
** (Magyar hamvak Konstantinápolyban.)
Jelenleg a török fővárosban tartózkodó hazánkfia,
dr. Oroszhegyi Józsa néhány magyar sírról tesz
említést, melyek annál több érdekkel birnak, mert
korunkban még többek által ismert, s csak a
gyász emlékű közelmúltban kibujdosott hazafiak
hamvait takarják. A kis magyar temetőben, —
úgymond, — a falmelletti első sírkőbe e szavak
vannak vésve : „Megállj magyar, e kopár halom-
nál, s emlékezz honodra, a hontalan sirhantjánál."
E sirba Szabó József van temetve; meghalt 1859-
ben. — Mellette pihennek Wesselényi József
hamvai; meghalt 1858-ban. A harmadik sírban
fekszik Rákóczy fejedelem házi orvosa dr. Jaco-
bus Láng de Langenthal, meghalt 1725-ben. —
Ugyané mellett magas talajú márvány sirmeder
Rákóczy József hamvait jelöli, e sirban azonban más
pihen. — Az ötödik sirkő Csernatoni Cseh Imre
emlékét jelöli, a ki meghalt 1852-ben. A hatodik
sirban nyugszik Kovács János, meghalt 1862-ben.
Fölöttük legyen csendes a sírnak éjszakája!

*" (Rablási kísérlet.) Néhány betyárnak hihe-
tőleg puskaporra lévén szüksége, az eszéki vártól
háromnegyed óra járásra fekvő puskaporos tor-
nyot megtámadták, de csak a puskaporszagot kos-
tolták meg, mert az őr bátor ellenállása következ-
tében megfutottak. Azóta a lőportorony nagyobb
őrizet alatt áll.

** (Négy huszár kivégeztetése.) Még ez év
első havában négy Sctilick-huszár kirabolt s
meggyilkolt egy kereskedőt, nejével és sógorné-
jával együtt. Ezeken e hó 15-kén hajtották végre
a reájok mondott halálitéletet. Mind a négy ma-
gyarországi volt; bátran léptek a bitó alá, s vég-
órájokban Magyarországtól búcsúztak el.

** (A „Luther éit kora" czimü regényre) az
előfizotési határidőt november 15-ig meghosszab-
bitják.

•* (Névmagyaritás.) Spatina János helytartó-
tanácsi fogalmazó, vezetéknevét felsőbb engedély
folytán „Somkuti"-rt\. változtatta.

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

— Farkas László 114 éves agg számára :
Pestről S. Sándor által 1 ft. 10 kr. (Az egyes ada-
kozók : Sipos Soma 20 kr. Ajánlva 30 kr. Bakos
Béla 10 kr.;

— Ae alföldi szükb'lkódök számára : Batta-
széki Farkashegyről G. J . urnái tartott szüreti
ebéd alkalmával a házigazda indítványára össze-
gyűlt 8 ft. 20 kr. — Moldvaországból Jasszyból
Oláh Gyula gyógyszerész által többen 51 db cs.
arany (értéke ez idő ezerint 272 ft. 34 kr.) E
nemes adakozást illetőleg lásd a fentebb közlött
jasszy-i levelet, hol az egyes adakozók nevei is
fól vannak jegyezve.

Nemzeti színház.
Péntek, okt. 16. „Szécsi Mária," vagy „Mu-

rány vár ostroma" Eredeti népszínmű dalokkal.
Irta Szigeti J. — Szigetinek e legújabb műve
nem áll ugyan oly magas fokon az irodalomban,
mint azt róla előre hirdették : de ügyes szer-
kezetű darabbal s egy pár jó eredeti alakkal gaz-
dagította a színpadot. Tárgyát Murány várának
Gyöngyösi, Kisfaludy K. és Arany által megéne-
kelt védelme képezi. Az előadás sikerült, s külö-
nösen Szigeti és Szatmári eleven játéka hozta
mozgásba a kedélyeket. A harmadik felvonásba
egy gyönyörű románcz van szőve, mely szerző-
jének, Erkelnek szép nevéhez méltó.

Szombat, okt. 17. „A házasság rokkantjai"
Vigj. 3 felv. Francziából ford. Fele'ki.

Vasárnap, okt. 18. „Faust." Opera 5 felv.
Zen. szerz. Gounod. A színház zsúfolásig tömve
volt.

Hétfő, okt. 19. ,,Szécsi Mária," vagy „Mu-
rányvár ostroma." Szinmű 3 felv. Irta Szigeti J .
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Kedd, okt. 20. „Ernani." Opera 4 felv. Zen.
szerzetté Verdi. Elvirát Voggenhuber R. Vilma,
Ernanit Ceresa személyesítette.

. Szerda, okt. 21. „Házasság XV-ik Lajos
alatt." Vigj. 5 felv. Dumas S. után forditotta
Egressy B.

Csütörtök, okt. 22. „Norma" Opera 2 felv.
Irta Romani. Zenéjét szerz. Bellini.

Budai népszínház.
Október 16. „Páholy az operaházban." Fran-

czia vigj. 1 felv. Forditotta Tarnai. Ezt követte :
„A dajka." Operetté 1 felv. Zenéjét irta Offen-
bacb.

Október 17. „A kofák." Operetté 1 felv. Of-
fenbachtól. Ezt követte : „A brazíliai." Tréfajá-
ték 1 felv.

Október 18. és 19. „Dunanan apó és fia uta-
zása." Operetté 3 felv. Offenbachtól.

Október 20. „A brazíliai." Tréfajáték 1 felv.
Forditotta T. P. — Ezt követte : „A nevelő."
vigj. 2 szakaszban.

Október 21. „Angolosan." Vigj. 2 felv. és a
„Peleskei nótárius." második és utolsó felvonása.

Október 22. „III. Richárd" ötödik felvoná-
sából a szellemek jelenése. Ezt megelőzte „A
molnárok" vagy „találkozás a létrán." Tréfás né-
majáték 1 felv.

Az előadásokat minden este a „szettemalakok
mutatványa" rekesztette be.

SAKKJÁTÉK.
200-dik sz. feladv. — Z a g y v a I m r é t ő l

(Debreczenben).
Sutét.

i b c d e f g b
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 195-dik számú feladvány megfejtése.
Világos. Sötét.

1, V a 4 — a 7 : . . . . c 6 — c 5 (legjobb)
2. V a 7 — a 2 b 3 — a 2 :
8. B b 8 — b 2 tetszés szerint.
4. B b 2 - f 2 f mat.

Helyesen (ejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. — Debreczen-
ben : Sperber F. — Nagy-Kikindán : Wolsinger Izidor
(az elóbbenit is). — Al94-et megfejtettek még : Szegeden:
Molnár Gábor és Tályán : H. N. Lajos.

Szerkesztői mondanivaló.
6786. Szabadka. S. J. Szívesen vettük a tudósítást'

s némi hasznát talán még fogjuk vehetni. De kérjük szé-
pen, szokjunk már egyszer kissé életrevalóbb, gyorsabb
eljáráshoz. Mert az mégis rettenetes ázsiai tempó, oly ese-
ményről, mely augusztus közepén történt, október 20-án

tudósítani egy szerkesztőt! Ha valahol, bizonyosan itt ti
áll az, hogy : „bis dat, qui cito dat."

6787. Pásztó. M. B. A „Martinuzzi" czimü színműről
nincs tudomásunk. Bizonyosan mondhatjuk, hogy nyomta-
tásban nem jelent meg.

6788. Nagy-Banya. O. B. Csak a mutatványul bekül-
dendő képek látása után szólhatunk az ajánlathoz. Remél-
jük, hogy a kölcsönös megegyezés nem lesz lehetetlen.
Különben pedig nincs ok a sietésre, miután egyelőre más
müvek vannak munkában.

6789. Szeged. Sz. L. Mai számunk tanúsítja, hogy a
küldemény megjött. Az előbbi azért késett, mert akkor
más hasontárgyuakkal jött összeütközésbe. De ez akadály
most már megszűnt. A levél végpontjában kifejezett vágy
a mi óhajtásunkkal is találkozik, tehát — ott leszünk I

6790. H.-M.-Vásárhely. F. I. A jövő hónap elején
örömest teljesítjük ön óhajtását.

6791. jasszy. O.Gy. Nagy örömmel vettük önök fele-
baráti nemes megemlékezését a szükölködőkről. Az ég
jutalmazza meg ezerszeresen! '* ''_^>

6792. Baja. D. P. Virág Benedek levelét kérjük; hisz-
szük, hogy az is fog birni némi történetirodalmi érdekkel.
Kazinczy Ferentz levelének eredetijét ön nevében átad-
tuk a Kisfaludy-társaság levéltárának, hol illendő helyet
fognak találni számára.

6793. Pest. K. A. Alig hisszük, hogy az ajánlott régi
levelek még kiadatlan, ismeretlen okmányok volnának. Mi
csak az utóbbi esetben vehetnök tekintetbe.

6794. M. Bánd. Sz. Á. Örömmel látjuk önt ismét so-
raink közt. A küldemények becsesek, s ha az illető arczké-
pet megkaphatjuk, (a mire nézve intézkedni fogunk), ak-
kor kétszeres érdekkel birand a derék életrajz. Egyéb-
iránt ajánlatainak valósulását várva várjuk. .--J

6795. Ki nem adható müvek. Hattyú-dalok. — Az
oszlop és hajó. — Távolból. — Az M—i temetőben. —
Padlewski. — Gyönyörű őszi fény. — Kezemben a lant. —
Népdalok. I. Bánatvirág. II. Szabad a madárnak.

1804-dik évi naptárak.
Épen most jelentek meg Heckenast Gnsztáv könyvkiadd-
hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt, as
1864-ik évre szóló következő naptárak, melyek Magyar-
és Erdélyországban minden könyvárus- és könyvkötőnél

is kaphatók, úgymint:
Kakas Márton huinurisztikus naptára. Hatodik évfo-

lyam. Számos élezés képpel. Csinos borítékba fúrve,
Ára 80 kr.

István bácsi naptára. Kilenczedik évfolyam. Szerkeszti
Majer I s tván. Képekkel, szines boitékba fűzve.
Ára 50 kr.

Lidércz-naptar. Harmadik évfolyam. Képekkel. Tartal-
mát képezik : rémtörténetek, lélekjelenések,bűnesetekv
csodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és uti»
kalandok stb. Tarka és szépen kifestett borítékba fűzve.
Ára 60 kr.

A magyar nép naptára. Szerkeszté T a t á r P é t e r
4-rét. Képekkel és tarka borítékkal (Olcsó szép naptár).

Paprika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkeszté
T a t á r Péter. Csinos borítékba fűzve (a legolcsóbb
naptár).

VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságok
október—decemberi évnegyedes folyamára

ezennel uj előfizetés nyittatik.
Előfizetési föltételek:

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postán
küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Évnegyedre (október—december) 2 ft. 50 kr.
Csupán Vasárnapi Újság:

Évnegyedre (október—december) 1 ft. 50 kr.
Csupán Politikai Újdonságok:

Évnegyedre (október—december) 1 ft. 50 kr.
C3f" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-

telet-példánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes
küldése kéretik.

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

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

NAPTÁR.^
Ho-

ós hetinap
Katholikns és Protestáns

naptár

25
26
27
28
29
80
31

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

Október
D22 Krizán thus
Dömötör vért.
Sabina szűz
Simon és Juda
Zenobius.Narcz.
Claudia szűz
Farkas püspök t

D 21 Krizsán
Dömötör v.
Sabina
Simon Juda
Nárczisz
Alfonz
Ref. ünnep

Görög-orosz
naptar

Okt, (ó)
13 V 21 Karpus
14 Nazar Gerg.
15 Luczius
16 Longinus
17 Oseás prof.
18 Lukács
19 Joel prof.

Izraeliták
naptára

© N a p -
kel I delel | nyűg.

<£ H o l d -

kel delel I nyűg.

Marches.
12
13
14
15
16
17
18 7. Sabb.

ó.

40 43
41 43
43143

ó. p.
5 54
5'52
5 50
5 49
4 47
4 45
4J44I

ó.
4
4 34

9
5 48
6'34
7 24
8 19

p-
0

51

43
35
26
15

ó.
4
6
7
8
9

10
11

© Tele hold 26-án, 7 óra 12 perez este.

TARTALOM.
Kantomé (arczkép). — Bánfi Dénesné. Fejes István.

— Egy lengyel történet. Jókai Mór. — A Tisza bölcsője
(képpel). P. Szathmáry Károly. — Mexikói élet (képpel).
Szeberényi J. — Az erdők befolyása az égaljra. Dr. B. L.
Levél Moldraországból. — Egyveleg. — Tárház : Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Budai
népszínház. — Sakkjáték — Szerkesztői mondanivaló. —
Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza l.sz.)

Tizedik évi folyam.44-ik szám.

Pest, november l-jén 1863.

Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Ujsajf és Politikai Újdonságok epjíiít : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft. - Csupán Vasárnapi Újság :
Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — (Vupan Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 3 ft.

Lapunk egyik czélja, oly honfiakat, kik a
nemzet bármelyik osztályához tartozva, ez
osztálynak díszére s becsületére váltak, meg-
ismertetni az olvasó közönséggel. A jelen
képes életrajz által hazánk iparos osztályá-
nak egyik kiváló diszét, a polgári, honfiúi
és íelebaráti erényekben gazdag férfiút, thar-
nói Kostyál Ádám pesti volt szabómestert
mutatjuk be.,

Kostyál Ádám született 1792-ikévifebr.
2-kán Trencsénmegye Alsó-Motesicz nevű
helységében, szegény nemes szülőktől. Szü-
lőhelyén iskola nem lévén, még csak isko-
lába sem járhatott, s igy irni és olvasni sem
tudott, minek nélkülözését az életben kese-
rűen tapasztalván, erősen feltette
magában, hogy mihelyt az ég
megsegíti, első gondja lesz, szülő-
helyén iskolát alapitani. Az ég
meghallgatta óhajtását, s midőn
ügyessége és szorgalma által neve
ismeretessé lett, s ennek folytán
vagyonosodni kezdett, első teen-
dője volt, fogadását megtartani.

Kostyál Ádám, a jó nevű
pesti szabómester ugyanis egy
tanitó számára Alsó-Motesiczon
30 hold földet vett, és iskolát
építtetett, nem különben a sze-
gény tanulók számára iskola-
könyv beszerzési alapról is gon-
doskodott, miáltal az iskola meg
lett alapitva. S midőn a derék
alapitó évek múlva szülőföldét
meglátogatá, az iskolás fiuk tani-
tójukkal s a falu elöljáróival zász-
lókkal jöttek eléje, s zajos tiszte-
lettel és szeretettel fogadták.

A mi szabó-mesterségét illeti,
bátran el lehet róla mondani,
hogy az ujabbkoru magyar vise-
let Kostyálnak köszönhető; a
régi széles galléru, szűk mellű és
keskeny vállu magyar öltönyök
helyett, ö egészen ujakat terem-
tett; kizárólag az ö érdeme a
mostani magyar polgári ruha
czélszerü k é s z í t é s e , mert az
előbbi kemény és kitömött mellű
volt, mi a viselést kényelmetlenné tévé. Ö
volt az első, ki a magyar díszruhákat ille-
tőleg egész a XIII-dik századtól kezdve ösz-
szeállitotta az ismert diszviseleteket egy
albumban, s ezekből tervezett uj, csupán
általa kezdett magyar díszruhákat a lehető
legjobb ízléssel; egyúttal a papi és katonai

K O S T Y Á L Á D Á M .

zott mindig. Erről a nemzeti szinház is tehet
igen szép tanúságot, mert annak keletkezte-
kor a ruhatárt, mi egyik főkellék és föhiány
volt, mintegy ö teremtette, mert a szinház
számára 20 segédével egy hónapon át min-
den dij nélkül dolgozott, sőt még a segédeket
is sajátjából fizette. Ujabb időkben a „Szi-
getvári vértanukban" Zrínyi öltönyét, mely
több száz forintba került, szintén ajándékul
adta a nemzeti színháznak, s egészen élte vé-
géig tántorithatlan vonzalommal viseltetvén
ez intézet iránt, a ruhatárt illetőleg mintuta-
sitó és tanácsadó folytonosan gyámolitá azt.

Midőn 1860-ban a magyar öltözet ismét
régi jogaiba lön visszahelyezve, veterán

szabómesterünk már nem bírt
ugyan saját üzlettel, hanem fia-
talabb pályatársainak a legszí-
vesebben osztogatott tanácsokat
a magyar ruha czélszerü készí-
tése iránt. Életének utolsó éveit
a világtól elvonulva, szegénység-
ben töltötte.

Végső napjai, ha nem voltak
is rózsaszínűek, de pályatársai el
nem hagyták, sőt szükségeit pó-
tolni eléggé igyekeztek. Az igaz,
hogy az egykor jómódú pesti sza-
bómester kórházban halt meg, de
csak akkor vitték a pesti polgári
kórházba, midőn már nagyobb
ápolásra volt szüksége, de ott is
tisztességes magán szobában fe-
küdt, és jó ápolásban részesült.
Ott is halt meg f. évi aug. 2-kán.
Holt teteme a kórházból kihozat-
ván, lakásáról temettetett el aug.
4-ikén.

Pályatársai érdemeihez méltó
fényes temetést rendeztek szá-
mára. Négy ezéh jelent meg tes-
tületileg a temetésen, s fáklyák-
kal kisérték a hatlovas gyászko-
csit, melyet annak tulajdonosa
minden díj nélkül az elhunyt
iránti szívességből adott át. Hogy
e derék honpolgárnak sok barátja
és t i s z t elő j e volt, azt a nagy
számú gyász-közönség tanusitá,

kik is hosszú sorban kisérték az elhunyt te-
temeit a kerepesi temetőbe, hol örök álmát
aluszsza. — Emléke polgártársai körében
soká fennfog maradni s neve nemcsak a pesti
szabóczéh, hanem az ujabb magyar viselet tör-
ténetébe is diszes betűkkel van beírva. — y.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1868.

Kostyál Ádám.

díszruháknak is jeles mestere volt. Üzlete
oly nagy hírre kapott, s oly nagy kiterje-
dést nyert, hogy 50 segéddel is dolgozott;
hire a haza határain tul is annyira elterjedt,
hogy az akkor uralkodott II-ik Mahmud tö-
rök császár egészen ^ magyaros díszruhát
viselt, és azt Kostyál Ádám által készitteté,
nemkülönben Demidoff orosz herczegnek,
orosz huszár-tábornoki ruháját szintén Ő ké-
szité. Magyar főuraink pedig kivétel nélkül
mind nála készíttetek diszöltönyeiket.

Ezen nagy üzletből természetesen nagy
jövedelmei is voltak, de gyermeke nem
lévén, a vagyonszerzés nem volt szenve-
délye. A természet ezen mostohaságát azzal

pótolá, hogy gyermekeket örökbe fogadott,
s mindössze 21 gyermeket egészen kitanit-
tatva nevelt fel. Azonban e íelebaráti nemes
indulata csak ritkán termett számára hála-
virágokat.

Vagyonával máskép sem fukarkodott.
Jótékony czélokra tehetségéhez mérten áldó-
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Koronázási jelenet.
Nyolczvanötöt írnak felül
Ezerháromszázon,
Fényes urak járnak-kelnek
Székes-Fehérváron.
Vége felé siet az év;
A leáldozó nap
Más esztendőt fog már látni,
Midőn felkel holnap.

De mielőtt mai útját
Végezné az égen,
Illő tudni, magyarföldön
A mi véghez-mógyen . . .
Tenger a nép az utczákon,
Mégis olyan néma,
Itt-ott támad csak egy-két szó :
Mi történik még ma?

Iine, nyilnak már ajtói
A fényes egyháznak:
Menjünk, menjünk a templomba,
Királyt koronáznak !
Milyen pompás, milyen fényes
Az az oltárzsámoly!
Oda fog lfctérdepelni
Majd a király, Károly . . .

Meg van mélyen illetődve,
A ki nem csak bámul,
Hanem tud is gondolkozni
A sors mivoltárul . . .
Itt a nép ünnepi fényben
A nap hősét várja,
Ott sötétlik Nagy Lajosnak
Márvány kápolnája.

Most áthat a nép moraján
Harangok zugása;
Hullámozni kezd a tömeg :
Hogy, a ki jön, lássa . . .
Várnak feszült figyelemmel,
Megint minden néma,
Egy-egy sóhaj tévedez csak
A nagy csendben, néha . . .

Helyet, itt van! most lépett be
A fényes kiséret :
Drága prémes, aranyos nép
Között Károly léptet;
És legutól két gyászalak . . .
Fátyolozva jönnek ;
Atragyognak a fátyolon
Titkos, fájó könyefc.

