz-
ban egy pár, köldöküknél fogva összekötött gyer-
mek; 1511-ben Ravennában egy gyermek, szarv-
val fején, kezek helyett szárnyakkal, egy lábbal,
a mell felső részén X , a két emlő helyén V Y
betűk; 1543. Krakóban egy sugárzó szemekkel,
barom orr és szájjal, szarvakkal irtózatos gyer-
mek, hasán szőrös, kacsa-tenyerek és talpak, az
emlők helyén majomképek, a köldökön macskafő,
mindkét térdén és kézhajláson egy-egy kutyafő,
felfelé hajlott farkkal; 1577-ben febr. 12. Budán
egy négykezü, emberarczu, szamárfülü, a csipők-
ből kinőtt szárnyakkal, hasitott körmü tehén lá-
bakkal, bajuszos kort ért; kedvencz mulatsága volt
a hajigálás.

í ly csodaszülöttek a Komárommegyében
Szőnyön 1701-ben okt. 26-án világra jött ikrek
Ilcna és Judi t . Ezeknek tagjaik tökéletesen ki
voltak fejlődve, de a két test a hátgerincz végé-
nél össze volt nőve.Arczuk elfordulva állott egy-
mástól. Ilon valamivel magasabb s egyenesebb
Volt Juditnál .

E g y orvos szegény sorsú szüleiktől bizonyos
időre megvette s velők Európát beutazta, pénzért
Mutogatván őket. Anyanyelvükön kivül a fran-
C z i a és német nyelvet megtanulták, irásban, ol-
d á s b a n , női munkák készítésében szintén okta-
tást nyertek. — Sokszor ha Ilona aludt, Judi t
ébren volt; ha ez munkálkodott,amaz pihent, vagy
ha egyik evett, akkor a másik ihatott vagy egye-
bet tehetett. Az ülés és alvás igen alkalmatlan
volt rájok nézve. Sokszor csókolóztak, néha ösz-
szeverekedtek, de többnyire békében voltak. —
Judit egykor szélhüdést kapott, beszéde meg-
gyengült, elméje tökéletlen le t t ; ezt Ilona is
érezte, elméje nyugtalan lett , testében gyenge-
séget, rendetlen mozdulatokat érzett. Lipcsében
egyszerre jött rájok a himlő s 1723-ban február
22-kén nehány perczre egymásután mindketten
meghaltak.

Brüsel mellett a mult években egy jósnő
kettős leánykát szült, a mennyiben a fej és felső
rész össze volt nőve; tehát egy két fejü, két orru .
négy szemü, két száju, négy kezü, négy lábú
szörnyetegecskét, kinél a lábujjaktól a szájig min-
den a legtökéletesebb kifejlődésü vala. Nagysága
18 hüvelyknyi volt, de alig élt egy óráig.'

Londonban nemrégiben egymagánvállalkozó
mutogatott egy csodaleányt, ki négy szemmel bir,
a négy szem közül kettő fekete, a másik kettő
pedig kék. Piájának fele szintén fekete, a másik
fele pedig szőke.

1864-ben, májusban Egerben egy csizmadia
neje fiut szült, kinek 3 nyelve, s mind kezein,
mind lábain hét-hét ujja van. fv<5ge követk.i

A „Csörsz árka."
in.

B e z d á n, márcz. 23.
A Vasárnapi Ujság 10-ik számában olvasom,

hogy az Arokszállás községtől a Tisza felé nyuló
úgynevezett ,.Csörsz árok" eredetének kitudhatá-
sára mindazok, kik e tárgyról akár adatokat, akár a
nép ajkán forgó mondákat tudnak, ezeket a szer-
kesztőségnek beküldeni sziveskedjenek. A 12-ik
számban Lövei Klára k. a. már közlött is egy a nép
ajkán forgó mondát. Ehhez párhuzamképen egy
majdnem hasonló mondát küldök itt szerkesztő
urnak, melyet ezelőtt 15 évvel azon vidéken jár-
ván hallottam, és akkoriban irt naplómba hiven
feljegyeztem.

1850-ik év aug. első napjaiban, Szolnokon
még az akkor fönnállt 6 osztályu gymnasiumban
végzett iskoláim után, akkoriban Pétervásáron
lakó szüléimhez mentem szünnapokra. Utam Jász-
ladánynak vitt, hol a vendéglőben estende több
polgár ember borozgatott; a borozgatók közül
megszóliték egyet, hogy vajjon nem volna-e haj-
landó illő dijért engem tovább szállitani ?Ő vállal-
kozott és reggel utnak indulánk. Midőn az utunkat
átmetsző nagy árokhoz értünk, hozzám fordul és
megszólit fuvarosom, kérdezvén, hogy vajjon is-
merem-e ez árkot és történetét? S midőn tagadó
válaszomat hallá, a következő történet elbeszélé-
séhez fogott:

Azon korban, midőn édes hazánkat a testvér
harcz gyengité, midőn a nemzet önnön magával
meghasonlott és folytonos viszályban élt; — e
zűrzavart, e folytonos nemzeti súrlódást a szom-
széd cseh- és morva rablólovag uraimék is föl-
használva, betörtek Magyarországba, hol különö-
sen a felsővidéket foglalák el váraikkal, honnét
portyázva gyakortább az alsó vidékeket is meglá-
togatták. íly alkalommal történt, hogy egy Czern
(Csern) nevű cseh főnök is e vidéken portyázván,
egy magyar főur leányát megszerette. Követséget
küldött a leány atyjához többször, a leányt nőül
kére, de mindig tagadó választ kapott. Végre
midőn a leány atyja le nem rázhatá magáról az
alkalmatlan kérőket, leányával egyetértve, azon
föltételt szabá Czern elé, hogy akkor lehet nejévé,
ha a Tisza folyásának más irányt ad. Czern azon-
nal hozzáfogott az ásatáshoz, hogy a Tiszát előbbi
medréből kivegye és más irányt adjon neki. Folyt
is az ásás két álló évig, — de midőn a munká-
sokat halállal fenyegetné, hogy az ásás mielőbbi
bevégzésére birja, népe fellázadt ellene, a hely-
szinén ásókkal, kapákkal agyonveré, és a munka
félbeszakadt. Azóta van ez árok igy felhányva.

Eddig szól a monda, melynek meseszerüsége
első pillanatra meglátszik.

Végre megjegyzésre méltónak vélem, hogy
ez árkot Fekete ároknak is haliám e tájon, később
arra jártomban nevezni, nem tudom földjétől-e,
melyből hányatott, vagy ásatójától, mert Czern
szláv nyelven feketét jelent. ,

Appel Ede, káplán.

IV.
Üj-Hartyán, márcz. 29.

A Vasárnapi Ujság 12-dik számában Lövei
Klára kisasszony a Csörsz királyról egy régi és
szép mondával ismerteti meg az olvasót.

E közlés olvasása után tovább folytattam a
régi íróknál kutatásomat, s két irónál találtam is
némi adatot a „Csürs"-árok felől.

Kaprinai tudós iró, hajdan a Csörsz-árok
czélját kutatván, eredménytelen kutatása után
(Hung. Diplomát, pars II . pag 315) igy nyilat-
kozik: „De hoc tam nobili opere, nulla est (quod

ego sciain) in Hungarorum annalibus vei litteris
memoria.

Székely István, ki Kaprinainál jóval koráb-
ban élt, az 1559-ben Krakóban kiadott „Cronica
ez világnak yeles dolgairól" czimü könyvének
139-dik lapján aCsörsz-árokról emlitést tesz,
mely szorul szóra igy hangzik :

„Krisztus után 718-ba Seita Pannonianae
Kirallia.

„Ez á Czersz arokiat meg wytta (ujittatta)
kit nem azért hittanac Czersz arokianac, hog azon
á Czersz kiral felesiget hozót volna maganac,
h-inem azért hog az árkot, az Orszagnac oltal-
mára leg elöszört az czenaltatta volna. Ki akort
nag mell volt, mint most og varos arokia, es á
teteien eleuen fac voltac ültetuen, kinek az giü-
kerei meg tartottac á töltést, hog be ne omollion.
Kiken kapuk voltanac, és ör alloc. — Nem czak
eg vagion pedig á fele, hanem töbis vagion, ieles-
ben a Tisza Duna közöt, kic mind é napiglan
meg lattatnac, de imar á hoszu üdö miat be töl-
tettec, kiuel nem á Magiaroc eltenec, hanem az ö
elöttöc valo nemzetsigec."

Katonának azon állítását, hogy a Csőr sz-
árkot Kund vezér fijá Curzan vagy Csűrsz király
ásatta volna, egészen semmivé teszi Székely Ist-
ván, ki határozottan állitja, mikép a Csörsz-árkát
Seita Pannoniának királya Krisztus után 718 kö-
rül, már tisztittatta vagy ujittatta.

Igy az árok nem Curzan vagy annak atyja
Kund s a hét vezér idejében készült, kik 889 kö-
rül szerepeltek, de azok előtt 171 évvel már ké-
szen volt, s hihetőleg régebben is, mert annak
ujitása vagy tisztítása Krisztus után 718-ban
szükségessé vált.

Sokkal messzebb, mint a hét vezér kora, kell
tehát keresni a Csörsz király kilétét.

Hazánk régiségei érdekében kedves szolgá-
latot tennének azok, kiknek idejük s módjuk van
a régi könyvekben búvárkodni, ha a Csörsz ki-
rály sarka felőli homályos mondákat felderítenék.

Köszönet Lövei Klára kisasszonynak, ki szi-
ves volt a Vasárnapi Ujság olvasóival megismer-
tetni a Csörsz király árkáról ama szép mondát.

Radimeczky Mihály, jegyző.

Egy okmány II. Rákóczy Ferencz
idejéből.

„Mi alat irt Nemes Pozsony Vármegyében
Templomok assignálására Deputált Commissáriu-
sok, agyuk emlékezetül mindeneknek, a kiknek
illik: Hogy a Nemes Magyar Haza confoederált
Státusinak Szécsényi Gyűlésében három accep-
tált Religiók dolgában lőtt meghedgyezése; ugy
Méltóságos vezérlő Fejedelem Rákóczy Ferencz
Kegyelmes Urunk eő Fejedelemséghe Instructi-
ója és ex Superabundanti reánk jött Parancso-
lattya szerint is, Nemes Pozsony Varmegyében
lévő Limpachi lakosokat connumerálván, mivel
ott az evángelicus Status superállya a Catholikust,
a Templomot *) cum Pertinentiis assignáltuk az
Augustana Confessión lévőknek. Melyről adtuk
ezen Testimoniális levelünket. Dátum Grinaviae
die 12. Mártii. 1706. Nowotha István (P. H.),
Gosztonyi Miklós (P. H.), Losonczy Szigyártó
István (P. H.)."

A limbachi egyházi levéltárból közli
Frecska Lajos.

Egyveleg.
— (A vegytan szolgálata chronohgiai meg-

határozásoknál.) Midőn minden egyéb ismerjél
hiányzik az iránt: mily idős lehet valamely ember
csontváza, a vegytani elemezés a bajból igen biz-
tosan kisegít. A tudományos vizsgálatok kimu-
tatták, hogy az embsri csontok a halál előtt 33%
szerves anyagot foglalnak magukban, melyből
halál után minden 100 esztendő alatt 3% vesz
el, ugy, hogy 1100 esztendő mulva a szerves
anyagoknak semmi nyoma nem marad a csontok-
ban. Ennélfogva tehát a csontokban található
szerves alkatrészek mennyiségéből 1100 éven alól
kitudható,hány éves lehet az illető ember; és igy
a vegytan sok fontos chronologiai kérdés megol-
dásánál igen nagy szolgálatot tehet. — £ ) n # . £.

*) A templomot 1553. az evangelikusok épitették.
1583-1637 evangelikusok, 1637-1648 r. katholikusok,
1648-1673 ismét evangelikusok, 1674-1706 ismét r. katho-
likusok, 1706-1716 megint evangelikusok birták, s 1716
óta folyvást a r. katholikusok birják. F. L.
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Irodalom és műrészét.
** (A Magyar Sajtó szerkesztését), Pákh Al-

tért visszaléptével, Hajnik Károly a „Magyar
Sajtó" egykori jó emlékü szerkesztője vette át. A
lap e hó l-töl kezdve hetenkint kétszer jelenik
meg.

** (Hazafiság és nemzetiség) czimmel egy kis
röpirat hagyta el közelebbről a sajtót, mely
Peláthy Istvánnak a „Magyar Sajtó"-ban nagy
részt megjelent czikkeit ujakkal gyarapítva tar-
talmazza. A röpirat Demjén pesti könyvkereske-
dése utján kapható.

** (Magyarország anyagi érdekei) czimü
nemzetgazdasági folyóirat Il-ik füzete is elhagyta
a sajtót. A Szathmári Károly által nagy szaka-
vatottsággal szerkesztett vállalat e második szál-
lítmányából fölemlítjük Volny Józsefnek a rima-
brezói vasgyáregyesület igazgatójának már a
vámkonferencziákon nagy figyelmet gerjesztett ér-
tekezését a magyarországi vasiparról, gr. Zichy
Henrik czikkét a birodalmi vámtariffáról, Wodi-
aner Albert értekezését a dohány keresk édesről,
b. Wobeser Oszkárnak, a pest-losonczi vasut
igazgatójának jelentését e pálya munkálatainak
mibenlétéről, s Szathmári Károlytól a mariavölgyi
palakőbányák és műhelyek ismertetését, melyből
lapunk mult száma mutatványt hozott, továbbá
a kisbirtokosok hitelviszonyainak tárgyalását az
orsz. gazd. egyesület közgazdasági szakosztályá-
ban stb. — E közhasznu folyóirat előfizetési ára
félévre 5 ft.