Suttogás kél : kik lehetnek ? . . .
Ilyen nagy, mély gyászba'!
Lajos király bús özvegye,
A más árva lánya . . .
S a sokaság kebelében
Fájó részvét támad,
Károly után látván ezt a
Két sötétlő árnyat.

Oh be szépek, oh be búsak
Azok a királynék!
Fényes napnak hunyta után
Jaj be nagy az árnyék !
Jaj be szépek, jaj be búsak
Azok a királynék . . .
Nap lehetne mind a kettő,
S mind a kettő árnyék ! . . .

Most a király helyet foglal
Aranyozott trónon;
Arcza kigyul, meg elsápad,
Küzd százféle módon :
Felsötétlik szeme előtt
A fekete márvány,
A hol a nagy király, Lajos
Nyugoszik sir-ágyán . . .

A két gyászos alak pedig
Oda siet épen . . .
Függ rajtok a nép figyelme,
Mint egy oltárképen;
Gyászoló nők szemeiből
Hull a bánat gyöngye,
öntözi a hideg márványt
Szemök forró könye.

Megható kép, egy királynő,
S egy királyi árva,
Bánatos, bús zokogással
Ilyen nagy, mély gyászba*.

Kél szivökbsn a fájdalom'
Kél szivökben bosszú . . .
Ez az ősi szertartás, itt
Nekik olyan hosszú ! . . .

Az özvegynek villám leszen
Lelkén a gondolat,
Lelke sötét borúiból
A könyzápor szakad :
„Nagy ég, és templom-boltozat
Omoljatok reám . . .
8 lakolj e tettért, rólam el-
Felejtkező hazám!"

„Oh Nagy Lajos, tekints alá . . .
Nézd, trónodon ki ül.
Nézd, ennyi nép közt özvegyed,
S leányod egyedül. . .
Isten, mutass egy csillagot
Eltem borús egén;
Segíts! . . . avagy csak adj erőt,
Es . . . és . . . segítek én!" . . .

Mily harcz dúl anyja keblében
Jól sejti Mária,
S mélyebben sebzi őt is a
Keserv éles nyila;
Mint éjfelén a r-ir! fűz,
A kőre ráborul,
— Mely oly sötét — sir, sir, zokog
Kimondhatatlanul!

S a részvét, fájó érzelem
Minden szivet bejár.
Megrendül a néző tömeg,
Zúg, mint a tenger- ár.
Az oltárgyertya mintha mind
Világát vesztené . . .
A tömjénfüst csak szétterül,
Nem száll a menny felé. . . .

Mig a két nő így sir, zokog :
Hangzik a szent ének;
Majd az érsek kérdést teszen
Szokásként, a népnek :
,,En fiaim, tetszik-e uj
Királyotok Károly?"
Itt egy-két hang felel : ,tetszik I'
Ott, zugás kél, távol . . .

Ugyan mi a gondolatod
Magyarok királya ?
Nehéz lesz a te fejednek
E hon koronája!
Mért fakad a köny szemeden;
Tán már most is éget . . .
Vagy fáj : hogy nem harsog a nép
Ajkán dicsőséged? . . .

Nézd azt a két gyászos asszonyt;
Nézzed ezt a népet;
Nem oly könnyű eltörülni
A régi emléket!
Kik hazádból ide hivtak
Nem szerettek téged!
Jobb lett volna meghallgatni . •
Hű nőd, feleséged!

Midőn otthon könyes szemmel
Marasztgatott szépen :
Tudta, hogy a hálátlanság
Igen nagy bün, szégyen ;
S te jöttél . . . „csak ugy, mint vendég,
Szived jó szántából" . . .
Most a gazdát kiszoritod
Osi jogból, házból? . . .

Fejeden már Magyarország
Fényes koronája.
Két gyászos nő keserűen
Fel-feltekint raja.
Csillog, ragyog a korona,
Mint a nap, ha feljő;
Gyászruhában a két asszony
Bús, fekete felhő . . .

Károly király, sejted-e : hogy
Sötét felhők keble
Gyűjtögeti a villámot
Koronás fejedre ?
Sejted-e, hogy szellőfuvás
Még viharrá nőhet? . . .
Jobb, ha futnál : fátyol alatt
Szövik szemfedődet! Soós Miklós.

Egy lengyel történet.
Novella.

J Ó K A I M Ó R T Ó L .
(Folytatás.)

A vasút más országba vitte az utazókat.
! Larisse bágyadt volt több éji álmatlan-
1 ság miatt s panaszkodott, hogy még sembir
egy perezre is elaludni.

j — Hajtsa ön fejét vállamr,a kedvesem;
monda Zseminszky. Majd én mesélni fogok
önnek valamit, a min el fog alunni. Még egy

1 év előtt nekem is volt, a ki igy fejét vál-
i lamra hajtsa, nőm. Hedvig volt a neve. Ilyen
| szép szemei voltak, mint önnek, a hangja is
| sokszor ugy hasonlít hozzá, különösen, mi-
j kor indulatba jön.
! — Meghalt?
í — Megölte magát. Nem. Megölték. Egy
nemzeti emlékünnepen a templomokból min-
den gyászruhába öltözött asszony^ elhur-

| czoltak és a fellegvárba zárták őket. Én csen-
' des, hidegvérü, óvatos ember vagyok, a mint
ön azt néhány nap óta tapasztalható; nem
hirtelenkedtem el semmit. Ha valakit meg

i akarok szabaditani, először kiszárnitom, hogy
j mit tegyek, nehogy még nagyobb bajba ke-
i verjem. Eljártam minden utat, hogy nőmet
kiszabadíthassam a fogságból s kieszközöl-

j tem számára az elbocsátási engedélyt. Hi-
| szén nem volt szegénynek oly nagy vétke;
csak hogy gyászruhát viselt és imádkozott.

A férfi nagyot sóhajta és sokáig hall-
gatott.

Larisse vizsga figyelemmel nézett fel reá.
— Csak hagyja ön fejét a vállamon. Én

nem nézhettem nőm szemeibe többé. Anikoff
tábornok volt a foglyok felügyelője, hozzá
mentem az elbocsátási parancscsal. Ott lát-
tam egyetlen egyszer életemben ezt az em-
bert: no és aztán még egyszer, de már akkor
nem látott ö engem. Ez az egy látás elég
volt arra, hogy még a túlvilágon is rá emlé-
kezzem. Mutattam neki a szabaditó irást, ő
elmosolyodott rá. Hiszen nagy oka volt mo-
solyogni. Azt felelte : „ön későn jött; önnek a
neje tegnap meghalt, és ma eltemettetett." —
„Miben halt meg V" — Tudom is én; az asz-
szonyok gyönge portékák, könnyen halnak."

Larisse már nem nézett Zseminszkyre;
szemei tele voltak könynyel.

— Többet nem kérdeztem azután tőle.
Éjszaka négy külvárosi munkást rábirtam,
hogy titokban eljőjenek velem a váracs
alatti sírkertbe, a hová a meghalt foglyokat
temetik s a legújabb sirt segítsenek fölbon-
tani. Rátaláltam. Egy férj, a ki szeret, ne ta-
lálna-e rá arra a sirra, a hol neje fekszik?
bárha kereszt sincs eléje téve. A fiuk jól dol-
goztak, félóra múlva a holttestre akadtunk,
mely koporsó nélkül, halotti köntös, szem-
fedő nélkül csak ugy a földbe volt elásva.
Kiemeltük onnan. Egy tolvajlámpa volt
velünk, azzal lenn a sirüregben megvilágí-
tottuk alakját. Az arezra ráismertem, de az
alakra alig. Egy roncs-tetem volt az. Két
karja eltörve, koponyája éktelenül bezúzva;
— vállait néztem; azokon egymást keresz-
tül kasul érő fekete vonalok látszottak.

— Mi az ?
— Majd meghallja ön. Két sirásó lenn

volt velem az üregben; hárman együtt ta-
lálgattuk ezt az enigmát, — a mit a sors
egy összezúzott hullában elénk adott. —
„Ezek a vonalok kancsukaütések;" monda
az egyik. „Ezek a csonttörések olyanok,
mint mikor valaki magas épületből köve-
zett udvarra leugrik." — Én aztán kiegé-
szítem a talányt. „Ott benn megkorbácsolták
őt, s ö szégyenében leugrott a folyosó abla-
kából. Anikoff mosolygott. Ö tette ezt."

Larisse kezei görcsösen fonódtak a len-
gyel karja körül.
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— E percztöl fogva nem imádkoztam
többé. Nem mondhattam el azt: „és bocsásd
mef a mi vétkeinket, miképen mi is megbo-
csátunk ellenünk vetetteknek;" — mert én
nem bocsátók meg soha. Nőm holttestét még
azon éjjel eltemettetém szentelt földbe; a
lelkész, a ki bennünket összeesketett, volt je-
len eltakarításánál s azután nem gondoltam
egyébre, mint az ő összetört testére. — Szép
vagyonom volt, azt eladtam, a hogy vették;
a készpénzt letettem egy ismerős bankárnál,
a kitől nyugtát sem kértem róla. Ha én elő-
kerülök, nyugtatvány lesz kézszoritásunk;
ha nem jövök elő, más ne foglalhassa el azt
egy ostoba papírdarabbal,a mit nálam meg-
találhatnak. — Harmadnapra elfogtak szál-
lásomon.

— Istenem!
— Kiderült a halott eltűnése a sirból:

még pedig nagyon egyszerűen; a tér szűk,
a lakosok szaporodnak. Egy este valami uj
halottat akartak még ugyanabba a sirba
tenni, a hol nőm feküdt s igy rájöttek, hogy ö
nincs ott. Igen természetesen okoskodtak, mi-
dőn azt gondolák, hogy azt más nem vihette el,
mint én; s elfogtak. Négy hétig voltam
zárva, anélkül, hogy vallomást csikarhattak
volna ki belőlem. Mik történtek azalatt
velem; azt én önnek, kedves Larisse, elmon-
dani nem fogom, mert azzal örök időkre
elriasztanám csendes álmait. — A negyedik
héten az a négy munkás, a ki a sirt felbon-
tani segített, megtudva, hogy engemet azért
vallatnak, hogy társaimat kiadjam, önkényt
följelenté magát.

— Pedig közönséges emberek.
— Ah, Larisse. Ez a vérrel itatott föld

ugy szüli a nagy jellemeket, mint az újvilág
a növények óriásait; a mi máskor cserje
volt, az most szálfa! — Ekkor azután ösz-
szeszedtek bennünket, s elküldték arra a
hosszú útra, melynek egyik vége a Visztulá-
nál kezdődik, a másik az Cral-hegyeknél vég-
ződik, és a mely folyton-folyvást utazókkal
van rakva, a kik soha visszafelé nem jőnek.

Larisse összeborzadt, ugy fázott csak az
eszmétől is.

— Sokan voltunk, tán háromszázan is;
urak, szolgák, férfiak, asszonyok; elveszett
emberek mind. Nagyobb részük gyalog,
többnyire lánczczal kezükön, lábukon. En és
még néhányan, kik a járást nem birtuk, sze-
kéren követtük őket. Előtte, utána, mellette
a szomorú karavánnak fegyveres lovasok
ügettek, kik félreterelték a népet az útból,
nehogy valaki még tán egy rokonát ismer-
hesse fel a rongyolt alakok között; a ki elfá-
radt, elmaradt, azt terelték odább. Melléke
sen megemlíthetem, hogy mikor elindultunk,
huszonkét fok volt a hideg; ezt a tábori or-
vostól haliam, a ki utasításokat adott a kísé-
rőknek, hosrv ha az útban netalán valakinek
keze lába elfagyna, hogyan kell vele bánni?

— És mindig feljebb mentek északnak?
— Hja biz a jámbor kísérők nem nagy

mulatságukat találták abban, hogy fagyott
embereket ápolgassanak. Moszkváig csak két
harmadrésze jutott el a karavánnak.

— A többi hova lett?
— Ne kérdje azt, Larisse. A többi jó he-

lyen van. Mikor egy-egy utféli csárdánál
megálltunk pihenni, s egy-egy fogoly előállt
mutatni, hogy a keze meg van fagyva : oh
az olyan sajátságos látvány, Larisse ! Mintha
átlátszó viaszból volna az embernek minden
ujja, az egész keze egy porczellán kéz. A
kozákok olyan jókat nevettek rajta : ha az
ember egy ilyen viaszkéznek egyik ujjara
rápeczkel, ha az lepattan ízben s nagyot
pendül a fagyon, mint valami jégcsap.

— Ah!""
— Én sokszor láttam azt. És aztán egy-

szer egyszer elkezdett valaki a menet közül

tántorogni, azután elesett, kísérői egy darab
ideig ütötték, társai egy kis ideig hurczol-
ták, azután félre fektették az országút szé-
lére. Az már ineg volt fagyva.

—- Es ott maradt?
— Nem. A farkasok elvitték.
— Óh, ön iszonyukat mond.
— Abban a kalitkában, melyen engem

vittek, volt egy fiatal ember, a kit titkos to-
borzással vádoltak. Szép fiu volt. Az egész
utón hallgatott, nem is sziszegett. Nem kért,
nem parancsolt semmit. Egyszer késő estére
maradtunk el egy hosszú állomáson. Az idő
naplemente után még hidegebb lett. Sürü
barna köd lepte el az egész tájat, mely zúz-
marával vonta be szakállainkat, a lovak söré-
nyét, s a kozákok csalmáit. Előtte való nap
sok hó esett,a lovak és gyalogjárók nehezen
tudtak benne haladni. Ékkor az én hallgató
útitársam egyszerre megszólalt, elkezdett
hevesen szónokolni : „előre! a kaszások tá-
madjanak! Utánam a ki férfi. Ne féljetek az
ágyutói; az nem bánt! Hol a zászló? Ide a
kardommal. Előre!"

— Mi volt az ?
— Az volt, hogy a megfagyást néhány

perczczel a tébolyodás előzi meg. Mielőtt
meghalna bele az ember, előbb megörül.

(Folytatása kivetkezik.1

A Tisza bölcsője.
(Emlékül a jó máramarosiaknak.)

Irta P. SZATHMÁKY KÁROLY.
(Folytatás.)

V.
Ferenez- va»y Rapaics-vttlgy. Fournir-gyar.

Técsö. Xcpélet.

Férfiutazó a viski várhegyi fürdőből igen
kellemes sétát, vagy sétalovaglást tehet az
oda nem messze fekvő ferenez- vagy ra-
paics-völgyi üveggyárhoz, mely az anélkül
sem nagyon zajos fürdői egyhangúságot kel-
lemesen szakithatja meg. Különben azt hi-
szem, azóta a szekénit is jóval járhatóbbá
van téve, különösen a sz&tmármegyei ven-
dégek kedveért, kik igy a téesői „Bérczen"
átjőve, a kellemes fürdőhelyet sokkal köze-
lebb érik, s legszámosabban is használják.

Az üveggyár az emiitett „Bérez" alatti
kellemes völgyben fekszik, mely az alant
kanyargó Tiszára nyit felséges kilátást.

Kettős nevének eredete a következő.
Több évvel a forradalom előtt egy Ries

nevű felügyelő alatt meglehetősen élénken
mozgott itt a gyári munka; a kamara csino-
san beállította volt a telepet, s az akkori
uralkodó nevéről elnevezte Ferencz-völgynek.

A gyár kezelője azonban, ugylátszik, in
kább volt műkedvelő és muharát, mint
gyámok. Csinos lakházat, gyönyörű kertet,
valóságos kis édent teremtett maga körül s
nemes szenvedélyeinek élt.

Eletében-e már, vagy halálával követke-
zett be a gyár hanyatlása,nem tudom; annyi
bizonyos, hogy a 48-ki napok a völgyet
csaknem pusztán találták.

Nincs valami szomorúbb, mint az ily ki-
halt gyárhely. Ott állanak hidegen, ki- és
bedőlt oldallal a roppant kemenezék; a fede-
lek korhadásnak indulnak; az ajtók, kapufe-
lek leterülnek, s az egykor gyönyörű kert
elvadul, s mint a rósz tükör, mindent visz-
szásan mutat.

A szabad természet mindig szép; de a
hol az emberi szorgalom küzdött és küzdel-
mét hirtelen meg kellett szüntetnie, minden
elhanyagolt kéznyom kellemetlenül hat a
nézőre. — A faragatlan szikla szép; a félig
kivésett de félbenhagyott szobortól undo-
rodva kellelfordulnunk.

1848 végén, midőn rácz véreink a roszul

magyarázott alkotmány ellen a capacitatio
legvadabb fegyvereivel léptek föl s Kárpá-
toktól majdnem Adriáig zengett, hogy : „a
haza veszélyben van"; sereg és készletek
pedig, melyekkel e veszélyt megelőzni se-
gítsenek, sehol : az elhagyott völgyben a
kormány rendeletére egyszerre egy tekin-
télyes katonai férfiú jelenik meg; a völgy
megnépesül és hangossá lesz ; a természet
erői járomba fogatnak s pár hét alatt lesz az
elhagyott üveghutából — pompás lőporgyár,
valamint a polyánai szeggyárból puska- és
ágyu-öntőde, mely képes a haza szükségle-
teinek megfelelni.

Az erélyes ezredes neve Rapaics volt 8
igy lett rövid időre a Ferenez völgyből Ra-
paics-völgy. Azóta újra változott a név, vál-
tozott a gazda, változott a gyár. Ki tudja,
hol vannak most az egykoriak ?

A gyár jelenlegi felügyelője Rónyi Jó-
zsef ur, ritka műveltségű, mondhatnám, mű-
vészi lelkű férfiú, kinek körzete « félreeső
vidéken igen kellemesen lep meg.

Rényi urnák is megvannak noble pas-
siói : csinosan fest, kitűnően zongorázik, de
a gyár jövőjét is szivén hordja, ugy hogy
az nehezen volt még valaha berendezettebb
állapotban s az illetők vas szorgalmától
bátran várhatni, hogy ez üveg-gyár a vidé-
kén minden idegen árunak — még a fény-
üzésieknek behozatalát is' feleslegessé teszi.

Az üveg-gyárak mozgalma, kivált miu-
tán besötétedett, meglepő látványt nyújt.
A füstlepett, fekete arczu munkások az erős
világítás mellett mint alvilági lények tűn-
nek föl, kik mintegy szeszélyből látszanak
játszani e sistergő világító gömbökkel, me-
lyek minden pillanatban változtatják alak-
jokat. Azon műhelyben, hol a világok ké-
szülnek, ekképen működhetnek óriások azon
nagy buborékokkal, melyeknek önhitt iva-
déka később eget ostromolni készül. Alig 50
vagy száz lépésnyire a Ferencz-völgy utolsó
házától van az a csaknem őseredetiségében
levő savanyuvizforrás, melyet Tognio ta-
nár Máramaros egyik legfontosabb kincsé-
nek nevez. Vegyelemzését is neki köszön-
hetjük. Eszerint van benne szénsavas mész-
éleg, széns. keseréleg, széns. szikéleg igen
nagy mennyiségben , vasélecs , szikhalvag,
szikéleg és kovasav.

A forrás csakis famedenczével ellátva,
néhány lépésnyire a szatmári útvonaltól
gyönyörű bükkerdö s egy havasi patak kö-
zött buzog fel. —- Házhoz hordva sikerrel
használták görvélyes, sömörös bajokban,
emésztési rendetlenségben, gilisztakórbari,
csúzos, köszvényes bajokban stb.

Szaga a víznek nincs, ize savanyu sós, s
erősen égvényes; mint annyi más, ez is Mae-
cenásra vár. Most csak szükkörü vidéke
használja.

A gyártól jól épitett kigyóut vezet le a
téesői Tisza-hidhoz, de mielőtt ide leszáll-
nánk, tekintsünk be itt e kis fűrész-malomba,
mely magasan a tiszaparton mint feeskefé-
szek függ, s mint magán-vállalat, csendben,
de sikerrel és ügyesen dolgozik.

Ez egy kisszerű fournir-gyár, *) mely
a szebbnél szebb máramarosi termékeket
hasogatja boríték-fává. Ez itt nevezetes ke-
reskedelmi és iparczikké válhatnék.

Alig lehet szebb fournirokat képzelni,
mint a minőt a máramarosi habos körizsfa,
a vizi jegenye-gyökér, vad cseresznye s vö-
rös tiszafa adnak. Ezekből egy kis mutat-
ványt láttunk volt annak idejében a londoni
kiállításra is kiküldetni és ott is szembetűnt.
Ezek olcsósága miatt, sokszor közönséges
házaknál, itt oly bútordarabokat lát az em-

*) Szinte restellem, hogy a íbuniir szót magyarra
fordítani nem tudom; mintha valahol valakitől .,hárcsá"-
nak hallottam volna. 8z. K.