** (Lapczim-változtatás.) A zombori „Ipar"
czimü lap most ápriltől kezdve „Bács-Bodrog"
czimmel jelenik meg, s a megye hivatalos köz-
léseit is hozni fogja.

** (Jótékony czélu hangverseny.) A pesti
jótékony nőegyesület ápr. 11-én, „szürke szem-
hályog gyógyintézete" javára a városi vigadó
termében hangversenyt rendez.

** ( Uj zenemüvek.) Treichlinger műkereske-
désében közelebbről a következő uj zenemüvek
jelentek meg: 1) „Édes titkok" Sirva vigadó ma-
gyar nóta; zongorára szerzé Németh János. Ára
60 kr. — 2) „Boldog órák," Kadarkuti emlék
ábrándos magyar, szintén Névteth Jánostól. Ara
50 kr. — 3. „Cserebogár, sárga cserebogai
Ábránd, zongorára szerzé Mihály Ignácz. Ára
60 kr.

Egyház és iskola.

; T A R H A Z.
** (A kanizsai fögymnáziumot) a folyó isko-

lai évben, az alsó-ausztriai götweigi benczés apát-
ság
megi6

segélyezi, s e segélyt jövőre is1000 fttal
érte.

(Magyar nyelv egy felsb'-ausztriai iskolá-
ban.) A melki apátság felső gymnasiumában,
Katzer Othmár tanár, a mult iskolai évben, a
magyar nyelvből minden héten két tanórát adott,
noha nem volt kötelezett tantárgy. A derék tanár
Biharban tanulta meg nyelvünket, s most Felső-
Ausztriában terjeszti azt.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (A forgó váltópénz), hivatalos kimutatás

szerint, február végén 3.140,896 ftra rugott.
J (A dunakereskedelmi-társaság,) melyet

Beaumont Sommerset alakitani szándékozott, s
melynek magyar igazgatói közt b. Eötvös és gr.
Zichy Nándor urak is ott vannak, — az idén nem
fog életbe lépni.

f (Gyümölcs és termény kiállitás.) A győr-
vidéki gazdasági egylet az ősz folytán gyümölcs
és terménykiállitást rendez.

(Uj dohány.) A dohánytőzsdékben „Valódi
középfinom első minőségü török dohány" nevezet
alatt uj dohány jő forgalomba. Fontja 1 ft. 90
krban, negyedfontja 50 krban állapíttatott meg.

Kozintézetek, egyletek.
Ku-

— (Nagyheti szent beszédek.) Ft. Roder Ala-
jos esztergomi tiszt, kanonok és egyetemi hitszónok
ur a nagyhéten — virágvasárnap, hétfőn és ked-
den, ápr. hó 9, 10 és 11-én — délután 3 órakor
ismét tart az egyetemi templomban a műveltebb
osztályúak k. k. hitéletének emelésére konferenczia-
beszédeket.

— (Felsőbb leányiskolai tanszék Pesten.) A
pesti ág. evang, magyar-német egyházgyülekezet
eddigelé négy évi tanfolyam mellett két osztály-
ból álló leányiskoláit egy ujabb két évi tanfolya-
mot magában foglaló felsőbb (harmadik) leány-
tanosztály felállítása által összesen hat évi tan-
folyamra kiegészíteni határozván, aa uj vagyis
felsőbb leánytanszékre alkalmas tanárt keres. —
A felsőbb leánynevelés ügyével foglalkozott, kellő
szakbeli képzettséggel biró, a magyar és német
nyelvben tökéletesen jártas egyének e szerint fel-
szólittatnak, hogy ezen állomás elvállalására való
készségüket irásban jelentvén be, képességüket
kitüntető bizonyítványaikat annak megemlítése
mellett, hogy nó'sek-e vagy nőtlenek, az alulirt
egyházgyülekezetnek küldjék be. — Ezen tanári
állomás 1200 osztrák ftnyi rcndszeresitett fizetés-
sel van összekötve, mely havonkinti részletekben
utólag szolgáltatik ki, tanitási dij a tanitványok-
tól nem járván. — Az a részbeni folyamodványok
mielébb, és legfeljebb mai naptól számitva négy
hét alatt Hunfalvy Pál iskolai felügyő urhoz
(Pest Borz-utcza 3.) beküldendők, — fentartván
magának az alulirt egyházgyülekezet, miként a
mutatkozó szükséghez képest, személyes ismeret-
ség, és egy szakbeli értekezés tarthatása tekinte-
téből a jelentkezőket előlegesen meghivhassa, a
Pestre jövetellel járó költségeket az egyházgyüle-
kezet fogván viselni. — Pest, márczius 30. 1865.
— A pesti ág. evang, magyar- német egyházgyiile-
hezet.

** (A pécsi joglyceum) alaptőkéjének gyara-
pitására Gruber Ede, pécsi ügyvéd 200 ftot aján-
dékozott. Az eddigi adakozások összege 5302 ft.
és 12 darab arany.

**fj. nemzeti muzeum igazgatóságáról)
binyi Ágoston leköszönt.

** (Kedvezö hirek amagyar földhitelintézetre.)
A magyar földhitelintézetnek hir szerint alapos
reménye van, hogy a különböző országos alapít-
ványoknak a helytartótanács által kezelt pénzeit,
70 millió ftot, záloglevelekbe fogják fektetni.
Egy második törvényt is remélnek, mely Po-
roszország példájára azt határozná, hogy minden
árvapénz földhitelintézeti záloglevelekbe lenne
elhelyezendő.

** (A magyarországi müegylet) a legutóbbi
kiállításból négy festvényt vett meg a részvénye-
sek közti kisorsolásra. Ezek: „Magyar életkép"
Munkácsy Mihálytól, ára 80 ft. „A daczos iskola-
gyermek" Schoentől Münchenben, ára 75 ft. „A
nem örömest látott Presse czimü hirlap," Frisch-
től Bécsben, ára 80 ft. ,,Liba-pásztorok" Ujházy
Ferencztől Pesten, ára 50 ft. A műegyleti kisor-
solás május hó 9-én lesz d. e. 10 órakor, a mű-
egylet helyiségében a Diána-fürdő épületében.