•a
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ber, melyek az első aristokrata szalonjában
is helyet foglalhatnának.

Egész Máramarosmegyében egyetlen al-
földi jellegű város van, és ez — Técs'ó.

A kanyargó Tisza partján terül a de-
mokrat tekintetű városka, melynek öléből
magasabb paloták kiemelkedése nem zavarja
az egyformaságot. Egyedül az Isten házának
magas tornya emelkedik ki négy kis tor-
nyocskájával, mintegy útmutatóul az utas-
nak, épen mint az alföldön.

A szatmármegyei útvonal itt vág be a
sziget-husztiba, mely viszont e ponton vágja
át jól alkotott fahiddal a Tiszát; — e két
körülmény némi élénkséget ad a városnak.

Técsö az öt koronaváros egyike s mint
ilyen mindenütt előfordul, társaival együtt
a diplomákban; mintegy 2000, nagyobbára
magyar lakost számit, kik igazi magyar
szokásaikat ennyi idegen elem közepeit is
a legdicséretesebben megtartották.

Csak piaczán van néhány emeletes ház,
a többiek
mind a ny-
nyian egyen-
lő min tá ra
vannak épít-
ve. Epitkezé-
sök so kban
hason l it a
kalota szegi-
ekéhez Er-
délyben, va-
lamint vise-
letök és szo-
kásaik is.

T o r n a -
c z o s lakot
épitnek, az
utczára pin-
czéve i s a
pincze felett
ugyan csak
az utc zára
nyíló ven-
dég-sz ob á-
v a 1, mely
csaknem el-
maradh a t-
lan s min-
denkor csi-
nosan tarta-
tik, a család
közönséges
h a s z n á l a-

el; de van a técsöieknek oly termelési
tárgyuk is, mely kiviteli czikkül szolgál.
— Ilyen például a káposzta, minőhöz ha-
sonló szépségűt ritka helyen láthatni; —
15—20 fontos sem ritkaság. Ezeket ritka
szorgalommal tenyésztik az ügyes técsői
gazdasszonyok az úgynevezett „kertalja-
kon." így nevezik azon földeket, melyek a
belső telek végéhez nyúlnak s épen a ká-
poszta, kender, s régebben a szintén kitűnő
dohány végett különös müvelésben része-
sültek.

Ezenkívül a „lázakon," mint erdőközi
legelőiket nevezik, nagy mennyiségű gyü-
mölcsfájok van; különösen alma, néha annyi,
hogy a Tiszán le Újlakig szállítják. De erre
nézve bátran megjegyezhetjük, hogy a jó
técsöieknek a gyümölcsnél a minőségre is
tekintettel kellene lenniök, nemcsak a meny-
nyiségre. Az oltás csak most kezd szokássá
válni.

Régebben, míg a hivatalos fuvarozás

Képek a hazai népeletből : XXXIV. Mosó asszonyok. — {Lotz után Jankó.)
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tára csak a legkiválóbb esetekben használ-
tatván.

Técsö magyar népessége, néhány család
kivételével, reformált vallást követ; az öreg
templom lehet pár száz éves, de régiségre
a szigeti- és husztival nem mérközhetik.

A técsöiek kiválóan földmiveléssel, leg-
fölebb fuvarozással foglalkozók; igényeikre
nézve mérsékeltek, és azért tehetőseknek
mondhatók. Tudományos pályákra ritka
atya neveli gyermekét; de a jó rendben tar-
tott népiskola s a magyarnak vele született
tehetségeijértelmes földmivelöket,
ügyes gazdákat és hon szerető fér-
fiakat nevelnek ; ehhez járult kö- t

zelebbi időkben egy szerény ol-
vasó-társulat is, melynek, vala-
mint a nép helyes irányban való
conservativismusának hű megőr-
zését, a derék lelkész és espe-
res, nt. Batizi András urnák kö-
szönhetni, ki híveinek örömeit és
bánatát eleven kedélylyel és
igazi patriarchális szellemben
osztja.

A gabnanemüek ugyan in-
kább csak arra szolgálnak, hogy
a házi tűzhely szükségeit lássák

nagy divatba nem jött, a legtöbb gazda
lovat tartott; de ez a szarvasmarhát hozta
nagyobb keletre; mindamellett a fuvarozás
és különösen a faraktáraknál való segély-
kezes szokásos keresetforrás nálok.

(Folytatása következik.)

Képek a hazai népéletből.
XXXIV. Mosó asszonyok.

Mozog a sulyok, de mi tagadás benne,
még jobban mozog a nyelv. Mig a nehéz fa-

darab csattogva üti a ruhadarabot, hogy
megtisztítsa, a könnyű nyelv csak meg-meg-
legyinti ezt vagy amazt a falubelit, és sok-
szor ugy bekeveri, hogy se sulyok, se lug
nem fog rajta hamarjában.

Ott állanak komámasszonyomék térdig
a vizben, nyakig a szóban.

Lessük meg csak.
— Jajajajj! Olyat sohse láttatok. Akkora

kereke van, hogy — hogy — hamarjában ki
sem merem mondani, mekkora. A száraz-
malombeli kerék — annyit tudok — nem
nagyobb. Aztán sebesen jár, mint a szél. Mi-
kor aztán nagyságos asszonyomékkal be-'
mentünk a házba, hát lelkem teremtette, ki-
csiben múlt, hogy szörnyet nem haltam
ijedtemben. Olyan zúgás, dörömbözés van
ott, annyiféle kerék, motolla, teknő szalad
ide-oda az ember szeme előtt, hogy én azt
hittem, uram bocsa, benne vagyunk a pokol
legközepében. Aztán egy ur jött hozzánk,
nevetett és azt mondta nekünk, tessék belől

k e r ü l n i ,
majd o t t
megmagya-
rázza a mo-
sógépeket.
No asszo-
nyok, lá-
nyok —
olyat, mióta
világ a vi-
lág, nem lá-
tott ember-
fia! Hát ez
ugy van, Pe-
tákné, hogy
az egyik vé-
gén belete-
szed a szeny-
nyest, ott a
gözviz kisze-
di — marja
b e l ő l e a
m o c s k o t
ugy. hogy
annyi sem
marad meg
benne, mint
a körmöd
feketéje, a
másik végén
meg ugy bú-
jik ki, akár
n y o m b a n

A veleméri templom alaprajza.

téglázhatod. Biz ugy ám galambon!
— Az a sok masina nem tudja kitéglázni ?
— Ha mosta, szapulta, vasalja is.
•— Azért csak többet ér ez a sulyokkal

való mosás; aztán mikor haragszom valakire,
odaképzelem a kezem alá s akkorákat ütök
arra az ingre, hogy az a masina se' kü-
lönben.

— Ugyan hagyjátok már azt a masinát.
Tudjátok-e hogy az éjszaka —

— Az éjszaka?
— Hogy az éjszaka Fodor Pista —

— A Fodor Pista-a!
— A Fodor Pista ott járt

Évikéék ablaka alatt és furulyá-
zott.

— Figura Pannit majd eszi a
méreg.

— Nem nagyon eszi biz azt,
mert belsőnek került a nagysá-
gos kisasszonyok mellé. Ott az
Aladár urfi majd megvigasztalja.
Múlt vasárnap is olyan hármas
selyempántlika lobogott a dere-
kán, hogy hozzá foghatót még a
garádicsos boltban sem kapni.
Egyenest Pestről került az, én
azt mondom.
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Odanézzetek. A partra nézzetek! Hát
nem a Fodor Pista visz ott vizet az uraság
zöld hordójában ?

— Uramfia, hát mégis szereti azt az úr-
hatnám Pankát?

— Csak ma sze-
gődhetett be az ud-
varba Pista.

— Nagyon szo-
morú lehet, nézzé-
tek mekkorákat döf
vasvillájával a biva-
lyokba.

— Szapultok
ugy-e? — hangzik
át a partról.

— Csak a szeny-
nyest szoktuk.

— Majd aztán.
Most fát ütünk fá-
hoz, csakhogy ruha
van közte.

— Hát a Panni
becsülete nem ke-
rült közéje? kérdi
Pista.

— Ha is, hanem
is, — ugy se' üthet-
nénk rajta nagyot.

— Nagyot szól
a kend hangja, mi-
óta berekedt a furu-
lyája !

A bivalyos sze-
kér ledöczög a par-
ton ; ugyan e percz-
ben csengő férfihang hat át a vizén

Jár a világ gonosz szája,
Édes babám ne hajts raja;
Szeretlek én, te meg engem —
Egygyé leszünk, Isten engem!

— Nóta az csak,
nem beszéd!

— Beszéd az
csak, nem nóta!

Az asszonyok is
felszedelőzköd-
nek. Szárazra törü-
lik fehér ikráikat,
nagyot csavaritanak
csücsökre f o g o t t
szoknyájok szélén,
kilépnek a fövenyes
partra, lebocsátják a
ruhát, s szünet nél-
kül foly a beszéd,
mig haza nem ér-
nek, hol erről, hol
amarról, de legin-
kább arról, hogy a
Fodor Pista milyen
bolondja Panninak,
pedig hát az urfi,
— hejh! ha tudná,
hogy az urfi — sze-
gény Pista! — no
de csitt! — ne szólj
szám, nem fáj fejem

jgy, ugy, no no,
— stb. efféle.

Szerencse, hogy
el-elmaradoznak
egymástól, mert ha
egy portán lakná-
nak, tán még most
is folyna a szapulás.

Nagyon fájt, hogy Storno ur levelében,
kit a m. tud. Akadémia archaeologiai bizott-
mánya azon festmények stilszerü felvéte-
lével megbízott, azt kellett olvasnom :
„Gózon ref. tanító úrtól hallottam, miszerint

Veleméri templom, a mint van.

már csak azon rövid idö óta, midőn t. i. ura-
ságod ezen igen jeles képeket látta, tetemesen
megsérültek, és hogy azon szomorú kilátás
van, hogy legközelebbi időben egészen el
fognak tűnni!"

barátomat, készítene tervet, mely a romot
korszerinti helyreállításában elötüntetné, és
a hozzávetőleges költségvetést is. Ezeket ide
mellékelve az 'őrségi tisztelt hazafiak figyel-
mébe van szerencsém ajánlani.

Költségszámítás a
veleméri templom ösz-
szeigazitásához :

Kőmivesmunka :
A torony, a tűz-

falak éi oldalfalak le-
omlott részeinek újra
felrakása 80 ft.

A talaj elegyen-
getése 10 ft.

Acs-munka :
T o r o n y - f ö d é l

nyolcz szegletü pyra-
m i s, fa-zsindelylyel
födve, kereszttel és
mindenestül 400 ít.

Templom-födél
fa-zsindelylyel födve,
beleértve a mennyezet
gerendázatát és desz-
kaboritását 224 ft.

Szentély-födél a
régi helyett újból 9n

54 ft.
Főajtó vasalással

együtt 24 ft.
Üvegezés : 10 ft.
Összesen 802 ft.
Közönséges zsúp -

Tódéi a templomra és
toronyra minden styl
és diszités nélkül
100 ft.

Egyszersmind megkértem a fennevezett
arch. bizottmányt, karolná fel e tárgyat, s
indítványomra a szombathelyi püspök ur ő
mlgához küldetik egy felirat, melyben ő
méltósága kegyes pártolása ezen egyházi

műemlék megóvá-
sára kéretik.

Ha a fennebbi
költség ezen hit- és
nemzethideg időben
s o k : akkor csak
zsupfedelet, — ha ez
is sok, egy erős ajtót
kérünk; de ne en-
gedjük, hogy még
féntartható emléke-
ink is erővel ro-
mokká változtassa-
nak!

~ A veleméri és
turnicsei falfestmé-
nyekről nem eléggé
méltányló ítéleteket

y-; olvastunk közelebb
a lapokban, de ezek-
ről csak akkor fogok
tüzetesen szólani,
midőn a másolato-
kat is bemutatha-
tom; és akkor foly-
tonos, alapos tanul-
mányaim után fo-
gom bebizonyítani
azt is, hogy azok ;
nemcsak arcliaeo-
logiailag, hanem
más szempontból is
igen érdekesek!

fíómer Flórü.

A veleméri puszta templom.
A mellékelt rajz mutatja azon romot,

melyben az érdekes XIV. századbeli falfest-
ményeket találtam.

Veleméri templom, a mint lehetne.

Nem tudom, mily gonoszságnak állhat-
nak e drága emlékek útjában, melyek egy
részét a mindent rontó viharok annyi idö
óta megkímélték!

Megkértem Jlencz Antal mérnök-épitész

Mexikói élet.
(Vége.)

Az időjárás Mexikóban is a beszélgetés
jogosult tárgyául szolgál, kivált, ha esik, vagy
esni készül, mert e körülmények csodálkozást
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gerjesztenek és ösztönzik az észlelő tehetséget;
azonkívül a meleg és hideg fokozatainak emelke-
déséről és gátlásáról értekeznek, melyeket alig
vettünk észre. Ha a látogatásnak vége, ismét
megcsókolják egymást; a házi-asszony kikiaéri
vendégeit egész a folyosóra, hol ismét a követ-
kező párbeszéd kezdődik : „Senora, ön tudja,
hogy házam ön rendelkezésére áll !"

.Köszönöm, senora! Az enyim áll ön rendel-
kezésére, és habár nem vagyok képes, önnek hasz-
nálni, tekintsen ön mégis szolgálójának, és paran-
csoljon velem mindenben!'

„Isten önnel, jó éjt kívánok!"
A lépcső végén a vendég még egyszer visz-

szatekint, hogy a háziasszony pillantását észre-
vegye, 8 a tisztelgések ismételteinek. Mindez,
mi előbb csodálkozásomat ébreszté, most már egé-
szen természetesnek látszik, s alig érdemelne emlí-
tést, ha nem képezne oly szembeszökő ellentétet
azzal, mikép szoktak nálunk látogatásokat tenni
es elfogadni.

A nők mind keresztnevüknél szólítják egy-
mást, s igy neveztetnek a férfiaktól is, és mind-
uzok, kik 2—3 izben nálam voltak, irányomban
szintén használják e szabadságot. Nők közt tet-
szik ez nekem: de az meglep egy kissé, midőn
hallom, hogy fiatal emberek férjes nőket Marinak,
Antoninának, Anittának szólítanak; minthogy
azonban ezért semmi bizalmasságot nem vesznek
igénybe, igazságtalan volna, ezt ráfogni akarni.

Midőn ezt irom, egy csúnya lepero néz be
rám az ablakon keresztül nagy íeső szemeivel, és
a sóhajok rendkívüli sorát bocsátja ki melléből,
mialatt kezét két hosszú ujjával felém nyújtja, mig
a többi három valószínűleg meg van kötve. Se-
norita, senorita! a szent szűz szerelmeért! Krisz-
tus legtisztább vére kedveért! A csodálatos fogan-
tatáséri!" — A borzasztó ember! nem merek
föltekinteni, de érzem, hogy szemei az asztalon
fekvő aranyórára irány zvák.Ezért rósz,földszint
lakni. Most már többen jó'nek. Egy béna nő, ki
egy szakálas férfi hátán lovagol; egy vaskos
liczkó, ki ugy néz, mintha csak ablakom vasros-
télyzata akadályozná hatályosabb eszközökhöz
nyúlni, összezsugorodott lábát mutatja, melyről
azt hiszem, hogy csak találékony módon van fel-
kötve. Mily orditás, jajveszékelés, milyen rongyok,
milyen kara a panas'hangoknak! E tisztelgést
valószínűleg annak köszönhetem, hogy tegnap egy
kis pénzt küldtünk számukra. Megkisértem tudo-
másul nem venni jelenlétüket, tovább irok,
mintha süket volnék. Ki kell mennem, anélkül,
hogy reájok néznék, s elküldöm a kapust, hogy
utasítsa el őket. Csengetyűk ez országban nin-
csenek.

Visszatérek íróasztalomhoz, alig térve ma-
gamhoz ijedtségemből. Epén az utolsó szót ir-
tain, midőn lépteket hallok magam mellett, és —
előttem egy öl nyíre áll az én barátom a felkötött
lábbal, alamizsna után nyújtván kezét. Annyira
megijedtem, hogy néhány pillanatig arra gondol-
tam, hogy órámat adjam neki, csakhogy szabadul-
hassak tőle; azonban néhány érthetlen szóval el-
surrantam mellette, embereimet behívni. — Az
első által, kivel találkozám, pénzt küldék neki. A
kapus nem vette észre, midőn kiment a tömeget
eloszlatni. Behuzattam a függönyöket.

A kiáltok egész serege már hajnalban elkezdi
nótáját, mely csak késő éjjel szűnik meg. Mihelyt
viradni kezd, a szénáruló átható, kétségbeesett
kiáltása hallik : „Szenet, szenor!" Aztán a zsirárus
nótája harsán meg : „Mantequilla! szalonna! sza-
lonna! másfél reál" stb. ,,Besózott marhahús!"
szakítja félbe a husárus durva hangjával. ,,Hay
eebo-o-o-o?" Ez azon nő hosszú, méla kiáltása,
ki a konyhai hulladékot vásárolja össze s az ajtó
előtt megáll. Azután a cambiata jő, ki nem indián
szatócsnénak,éski „Tecojotes per vesras de Chile!"
kiált. Az előbbi apró gyümölcs, melyet spanyol
borsért cserél. Egy házaló harsogja tul az indián
nő rikácsoló trilláit, ki felhívja a közönséget,hogy
gömböstűt, varrótűt, gyüszfít, inggombot, sza-
tyingot, pamutgombolyagot, apró tükröt stb. ve-
gyen. Belép a házba s annak női lakói körülveszik,
kik noha a kivánt árnak csak tized részét ajánlják,
az alku többnyire megköttetik. Mögötte az indián
áll esábitó gyümölcs-kosarával, melynek egyes
gyümölcsfajait mind megnevezi, míg a szakácsné
ellen nem állhatván, narancsaival és granadillái-
val fólhivja.Most éles kiáltás hallik, roely hirdeti,
hogy valami forrót hozr.ak, mit gyorsan le kell
foglalni, mielőtt elhülne. „Sorditas de Govua ca-
linte!" zsiro? pogácsa, forró kemcnczéből! E kiál-
tás nőtől származik és a legmagasabb hangból
való. Azután jő agyékényáruló : „kinek kell pue-

eblai gyékény? öt rőf hosszú gyékény? — Ezek a
reggeli kiáltások.

Délben legszemteleaebbek a koldusok, s ki-
álásaik, kéréseik, könyörgéseik és hosszú litániáik
mintegy kíséretét képezik a többi zajnak. Vala-
mennyit felülmúlja e kiáltás : „Mézes lepény!
Sajt és méz! Requeson és jó méz!" Ezek után jő-
nek a ,,dulse"-férfiak, kik befőttet és ezukorsüte-
ményeket árulnak : caramellos de esperna, boca-
dillo de coco. Utánok a sorsjáték-gyűjtők : „Az
utolsó sorsjegy még eladatlan, fél-reál az ára!"
Csábító kiáltás a henyélő koldusra nézve, kiköny-
nyebbnek találja, játszani, mint dolgozni, és ki-
nek rongyai alatt ez összeg talán létezik. Estve e
hang emelkedik : „Tortillas de cuajada!" Sajtos
lepény vagy dió, mire következik : „Jó meleg
gesztenye!" és az érzékeny rucza árus : ,,Rucza,
kedves lelkem, meleg sült rucza!" stb. A mint az
éj előrehalad, ugy egymás után elnémulnak a ki-
áltások, hogy reggel ismét nagyobb erővel meg-
újuljanak.

Kénytelen voltam orvost hivatni, ki a világ
legártatlanabb teremtményének látszott; minden
nap más más ártatlan keveréket adott, és megta-
pintotta üteremet; de a mit kiváltképen szolgál-
tatott, azok a müveit társalgásban való leczkék
voltak. Naponkint következő párbeszéd fejlődött
ki köztünk, midőn fölkelt, hogy eltávozzék :
„Nagyságos asszonyom (ezt az ágy mellett állva
monda) szolgálatára vagyok!"

,Köszönöm, uram !'
„Nagyságos asszonyom, (az ágy lábánál) is-

merjen el engem legalázatosabb szolgájának."
,Jó reggelt, uram!'
„Nagyságos asszonyom, (ekkor az asztal

mellett állt meg) csókolom lábát."
,Uram, csókolom kezét.'
„Nagyságos asszonyom, (az ajtónál) szegény

házam, és minden, mi benne van, magam is, noha
haszontalan vagyok, öné."

.Köszönöm, uram.'
Ezzel megfordul, kinyitja az ajtót, visszafor-

dul : „Isten Önnel, nagyságos asszonyom. Szol-
gája !"

.Isten önnel!'
Kimegy; még egyszer kinyitván az ajtót, fe-

jét bedugja : ,,Jó reggelt kívánok,asszonyom!"
Ma reggel egy nevezetes személy látogatott

meg, ki itt, „La guera (a szép) Rodriguez név
alatt ismeretes, és kit sok év előtt Humboldt Sán-
dor Ü világ legszebb hölgye gyanánt ünnepelt.
Tekintve azon hosszú időt, mely ama hires férfiú
ittléte óta lefolyt, csodálkoztam, midőn e nő név-
jegyét, mint látogatása előfutárját elhozták. De
még inkább csodálkoztam, midőn tapasztalam,
hogy a sok év és azon redők daczára, melyet az
időnek a gyönyörű arezra vonni tetszett, La Gue-
rának nagyon teljes szőke hajfürtei, egyetlen
egy ősz haj nélkül, két sor fehér foga, gyönyörű
szemei vannak s rendkívüli élénkséggel bir. Na-
gyon kellemesen hatott rám, s élő krónikának lát-
szott. Már harmadik férje és három nagyon szép
lánya van. Beszéltünk Humboldról, s ő magát
egészen harmadik személynek tekintvén, e nagy
férfi első látogatásának s szépsége fölötti csodál-
kozásának minden részleteit elbeszélte. Elmondta,
milyen fiatal volt, noha már férje és két gyermeke
vala, hogy a báró anyja látogatására jővén, őt
előbb nem vette észre, komoly társalgásba bocsát-
kozott a cochenilleről, s emlité. mennyire sze-
retne bizonyos telepet meglátogatni. „Hiszen oda
elvezethetjük Humboldt urat, szólt ekkor a szép
nő az ablakmélyedésből, hol varrással volt elfog-
lalva. Mire a természetbúvár fölkelt, eléje állt,
fölkiáltvan : „Valgame Diós! Kicsoda e lány?"
Ez idő óta mindig nála volt, mint mondják, in-
kább szelleme,mint szépsége által lebilincseltetve;
mert a szép La Gucrát amerikai Stael asszonynak
tekintette. Ez azon gyanúra vezet, hogy a komoly
tudós el volt bájolva,és hogy nem aknák, sem he-
gyek, sem földrajz, sem földtan, megkövesült
kagylók és havasi mészkő meg nem ótalmazták.
Jól esik tudni, hogy ilyesmi a nagy Humboldt-tal
történt. ____- Szeherényi L,

irchaeologiaí levél Zalamegyébííl.
R ó m tf r í l ó r i á t ó l .
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VII.
(Közmondások — és csalódások. Sz.-Balázs.

Nincs elöfogat. Korpavár, vagy „nesze semmi,
fogd meg jól." Csak a ,,farán" szabad koldulni.
A támasztott templom. Leégés és leégés közti kü-
lönbség. Sárkány és — sötét sziget. Bronz-marad-

ványok. Kedves utonállás. Zalamegye Hunkárja.
Rajki kastélyhely. Kökereszt és történelmi emlék.
Miből épültek Zalában a hidak és országutak. A
prépostság egy parasztszekeren. Ismét egy sűrű.
Török csapás. Szép kilátás, komor elmélkedéssel.
Vár = O. Az éjjeli ör).

A ki a latin : „nulla dies sine linea"-t a ma-
gyar : nem mindennap papsajttal akarja praetice
megegyeztetni, utazzék oly vidéken, melyen semmi
lineázni való nincs! Számtalanszor jutott eszembe
Sz. Péternek : „mester! egész nap dolgozván,
semmit sem fogtunk"-ja, csakhogy annak aztán
egy fogásra annyi jutott, hogy köszönet nem volt
benne, mert hálója ^szakadt; nálunk pedig ritkán
fordult elő azon eset, hogy a munkában megsza-
kadtunk volna.

Mily különbség nógrádi és előbbi zalai utaim
— és a mostani közt; félnapig majd kinéztük itt
sokszor szemeinket, a nélkül, hogy valami használ-
ható tárgyra akadtunk volna, a kocsist mindunta-
lan megállítván, a száraz fa ágait messziről ha-
rangláb ágasának tartván, vagy az elhagyott ma-
jorcsárda romjait puszta templom vagy kolostor
maradékának vélvén, csak is annak józan útba
igazítása után ismertük el hibánkat; mig ott a
sok érdekességtől elfáradva, sokszor sopánkod-
tunk, bárcsak egy nap már semmit se találnánk!

Sz. Balással vigasztaltuk magunkat. A majd
itt, majd ott, — majd amottá vált. Közeledtünk,
a templom nincs keletelve; felfutunk a dombra,
talán benne áll valami műemlék; — egy kis ne-
gyed óra alatt vége vizsgálgatásunknak, s bár na-
gyon sajnáltam volt, hogy a gazdasága után látó
lelkész urat, hajdani kedves tanítványomat honn
nem találhattam, reméltük, hogy a korpavári
omladé';ok vagy műemlékek majd mindent póto-
landnak.

Elindultunk előfogatot keresni. Előmutattam
a főnöki rendeletet, kértem, unszoltam, nógattam
szóval és Ígérettel bíró uram leánykáját, kisbiró
uram nejét, sógorasszonyát, és a falu minden
életrevaló nőszemélyzetét, hajszoljanak valakit,
ki estére Korpavárra vigyen; — mind híjában!
Az emberek lovaikkal mind a réten voltak széna
gyűjteni, — s igy a plébánia tornácz lépcsője
párkányzatáról szomorúan egymásra tekintvén,
lábainkat férfias resignatióval lóggálván, — vártuk
a plébános urat.

Volt szíves fogadás; — lett nem csak ló, ha-
nem csikó is; és a korpavári nagyszerű felfedezé-
sek reményeivel aludtunk el.

Nem jó nuszta név után indulni; ez nem csak
embereknél áll, hanem archaeologiai vállalatoknál
is- — Korpavárott csak annyit találtunk a várból,
mint Szarka-. Szalma-, Tüske — és tudja Isten,
mennyi ily várral végződő helyeken találhatnánk.
A korcsma mögött van egy mély árokkal keritett
négyszög — ez a korpavárí vár — és avval
punctum.

Gelseröl csak azt jegyeztem fel, hogy a „do-
hányzás és a fázán kívüli koldulás tilalmas!" Az
első parancs nekem nem szól; mert még akkor is
alig tudok ogy Ötödszivart kiszíni, midőn háziur-
képen a fekete leves mellett nem illik küloncz-
ködni; a másikra, sajnáltam, hogy a maga nemé-
ben egyetlen lelkész ur, ki még ki is tábláztatja,
hogy csak nála szabad kéregetni, nincs otthon;
mert bizony egy kis uti költség fejében megza-
vartuk volna.

Volt azonban ezen hiányért is kárpótlásunk;
— egy igen előzékeny földbirtokos ur igért érde-
kes okmányokat — és igy legalább jó reménynyel
hajthattunk PölÖsfó're, hol a várt régi templom
csak annyiból régi, hogy tán e század elején roszul
építették és igy a tárnak itt nem góthmódoruak, dea
XlX-ik századbeli düledezés akadályoztatásának
jelvényei.

E vidéken sok égés volt, mindenhol találtuk
ezen csapás szomorú nyomait. Csodálatos, hogy
mig oly vidéken, hol kővel és téglával építenek, a
romokból legalább a puszta kémények és falak
fennmaradnak, itt a fából, vagy font vesszőből
álló házak elégése után egyedül a kályha és sütő
kemencze marad fenn. Ha ily anyagból épültek
régi templomaik és váraik, természetes, hogy
azokból sem maradhatott semmi egyéb egy kis
pörköltszagu hamunál.

Sárkány-szigetét messziről két magas fa je-
lölj. A hajdani erődítésből csak egy hosszudad
emelkedés látszik, mély árokkal és töltéssel, mely-
nek végén alkalmasint fahíd által lehetett, a ki-
sebb — északnak fekvő gátonyhoz jutni. A tég-
lának csak gyéren elszórt darabjait találtuk.

A másik sáncz töltésén uralkodó kondástól
hallók, hogy ez a Sárkány-szigeti várdomb; je-

lenleg Zalamegye leghatalmasb családja, a Fes-
tetics grófok birtoka.

A sötét-szigeti sánczról (ezt is várnak hívják)
sem mondhatok többet, csak hogy itt követ is
fejtenek, mi annyiból nevezetes, mivel különben
jó nagy kerületben még annyi kő sincsen, hogy a
bikázó — pipitér — játékot lehetne a süldő diá-
kocskának játszania.

Minthogy a berkekben, berek-metszés közt,
holmi bronz-maradványokat találnak, nem lehet
kétség benne, hogy már Árpád apánk honfogla-
lása előtt is fészkeltek itt emberek; s kívánatos
lenne, ily érdekes tanulmányokról a pontos fól-
jegyzés és kihirdetés, hogy ezen adatokat legré-
gibb földiratunk számára fölhasználhassuk.

A mint a kilemáni major fele hajtunk, egy
utonállás által kedvesen lépettünk meg. Igenis!
De nem Patkó, nem Kulics eum sociis állított
meg, — hiszen azok talán e lapok szerkesztői mon-
danivalóiban számunkra kikért „salvus conduc-
tusról" olvasván, ugy sem mertek volna megállí-
tani, — hanem egy négylovas fogat ura szemközt
jővén, megállít. Megálltunk, leugrottunk; meg-
ismerte a régi győri tanárt, én a hajdani diákot,
— és nolle velle bekellett a majorba hajtani, hol
a régi mű- és nem mű-emlékek visszaidézése
alatt megcsináltuk a tervet a délutáni kirándu-
lásra. A csikós paraszt-szekeret Patsára küldöt-
tük előre relais-nek. Hébe-korba jól esik lélek-
rázó félnapi döczögés után egy kevéssé lágyabban
is himbálózni.

Először a tőszomszédban állottunk be Der-
varics úrhoz, Zalamegye történetbuvár-nestorá-
hoz, s ezen tekintetben Hunkárjához!

A Vas. Újság 42-dik számában találkoztam
benső örömmel e kortársai által tisztelt, az utókor
jobbjai által örökre becsülendő névvel; — a rövid
életirásban Hunkárnak csak nyilvános pályája
vázoltatik, mint ezt hírlapban tenni lehet — de
vázoltatik oly biztos kézben nyugvó ecsettel —
hogy a képet nem oly hamar lehet feledni. Hun-
kárt mint magán ember törekedtem,,Bakonyu-om-
ban némileg ecsetelni, de szép feladat lenne az uj
nemzedék számára egy tökéletesb képet előállí-
tani , ezen jelmondattal : „Fiuk, ilyenek voltak
apáitok, méltók legyetek hozzájok!"

Igenis, Zalamegye élő krónikájáról akartam
szólam. Sok érdekes adat feljegyzése és kellő
tájékozás szerzése után tovább robogtunk. Hár-
man jöttünk, öten távoztunk, Rajkot és Pogány-
várt megnézni.

Alsó-Rajkon, az úgynevezett Kastélyhelyen
állt a régi premontrei prépostság, a Bánffy- család
vallásosságának egyik hirdetője. Most e helyen
szántanak és hajdani díszének emléke egyedül a
Kastélyhely elnevezésében, és az eke által évről
évre felforgatott s végre a mesgyére kihányt
téglatöredékből áll, melyek közt római pártáza-
tokat is lehet találni, jeléül annak, hogy a világ
hóditói erre is terjesztek hatalmukat.

A nép már nem tudja, hogy itt valaha ko-
lostor állott, az utókor még kevesbbé fogja tudni.
Nem lenne-e illő, ha a rajki földesuraságok, kikre
ezen szép birtok szállott, oda működnének, hogy
ezen hírneves prépostságnak legalább helye biz-
tos jel által tartatnék fenn az utódok számára,
p. o. egy azon helyen emelendő kökereszt által,
melyre vésetni lehetne e szavakat :

I t t á l l o t t a Boldogságos Szűzről
czimzett rajki p r é p o s t s á g !

A kövek nagy részéből hidat építettek —
valamint a zalavári romokból országutat. így be-
csülték néha a megyék elöljárói a tiszteletreméltó
műemlékeket, ők, kiknek minden joguk, tekinté-
lyök, vagyonuk azoktól származott, kik ezen em-
lékeket emelték; melyek tiprásával, pusztításával
saját jóllétüket, sőt létüket is megingatták.

Menjünk tovább! A mi a rajki prépostságból
fennmaradt néhány földmivelő udvarában hever,
nem sok, de elég, hogy a templom és zárda nagy-
ságáról fogalmat szerezhessünk. Egy-két ablak-
tagozat, heveder-rész, fehér márvány-tábla! Egy
kis parasztszekérre reá férnek a rajki prépostság
műdarabjai!

Az ungi és jakabfai majorok közti dombon,
az erdő szélén, sánczolás nyomai, tégladarabok
szétszórvák, e helyet templom sűrűjének nevezik,
talán Ung falunak, (ma puszta), temploma volt.

Kedves vezetőink emliték a török csapástia,
toely a hegyláncz tetején a kerecseni határon át
Kanizsától Pogányvárig a törökök útja lett volna.
£<em tudom, mennyire lehet a mondát a valóval
Jegyeztetni.

A Pogány vár előtti szőlőhegy tetejéről egyike
a legszebb kilátásoknak — regényírónak való
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falat — két-három ország hegyei kékellenek mesz-
sziről, mig a sorvadozó Balaton lábaink alatt el-
terül — és az ezer vízmosás által ránezosodó
puszta parlag dombjaink fogyatkozó jóllétünkről
elkomoritó bizonyságot tesznek. Szép kilátás biz
ez, főleg a dúsgazdag belga király nyaralójából.

Pogányvár = Korpavár = Sárkánysziget =
Sötétsziget sat. sat. sat. szőlőközti elődomb, mély
árokkal, a műveltség minden nyoma nélkül. Tán
ős áldóhely? ki fogja azt elhatározni.

Sötét lett. Mint a szélvész hajtottunk a pa-
csai terjedelmes majorba. A hajdani berkeken a
jó töltéseken át a gyönyörű holdvilágnál vissza-
mentünk Sz. Mihályra — Pölöskére.

A kaput, a félelmes, zsíványos idő daczára
tárva találtuk, pedig már a vacsora ideje régen
elmúlt volt, de a kuvasz nem engedett addig le-
szállni, mig ura a négy kerekü aristomból ki nem
szabadított.

A rovarok életéből.
y. u n y o

Egy kellemes májusi estén egy jó barátom-
mal, régi iskolatársammal a városon kivül sétálva,
beszélgetés közben rögtön megálltam, mert egy
szúnyog megcsípte kezemet. Mi volt természetesb,
mint hogy a kellemetlen vendéget elűzzem, de én
ezt nem tevém, hanem inkább sietek gór-üvege-
met (Loupe), melyet mezei sétákon mindig ma-
gammal hordok, zsebemből kivenni, és a kis vér-
szopót működésében megfigyelni. Barátom, ki
ezalatt egy pár lépéssel előrehaladt, megállt, s
felém fordulva kérdezé, hogy mit mi vélek? Én a
kis állatkát felzavarni, s észlelésemet félbesza-
kasztani nem akarván,intek neki, hogy ne bántson.
Kíváncsiságát ezáltal még inkább felfokozván, hoz-
zám közeledik, hogy maga is lássa, mit vizsgálgatok
oly közelről, a kérdését ismétli. Én újból intek
neki, hogy csendesen maradjon, s csak lassan kö-
zeledjék. Szótfogadott s óvatosan hozzám lopód-
zik, én pedig a nagyitóüvegen át nézem a szú-
nyogot, ő távolabbról s szabad szemmel. Végre a
kis vérszopó jóllakott s tova röppent.

— Ugy látszik, pajtás, mond régi iskolaba-
rátom, te mulatságot találsz abban, ha a szúnyog
megcsíp és véredet szija?

— Abban, hogy megcsíp, nem, de abban igen,
ha látom s megvigyázom, mikép szija a vért.

— De hát nem okoz az fájdalmat, s mi ezé-
lod van abban, ha látod, hogyan szivja a szúnyog
véredet ?

— Ha már egyszer megcsípett a szúnyog, a
fájdalom megvan, akár elűzöd most, akár nem.
Mellőzve azt, hogy i yesmiben a béketürést gya-
korolni javallatos, főczélom az volt, hogy meg-
győződjem arról, vájjon a szúnyog fulánkja egy-
szerű finom tűhöz hasonló-e, mely az okozott
sebbe egészen behat, vagy pedig több tagból var
összetéve, melyek mindannyian nem mélyednek
be az ember testébe, hanem egy része kivül ma-
rad. Ebben t. i. a természetvizsgálók nem egyez-
tek meg egészen, főkép a régiek, pedig a dolog
mivoltáról könnyen nyerhettek volna biztos tu-
domást, ha nemcsak az állatka hulláját vizsgálták
volna, hanem élő szúnyogot is, főkép fulánkja
működésében, ugy a mint én azt ép az elébb
tevém.

— De hát oly fontos dolog ez ? — ettől ugyan
egy ország sem mozdul meg.

— Ettől épen nem, de az összes természettu-
dományok haladásától s kifejlésétől igen. Azt csak
nem fogod tagadni, hogy a gőzerő fölfedezése,
a delejes táviró, a vegytan, boneztan, füvészet
ujabb és ujabb ismeretei, mind megannyi vívmá-
nyok, melyek a kereskedésre, iparra, mezei gaz-
daságra, egészségügyre s mindössze egész népek,
s országok, melyeket illet, javáras illetőleg virág-
zására , vagy, melyek ezekben hátramaradtak,
tespedésére kiszámithatlan befolyást gyakorolnak.
A szúnyog fulánkja persze csak egy parányi kis
részecskéje az összes természettudománynak, egy
kis osztályzata a hasonlitó boneztannak. Magam
is sokkal csekélyebbnek érzem magamat, semhogy
reményleném, hogy csekély kis észleleteim ered-
ménye országokra szóljon, a mint nem is minden
ember van arra hivatva, hogy országos dolgokban
törje fejét, arra csak kevés választott férfi láng-
esze képes; a többi pedig igyekezzék a béke ró-
zsáit szedni, s kiki állása s tehetsége szerint hord-
jon egy-egy porszemeta tudományok s művészetek
gyarapítása s felvirágzásához. Átalános művelő-
désünk tekintetéből sohsem árt, ha a természet-
rajzból is azt, a mi oly közel és oly gyakori érint-
kezésbe jő velünk, közelebb megismerjük.

Meg fogja tehát engedni a szives olvasó, ha a
szúnyogot megismertetem, azaz, hogy a szúnyo-
got alkalmasint mindnyájan ismerjük s érzékeny
csípéseit, főleg nyáron, gyakran tapasztaltuk, de
a szúnyognak némely alkatrészei talán nem oly
általánosan ismeretesek, s mégis valódi remekül
állíthatók fel. Ezeket fogom tehát bővebben leirni,
hogy kitűnjék, mikép a természet ott is, hol azt
legkevésbbé sejtjük, s hol a bővebb kutatás legke-
vesebb vonzerővel bir, s csekély érdekű eredményt
igét, meglepf újdonságokkal jutalmazza a fára-
dozó természetbarátot.

Legérdekesebb testrésze a szúnyognak szi-
ványa, mely együttesen szip ésfulánk, és amely-
lyel nem elég, hogy legnemesebb nedvünket, a vért
szija, mit a csekély veszteség tekintetéből még
megbocsáthatnánk neki, de a mely egyszersmind
mérges nedvet eresztvén az okozott sebbe, élénk

fájdalmat, daganatot és
majdnem türhetlen viszke-
tegséget idéz elő. Ezen fu-
lánk, melyet górcsővön át
nagyított alakban tüntet elő
az 1-sö számú rajz, egy
átalános pánezélos közbu-
rokban (a) rejlik, mely fe-
lül egész hosszában meg
van hasítva; ennek okát
könnyen át fogjuk látni, ha
egy szúnyogot, midőn vé-
rünket szija, egy közönsé-
ges górüvegen, vagy akár
csak szabad szemmel is,
(föltéve, hogy jó szemünk
van) elejétől végig, csen-
desen megfigyelünk.

Ez emiitett külburok ugyanis, ha a szúnyog
belső fulánkját valamely testrészünkbe befurja,
az okozott sebnyiláson kivül marad, mellső ha-
sadéka t. i. megnyílik s igy a burok, mint
egy elől fölhasitott kabátujj, ha egész karun-
kat egy szűk nyilasban akarnók benyújtani,
hátrafelé görbéd, s eleinte egy tompa, de később
mindinkább hegyesebb szöget képezvén, végtére,
midőn már a fulánk, egész hosszával, testünkbe
mélyedéit, egymásra lapul, mint ezt a 2. és 3-ik

b

CL

1. sz.

n. SZ. 3. sz.

sz. rajzban láthatni. E külburoknak végén két
hosszúkás félkörü ajak vehető észre, mely az oko-
zott sebhely körül a külbőrhöz tapad, a belfulánk-
nak mintegy támaszul szolgálván.