— (Kisdedóvodai mozgalmak.) — A kalocsai
kaszinó jeles példával megy elő. Kisdedovó-inté-
zetet tervezett, reá pénzt gyüjtött s ebből egy a
tervnek egészen megfelelő házat épitett; — e
házat legközelebb a város birtokába bocsátotta
oly kikötéssel, hogy a város a folyó évi aprilban
megnyitandó óvoda folyó költségeit viselje, a mit
az el is fogadott. — Nem tehetne-e ezt minden
kaszinó? örömmel jegyezzük ide legjobb remé-
nyünket, minthogy még három kaszinó hasonló
fáradozásairól fogunk közelebb jelentést hozhatni.
Kalocsával együtt már most mind a három kath.
érseki hely bir óvodával; Esztergomban pedig a
másodiknak felállítását a város elhatározta, s
most a harmadikat is szorgalmazzák. A püspöki
székhelyeken óvoda többnyire van; azonban ki-
sebb városokban is vannak, sőt némely faluban
is. Kavulák János, berzenczei plébános ur 5000
ft. alapitványt tett óvodára, Rédey László pedig
70 ezer ftot. hagyott oly községekben állítandó
óvodákra, melyekben neki birtoka volt; — azon-
ban e községek még e tekintetben nem adtak
életjelt, azért az óvodákat terjesztő intézet igaz-
gatósága felkéri az .érintett községek elöljárósá-
gait: sziveskedjenek az ügy mibenlétéről őt
értesiteni, hogy a nagylelkü hagyományozó
szándékához képest az óvodák minél előbbi létre-
hozatalában az ő részéről ne legyen elmulasztva
semmi. —- Ha a községi koródák is jelei a lako-
sok műveltségének, mennyivel nagyobb jelei en-
nek az óvodák?

Balesetek, elemi csapások.
gy nö öngyilkossága). Rimaszombatról

márcz. 27-ről irják: folyó évi márcz. 19-én d. u.
2—3 óra T. J. özvegynő, kinek derék férjét előtte
alig egy hóval kisértük a temetőbe, szánt-szán-
dékkal véget vetendő életének, torkát késsel met-
szette meg. Orvosi segedelem által már már job-

ban lett — de gyilkos szándékával nem hagyott
fel, seffelől környezetének nyilatkozott — végren-
deletet tett; s midőn orvosa alig távozott, márcz.
22-én d. u. 4 órakor csinosan öltözködve mint
mindig, tükör előtt állva, elhalt férjének borotvá-
jával torkát egészen keresztülmetszette, tettét,
midőn az orvosa kikiséréséről viszatért rokona
belépett, tudták meg. A zajra többen megjelen-
tek, a már igen vérző nőt erővel lefektették, —
két kezével szaggatta vérző sebét, hogy siettesse
halálát — s egy óra mulva kimúlt. Temetése a sze-
rencsétlennek márcz. 24-én ment végbe.

Mi njság?
** (Czirkusi előadás jótékony czélra.) Suhp

czirkuszban közelebbről nagy előadás volt az irói
segélyegylet javára. A czirkus ez alkalomra csak-
ugyan szépen megtelt, s az igazgató 100 ftot adott
át az emlitett jótékony czélra, mint a költségek
levonása után fenmaradt tiszta jövedelmet.

** (Fölfedezett bankjegyhamisítók.) Egy pesti
lakatos neje a mult márcz. 25-ikén bevásárláso-
kat tett egyik ujvilág-utczai kereskedésben, s
egy forintos bankjegygyei akart fizetni. A keres-
kedő azonnal megismerte, hogy hamis, de nem
árulá el, sőt azt kérdé, ha volna-e még több bank-
jegye is, melyekért szivesen adna aprópénzt? A.
mit sem gyanító asszony nyolcz darab hatnia-
egyest vett elő, mire a kereskedő letartóztatá. —
Ennélfogva kutatás történt, s férjének házában, a
mészáros- és két nyul-utcza sarkán, a bankjegy-
csináláshoz szükséges műszereket födözték föl. A
lakatost nejével együtt börtönbe vitték.

** (Rejtélyes haláleset.) Nagy-Sz.-Miklósról
irják a „Sz. Hiradó"-nak, hogy ott a következő
eset az egész várost nagy ingerültségbe hozta. Egy
ottani kereskedésben egy 13 éves gyermek volt
alkalmazva, ki szelid viseletéről volt ismeretes. A
napokban kirohan boltjából a kereskedő s ször-
nyüködéssel beszéli, hogy a gyermek a boltban
felakasztotta magát. Az összecsődült nép látta a
fiut a mint a boltból kötéllel a nyakán a szobába
vitték s a gyorsan előszólitott orvos is oda nyilat-
kozott, hogy a mutatkozó jeleknél fogva az akasz-
tás következtében halt meg, s később a bonczolás
után is e mellett maradt. A fiut aztán eltemették
szertartás nélkül a temetőn kivül, azonban az
ekközben megérkezett apát figyelmeztették, hogy
a kereskedő ingerlékeny, dühös, kegyetlen termé-
szetü, hogy a fiut többizben megverte, s itt-ott
még egyebet is suttogtak, mire az apa Becske-
rekre rándult s ott hivatalos vizsgálatot kért. A
kiküldött biróság felásatván s megvizsgáltatván a
holttestet, kitünt, hogy az nem is volt felbon-
czolva, szorosabb vizsgálat után a fején a haj
alatt mély vágást s a testen hét, ütésből kelet-
kezett foltot találtak. E jelek oda mutattak, hogy
a fiut a kereskedő dühében agyonütötte, azután,
a gyanut magáról elhárítandó, felakasztotta. A
vizsgálat további eredményét feszült figyelemmel
várják.

** (Kövér csütörtök helyett sovány mulatság.)
Mint a „Sürgöny" irja, a farsang után öt fiatal
ficzkót kisértek be a pesti megyeház börtönébe.
A törvényszék előtt azt felelték: hogy „kövér
csütörtök" napját akarták megülni, s ehhez valót
iparkodtak szerezni. Az ügyész megértvén a dol-
got, nehány „bőjtös csütörtököt" kért ellenük, s
most ezt ülik.

** (A miskolczi szinház igazgató-választ-
mánya) jelenti, hogy a miskolczi szinház a jövő
1865—66-ik évi téli szinidényre, vagyis 1865-ik
évi oktober I-ső napjától 1866-ik évi virágvasár-
napig egy jól szervezett s ismert jó hitelű dráma,
népszínmű- s operetté-társulat részére bérbe kia-
dandó, minek folytán a vállalkozni kívánó szín-
igazgatók felhivatnak, miszerint idevonatkozó
ajánlataikat, személyzetük névsorának bemutatása
mellett, e f. évi julius hó I-ső napjáig Szattmári
Pálnak, a szinházi igazg. választmány másodel-
nökének nyújtsák be.