A belső valóságos fulánk, mely borunkba
fúródik, és öt részből áll, ismét egy tokba, egy
belső tokba van lefoglalva, (1. b) és igy a szúnyog
fulánkja kül- és beltokjával együtt 7 külön és
könnyen elválasztható részekből van összealkotva.
Nézzük csak közelebbről a tulajdonképeni fulánk-
nak egyes részeit (1. c. c. — d.d. — e), ezek a belső
tokkal együtt egy gyilkot, s egyszersmind egy
szivattyút képeznek. A középső tű (ej, mely egy
kétélű s végéhez közel észrevehetőleg szélesebb,
igen finom érvágó gerelyhez (lancette) hasonlít,
készíti az utat, mellette (d. d.J két hajszálhoz
hasonló segédtíík látszanak, ezek oldalain pedig
fc c) ismét két hamis szurony, mely nem kétélű,
hanem külszélcn igen finom, éles és visszafelé
irányzott fogacskákkal, horogképen van ellátva,
hogy a fulánk, működése közben, egy könnyen
ki ne csúszszék. Ezen horgacsok teszik, hogy a fu-
lánk, ha rögtön elkergetünk egy csipő szúnyogot,
eltörik, a sebben marad s az égetést súlyosbítja.
Gyiloknak nevezem az egész szervet, és az is, mi-
dőn a bőrbe behat; ide befészkelvén magát, mind-
annyi részecskéi szétterpeszkednek, ezzel először
a sebnyilást kitágítják és másodszor egy belürt
képeznek magokban, egy csatornát, melyen a vér
szivattyúképen felszivatik.

A szipfulánknak ezen szerkezete, mely a
nőcskéktől vétetett mintául, (mondják, hogy a
nőcskék erősebben is csípnek), a himecskéknél
még két hosszú tapintók által, melyek mintegy
huszár-forgón;, fölfelé irányozva, a szivány oldalai
mellett ékeskednek, különböző, (lásd a 4. rajzot
b. b.) A hímeknél azonkívül a csápok is különbőz-

; f c
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5. sz.

nek a nőcskékétől, mert még ezek jóformán egy-
szerűek, amazok kitűnően ékesek s a paradicsom-
madarak némely ritka tollaihoz hasonlók, a mint

ez a nagyított 4. sz.
rajzból (c. c.) kivehetni.
— Valóban ha csak kö-
zönséges górüvegen egy
szunyog-himecske fejét,

gyönyörű smaragd-
zöld szemgolyókkal, a
tolltarajos csápokkal s
forgókhoz hasonló ta-
pintókkal 8 közepén a
sziványnyal, szemlélget-
jük, meglepő szép lát-

4. sz. ványban részesülünk,
hanem ezt a természet-

ben kell látnunk, mert a legjobb rajz is árnyéka
csak a valóságnak, az autopsiának.

Említésre méltók még a szúnyog szárnyai,
melyek ismét feltűnő különbséget mutatnak a
többi rovarok szárnyaitól. A szúnyogok ugyanis
a rovarok rendében a kétröpüekhez (Diptera)
tartozván, szárnyaik első tekintetre nem látszanak

a többi légynemü-
ekétől különbözni,
azonb an górcsö-
vön át nézve, mint
ezt az 5. sz. rajz
mutatja, az ereken
és szélein nagyobb
és kisebb, külön
a l a k z a t u pikke-

lyek olyformán vannak elhelyeztetve, hogy azok
gyönyörű viráglevelekkel füzérként, mint egy
hímzett női nyakkendő, ékeskednek; ezen pikke-
lyek, melyek nemcsak a szárnyakon, hanem a tes-
ten, sőt a fulánk külborékján is számosan jőnek
elő, egészen hasonlók a pillangók röpéit elborító
pikkelyekhez. (V<?ge kov.tkezm.)

Történelmi kalászatok.
Irta Lehoczky Tivadar.

(Folytatás.)

XXXIV. Nyiltlevél a vallás ügyében
170 4.

Rákóczy a tartós háborúnak annyi baja s vi-
szontagságai közt sem feledkezett meg a közügyek
rendezéséről, sőt a vallás terén is oly rendszabá-
lyokat léptetett életbe, melyek világosan tanúsít-
ják a czélt, mely a lobogó veres zászlókra íratott
fel s melyre annyi protestáns lelkesedésre hevült...
Rakóczy 1704. aug. 12-én is kibocsátott egy nyilt-
levelet a vallás dolgában, mely ekkorig ismeret-
len érdekes okiratot egész terjedelmében követ-
kezőkben közlök :

„Jóllehet mind Istenes igyekezetünkk, mind
nemzetséges Hadakozásunkk czéllja a volna, hogy
mindenekben a Ns org törvénye az eddig lett con-
vulsiói után maga szabados folyására reducál-
tatván, a szerint is lenne kinek kinek tvényes
igasságában contentuma s consolatioja; de minda-
zonáltal midőn egész Nemzetestől is ily közjóra
Czélozó munkáinkban éjjel nappal fáradoznánk,
némely Eszvesztésnek Nzetünk közt levő eszközei,
az kik az által akarják boldogul folyó Nztséges
munkáinkat megzavarni, a midőn a Ilit és vallások
szabados exercitiumit, azokhoz járandó némelly
jövedelmekkel edgyütt, a Ns Ország tovább való
dispositiójaig megengedtük; ezt hozván a Ns or-
szág törvénye is magával, illy resolutionkat in-
fringálni, holmi exceptiokkal eludalni merészlik,
hogy igy az hit és vallások között eshető confu-
siok alkalmatosságával a Ns Org akarmelly rendű
és lakosi között is egymáshoz való kedvetlenséget
s abból következhető haragot szerezvén, azzal is
nzetséges iegyverünknek akadályit nemzik ; hogy
azért a szép edgyesség a Hit és vallások között
megmaradván, annak alkalmatosságával a NsOrg
lakosi edgymáshoz való Sinceritással forgassák
Nzetséges fegyvereket; továbra is akarjuk a Ns
közönségnek declarálnunk, az Hit és vallások dol-
gaiban micsoda végezést és rendelést tettünk a
Ns Org továbra való dispositiójaig, ugy hogy
1-mo. Akarmelly ns vgyében, districtusban, ki-
rályi mező Városokban, várakban, és akarmelly
helységekben az Hitnek és vallásnak szabados
exercitiuma legyen : az melly hiten és valláson
valók a templomokk, scholákk birodalmában vol-
tának mindeddig, továbra is békességesen annak
bírásában megmaradgyanak, hanem Helyet a sza-
bados exercitiumnakfolyására, Scholakerectiojára

s abban való szabados tanításra az más felek fog-
lalhassanak. 2-do. A dezmak. sedecimak, octavák,
quarták, a melly hiten valláson való Parochiához
tartoztanak, exigáltattak is, mindegyik továbra is
szabados usussában maradgyanak. 3-tio. A Scho-
laris proventusok, úgymint a Halott temetésiül, ke-
reezteléstől, eskettéstül, beavatástul, offertoriumtól
járandó fizetést akar holott is kíki az maga hitin val-
lásán papjának s akarmelly egyházi szolgának fi-
zesse. 4-to. A temetésre közönséges helyen való de-
votióra azon helyben való harangokkal, akarmelly
hit s valláson levők is a harangozás szabados legyen,
és a szokott harangozás alkalmatosságával maga
felekezetinek való fizetés. — A minthogy a Ns
Vgyének serio intimallyuk is, ezen deciarait akara-
tunkat in gremio sui publicáltatván, igyekezzen
hozzánk s a Ns Országhoz való kötelessége sze-
rint ugy observálni s observaltatni, hogy semmi-
ben is ezen rendelésünk ne infringáltassék s vari-
áltassék, hanem a szerént annak usussában akar-
melly Hit vallás is békességesen a Ns Org továbra
való dispositiójaig megtartassák; sőt ha kik az
ellen cselekedni találtatnak, azok ellen akárme-
lyik Hiten valláson levő, Egyházi, külső rendű
híveinket is meg íntentállya. A mint penig Pátens
levelünkben is A Ns Vgyének értésére adtuk s
egyszersmind serioíntimáltuk is A NsOrg továbra
való dispositiojaig, Templomokat, Scholakat sehol
senkinek is akár férfi akár asszony renden valók,
magok hatalmával elfoglalni meg nem engedünk,
ugy mostan is a Ns Vgye tudván az iránt való
edgyszer tett resolutionkat, a szerint kit kit a
templomokk Scholákk foglalásában elő menni meg
ne engedgyék, sőt az ollyakat minden utón módon
evincialni ügyekezze. Dátum ex Castris ad Szeged
positis, die 12. Augusti 1704. F. P. Rakoczy. —
Joannes Pápay.

Élet a mélységben.
Azon egyetlen eset, midőn halat fogtam, (irja

Hall kapitány „a tengeri élet" czimü könyvé-
ben), az Atlanti tengereni első utazásomban tör-
tént. Horgom zsínóraegy jó óráig állott a vízben.
Végre remény vesztve húztam ki onnan, és oly
könnyűnek éreztem, hogy azt hittem, hogy el van
szakadva. De ki képes bámulásomat leírni, midőn
a zsinóron mégis egy kabljaut pillanték meg,
mely uszóhólyagának kiterjedése következtében
kétszeres nagyságra puffadt fel! E szerv a 80— 90
fonalnyi *) mélységben 15—1(5 légnyomás **) ál-
tal sajtoltatik össze; de ha az állat a tenger tükre
felé közeledik, s e roppant nyomástól megszaba-
dul, az izmok ereje nem elegendő arra, hogy az
uszóhólyagban levő levegőt a tömöttség ugyan-
azon állapotában megtartsa. Ennélfogva tehát a
hólyag annyira kifeszül, hogy nemcsak megöli a
halat, hanem azt nem ritkán lőporfellobbanáshoz
hasonló robajjal veti szét.

Ezen érdekes tapasztalás a legvilágosabbaH
bizonyítja, hogy a tenger mélyében levő állati élet
ép ugy bizonyos légnyomáshoz van kötve, mint a
tenger tükre feletti, és hogy ennélfogva minden
állatnak, saját szervezete által, egy meghatáro-
zott regio van kijelölve, melyből nem léphet ki
büntetlenül. Igaz ugyan, hogy a czethal ép ugy
megél a jelentékeny mélységben, mint a tenger
fölső rétegeiben, de ebből csak az következik,
hogy a czethalnak oly erős izomrendszere van
mely a különféle légnyomást kibírja. Ismeretes
dolog, hogy az Alpeseken hasonló esettel találko-
zunk, mely csak az előbbeni folytatásának tekint-
hető. Eltekintve az embertől, kit szerencsés szer-
vezete a földnek világpolgári lakosává teszen
eltekintve attól, hogy maga az ember is a teteme-
sebb magasságban nem jelentéktelen szenvedést
áll ki, s ha huzamosabb ideig volna kénytelen ott
lakni, könnyen gyógyithatlan mellbetegséget von-
hatna magára; többen az állatok között a teteme-
sebb magasságban ép ugy elhalnak, mint a kabl-
jauról Hall kapitány beszéli. így például a macska
a 14,000 láb magas Punán, Peru Andesein a leg-
borzasztóbb rángatódzások között múlik ki. Va-
lamint azonban a czethal a tenger különböző
mélységeit büntetlenül evezi át, ugy az Alpesek-
nek is van egy állata, a kondor. Ez azon madár,
mely gyors röptében minden látható erőködés nél-
kül a tenger tükrétől egész azon magasságig

*) Egy fonal hat láb vagy egy öl hosszúságú tenger
mérték.

**) A levegő az egyszerű le'gnyomásnál (milyen pél
dául a légmérőben foglalt higanyra nehezedik) egy D láb
területre 18O38*/ioo bécsi font nyomást gyakorol. Ha az cm
ber testének felületet 10 D lábra teszük, a reá nehezed*
légnyomás többet teszen 180 mázsánál. 15—16 légnyomás
nál a lég súlya természetesen 15— 16-szor ily nagy.

emelkedik fel, melyet a legszerencsésebb léghajó-
sok is alig értek el. Eszerint tehát a teremtmé-
nyek fóldöni életének határai ép ugy ki vannak je-
elve, mint a népek egymástól elkülönítve.

Dr. B. L.

Egyveleg.
— {Ausztria gyufaipara.) Hogy a nagy a ki-

csiben rejlik, mindenikünk előtt köztudomású do-
log ; de hogy mik^p nyilvánul ez épen a gyufánál,
az sokak előtt még uj lehet. Lássuk tehát a szá-
mokat, melyeket Schrötter béosi tanár Ausztria
;yufagyártásáról közöl.

A gyufagyártás e birodalomban oly kiterje-
déssel bir, hogy nemcsak a belszükséget fedezi,
hanem a kivitelre is igen nagy mennyiség jut be-
lőle. Az összes gyártás 1849-ben 50,000 mázsára
rúgott, miből 10,000 mázsa vitetett ki. E mennyi-
ségből Csehország % részt szolgáltatott, a többit
pedig Bécs és környéke. Csehországban 10 gyár
1000 munkással, Ausztriában 22 gyár 2000 mun-
kással dolgozik. Csehországban egy gyár egymaga,
mely 1000 munkást foglalkodtat, évenkint 200,000
ládácska gyufát szolgáltat, melyekben egyenkint
5000 darab van. E czélra évenkint 25 mázsa sa-
létromot, 6% mázsa vilanyt (phosphor) és 300
mázsa ként használ fel. Ausztria összes gyufagyá-
raiban 1250 mázsa salétrom, 325 mázsa vilany,
15,000 mázsa kén és 5000 öl puha fa fogyasztatik
el évenkint. A fa egy egyszerű gyaluval a legrö-
videbb idő alatt szétapríttatik, ugy hogy 12 óra
alatt közel két millió gyufa állittatik elő. Ausztria
összes gyártmánya 50,000 millió dbra rug éven-
kint. Evvel azonban a gyufaipar még nincs befe-
jezve. Mennyi tok, ládika és skatulya szükséges
arra, hogy ennyi gyufa elpakoltassék, és mily lé-
nyegesen hatnak ezek más iparágakra ki?

Francziaország nagyon dicsekszik vele, hogy
egyik párisi gyufagyár 300 munkást foglalkodtat,
holott egy bécsi firma munkásai tízszer meghalad-
ják e számot. A londoni iparkiállitásról szóló né-
met jelentés kiemeli, hogy egy birminghami ház
3000 mázsa sárgarézdrótot dolgozik fel gombos-
tűnek évenkint, miből annyi gombostű készül,
hogy egymás végébe rakva, sok ezer mérföld
hosszúságra rúgna. A gyufa ép ily csekély szár-
mazású, és ha csak azon gyufákat raknók is egy-
más végébe, melyeket az ausztriai gyárak éven-
kint előállítanak, hosszúságuk a földet mintegy
90-szer övezné körül.

— (Kutakból a megromlott levegőt eltávolí-
tani.) Gyakran megtörténik az életben, hogy a
kútba vagy azért, hogy alább ásassék, vagy azért,
hogy különben kijavittassék, le kell szállni. De
gyakran megtörténik az is, hogy a kutban romlott
fojtó levegő van, s ilyenkor a leszállás, ha kellő
vigyázat nélkül történik, az illetőnek életébe ke-
rül. Azt ugyan, hogy fojtó levegő van-e a kutban
vagy nincs, könnyen ki lehetne tudni azáltal, ha
egy égő gyertya abbalebocsáttatik. Ha a gyertya
kialszik, embernek a kútba leszállni nem tanácsos,
mert a rósz levegő ép ugy kioltja annak életét
mint a gyertya világát. Sajnos azonban, hogy ez
egyszerű elővigyázat vajmi gyakran elmulaszta-
tik; s innen származik aztán a sűrű panasz a fel-
merült szerencsétlenségek felett. Az ily szerencsét-
lenségek rendszerint még azáltal neveltetnek, hogy
a szerencsétlenül járt egyén megmentésére szolgáló
lépések és gondoskodások minden figyelmen kívül
maradnak.

Sok mód létezik ugyan arra, hog a kutakból
a megromlott levegő eltávolittassék, de ezek között
a következő egyszerűsége és gyors hatása által
tünteti ki magát. Az egész készület abból áll, hogy
egy edény, mely sűrített sósavval és horganyda-
rabokkal van megtöltve, a kútba lebocsáttatik. A
könenynek ezáltal bekövetkező gyors kifejlődése
minden rósz levegőt gyarsan kiszorít a kutból,
olyannyira, hogy ha emberélet megmentése forog
kérdésben, 5 perez múlva a mélységbe már le lehet
szállni, anélkül, hogy veszélytől tartani okunk
volna. A kellemetlen sósavgőz eltávolítására nem
kívántatik egyéb, mint egy nyitott esernyőt a
kútba néhányszor leereszteni és felhúzni.

— (Óriás baraczkok Chinában.) Shangaiban,
(beszéli a pár év előtt Londonban megjelent „the
englishman in China'-) egy odavaló kertész az
idegenek asztala számára oly nagy baraczkokat
termeszt, hogy azok egy tálat töltenek meg, és a
gyümölcs, ép ugy, mint a dinnye, felvágva osz-
tatik szét a vendégek között. Ügyességéért be-
csületesen is megfizetteti magát, mert egy baraez-
kért 12—18 forintot vesz. Dr. B. L.

Melléklet : Fél iv hirdetések.
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Debreczeni levél.
Debreczen, okt. 25.

(Vásár és lóverseny. — 13 számú bérkocsi. —
Richárd abbé néha nem jól kutat. — A Hortobágy
ismét zöld. — Nöegylet. — Színház. — Dalárda,
zenede, leányiskola. — Főiskola.)

Mikor a szabolcsi fiatal gazdáknak 45 foknyi
magasra áll a szivar szájokban, fölfelé eregetik a
bodor füstöket a debreczeni Sz.-Mihály országos
vásár alatt, s négyes fogatokon jelennek meg ló-
versenyen, baromvásárban: akkor jóformán semmi
bajok; de midőn a bihari, békési s kunsági fiatal-
ságnak föld felé csüng legfelebb 5 kros kubája, s
a vásárra gyalogosan, azaz csak vasúton jelenhet
meg, ott már nagyobb bajnak kell lenni termés, s
igy jövedelem dolgában is. Ki ezt kissé észlelni
nem restelte, jóformán tájékozhatta magát a kü-
lönböző vidékek állapotáról. Különben átalában
véve ezen vásárunk a népesebb s élénkebbek közé
tartozott. Lóversenyünkre mindkét nap gyönyörű
idő kedvezett; minden nagyobb versenyben Sem-
sey Lajos lovai győztek; mindenki sajnálta, hogy
az ügető versenyt legalább a mulatságos talyigás-
verseny nem pótolta; pedig néhány talyigás nagy
reményben volt, hogy a sorompóba beszólitta-
tik, s az a 10 — 20 forint dij nagyon könnyen lett
volna a helyszinén is összetehető, — s ha egy pár
üveg pezsgővel kevesebb fogy el, abból is bőven
kitelhetett volna; szegény talyigások, jövőre talán
nem fognak hiában kifáradni. — A mennyiben e
versenyek alkalmával császári katonai ménesbeli
ló is pályázott, reméli a lovaregylet, hogy a jövő
évi versenyre császári dij is fog kitüzetni. — Vásár
alatt a Reszler színházában a kolozsvári társaság
néhány tagja mulattatá a közönséget leginkább
operai egyvelegekkel. Hétfőn a kaszinó bált is
rendezett a lovaregyleti tagok és vendégek kí-
vánságára, de biz az meglehetős vékonyán ütött ki,
s bál alatt a többség a fehérló vendéglőben tartá
nőkkel vegyes estélyét.