** (Közegészségi állapotok.) A hivatalos or-
vosi jelentés szerint a hagymáz a mult hétén csak
kevéssé apadt s a közkórházban még mindig 167
ily beteget kezeltek, mely számból 33 fölgyógyult,
nyolcz pedig meghalt. Az összes betegek száma a
kórházban márcz. 24-dikén 793-ra ment. A mult
február hóban Pesten 537 gyermek született;
13-al több fiu, mint leány. Meghalt összesen 509,
ezek közöl 280 fi- és 229 nő-nemü. Házasult
271 pár. .
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Melléklet a Vasánapi Djság 14-ik számához 1865.
•* (Kolozsvár adója.) Mint irják, Kolozsvár

számadásai ez évre 72 ezer ft. hátralékot mutat-
nak, miután kiadásai tetemesek. Csupán egyenes
adóczim alatt fizet a város ez évben 100,000 frtot
különböző czimek alatt, indirect adóban 300,000
ftot; következőleg a most 20,000 lelket számláló
Kolozsvártt, még a szopó gyermekeket is ide értve,
esik egy lélekre, kerekszámmal 20 ft.

** (Vidéki szinészet.) Miskolczról, márcz.
28-ról irják lapunknak : „Latabár Endre szinigaz-
gató, és közbirtokos társunk, a napokban itteni
fekvőségeiben széttekintendő, köztünk mulatván,
azon szándékáról értesitett, hogy husvét tájban
társulatával városunkat fogja meglátogatni; igy
alkalmunk leend egy országszerte ismert jó társu-
lattól a hires „ördög piluláit" is megláthatni. —
Ugyanő az okt. 1-én megnyitandó debreczeni
állandó szinház igazgatóságáért is pályázik. A t.
elöljáróság, mely ez ügyben legközelebb dönteni
fog, bizonyára figyelembe fogja venni, hogy a
nagy feladat sikeres megoldását oly egyéntől
remélheit leginkább, ki a szini pályán maga is hosz-
szuévsort töltve, a szinészet köréhez tartozó ügye-
ket és egyéneket ezerszere? változatosságukban
minden oldalról gyakorlatilag is ismeri, s mint vál-
lalkozó, elegendő anyagi és szellemi biztositékot
nyujthat. íly szempontból pályázata aligha marad
eredménytelen.

** (Névmagyaritások.) Felsőbb engedély mel-
lett Holzbauer Rezső pesti lakos „Erdöfi"-re, —
Schwester József pesti lakos „Vérei"-re, — Krausz
Ágoston görgetegi tanitó „Füzesy"-re, — Weisz
Dániel rimaszombati fényképész pedig „Melai"-r&
változtatták vezetékneveiket.

** Gyilkosság.) Villányban egy oda való la-
kos, saját nejét fejszével agyonütötte. Az elköve-
tett gyilkosság után vizbe akarta magát ölni, de
kimentetvén, Pécsre a megyei törvényszék elé
vitték be. Mint mondják, családi bajok miatt ve-
temedett e gyikosságra.

** (Halálozás.) Gróf Batthyány Iván, a mult
hó 26-ikán Bécsben meghalt, életének 83-ik évé-
ben. A most élő herczeg halála után ő lett volna
a Batthyány családból a herczegi czim és a mn-
jorátusi javak örököse, de minthogy fiutód nélkül
hunyt el, ezek majd a folyvást Londonban lakó gr.
Batthyány Gusztávra fognak szállani, ki Magyar-
országban fekvő birtokait már mind eladta.

Nemzeti szinház.
Péntek, márcz. 24. Először: „Stuart Mária

Skóthonban." Eredeti korrajz 4 szakaszban. Irta
Zichy Antal.

Szombat, márcz. 25. Az ünnep miatt a szin-
ház zárva volt.

Vasárnap, márcz. 26. Az erdélyi szükölködők
javára „Nagy műkedvelői előadás" három sza-
kaszban, de :i mely müvészi előadásnak is joggal
lett volna nevezhető. Először egy kis franczia
vígjátékot ad tik „Föltálta!" czimmel, Szetkirályi
Albert által 1'. rditva. A darabban közreműköd-
tek: Gyürky Ábrahámné és gr. Zichy Nándorné,
gr. Károlyi István, gr. Nádasdy Ferencz s Szent
királyi Albert. A második szakasz Szük Róza
gordonkajátéka Dubez hárfakisérete mellett, s
Folz müvészi fuvolaművész előadása képezte, ki
hangszerén közelragadtatás mellett önmagát ki-
sérte. A harmadik szakaszban b. Vay Lénárd he-
gedült s Carina énekelt Báthory Máriából egy
magyaros áriát. Az egészet két képlet zárta be,
melyek közöl az elsőt Barabás képe után „A
meny megérkezése," a másikat „Tasso" képezte,
kit gr. Zichy Nándor személyesített. Az előadás az
emlitett jótékony czélra mintegy 4000 forintot
jövedelmezett.

Hétfő, márcz. 27. „Stuart Mária Skothon-
ban." Eredeti korrajz 4 szakasztban; Zichy An-
taltól.

Kedd, márcz. 28. „Faust." Opera 5 felv. Ze-
néjét szerzette Gounod. Hofbauer Zsófia utolsó
föllépte.

Szerda, márcz. 29. „A szerelmes ördög." Bal-
let 4 felvonásban. Rotter Irma utolsó föllépte.

Csütörtök, márcz. 30. „Alvajáró." Opera 3
felv. Belinitől. N.-Huber Ida utolsó föllépte.

Mint látjuk, e héten három kedvelt művész-
nőjétől vált meg a nemzeti szinház, kiknek mind-
egyike nemzeti intézetünknek díszére vált, s a
közönség osztatlan tetszésével oly méltán találko-
zott. A közrészvét nem késett tapsban és koszo-
rúkban nyilatkozni, jeléül, hogy a távozó művész-
nők a legkedvesebb emléket hagyják maguk után.
Azon hézag, mely ez első rangu művésznők meg-
válása által, különösen most is gyenge lábon álló
nemzeti operánkon támad, nagyon érezhető lesz,
különösen ha, a mint halljuk, gyenge kezdőkkel
akarják a pusztán hagyott tért betölteni. E hirnek
tettel megczáfolását az igazgatóságtól ugy a kö-
zönség műigényei, mint a nemzeti szinház tekin-
télye, egyformán megkívánják.

Nyilt tér. *)
A Pesti Napló 1865. márcz. 12-ki számában

olvassuk: „Elet-ital" tárgyában. Tekintetes Num-
vári Werther Frigyes urnak tisztelettel Budán
saját gyárában.

Különösen tisztelt tekintetes ur !

Tekintetes ur által föltalált „Élet-ital" hasz-
nos hatásáról részint a lapok, részint magán uton
értesülvén, azt lázas betegségek, étvágy-hiány s
álmatlansági bajok elűzése tekintetéből ugy mi
tisztelettel alólirottak, valamint több községi la-
kos társaink a jelen változó időjárás tartama alatt
használtuk s jelenleg is használjuk.

Minthogy pedig e szert a fenti bajok elűzése
tekintetéből hathatósan alkalmazhatónak tapasz-
taltuk s annak gyors és biztos hatásáról meggyő-
ződve vagyunk, ugyanazért nem mulaszthatjuk el,
tekintetes ur, mint a jelen szer feltalálójának
őszinte tiszteletünk mellett, ugy magunk, vala-
mint az ez itallal élt községi lakos társaink nevé-
ben is köszönetünket és nagyrabecsülésünket je-
len soraink által nyilvánítani. — Kösd, 1865.
febr. 15. — Hazafias üdvözlettel maradván tekin-
tetes urnak alázatos szolgái: Balogh János, Köz-
ségi jegyző. Lénárt András, biró.

Az „Elet-ital" fentmondott jeles hatását én
is saját tapasztalatomból észlelvén, Kösd község
lakóinak köszönet-nyilvánításához a magamét én
is örömmel csatolom. — Szabó Károly, nógrád-
megyei kerületi esküdt.

Orvosi bizonyítványok használati utasítá-
sokkal együtt, a palaczkokhoz ingyért adatnak,
— s ebbeli megrendeléseket elfogad: Numvári
"Werther Frigyes cs. kir. kizár. szab. Élet-ital
gyára Budán.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

Szerkesztői mondanivaló.
76L5. Ozdi-gyár. Nagyon örvendünk az ujratalálko-

zásnak s megvalljuk, hogy az ily ,,Tallérosy Zebulonok"-
ban nagy gyönyörüséget találunk. Az 1849-iki vendégsze-
retet emléke felejthetlen marad. A kép s leírás igen jó lesz
annak idejében. A további szives közremüködést pedig ki-

kérjük. A padláson talált, i égi „Mulattságos versek" igen
érdekes kuriózum ; kár hogy közzétenni nem lehet.

7616. Zombor. R. I. Ohsjtását teljesiteni fogjuk. Bár
mielőbb tehetnök.

7617. Tavasa felé. Igy kezdődik: '-,
Tavasz fi lé, tavasz felé! . . . •
A lelkem is örül belé;
Azt hirdeti a napsugár,
Azt a vigan zengő madár ! i l

Azt bizony, 8 foknyi hideget márczius 30-án! Valóságos
csúfolódás most az ily tavaszi versezet. Van azonban még
más baja is. Még a 10 fokos hideg is jobban esik, mint
versben az íly szavak : „mennyüdvmosoly — . . . b u s tél
hónán, — tavaszkorány — — örömhajnal." stb.

7618. Hidvég. L. M. Minden félreértés elhárítás*
végett ki kell jelentenünk, hogy a czikk kiadását csak a
jelen körülmények között nem tartjuk alkalmasnak. Más-
különben nem sok kifogásunk van ellene.

7619. Satyra cs való. Nem emlékezünk rá. A „Nép-
dalokat" olvastuk, de ezek sem kötötték le figyelmünket.
— A hiányzó tavalyi számok jegyzékét tessék megirni
lehet, hogy még megküldheti a kiadó-hivatal.

7620. Miskolcz. G. M. Sajnáljuk, hogy még határo-
zott hirrel nem szolgálhatunk, de minden jót reménylünk.
A sok jó ajánlat mellett a mienk csaknem feleslegesnek
látszik.

7621. Bnda. Sz. F. íly magyarázat a legmeglepőbb
legkellemetlenebb volt ránk nézve. Nem értjük a „személy
iránti kedvetlenséget." Szavainkat sem nem magyarázzuk,
sem nem módosítjuk az előtt, a ki a kérdéses újdonságban
a tulajdonképeni élt nem akarja felismerni. Kérjük ezt ujra
tekintetbe venni. Xem az „elsőségről" van ott szó, hanem
egy hazánkfia helyzete tragikomikumáról. Még sem — sat
sapienti?

r r

SAKKJATEK.
274-ik sz. feladv. — Knorre Viktortól

(Nikolajewben).
Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

Világos. A) Sötét.
1 Kdö-eő
2. Vh4—f4f Keö-dö
3. c3—c4f Ffl—c4:
4. Vf4—föf

A 269-dik számu feladvány megfejtése.
(Minkwitz Jánostól Lipcsében.)

Világos. Sötét.
1. Bh7-e7 Ffl-d8A)
2. c3-c4f Fd3-c4:
3. Vh4—d4f He6—d4:
4. e3 — e4Jmat

Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fülöp József.
— Nagyváradon : Pál Rezső. — Miskolczon: Czenthe
József. — Szalacson : Zsigó Endre. — P.-Orsb'n:
S. Gy. — Hátszegen (Erdélyben i: Fischer Henrik. —
Hevesen: Tilkovszky F. - Táhján: Ií. Nagy Lajos. —
Pesten: A pesti sakk-kör.

Rövid értesítések. Verböcz. N. I. F. A sakk-könyvet
az ön által ismert magán uton már elöbb utnakinditottuk.
Fogadja üdvözlésünket! — Miskolcz. Cz. J . Az ujabb kül-
deményt is köszönettel vettük; a birálat nem fog soká
késni, s a melyek beválnak, használni fogjuk. — Veszprém.
F. J. A szives üdvözlést köszönettel viszonozzuk.
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TARTALOM.
Rajkovics Péter (arczkép). F. Gy. — Tündérleány.

Komáromi Kálmán. — Simontornya szerepe a kurucz világ-
ban. Thaly Kálmán.— A londoni uj Themze-kőpart(képpel)
— A pesti hordár. IV. Fövárosi kép. — A pesti állatkert
terve (rajzzal). Kriesch J. — A szemek ápolása. — R e n d -
kivüliségek az emberi nemnél (folytatás). — J± Csörsz
árka. IV. Kadimeczky M. — Egy okmány I I . R á k o c z y
ierencz idejéből. Frei-.ska Lajos. — Egyveleg. —Tárház-
Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola — I p a r gaz-
daság, kereskedés.- Közintézetek, egyletek.-Balesetek,
elemi csapások, — Mi ujság? — Nemzeti szinház - Nyilt
tér. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkiáték. — Heti
naptár. J

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-ntezn 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

mm\

Mr Ilf

pénzváltó-Irodája
a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

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

sorsjegy-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/i évenkint, — € . 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 ft. '/« évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek fi ft. l/t évenkint. JPP~ Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.

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

l»1860. sorsjegyrei ft. 80 kr. havonkint, - G. 10 személy 10 darab '/i 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — 9^"* Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr , F. G.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.

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

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

Alakitok továbbá kivánatra mindennemü zárt-tarsulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.
Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:

Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.
40 fttól 100 ftig, „ „ 8 ft.