Csodálatos; a meglehetős számra szaporodott
bérkocsik közt nem láthatni 13 számút. — Midőn
a tizenkettődik számú után azon ominózus szám
következett, csinos kocsira s jó pár lóra került a
sor; egy szép delnő ezen szeretett kocsizni, de a
szám sehogysem tetszett; az ildomos férj előzé-
kenységének sikerült kieszközölni, hogy a kocsi a
14 számot kapja meg; s ez az oka, hogy váro-
sunkban egy bérkocsival máig is kevesebb van,
mint mennyit a számok után godolni lehetne.
Azonban nem tudtuk még eddig kipuhatolni, váj-
jon nem épen e bérkocsiról maradt-e át ama kába-
listikus szám hatása, mely a minapában lovastul
együtt egy árokba dőlt. Árokba? — igen, — a
légszesz-csövezés számára készült, s a sötét éj da-
czára intő lámpával elláttatni elmulasztott árokba;
szegény bérkocsis könnyen megadhatta volna árát
a hanyagságnak. — Nevezetes valami is az, ha este
a gyalogjárdán véletlen magasodásban akad meg
lábad, vagy mélyedésbe süpped; — kocsid a bur-
kolaton, vagy a mellett nagyot zökken, bizonyos
lehetsz benne, hogy alattad légszesz vezető cső
vonul keresztül; az egészben csak az a sajátságos,
hogy nem akad ember, ki e csövezések lerakására
vállalkozót rendre utasítaná, — hogy a csövek
árkait lámpákkal lássa el, betemetésök után pe-
dig a fa és tégla-burkolatokat előbbeni állapo-
tukra rakassa vissza. Ez árkok ásatása közben
több pénznemre akadtak; ugy halljuk, hogy ezeket
a vállalkozó a főiskola pénzgyüjteményének aján-
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hó el nem rontaná, az ottani gulyák karácsonyig
is megérnék vele; az Ízletes veres-gomba oly
mennyiségben terem, hogy szekérszámra lehetne
szedni. Ki a Hortobágyot nyár közepén látta,
nem képzelheté, hogy a fű, melynek még a gyö-
kere is kisült, s a felégett port csak ugy hordta a
szél, mint a futóhomokot — még ez idén nemcsak
kizöldüljön, de annyi baromnak bő táplálékot
nyújthasson; most már vérben döglik a sokáig
éhezett szegény barom.

Léván nöegylet alakult, N. Kálióban, Nyí-
regyházán a nők hangversenyt rendeztek, nov.
15-re N.-Kállóban ismét sorshúzással egybekötött
jótékony vigalom van kitűzve; Nagyváradon Ka-
talin-bált; Kolozsvárott 100-nál több alföldi mun-
kásnak 2000 napi ellátást biztosított a nöegylet;
Debreczenben is, — — nem; itt még nem volt al-
kalmunk ilyesmiről valamit hallani.

Uj színházunkat lassan lassan csinosítják,
már a szobrokat helyezik a homlokzatra; de e ha-
ladás nem megy most oly erővel, mint az év kö-
zepéig, s igy semmi remény, hogy ez évben a kö-
zönségnek átadassék.

A régen pengetett dalárda okt. 18-án vala-
hára megalakult, már is százon fölül van tagjai-
nak száma. Évi dija 4 ftban állapíttatott meg.
Ideiglenesen egy elnök s négy tagú bizottmány
választatott, hogy az alapszabályokat dolgozza
ki. Karnagyul Gáspár Ignácz zenedéi énektanár
véglegesen megválasztatott. — Mai nap tartott
közgyűlésben az alapszabályok kis módositással
helybenhagyatván, megerősítés végett felterjesz-
tetnek. — Az évi dij 3 ftra változtattatott; a jövő
összejövetel alkalmával talán majd ismét 4 ftra
fogjuk emelni.

Zenedénkben is megkezdődött a tanfolyam;
a tanítványok száma, különösen a hegedű- és zon-
goraiskolában, tetemesen megszaporodott; külö-
nösen a szegénységi bizonyítványok alapján he-
gedűs zongorára bevettek száma nagy; s jó lenne
jövőre szigorúan megtartani az alapszabályokat,
miszerint a szegény sorsú növendékeket is az ala-
pítók vagy rendes tagok ajánlani tartoznak, s ze-
nére minden fizetés nélkül csupán kitűnő tehet-
ségű szegény növendékek vétessenek föl.

Az egyház pártfogása s felügyelete alatt álló
felsőbb leányiskola nem örvend jelenleg annyi ta-
nítványnak, mint a múlt évben; ennek okát most
nem taglalgatjuk; egyelőre annyit mégis kimon-

dékozandja; egy napszámos egész kis zacskó for-
galomból rég kiment rézpénzre akadt.

A mily szép eredményt mutatott Abbé Ri-
chárd által a Hortobágyon kijelelt kutak ásatása,
annyira tévedt ő abbcsága a gőzmalom telkén ki-
jelölt kútra nézve; két helyet jelölt ki 200 ftért,
egyiken 4%, másikon 5% ölre bő ivó vizet jósolt;
az elsőé hó elején két öles átmérőben megásatott
6V2 ölig mentek le, de jó ivó viznek semmi
nyoma; majd 4 öles vize azonban a már meglevő
két nagy kut mellett elegendő mennyiséget ígér.
Ez uj kut ásatásakor 5% ölnyi mélységben egy
kövült felső lábszárcsontot találtak, mely a főis-
kola múzeumának ajándékoztatott; minő állaté
volt, még nem tudjuk.

A jótékony esők beálltával a Hortobágy
legelője annyira megjavult, hogy ha erős dér, fayg,

dunk, hogy nagyon jó lenne, ha az egyház, ezen
iskolára nézve, alapos betekintés után, czélszerű
intézkedéseket tenne, s kipuhatolná, miért ide-
genkednek lakostársaink ez iskolába küldeni
leánykáikat, s miért küldik azokat örömestebb
magánnevelő intézetekbe; ideje lenne talán már
annak is, hogy az érintett iskola vezetőnőjének,
vidéki leánykák kosztba fogadása, p. 10 — 15
meghatározott számban megengedtetnék; kikop-
hatott már közölünk azon téves föltevés, —
hogy a bennlakókra több gondot és figyelmet
forditana a nevelőnő, mint a városunkból oda já-
rókra; elvitázhatlan igazság, hogy a mely leányka
az egész iskolai éven át közvetlen felügyelete s
oktatása alatt van egy jó nevelőnőnek, több ra-
gad rá a miveltség, finomság, nyelv, női munka, s
gazdasszonykodás ismereteiből; tehát adjuk be
mi városiak is leánykáinkat; de ha talán költség-
kímélésből azt tenni nem akarjuk, ugyan miért
tagadjuk meg azt vidéki atyánkfiaitól, s miért
kényszeritsük őket, hogy mivel a- mi intézetünk-
ben gyermekeik bennlakásra is fel nem vétethet-
nek, azokat más nevelőintézetbe adni kénytelenek
legyenek?

Főiskolánk tanuló ifjúsága jelentékenyen
több ez iskolai évben, mint a múltban ; különösen
feltűnően növekedett azon vidéki szegény gyer-
mekek száma, kik a főiskola, egyházkerület, s a
helybeli egyház részéről nyujtatni szokott jóté-
konyságokat igénybe veszik; ez utóbbi a vidéken
uralgó szükségre is mutat, de átalában véve ör-
vendetes jelenség főiskolánk szellemi előrehala-
dására nézve. — ^_

Irodalmi njdonságok.
— Megjelent uj könyvek :
A lefolyt hónapban külterjedelmileg a múlt

hónapokhoz egyenlő arányban nem gyarapodott

ugyan az irodalom: de a megjelent uj művek között
tagadhatatlanul nagy érdekű és értékű művekkel
találkozunk. Első helyen kell ezek között me:;em-
lítenünk b. Eötvös József legújabb munkáját, mely
„Gondolatok" czim alatt Ráth Mór bizományában
megjelent. A kötet következő főrészekre oszlik :
„Ilit és vallás." „Ember és világ." „Irodalom és
tudomány." „Állam és politika," „Észrevételek és
szabályok." A munka, melyben az eszmék egész
halmazával találkozik az olvasó, már szerzője
nagy nevénél több ajánlatra alig szorul; mi mégis
fölhívjuk reá a közönség figyelmét.

** „A Budapesti Szemle" 59. és 60. füzete is-
mét több jeles czikkel és ismertetéssel gazdagítja
irodalmunkat. Benne a többi közt Szász Károly a
lyrai költészet világirodalmi fejlődéséről értekezik,
Greguss Ágost „Meddő költészet, termékeny birá-
lat" czimü czikket közöl Erdélyi János prózáiról.
Irodalmi szemléjében Schwarz Gyula Lamartine
Sokratesét ismerteti, Deák Farkas Milton életraj-
zát, Kazinczy-Beöthy Paulina Macaulay után By-
ron jellemrajzát hozza.

** „A magyar kérdés megfejtéséről" Grill
Károly pesti könyvárus bizományában egy na-
gyobb munkának két első füzete jelent meg. A
német nyelven irt munka terjedelmes czime a kö-
vetkező : „Tanulmányok az átalános, valamint a
különös magyar-osztrák unio-jog, Magyarország
közjogának alaptartalma s a király alapjoga fö-
lött, tekintettel a jelen politikai helyzetre, s a
kiegyezésre a koronával és a nem-magyar Örökös
tartományok összegével, mint A melyet az 1723-
dik évi pragmatica sanctioban megállapított uniói
alapszerződésben III-(VI-)dik Károly mint szer-
ződő fél képviselt." — Szerzője nem nevezi meg
magát; csak annyit mond magáról, hogy 1848 —
1849-ig publicista volt, azóta tudományos buvár-
latoknak él s 1852-iki eept. 24-én szerencsés volt
Ő Felségét lakában fogadhatni.

** „Magyarország nemes családai," irtaNagy
Iván, 53 és 54-ik füzet mely a Révai—Ruttkay
családokat, s a P. és R. betübeliekhez a pótléko-
kat tartalmazza. E füzetekkel a X-ik kötet be
van fejezve. — Megjelent Pesten, Ráth Mór bizo-
mányában. Ára 1 ft. 70 kr.

** „A magyar irodalom története.'' Irta Jám-
bor Pál. Pest, Ráth Mór bizománya. Két kötet.

** „Hiador költői müvei." Első kötet. Sza-
badkán, Obláth Leo bizományában. Ára fűzve

ft. 80 kr., diszkötésben 3 ft.
** „Természettudomány és gyakorlati élet.''

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863.
sept. 24-én, Pesten tartott nagygyűlésén előadta
Knöpfler Vilmos, orvos-sebésztudor. Nyomatott
Kertész Józsefnél.

** „A szölömivelés és borkezelésről." Irta
Parragh Gábor. II . füzet. A 304 lapra terjedő
munka ára 2 ft. Nyomatott Emich Gusztáv m. a.
nyomdásznál. E gyakorlati hasznú munkát ajánl-
juk gazdáink figyelmébe.

** „Magyarország történelme,'' tanodái hasz-
nálatra irta Visontai János. A két füzetet képező
mű első része az Árpád-korszakot foglalja magá-
ban, s 45 krért kapható. A második rész a vegyes
és Habsburg-házbeli királyok korát tárgyalja s
ára 85 kr. — Pest, 1863. Grill Károly tulajdona.

** „A vegytan iskolája," dr. Stöckhardt után
dolgozta Berde Áron, a természettudományok
tanára s a magyar akadémia 1. tagja. Második
átdolgozott kiadás. Megjelent Kolozsvárt, Stein
János könyvárusnál. 1863.

**„A nőkkel való közlekedésről." Tanácsadó
ifjak és mindazok számára kik a nők kegyét meg-
nyerni és megőrizni ohajtj. k. Összeszedte Eber-
hard Ágoston; az 5-dik kiadás után magyarította
Murányvári. Ara 1 ft. 20 kr. Pest, Kugler bizo-
mánya.

** „A buda-pesti kereskedelmi iparkamra je-
lentése" 1860—62. évekről. Nyomatott Pesten,
Müller Emilnél. Dicsérettel emiitjük föl, hogy e
jelentés magyar nyelven jelent meg, holott az ed-
digi évi jelentések németül voltak. E 343 lapnyi
terjedelmes kötet a következő tiz főrészre oszlik :
Kereskedelem. Ipar. Bányaipar. Marhatenyésztée
Pénzintézetek. Első magyar általános biztositó
társaság. Vasut-forgalom. A pesti kereskedelmi
akadémia. Törvénykezési ügy. Kinvánalmak.
Mind ezen főrészek alosztályokra oszlanak, me-
lyek a legpontosabban összeállított adatokat tar-
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talmazzák. Nemzetgasztászati szempontból igen
becses gyűjteményt nyertünk e könyvben.

** (Rónay Jdczint „Fajkeletkezés" czimü
munkát irt), melyre Demjén és Sebds könyvkeres-
kedése 1 ft. 50 krjával előfizetést hirdet. A munka
bolti ára nagyobb liend. Az előfizetési pénzek a
nevezett könyvkereskedésbe nov. 21-ig külden-
dők be.

** (A nemzeti színházhoz beküldött pályavig-
játékok) megbirálására fölkért bizottmány műkö-
dését okt. 22-én bevégezte, s a beérkezett 35 da-
rab vígjáték közöl tizet talált versenyelőadásra
érdemesnek, melyeknek szinrehozatala, sorshúzás
utján hat estén a következő rendben történik : 1.
„Apám felesége." — 2. „Tények" és „Szellemdus
hölgy." — 3. Házasság politikája" és „Balekfo-
gók." — 4. „Becsület és szerelem" és,,Az égben."
— 5. „DivatO3 beteg." — 6. „Egy jó madár." A
bizottmány örömét fejezé ki afölött, hogy a pályá-
zat nem volt sikertelen; mert néhány oly művet
eredményezett, melyek ha átalános becscsel nem
birnak is, de mindenesetre a jelen szinirodalom
színvonalán állanak.

** (Másik pályázati eredmény.) A nemzeti
Hzinház népszínműi pályázatánál a bírálatra fölkért
bizottság az első jutalmat (80 db. arany) egyhan
gulag a „Lelcncz" czimü népszínműnek itélte oda,
mint a mely nemcsak a pályázott müvek közt áll
első helyen, de általában is szinirodalmunk jelen
viszonyai közt nyereségnek tekinthető; a nemzeti
színpadnak pedig hatásteljes és hosszabb ideig
fennmaradó darabot igér. — A többi tizenkét pá-
lyamű között egy sincs, mely csak szinrehozható
is lenne; e szerint a pályahirdetés értelmében a
második jutalom (40 arany), ezek közül egyiknek
sem adható; ha azonban a pályajutalmakat kitűző
bizottmány a második jutalmat is kiadni óhajtaná:
ez esetre a bíráló bizottság azt ajánlja, hogy e
40 aranynyal is az első jutalomra érdemesített
„Lelencz" czimü népszinmű jutalmaztassák. — E
végzés után a „Lelencz" jeligés levele felbontat-
ván, ebben Szigligeti Ede neve tüat elő. A többi
pályamű jeligéa leveleit a bizottság jelenlétében
elégették.

** (Magyar költemények német fordításban.)
Dux, Dietze és Földényi a legkitűnőbb magyar
lyrai költeményeket német fordításban szándékoz-
nak kiadni. Mindenesetre óhajtandó, hogy irodal-
munk termékeit sikerült fordításban ismerje a
külföld. E czél, ha többen egyesült erővel látnak
hozzá, talán könnyebben el lesz érve.

** (Uj élczlapok.) Mintha több vigasztalóra
és bufeledtetőre volna szükség e szomorú időben :
közelebbről néhány uj élezlap indul meg. Ugyanis
Vértesi Arnold, a jó emlékezetű ,.Fekete Leves"
főmunkatársa, e hó elejétől ,,Krampus1' (!) czimü
humoristico-satyrikus lapot ad ki. Megjelenik
minden második héten egyszer, magyar és német
nyelven. Előfizetési ára félévre 3 ft. — Egy másik
,,Umoristulu" czimet fog viselni, s oláh nyelvű
lesz, Ardelean György szerkesztése mellett. Fő-
munkatársa Vulkán József. — „Pester Figaro"
czimen megjelenő német humoristikus lapról is
beszélnek. — Ezek csak szerény igényekkel lépnek
tol; de a ,,Fölfordultvilág" már egyenesen az „ÜS"
tökös" és,,Bolond Miska" megbuktatásáról álma-
<lozik. Sorrajárja a főváros korcsmáit, s dús tapasz-
talással ezekből hoz épületes dolgokat. Gondolja:
ha „Dongó" korában Debreczennek nem kellett;
mint légynek jobb dolga lesz Pesten.

** (Lapvezér-változtatás.) A minduntalan vé-
rért cserélő „Hölgyfutár" e hó elsejétől Dobsa
Lajos kezébe ment at.

művészeti hirek.
••

1

* (Hollósy Kornélia) a szükölködők javára
tett művészi kőrútjából a napokban visszaérkezik
s a telet a fővárosban fogja tölteni.

*• (Kamara-hangversenyek.) Az évenkint tar-
tatni szokott s jó hitelben álló „kamara-hangver-
senyek" november 8-án és 22-én, továbbá decz.
6-án és 20-án fognak Tégbemenni Beregszászi
zongora-termében. A hangversenyzők a nemzeti
Hzinház zenekarának tagjai lesznek. E hangver-
senyekben eddig még elő nem adott zeneszerze-
ményeket fognak bemutatni a közönségnek.

** (Zeneestély a gzükölködök javára.) Rima-
szombaton, — a hozzánk érkezett tudósítás sze-
rint, — okt. 24-ikén „sorsjátékkal egybekötött
zeneestélyt" rendeztek a tiszavidéki szűkölködő
honfitársak javára, a helybeli zenekar és dalárda
közreműködése mellett. — Ez estélyt a Itadics
testvérek zenekara nyitotta meg, kitűnő sikerrel,
mint mindenkor. Ezt követte a „kápolna" C-dur-
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ban énekelve a dalárda által; a siker, mit a dalária
ily rövid idő alatt tanusitott, mindenkit megle-
pett. A „velenczei karnevált" zongorán játszotta
b. V. G. úrhölgy és a „kesergő leányt" zongora-
kísérettel dalolta L. L. k. a. ; mindkét darab
igen nagy tetszéssel fogadtatott. Ezután jött egy
érzelgő magyar, továbbá népdalok. „Az eltört
szobor" szavalat, a „Czigányuő," és végre a bor-
dal Bánkbánból, előadva a dalárda által zeaeki-
sérettel. A hangversenyt követte az alkalmilag
rendezett kísorsolás; nevezetesen volt 1250 sors-
jegy, s nyereményül 143 kisorsolandó tárgy, mi-
ket többnyire helybeli honleányaink készítettek
e cvsélra. Figyelmet érdemelt különösen egy kép,
női kézi munka, a mely bármelyik művésznek is
dicséretére vált volna. Elismerést érdemel végre
a rendezésért az e czélra kinevezett városi bizott-
mány is.

** (Hangverseny és sorsjáték.) A szükölkö-
dők javára a lévai kaszinó f. hó 16-ra sorsjáték-
kal összekötött hangversenyt rendez. A sorsjáték
nyereményeit lelkes hölgyek által beküldött kü-
lönféle tárgyak teendik.

** (Színészek Pécsett.) A hozzánk érkezett
tudósítás szerint, Siigethi Imre jelesen szervezett
színtársulata okt. 14-ke óta a pécsi színpadon mű-
ködik, még pedig a közönség teljes kielégitésére.
Nem volna tehát egyéb hátra, — mondja levele-
zőnk, — mint minéí szorgalmasabb szinházi láto-
gatás által támogatni a derék társulatot művészi
pályáján, s ez által még jobban fölserkenteni a
mar is tanusitott buzgalmat. E felszólalás leginkább
kereskedőinket illeti, kik eddig elég sajnosán a
szinházi padokon legkevésbbé valának képviselve.
Pécs, mint első rangú vidéki város, csak erkölcsi
kötelességet róna le a hazai nyelv és művészet
irányában, ha egy jól szervezett színtársulatot a
téli idény alatt tűrhető viszonyok közt föntartana,
miáltal egyszersmind, mint igazi magyar város, jó
hirben mutatná be magát a hazának. Eddig több-
nyire uj franczia vígjátékokat adtak kitűnő siker-
rel. Különösen kitűntek Szigethi Imre, Szabó
Károly, Jánosfi és Beödl, kinek egyébiránt a
hanglejtésben a túlzásokat egy kissé kerülni nem
ártana. A női személyzetből Némethy Irma, Szi-
lágyi Teréz és Aradiné emelendők ki. Okt. 24-én
adták az első operettet ,,a dajkát" zsúfolt ház
előtt és a közönség zajos tetszésnyilvánítása mel-
lett. Említést érdemel, hogy Szigethi a kőolaj-vi-
lágitás által a színházban uralkodott örök homályt
végképen kiszoritotta, igy ott szépeink izlésteljes
piperéje is kellő fényben tündökölhetik.

** (Reményi- Ede hangversenyeit) a vidéken
mindenfelé szép siker koronázza. Selmeczi hang-
versenye, melyhez az odavaló bányász-akadémiai
ifjúság is közreműködött, 130 ft. 25 krt, — a kő-
szegi pedig 75 ft. 3 krt. jövedelmezett az alföldi
szükölködők javára. Aranyos-maróthi hangverse •
nyét, midőn már a nagyszámú közönség előtt az
első darabot eljátszotta volna,betiltották. Ugyanez
történt Léván tartani szándékolt hangversenyé-
vel is.