100 fttól 200 ftig, „ „ 12 ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 25 ft.

^ ~ A legmélUnyosb föltételek mellett 10, 16, 20, 25 havi, vagy '/* évenkinti'
részlet-fizetések is eszközölhetok.

ígérvények dijai:
Egy darab Credit, huzá3 április 1-én, és egy darab 1864-i, huzás április 15-én,

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

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 : 1 Credit-, 1 Como-,
1 Keglevich-sorsjegy. — 0 forint : 1 1864-iki luÖ t'tos, 1 Waldstein-, 1 Windischgrátz-,
1 Kee-levieh-sorsiegv. —10 forint : 1 Credit-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-, 1 Rudolf-,

1 Rudolf-sorsjegy. — 25 forint": 1 1860-iki 500 ftos, 1 1860-iki 100 ftos, 1 trieszti,
1 Pálffy-sorsjegy. — 30 forint : 1 1839-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki SO ftO3,
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, foltételek alatt eszközölhetok.
3&~ Bevásárlása és eladása mindennemü értékpapíroknak és pénzne-

meknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
megbízások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pon-
tosan teljesítetnek. 692(30-52)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
8 szükségleteik fedezése végett ideje órán hozzám fordulhatnak.

Uj korszerű irodalmi

vállalat minden rangu magyar olvasó számára!

| V Elöfizetési fölhívás ~^|g

REGÉLŐ
czimü,

nagy, értékes mümellékletekkel
megjelenő regény-folyóiratra.

mely minden hóban kétszer, 15-én és 30-án, jelenik meg.
Elsö száma márczius 15-én adatott ki. — Mindegyik szám 4 legnagyobb alaku ívböl»

8-rétben, 2 hasábos lapokon, és azonkivül egy borítékból álland.

Elöfizetési ár postán küldve, vagy Budapesten házhoz
hordatva:

Itlárcziustol kezdve deczember végeig (tiz hónap) 5 ft.
Márcziustúl kezdve junius végeig (négy hónap) . 2 ft.

Gyüjtőknek minden egyszerre előfizetett tiz példány után egy tisztelet-
példánynyal, ugy mint az illető képes melléklettel is szolgálunk. — Az elöfizetési
pénzeket bérinentcsen kérjük az alulirt kiadó-hivatalhoz (Pesten, egyetem-
utcza 4. sz.) intézni. , , » , / i . w 1 • * 1

pest, márcziusban 1865. A „Regélő*4 kiadó-hivatala.„

LANG M.
pesten, nagy-hidutcza 2-ik szám alatt, Szina-félc ház,

az „angol királynő" szálloda mellett,

•janija nagyban s kicsinyben a legjutányosb árak mellett gyönyörü, gazdag választéku

belföldi, sz<*sz és angol

POKCZELLAN és YVEDGEWOOl),
asztali-, thea-, kávé- és gyümölcs-teritekeit, pipere- cs

mosdó-edényeit, fényüzési czikkeit,
s az átalinosan kedvelt

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

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

Alulirt tisztelettel értesiti a t. cz. közönséget, hogy a 15 év óta
a nagy-hidutczában fennállott

a kigyó-utcza 7-ik sz. a. házba
(a ,,kigyóu-gyógyszertár tőszomszédságába)

tette át.

1050 (2—3)
BEREGSZÁSZY,

zongora gyámok.

IXS^ Elöfizetési fölhívás
második félévi folyamára a legelterjedcttebb s legolcsóbb magyar

néplapnak, mely ily czim alatt:

a magyar nép mulatva oktató barátja
havonkint kétszer, minden hó 1-én és 15-én jelenik meg, két-két ivnyi

közhasznu, tanulságos és mulattató tartalommal, közbeszőtt

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

és husvét táján!

WELÖFIZETÉSI
Félévre (áprilistól fogva szeptember végeig) Csak 1 forint.

Egész évre 2 forint.
Az elöfizetési pénzek ily czimzetü levelekben küldendők: A „Képes Ujság"

Itiadó-hivntalahoz Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a )
Gyüjtőknek minden 10 előfizetett példányra egy ingyenpéldány jár.
Fest, márcziusban 1865.

A „Képes Ujság" kiadó-hivatala.
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•Éti*

Pesten, a Drniasoron, kis hid-utcza szögletén, az „angol királynő" czimü szállodában

„A VETÖHEZ",
ajánlja nagy raktárát mindennemü gazdasági magvakból, ugymint: lóhere- és takariuáiiyfű-inagvakat stb.,
valódi hollandi és franczia konyha-, kerti és főzelék-magvakat; fa-, juhar-, egér-, nyir-, veresfeny«-
luczfenyö-, erdei fenyő-, akácz- és eperfn-magvakat stb., több száz taju legszebb virágmagvakat, ezek
közt a valódi kitünő erfürti ibolyákat, őszi rózsákat stb., valódi haarletni virághagymákat, legszebb
györgyikéket. Ezeken kivül folyvást kaphatók: növény-földek, kuba-hárshéjak és franczia folyékony

mézgák (faviaszk) jutányos árakon. 1020 (3—3)
Árjegyzék ingyen $ zo lg ál ta tik.
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben
OVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasít

ványaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyei
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : ll ORV az Általam készítet
Seidlifzporok minden egyes sWatulai, valamint az adatuk papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva

Ára t%y bepecsételi eredeti katiilyának 1 ft. 25 kr. Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult, gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek közöt

tagadhatatlanul az első helyet foglaljak el; — mint azt, sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került, s kezeinkné
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok roiízfttt szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél
továbbá : görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnal, idegesség okozta főfájásnál, vérlódulásnál, rsúzos los faj du
lomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósl
gyógyhatást eredményezlek. — Az ez ért •lembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről
kik, miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, éi ebben rongált egészségöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, meze:
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sót gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly fgvének 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.

A főraktár létezik :

P~£TCHPT?1\T JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt
( STEINBACH JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvéglal Bergen városból való valódiDorsch-májhalzsirolaj Is.
Ara egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
eiőtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-íaj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö (olyadek egészen épen és ««»» állapotban vnn, miként HE közvetlenül a
természet által nynjtatott. • E valódi Donsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer

ó b j b
y g p

yj valódi Donsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tudó-bajokban, tcrophulus és rachitis, köszvény cs csúz, Idült bőrkiütés, t.zemgyuladas, ideg- és több más
bajokban alkalmaztalak. % | A l I 4 gyógyszerész Bécsben,

792(25-50) Ü l U L i l * / ! . . , „zum Storch",Tuchlauben.

tudor,
szem- és föl-orvos,

tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Ren-
delesi órai a• Józ8ef-téri 11-ik számu
Grossz-házban, minden hétköznapon
délelött l l óratói 12-Íg, és délutáni
2 órától 4-ig. - Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 1018(4-6)

Fontos mezei-gazdák és épitési vállalkozók számára!

Van szerencsénk ezennel tisztelettel jelenteni, hogy túzmentes

liali'iil-iisjiliall-liíi/Ji'lő-iii'iiH'/ciiik
főraktárát, mely már Magyarországban könnyü, tartós és ölcsó háztetózó anyagnak
ismertetett el, - házak, csűrök, félszerek stb. tetózésére - a cs. kir. osztrák birodalom

összes területeire nézve

CHRIST. PÜRNER urra
ruháztuk át Pesten, 3 korona-uteza «3-ik szám alatt, hol is minden megkivántatd
tudakozásokra kellő válasz adatik, s a megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
992 ( 5 - io) Anderson D. és fla u«lfastb

Legujabb és
ismét tetemes pénznyereményekkel

megbővitett

2 millió331,700 inaiKás

nagy pénznyeremény
SORSHUZÁS,

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

kormánya által biztositva van.
1 eredeti állam-sorsjegy ára S'/» ft.
3 fél „ „ 37t „
4 ncsyed „ „ 31/, „
8 nyolezad „ „ 31/1 „

19,600 nyeremény közt következő
főnyeremények találtatnak, ugymint:
200,000,100,000, 50,000, 30,000,
20,000, 15,000, 7-szer 10,000, 2-er
8000, 2-szer 0000, 4-er 5000, 3-or
4uOO, 18-szor 3000, 50 szer 2000,
6-szor 1500, 6-szor 1200, 106-szor
1000, 106-szor 500, 106-szor 300,
106-szor 200, 8920-szor 92 stb. márka.

A huzás kezdete ápril 5 én.
A messze távolban ismert s átalánosan

kedvelt üzlet jeligém alatt
„ I s t e n á l d á s a C o h n - u á l "

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

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

Láz. Sams. Colin,
Banquier in Hamburg.

C$. k. si. tiszavidéki vasat.
•••i
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HIRDETMÉNY
A legközelebbi debreczeni országos vásár

alatt 1865. évi április 10-étól bezárólag
30-áig a jelenleg Czegléd és Debreczen
között közlekedő rendes személyvonatokon
kivül naponkint még egy második vegyes
vonat í'og közlekedni oly módon, hogy a
Debreczenbe menendő este 8 óra 24 percz-
kor Czeglédről; a Pest felé menendó pedig
este 10 óra 29 perczkor Debreczenböl
induland el.

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

Az i

Hirdetmény.
Szlavóniai Pozsegavármegyében egy föld-

birtok eladandó, két darabból áll 21 '/i hold-
nyi területtel: ház, 2 istálló, kert, 1 holdnyi
szilvás, mely tavai 40 mérő szilvát termett;
8 hold jó rét, lCl/>hold első osztályu szántó-
föld, mind élő kerítésben, mely már fával is
szolgál, és 6 kapás szoló, mind ez 1500 lton
iladó.

Ismét '/' órányira Pakrácztól a hires
Lipiki JódfUrdőnek tőszomszédságában 3'/i
joldnyi gyümölcsös kert, tóval, szigettel
és kéj-kahbával (kioszk) a jutalmas épitke-
lésre igen czélszerü, — ez 700 fton eladó.

A két birtok mellett fog e tavaszon a kö-
lépponti horvát vasut épittetni; a birtok

azonnal átadható. Bérmentes levelek inté-
~endök:T. cz. J - c Mária asszonysághoz
^akráczon, a patikában. 1048(2 — 2)

Gyökerei s sima legjobb fajta vörös és fehér

szőlővesszők
blyvást kaphatók. 100 darába gyökeresnek

ft., 100 darab a sima vesszőnek 40 kr. a. é.

1014 (6-6)
Sir Antal,

bortermeaztó Egerben.
* •
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PIRNITZER TESTVÉREK

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

1. Mindennemü 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. Mindennemü 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 kihuzott sorsjegyek leszámíto-
lásával.

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

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

4 % ft. havonkint: 1 Windischgrátz-, 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,Pálffy-,Waldstein-,Windischgratz-,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 elsö 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 kinálkoznak, hogy hosszabb idö 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 SO 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. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kívánatra
különnemu sorsjegyeket-állitunk 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 kombinntiók,»általiink is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérdé-
zésködésre gyors kivitel biztosittatik.

ÍGÉRVÉNYEK
és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók,

l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásantíl 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)

mindennemü sorsjegyekre
Az 1864-ik évi deczember

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési prograramok ingyért szolgáltatnak ki.

Elöfizetési fölhívás "*3t^

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

április—juniusi évnegyedi s április—deczemberi háromnegyedévi folyamára.

(a Vasárnapi Ujság és Pol i t ikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)
Évnegyedre, azaz: április—juniusra mind a két lapra
Évnegyedre, azaz: április—juniusra csupán a Vasárnapi Újságra
Évnegyedre, azaz: április—juniusra csupán a Politikai Újdonságokra . . .
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

A pénies levelek bérmentes küldése kéretik. "~*1

2 ft. 50 kr.
1„ 50 „
1 „ 5<' »
7„ 50 „
4„ 50 „
4„ 50 „

A Vasárnapi Ujság cs Politikai IJjionságok kiadó-hivatala.
. , • . (Pesten, egyetem-uteza 4-ík szám.)

A Val^fnani Ujság f. c. Január -márcziusi teljes számu példányai folyvást kaphatók.
Megrendelési ár 1. forint 50 krajczár.

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

Tizenkettedik évfolyam.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl 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 :
Otto 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 müködő 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 müködése 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 szellemü, tiszta jellemű
zászlótartóra mind a szellemi, mind
az anyagi téren. S Pesty Frigyes,
sok akadálylyal szerencsésen meg-
küzdve, épen e legmostohább kor-
szakban, 1858-ban alapitott 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 állásu 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 mult
évig üdvösen müködött. 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 müködésére,
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; azonkivül dolgozott még
más bel- és külföldi német lapokba is, hol
mindenkor a magyar kultúrái s nemzetgazda-

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

1858-ban inditotta 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 vivni; 1861-ben
lemondván a lap szerkesztéséről, ez rövid idő
mulva más kezek között egészen megszünt.

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 országgyülésnek.

1862-ben a kereskedelmi kamara
megbizásából 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
Értesitöben, de külön nyomatva is
megjelent. Azóta jelent meg töle:
„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 elöször helye-
sen földolgozott tárgy iránt. Buvárlatai
öregbítése végett a helytartósághoz folya-
modott, a honnan legujabban az ügy a in.
tud. akadémia elé került.

Resty egyik főmunkája Temesvár városá-
nak és Temesmegy ének kimeritő monogra-

15-ik szám.

Pest, aprilis 9-én 1865.