** (Hasai hangok) czim alatt három eredeti
magyar férfi négyest tartalmazó dalfüzetre nyit
előfizetést Wusching Konrád. Részei : 1) Hazám,
ünnepélyes kardal; 2) Ed?s anyád rózsafa, Lo-
eonczytól, négyes, és 3) Édes bort! Losonczytól,
bordal. — A füzetnek, mely csinos borítékban a
partiturán kivül még egyenkint a négy hangot is
tartalmazza, előfizetési ára egy forint, bolti ára
1 ft. 50 kr. leend. Az előfizetések szerzőhöz Lú-
gosra (Krassóm.) dec. l-ig bérmentve küldendők

Egyház és iskola.
** (At egyetemi könyvtár) czélszerübb bsren-

dezése már régi baj. Azon források közt, melyek-
ből a helybeli egyetemen tanuló ifjúság tudomá-
nyát merítse, első helyen az egyetemi nagy
könyvtárnak kell&ne állania. Mivel azonban ez,
részint a czélszerütlen rendszabályok miatt, ré-
szint elegendő alapítvány hiányában czéljának
hiányosan felel meg : az egyetemi polgárok ma
reggel 9 órakor nagygyűlést tartanak az egyetem
díszteremében, tanácskozandók azon ut és mód
felett, mely szerint e bajon segiteni lehetae. Ezt
illetőleg folyamodványt fognak késziteni, s kép-
viselőket választanak, akik az ifjúság e fontos
ügyében eljárjanak.

** (Előadások a fiirdészettanból a pesti
egyetemen.) Dr. Hasenfeld Manó, szliácai fürdő-
orvost a pesti m.k.tud. egyetemen a fürdészettan
magán tanárává nevezték ki. S miután régebben
e tanszékre már dr. Pete Zsigmond, császárfürdői
orvos is kineveztetett, igy a fürdészettanból két
rendbeli előadást is tartanak.

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

leti, történet- és törvénytudományi osztályának
okt. 26-kán tartott ülése egyike volt a leglátoga-
tottabb üléseknek. Roppant számú hallgatóság je-
lent meg, hallani óhajtván Falk Miksa hazánkfiát,
ki e napon akadémiai székfoglaló beszédét volt
tartandó. Megelőzőleg Homyík János mondott
székfoglaló értekezést az „idéző pecsétről." A
történetből s hazai törvényekből bizonyítja, hogy
e kifejezés: „pecsétet küldeni valakire" nem ha-
gyományos szóbeszéd csupán, hanem rendszeres
törvénykezési eljárás volt egész Mátyás királyig,
s Jászberényben, Kecskeméten és Nagy-Kőrösön,
s hihetőleg az ország mis vidékein ma is pecsétet
küldenek a megidézettnek. — Ezután Falk Miksa
szólott. Miután ő egyedül a hirlapirói téren tevé-
keny; megválasztatását ennek tulajdonitja, s az
összes hirlapirói kar nevében mond érte köszöne-
tet. Azután értekezik a „Menedékjogról." A po-
litikai vétségeket — úgymond — csak a sophisma
csempészhette a bűnök közé. A politikai téren nem
lehet elfogadni csalhatlan dogmát; az épen az állam
élén álló kormány nézete sem lehet döntő, mert a
kormányférfiak is emberek, s nincsen eriterion,
mely a bűnt meghatározza, miután sokszor a mi
ma bűn, a kormány változtával erénynyé válik.
Az nem jog, melynek megsértését egyszer bör-
tönnel büntetik, máskor rendjellel jutalmazzák. A
politikai menekült vagy fegyencz iránt, ha meg-
tört testtel börtönéből vagy száműzetése helyéről
visszatér, rokonszenvet mutat a közvélemény,
maga az ellenpárt tisztelettel viseltetik iránta,
mert meggyőződéseért szenvedett. Értekező sze-
rint a politikai bűntett jogfogalma meg sem álla-
pitható. Az államnak sem joga, sem kötelessége,
hogy oly politikai menekültet megbüntessen,
vagy mi ezzel azonos, kiszolgáltasson, ki idegen
állam törvényei ellen vétett. Ha ez elv fönnállhatna,
minden állam porkolábja lenne az idegen állam-
ban fólülkerekedett tényleges hatalomnak. Beszé-
dét zajos éljenzés követé. — Utána Henszlmann
Imre, a pécsi székesegyház földalatti részeiben
talált dombormüveket magyarázta. Előadásából
kiderül, hogy a pécsi székesegyház az erősített
müvek közé tartozott, mit négy tornya is bizonyit.
A sírboltokba való le és följáratok falainak kibon-
tásánál is több dombormüvet találtak. Végül a
konstantinápolyi útra az archaeologiai bizottság
négy tudóst kivan küldetni a Corvina kifürké-
szésére. A költséget illetőleg az igazgató tanács
fog határozni.

Közlekedés.
„* (A Pest és Uj-Pest közt lóerőre építendő

vasút) csakugyan közelget a megvalósuláshoz. Ma
egy hete tanácskozmányt is tartottak e tárgyban,
mely alkalommal a vállalat nemcsak czélszerünek,
hanem jövedelmezőnek is mutatkozott. A tervezett
vasút a szénatérről az országúton át vonulna a
fővároson keresztül. Eddig csak kopott omnibu-
szok közlekedtek e két hely között, s mégis 3%,000
ftot képviseltek; a tervezett vaspálya költségei
pedig csak 28,000 ftra rúgnának. Az összegyűlt
tanácskozmány hat tagból álló választmányt bi-
zott meg az ügy előmozdítására s az engedély
kieszközlésére szükséges teendőkkel. Az ügy ve-
zetését pedig gr. Károlyi Sándor vállalta el.

** (Uj posta-kiadó-hivatalokat) állítottak
közelebbről Nagy-Apold, Jaád és Topánfalva
községekben. Mind a három hely Erdélyben
fekszik.

Mi ujság?
** (Kivándorlóit szükölködők.) A Magyaror-

szágból Kolozsvárra érkező szükölködők száma,
az „Erd. P." szerint, naponkint emelkedik, még
pedig az ujabban érkezők között több a munka-
képtelen és a gyermek, mint a munkaképes ember.
Az alig keletkezett s jótékonyságáról már is any-
nyira ismert nőegylet 92 egyént látott el ebéddel.
Emlitésre méltó az ottani rendőrség fele baráti
szeretetének azon szép példája is, miszerint a
hajlék nélkülieknek éjszakára saját hivatalos ter-
meinek előszobájában hálást enged. Emellett 94
egyénnek utrainditásáról, Dézs, Segesvár és Nagy-
Enyedre felosztva, gondoskodott.

** (Azon segélyadományok összege), melyek
az alföldi szűkölködők segélyezésére a helytartó-
ságnál ez ideig befolytak, már közel 152,000 ftra
szaporodott.

** (Halálozás.) Bajza Jenő, az ifjabb iroda-
lom egyik tehetségesei)!) munkása, Bajza József
Szépreményü fia, okt. 28-ikán, három napi rövid
betegség után meghalt. Béke hamvaira!

** (A felebaráti szeretet egy szép példája.)
A Terézvárosban egy szegény polgár holmiját
dobszó mellett el akarták árverezni. A polgár neje
és négy gyermeke sirva könyörgött a kemény-
szivü hitelezőnek, hogy várakozzék, ne adassa el
szegényes bútoraikat, de az hajthatlan maradt. Egy
tiszteletreméltó polgár a jelenlevőket felszólitá,
hogy mentsék meg a szerencsétleneket, s szép
példával előmenve, oly összeget gyűjtött, hogy a
hitelezőt csakugyan kielégithették. Az adakozás-
ban a bútorokat megvásárolni egybegyült izrae-
liták is résztvettek.

/\ (Különféle járdák Debreczenben.) Ha va-
laki végig járja Debreczen széles és nem széles
utczáit, sokféle járdapróbát fog tapasztalni. Ott
van legelőbb is a kisebb utczákon és uj soron, —
hová még nem hatott el a czivilizáltabb burkolat
és lámpa — a primitív töltés, kutakból s árkokból
kikerült sárga földből; száraz időben jó kemény,
esősben csúszós, és bokáig érő; itt a földalatti
csatornákat még nyilt árkok pótolják, hová min-
denféle undokságot szabad dobni, önteni, ezaken
a kapuk irányában hidacskák vannak stb. — Má-
sik járdanem sáros időkben egész, fél, vagy ne-
gyed téglának egymástól egy lépésnyire helye-
zése, kinek kisebb lépése van, nem tehetünk róla,
ha a sárba lép; — harmadik járdanem a hosszú
pallók, rettenetes fejű szegekkel, a csizmáknak,
czipőknek,és női ruháknak esküdt ellenségei, ezek
már kidivatoznak, s épen azért a meglevőket nem
igazítják; más járdanem volt a téglának éllel,
más ismét alapjával való lerakása; amabból pár év
alatt csak a vastéglák szögletei maradván elko-
patlanul, igen vigyázatos járást igényelnek; a
lapjára rakottak kényelmesebbek, s esős időben
is hamar felszikkadnak; következik a faburkolat,
ezt tartjuk gyalog járdára legalkalmasabbnak, ko-
csik alatt 3 év múlva elkopik, pedig aránylag
sokba kerül; legújabban Tokaj vidéki kőkoczkák-
kal burkolták ki a Teleki utczát, s még ez évben
fogják kirakni a városház előtti tért; ezt tartjuk
kocsiutunkra a többi közt legjobbnak, — gyalog-
járdára pedig a faburkolatot.

** (Katonatörvényszéki Ítélet.) Kovács Lajos,
mint a „Fügetlen" szerkesztője, egyhavi, a lap
kiadója nyoleznapi fogságra s 500 ft. birságra
Ítéltetett.

** (Katonatörvényszéki ítélet.) Okt. 24-dikén
volt a végtárgyalás Kassán, a közcsendháboritás-
sal vádlott Spóner Tivadar, a szepesi gazd. egye-
sület volt alelnöke, — Kail Anta!, az egylet jegy-
zője — ésSeelinger Károly, a,,Szepesi Ert." szer-
kesztője ellen. Az Ítélet azon nap délután hirdet-
tetett ki, mely szerint Spóner Tivadar 8 napi, —
Kail A. 2 havi, — és Seelinger K. egy havi fog-
ságra ítéltettek. Spóner T. az Ítéletet elfogadta, a
másik kettő fölebbezte.

** (Halálozás.) Walther László, a magyar tu-
dományos akadémia legidősb tagja, okt. 23-kán,
élete 76-ik évében Tarczaliban meghalt. Béke
poraira!

Nemzeti színház.
Pénlek, okt. 23. „Paul Jones, a kalóz."

Dráma 5 felv. Irta DumasS. fordította EgressyB.
Szombat, okt. 24. „Faust." Opera 5 felv.

Zen. szerzé Gounod.
Vasárnap, okt. 25. „Szécsi Mária" Eredeti

színmű dalokkal 3 felv. Irta Szigeti. Zen. szerzé
Erkel Gy.

Hétfő, okt. 26. „A kísértés." Szinmű 5 felv.
Irta Feuillet Oktave, ford. Radnótfáy S.

Kedd, okt. 27. „Borgia Lucretia." Opera 3
felv. Irta Bidera, fordította Jakab István. Zenéjét
szerz. Donizetti.
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Ezt követte „Borúra derű." Vigj. 1 felv. Girardin
Emilia ,,La joie fait peur" czimű műve után for-
dította Feleki M.

Csütörtök, okt. 29 Rumy Gizella k. a. első
szini kísérletéül „Troub tdour" Opera 4 felf. Ze-
néjét szerz. Verdi.

Budai népszínház.
Okt. 23. „A két huszár." Énekes bohózat

tánczokkal. Ezután „III. Richárd," ötödik felvo-
násban a szellemekkeli jelenet.

Okt. 24. Először : „A fecsegök." Nagy ope-
retté 2 felv. Zenéjét szerzetté Offenbach. Ezt kö-
vette : ,,Az Gertrud volt, vagy: A párisi operabáli
czivódás." Vig operetté 1 fdv.

Okt, 25. „A brazíliai." Uj tréfajáték énekkel
1 felv. Ezután „Afecsegök/- Operetté 2 felvonás-
ban. Offenbachtól.

Okt. 26. „Páholy az operaházban." Uj vígjá-
ték 1 felv. Irta Legouve Gyula; forditotta Tar-
nay Pál. Ezt követte: „A fecsegök." Vig operetté.

Okt. 27. Műkedvelők tartottak előadást az
alföldi szükölködők javára csekély számú közön-
ség előtt. A darab, mit ez alkalomra választottak,
.,Falura kell menni." 3 felvoná-os vigjáték volt.

A 196-dik számú feladvány megfejtésé.
(Szalay Sándortól Körös-Ladányban.)

1. H f 6 - g 8 f K d 4 - d 5
2. V h S - f S t K d 5 - e 6
3. Vf 3 — f 5 fmat

E mellékoldás, a eS-on álló Sötét Huszáron kivül,
még egy gg.Til állítandó Sötét gyaloggal volna gátolható,
a midón csak a szerző által szándékolt szebb megfejtés
volna lehetséges, mely a következő:

Világos. Sötét. | Világos. Sötét.
Fd3-c2 Hb6—c4:A) 1 Kd4—c3
Vh3—cSf Kd4-c8: 2. Vh3—b3f Kc4—d4
Hf6—dötimat. 8. Hf6-g8tmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. — Debrecxen-
ben : Sperber F. — Zagyva Imre. — Nagy-Kikindán:
Wolsinger Izidor. — Bucsányban : Tomka Kálmán. —
Egerben : Tilkovszky F. — Tályán : H Nagy L ijos. —
Moóron : Radványi Vilmos. — t'écsett : Rittkay János. —
Rimaszombatban : Róth Kálmáa. — Terhes Lajos

Rövid értesítés. Buctá „y : T. K. és Pées : R. J. Tü-
zetesebben megvizsgáljuk a dolgot, s a jövó számban
felelettel nem késünk.

Szerkesztői mondanivaló,
6797. Debreczen. /\ Tévedésből történt, hogy a

múltkori czikk egy része a másik lapban j.lent meg s ere-
deti helyére, mikor még ideje 1-tt volna, vissza nem került.
Némileg vigasztalhatja önt, hogy ott is igen jó helyen
volt. Csak azt sajnáljuk, hogy az illető számot most már el
nem küldhetjük, ha csak valami magán utón nem jutunk
hozzá Feles példányok nyomatása a mai szűk világban

E. urak szerepeltek.
Okt. 28. és 29. „A fecsegök." Vig operetté.

Ezután „A szellemalakok mutatványa."

eii menni." 3
Mint műkedvelők, Gyöngyösi H.-né asszony, Pa-
tay Irma és Bekella íren kisasszonyok továbbá j m é g t ö b b n e h é z s é g g e l j á r ; m i n t a z e l o t t . A M . S. egy-pél-
Antallk K., bzéky Antal, Varga Gyulaéö CsacskÓ dányát megrendeltük; az ujabb találkozást várjuk és
i? ,,„„t, „,.«_„—«w«i» kérjük.

6798. Szászfalu. B. L. Reméljük, hogy múlt héten
küldött magánlevelünk szerencsésen megérkezett.

6799. Rozsnyó. S M. Egy kis választ kérünk minapi
sorainkra.

6800. N.-Enyed. Sz. K. Az uj küldemény megjött.
Igen szükséges volna, hogy az egésznek terjedelme iránt
tájékozhassuk magunkat. Kérjük azért a befejezést. Ugy
látszik, a másik f< lét külön cyclusban lesz jobb folytatni.
A rajzok készülnek.

6801. Kenyérmező. Mi c?ak annyit adhatunk itt tud-
tára önnek, hogy a műnek hasznát nem vehetjük. A „szi-
gorú bírálatot" s a ,,hibák kimutatását" másutt kell önnek
keresni Erre a legjobb akarat mellett sem érnénk rá. A
költemény nem áll a mai versírás színvonalán. Igen sok
gyakorlat kell még oda.

68.'2. Kirándulás M.-Szigetre. Mint láthatja ön,
épen most foly lapunkban egy nagyobb kiríndulás, mely
szintén oda iparkodik.N m lehet tehát ön czikkéyel annak
eléje vágni, különösen miután tudjuk, hogy az utóbbi több
tekintetben kimerítőbb és szabatosabb.

6808. Baja. D. P. A levelet s a régi másolatot köszö-
nettel vettük. A többire nézve most sem adhatunk ked-
vező választ.

201. sz. f.
SAKKJÁTÉK.

- D ó s a Gábortól (Pesten).
Sötét.

i b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

Szerda, okt. 28. „A fehér hajszál" Vigj. 1
felv. Irta Feuillet Oktave, ford. Radnótfáy Sám.

48. sz.játszina. Erke l és Szén között Pesten.
Egyike ez azon szép, de ritka játszmáknak, melyeket

az elhunyt nagy sakk-mester, Szén, elvesztett, s mely mind
ez ideig sehol sem volt közölve. E játszma egyszersmind a
nagy sakkhős ellenfelének erős számításáról is tanúskodik.

Sötét. (Sz ).
g4-f3:

0-0
Fc8-f5
Ff5-e4:

He.7-g6
Vd8-d6;
Hg6-f4:
Hb8 -c6
Hc6-d8
fö'adja.

Folyvást előfizethetni

VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságok
október—decemberi évnegyedes folyamára.

Világos. (E.)
1. e2—e4
2. f2—f4
3. Hgl -Í3
4. Ffl-c4
6. 0—0
6. d2-d4
7. c2-c3
8. g 2 - g 3
9. Hf3—el

10 Hel -f3:

Sötét. (Sz.)
e7—e5
eö-f4:
g7-g5

Fí8-g7
d7-d6
h7-h6

Hg8-e7
g5-g4
f4-f8
d6-d5

Világos. (E.)
11. e4-d5:
12.Vdl-f3:
13. Hbl-d2
14.Hd2-el
15. Vf3—e4:
16. d5-d6
17. Fcl-f4
18 Bfl—f4:
19. Bal-fl
20. Fc4—d3

főitételek:
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt postán

küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Évnegyedre (október—december) Z ft. 50 kr.

Csupán Vasárnapi Ujság:
Évnegyedre (október—december) 1 ft. 50 kr.

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (október —december) 1 ft. 50 kr.

C5f~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
telet példánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentea
küldése kéretik.

AVas.irH. Újság- és Políí. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

1
2
8
4
5
6
7

Hó-

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
C-öt.
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TARTALOM.
Kostyál Ádám (arczkép). — y. — Koronázási jelenet.

Soós Miklós- — Egy ltíngy.1 történet (folyt). Jókai Mór.
— A Tisza bölcsője (folytatás)- /'- Szathmáry Károly. —
Képek a hazai népéletböl. XXXIV- Mosó asszonyok
(képpel). A veleméri puszta templom (két képpel s egy
rajzzal). Bómer Floris. — Mexikói élet (vége). Szebe-
rényi L- — Archaeologiai levél. Hómer Floris. — A rova-
rok életéből (ábrákkal). Dr. Sz. — Történelmi kalászatok.
Lehoczky T. — Élet a mélységben. Dr. B. L. — Egyveleg.
— Tárház : Debreczeni levél. — Irodalmi újdonságok. —

! Művészeti hirek. — Egyház és iskola — Közintézetek,
egyletek. — Mi ujság'/ — Nemzeti szinház. — Budai
népszínház. — Sakkjáték — Szerkesztői mondanivaló. —
Heti naptár.

l i !

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lakása : magyar-uteza 1. szám alatt).
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Hirdetések a Vasárnapi Újság 44-ik számához 1863.

Uditö-nedv lovak számára,
Kwizria Ferencz Jánostól Korneuburgban.

melyek

Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik sz. a. megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók :

Jós ika Miklós. A v é g v á r i a k . Regény B-ethlen G á b o r f^edele-m-

i a

• ; • /

i i

172 lap ) Fűzve
korából. Három kötet. 8-rét. (175, 177

3 ft.

Gr.Majláth J. Magyar regék, mondák és népregék.
Fordította Kazinczy Fcrcncz. Kiadta Kazinczy Gábor. 8-rét. (VI. 361 lap )
Boritokba fűzve * 2 ft. 50 kr.

Merényi László. Dunamelléki eredeti népmesék.
Két kötet. 8-rét. (I. 190, II. 180 lap ) Boritékba fűzve 2 ft.

Asbóth L. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei.
Az ujabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. 8-rét. (320, 349 1.)
Fűzve 6 ft-

Frankenburg Ad. Az öreg Bolond Miska kalandjai,
szárazon és vizén, mennyben és pokolban. 8 rét. (287 lap.) Fűzve 2 ft.

Zilahy Károly. Magyar koszorúsok albuma. írói éiet és
jellemrajzok. Mutatványokkal és tizennégy aczélmetszettel. Nagy-8-rét (120 lap).
Diszkötésben 5 ft.

*££* KetlBajza összegyűjtött munkái. *££* á K l
pével. Hat kötet. 8-r.(207,221, 206,235,215, 256 lap.) Nyom. papíron fűzve 4 ft.
Velin-papiron, diszkötésben 8 ft.

Virág Benedek. Magyar századai és poetai munkái.
Harmadik kiadás Toldy Ferencz által. A szerző arczképével. Hat kötet. 8-rét.
(252, 218, 193, 191, 224, 239 lap.) Nyom. papíron fűzve 4 ft.
Velin-papiron, diszkötésben 8 ft.

T o m p a Mihály. V i r á g r e g é k . Nyolczadrét- (175 l a p )

rr\ Hf*l.«íl«r -.-rAn^^: Hatodik kötet. Vegyes tartalommal. 16-r. (2151.)
T o m p a M i h á l y v e r s e i . A r a f ű z v e t ft. 20ív. Kötve 1 a.eo kr.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveiből
összeállítva. Két kötet. N.-8-rét (384, 456 lap). Ára fűzve

Jósika Júlia. Való és költött. F - ^ o k

Tompa M. Regék és népregék. Külön kiadás. — Diszkötésben
3 ft. 50 kr.

U \ Vf»rc.«'7íivnlíí« **méMi é s gyakorlati kézi-könyve.
IV. A VeiS-SZidVdldS 8-rét. (316 lap) fűzve 1 ft.

Első N a p ó l e o n császár é l e t e . A leghltelesebl) kutfök után•
(504 lap) fűzve 2 ft. Diszkötésben

— o — -_ _
képes harmadik kiadás. Kis 8-rét.

3ft.
Pí>t/\fi''e Al T vri 'cnhp ftprhYhtP D e u t s c h v o n Theodor Opitz.r eiOIl S Al . l^yriStlie l ieUlt l l lC. 2 Bande. Erster Bánd 1842—

1846. Zweiter Bánd 1847—1849. Mit dem Bildnisse des Verfassers. 8-o. (I. 506,
II. 422 S.) Geheftet 4 ft. 50 kr.

í a ina pmlíSkirntílí " 1 8 4 8 k l e s 1849-ki magyarországi
JLdJUfc eiIlltíKlldldl hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.

8 rét. (I. 288, II. 160 lap.) Boritékba fűzve ára 3 ft.

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák. l ^
zései és élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Boritékba fűzve ára 2 ft.

Első Ferencz József császár és apostoli király Ő Felsége által az ausztriai államok
összes területeire nézve — megelőzőleg annak gyakorlati használatát s a magas cs. kir.
ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása után — egy kizárólagos
szabadalommal láttatott el, s a londoni 1862. évi világkiállításon éremmel kitüntetve —
ő felségeik az angol királynő s porosz király udvari istállóiban, az alább felhozott bizo-
nyítványok szerint az illető főlovászmesteri hivatalok részéről történt hivatalos meg-
állapítás folytán a legnagyobb ercdménynyel használtatik; annak rendkívüli hathatósága
különösen szélhüdés, csúzos bántalmak, megrándulások s kifiezamodásoknál stb. bizonyult
be; ezen űditő-nedv a lovat a legnagyobb erőltetéssel járó munkában a késő korig
folytonosan vidám és jó erőben fenntartja.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 krajezár számittatik.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt.

Aradon : Probst F. J., — B.-Gyarmaton : Omazta T., — Debreczenben
Bignio J., — Eperjesen : Zsembery, — Esztergomban : Bierbrauer J. C, — Isper:
FlammL.,— Kassán : NovelliA., - Kolozsvártt :Wolf J.,—Miskolczon : Spuller A.,
N.-Kanizsán : Feszelhefer J. és Rosenfeld J., — Pápán : Bermüller J., - Pozsonyban:
Schercz F., — Rimaszombatban: Hamaliár A., — Szegszárdon : Gutter A., — Sop-
ronban : Pachhofer L. uraknál. 361 (1-4)

Horváth Mihály. A magyarok története
kiadás. 8-rét. (586 lap). Ára fűzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve 3 ft. Marhavész;. 359 (1—8)

y y
4 ft. 50 kr.

Konek Sándor. Dr. Egyház-jogtan kézi-könyve.
Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. Nagy nyolezadrét.
710 lap. Fűzve

Ökröss Bálint. „ „ - —
peres és perenkülí ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegy-
zetekkel és kimerítő irománypéldákkal, birák, ügyvédek s a közélet használatára.
1863. Fűzve 5 ft.

Dögös befolyások ellen, mint a leghathatósb óvszefnek elismert

törvénykezési eljárás k o r n e u b u r g i marhapoi\
örvényhozás szerint. Felvilágosító jegy- Q^ J J ~

5ft.

Jókai M. Szélcsend alatt. Elbeszélések. Két kötet. 8-r. (210, 164 lap.)
Boritékba fűzve 2 ft.

Jósika Júlia. Pályavezető. í l S t " ^o&K <«&!?£
ritékba fűzve 2 ft. Diszkötésben

p )
2 ft. 80 kr.

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala.
tató papíron vászonba kötve 1 ft-
Vclin-papíron, bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft. 50 kr. Diszkötésben 5 ft.

A magyar ember könyvtára, ^ ^
Előfizetési ár 4 kötetre 2 ft., postán bérmentesen küldve 2 ft. 50 kr.

— „ „ „ S Z i n h á Z . Kiadja Toldy István. Ára egy-egy kötetnek 80 kr.
I. kötet : Béldi Pál. A gróf Teleki-féle alapítványból száz arany pályadíjjal

jutalmazott eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede.
8-rét. (179 lap.)

II. kötet : A jó barátok. Szinmű 4 felvonásban. Irta Sardou Viktor. Fordította
Szerdahelyi Kálmán. 8-rét. (171 lap.)

III. kötet : Fenn az ernyő, nincsen kas. A gróf Teleki-féle alapítványból száz
aranynyal dija'zott eredeti vígjáték. 8-rét. (155 lap.)

IV. kötet : A kísértés. Színmű öt felvonásban. Irta Feuillet Octave. Fordította
Hadnntlay S. 8-rét. (128 lap.)

V. kötet : A rendsarres férjek. Vígjáték 3 felvonásban. Irta Belot Adolf.
Francziából Hcrc/.ik Á. és Toldy J.

Két rész egy kötetben. Kis 8-rét.
(180, 116 lap) fűzve 1 ft. 50 kr.

Dr. Mackeldey Ferdinánd. A római jog tankönyve.
A tizennegyedik, dr. Fritz János Ádám által tetemesen javított és bővített
kiadás után magyarra áttették Báttasze'ki Lajos, Löw Tóbiás és Wagner
Géza. Első kötet. 8-rét. (226 lap.) (E munka három kötetből álland, és a 2-ik,
3-ik kötet nem sokára meg fog jelenni.) Ára 6 ft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog az i848ik évi
törvényhozás és az országbírói tanácskozmány módosításai nyomán, átdolgozott és
bővített második kiadás. Fűzve 5 ft.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két müveit világrész államintézményeire és törvényhozására rend-
szeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve 4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Fűzve két kötet

pénzügytan.
4ft.

lSIIlcl Clldl .
Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érd. kes tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. Tíz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft.

valódi minőségben kapható PESTEN : Török J. gyógyszertárában,
király-uteza 7-ik sz. a., — Thaimayer és társa, — Halhauer testvérek,
— Glatz I. E., — Blau 51. P„ — HoIIossy testvérek. — Kioál és

Frühwirth uraknál. — BUDAIV : az udvari gyógyszertárban.

Aradon Probst J. F., Tones és Freiberger, — B.-Gyarmaton Sippler testvérek, —
Brassóban Hessheimer J. L. és A., Gyertyánffy A. és fiai,— Csaczán Bentsáth Férd.,—
Csáktornyán Marosiutti örökösei, — Debreczenben Csanak és társa, — Dobsinán
Tirscher E., — Esztergomban Bierbrauer J. C, — Egerben Steinhauser A. L, —
Eszéken Deszathy István, — Érseknjvárott Conlegner Ignácz és Kappel J.,— Fehér-
várott Kovács P. és Legmann A., — Győrött Jerfi A., — Ipolyságon Mikulásy T., —
Kassán Novelly A., — Komáromban Ziegler A. és fia, — Körmöczön Ploy C. —
Léván Bolemann A., — Liptó-Szent-Miklóson Krivoos J., — Lúgoson Kronetter
Ferencz gyógysz. Miskolezon Spuller J . A., — Maros-Vásárhelyen Fogaras
Demeter, — Nagy-Kanizsán Feszelhofer J., Rosenfeld J., és Zerkovíts W. A., —
Nagyszombatban Smekal W. A., — Nagy-váradon Kalovics Karácsony, — Nyír-
egyházán Mathaidesz G. gyógysz.,— Pécsett Herzog B., — Pozsonyban Scherz F.,
Wimmer J. és Hackenberger testvérek, — Rozsnyón Pós J. J., — Szepsi-Bzent-
Györgyön Kovács és fia, - Selmeczcn Dímák J. E. és Zelenka F., — Szigethváron
Koharíts C. Simándon Csiky M., gysz., — Sopronban Pachhofer L., — Szegeden
Aigner. — Sziszeken Wellenreiter A., — Tatán Hennel C. — Tisolczon Bukovszky
A. L.. — Tőrők-Szent-Miklóson Hoffmann W., — Újvidéken Schreiber F., —
Vág-Ujhelyen Bayersdorf L., — Veszprémben Tuszkan Mayer, — Zimonyban

Joannovits D. és fia uraknál.

OllendoríFH.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
melyet követve, néhány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egan James. Fűzve 1 ft. 50 kr.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan, oktatás az
olasz nyelvet tanító segítségével, vagy anélkül is megtanulni. Fűzve 1 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 iap, 8ret)
1 ft- 50 kr.Fűzve

Vachott Sándorné. A magyar nemzet története,
röviden előadva. Olvasmányul s tanodái használatára fiatal leánykák számára.
8-rét. (241 lap.) Fűzve lft.

Vachott S. Rövid magyarok története. 7-10 éves u
leánykák számára olvasmányul s tanodái használatra. Ara 50 kr.Jókai Mór. Felfordult világ.

WS^Xjü^*" Figyelmeztetés a t. ez. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
j C j J k Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést
pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ftot tesz, bérmentesen. Az illető összeg

1!'re beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.ragy előre

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.

Magas csász. királyi heiytartósági engedélylyel, ddto Grácz, július 31. 1862.,
13,112-ik szám, és az itteni várostanácsnak 1863. évi augusztus 18-án 16,857-ik
szám alatt kelt hátirati végzésével ezennel a nyilvánosságnak átadatik.

K Ö L L E R F.
vértisztitó syrup (conserve) és vértisztitó theája.

Ezen két szer 30 évi tapasztalás által van megpróbálva, szelíden és oszla-
tólag hatnak, és mindazon bajokban használhatók, melyeknek a nedv megromlottság
szolgál alapul, nemcsak azon ártalmas anyagokat távolitják el, melyek a testi szer-
vezetre káros befolyásuak. úgymint : epe, nyalka, savanyuság stb., mielőtt még az
első utón (a belektől) a vértömegbe felvétetnek, hanem ezeket el is választják, ha
már a nedvtömeggel valóban össze volnának is vegyülve, lassan és alaposan a
vérből, miáltal a különböző betegségeknél a legbiztosabb és legjobb gyógyszerekké
válnak, mely betegségek a nyomtatott használati utasításban elő vannak névszerint
számlálva.

C 3 " Ára egy üveg conservenek 1 ft. 50 kr., egy nagy csomag theának
1 ft. 30 kr., egy kisebbnek 75 kr. — Mindkét gyógyszer mellé nyomatott hasz-
nálati utasítás adatik. — Kapható: 299(6—6)

PESTEN a magyarországi főraktárban TÖRÖK J.
gyógytárában király-uteza 7. sz. — Budán : az ndvari gyógyszertárban.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Az állam által biztosított, és ő felsége a király által jóváhagyott uj allain-vaspalya-
kölcsön-sorsjegyek.

Főnyeremény 25,000 egylet! ezüst tallér.
Húzás : folyó évi november 1-én.

A kölcsön főnyereményei : 25,000, 30,000, 18,000, 16,000, 15,000, 14,000
18,000,10,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 3,500, 3,000 stb. egész 11 H. tallérig
ezüstpénzben, mint legalantabb nyereménye minden kihúzott sorsjegynek.

A húzás folyama alatt minden sorsjegynek okvetlen nyernie kell; különösen meg-
jegyzendő, miszerint a bekövetkező húzás nem series, hanem egyedül számok liuzasa.

1 sorsjegy ára, mely egy húzásra érvényes, 2 ft.
11 sorsjegy ára, mely egy húzásra érvényes, 20 ft.

C f̂"" Vidéki megrendelések, a pénzöszlet beküldése mellett, pontosan s titoktar-
tás mellett teljesittetnek. — A sorshuzási lajstromok annak idejében bérmentesítve
küldetnek meg. Heüsler K.U ol>

341 (4—4) nagykereskedése által majnai Frankfurtban.
P. S. Tervek s egyéb tudnivalók iránt bérmentes levelek által lehet értekezni.

Leszállított áron!
tisztelettel ajánlja az alulirt megpróbált

s a legjobbaknak elismert
kiikoricza-ntorzsoldit . . 16 ft-
és vetö-gépeit 12 fi.

franko Pesten, a raktárban.

LINDLER J. II..
bálvány-uteza 12. sz. a.

358 2—4

A híres Archibasal-spiritus, van
éstest erősítésére stb. a legjobban ajánlható. Az üvegcsék mindegyikére „Archibasal-

Spiritus" név van benyomva, s a késxitő pecsétjével, mely a vevőt a hamisítások
ellen védi — ellátva. — Egy üvegcse ára 1 uj ft.

úgynevezett „Mensohenfreund" a
^ J erősítésére, az emésztés és étvágy
dítására s helyreállítására stb. — Egy üvegcse ára 50 kr.

gyomor
előmoz-

( P a r f u m e aromatique balsamique) fogfájás, csúzos bántal-
m a k , köszvóny, ideggyengeség, fagyások minden nemei

szemgyengeség és szárcsont-izom-görcsök ellen. — Egy üvegcse ára 1 ft.

Schwarz-féle hajnövesatő-kenőcs,
tégely ára 40 kr., egész tégelyé 70 kr.

A főraktár az egész ausztriai államokra nézve Fflrst József, gyógyszerésznél
Prágában (Pofic 1044—2 sz. a.) hova azon gyógyszerész urak, kik raktárt
óhajtanának átvállalni, fordulhatnak. 222 (22 24)

PESTEK : Török József gyógyszerész urnái a király-utezában 7-ik szám.
Továbbá kapható :

Aradon : Schwellengreber, — Bakauban (Moldva) : Pök,— Buczáczon : Czerkowsehi
Devan : Büchler A., — Gréczben : Eichler és Purgleitner, — Karlsbadban : Becher —
Lembergben : Laneri Berliner és Tomanek Rucke, — Munkácson : Gottier L —
Pozsonyban: Henrici, — St.Veitban: Kippert, — Szatmáron : Börkey Imre, — Temes-
vartt: Pecher és Solquir, - Tisolczon : Bukovszky A. L., - Varasdon : Lellis uraknál.

Ausztriai császár Ő Felsége által szabadalommal kitüntetett

gyorsan én biztosan olo

PATKÁNY-MÉREG,
patkányok-, házi- és mezei-egerek, hörcsögök és vakandokok kiirtására

Egy tégely ára 1 forint ausztr. érték.
C3°" Valódi minőségben kaphatók PESTEN : Török József gyógyszerész

urnái a király-utezában, — B.-Gyarniaton Omazta T., — Debreczenben Bignio J —
Eperjesen Zsembery, — Érsekujvártt Konlegner és Kappel, - Kassán Novelly'A.,
- Kolozsvártt Wolff J., - Miskolczon Spuller F. A., - N.-Kanizsán Rosenfeld A.,
— N.-Banyan Haraszek J. — Pozsonyban Schercz P. és Hackenberger testvérek, —
Rimaszombatban Hamaliár, — Székes-Fehérvártt Kovács J., — Szentesen Eis-
dorfer G., — Szolnokon Schefosik I., — Sopronban Pachhofer, — Tisolczon:
Bukovszky A. L uraknál. 364 (2—6)

Legbiztosabb szer a fogfájás ellen.
Az átalánosan jónak tapasztalt fájdalom - csilapitó fogcseppek, melyeket

alulirott délamerikai gyökerekből állit elö, s mely már európai hirnek örvend,
s a legértelmesebb orvosok által, mint ilyen, rendeltetik, az azt használni kívánók
érdeke és kényelmére minden időben valódi minőségben kapható a főraktárban
TOROK JÓZSEF gyógyszerész urnái Pes ten, király-uteza 7-ik szám alatt. —
Budán : az udvari gyógyszertárban.

(KF" Egy üvegecske ára használati útmutatással 70 krajezár és 1 forint.
871 (2—6) Jovanovics Miklós,

a bécsi egyetem által oklevelezett fogorvos. Lakása : Linczben.

Dr. Pattison

köszvénygyapotja
(Gicht-Watte)

gyógy- és óvszer a esúszok minden nemei
ellen; u. m. arcz-, mell-, nyak- és fogfájás-
— továbbá : derék- és vékony-fájdalmak,
fej-, kéz- és térd-köszvény és tagszagga-

tások ellen.

Egy csomag ára 1 ft. 10 kr.
Fél csomag ára — „ 55 „

Postai feladással 10 krral több.

Valódi minőségben kapható:
P e s t e n : Török József gyógyszerésznél,

a király-utezában 7. sz. a.
Budán : Crimpeltz T., tabán, szarvas-

tér 113-ik sz. a. 376 (2—6)
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Délamerikai
növényekből

készítve.

Legbiztosabb szer fogfájás ellen
dr. Peycha

alveolar-fogcseppjei
által.

Ára
egy bepecsételt
üvegnek 1 ft.

Ezen fogcseppeknek különleges hatása az alveolar- (fogréteg-) idegekre, melyek
az összes fogakat ágaikkal ellátják, tehát minden fogfájdalom fészkét bóditó,
csillapító és fájdalomszüntetö, miután ezen cseppek által az alveolar-idegek min-
den rendellenes tevékenysége megszűntetik, s ennélfogva számtalan észleletek
alapján, legbiztosabb sikerrel, a következő esetekben alkalmazhatók : 1. Lyukas
fogaknál, ha a fogfájdalom az idegek fedetlenségéból származik. 2. Tisztán ideges
fogbajoknál. 3. Vértolulásnál (nők fogfájdalma) és foginybajokban. 4. Minden csúzos
fogbajoknál. Ezen fogcseppeknek naponkinti szájvizképeni használata által (10 csepp
egy félcsésze vízben) a fogak és foginy a késő aggkorig épségben tartatnak.

Biztos szer a
nyakfájdalom,

lényegesen
a torokfájás

ellen.

| Jótállás melletti
| alapos
\ Syógyitása
{a tyúkszemnek.

VIPERA-ZSINÓROK
Ára 1 darab zsinórnak

1 ft. 5$ njkr.

KRIEGER A.,
gyak. tyukszemorvos,

h a t á l y o s

TYÚKSZEM-TAPASZA.

Ilyféle zsinór a!
nyak körül |
kerittetvén, l

megóv a torok- f
fájástól, és azt I

g y ö k e r e s e n !
kigyógyitja. f

A r a |
egy skatulyának}

70 kr. f
ujpénzben. }

A főraktár létezik Magyarországra nézve:
PESTEN : Török József, gyógyszerész király-uteza 7-ik szám alatt.

Csáktornyán Kárász A., — Debreczenben Borsos F. gyógysz., — Eleken
Van C, — Kassán Novelly A., — Lagoson Kroneter F., — Miskolczon Böször-
ményi J., — Maros-Vásárhelyen Fogarassy J. D., — Nagy-Bányán Papp J., —
Nagyváradon Jánki A. és Karácsony K., — Nyíregyházán Mathaides G. gysz., —
Pntnokon Szepessy G.A.,— Sz.-Fehérvártt Oblath J.,— Szigetvárit BarwathO.,
Szegeden Kovács A.,— Sepsi-Szentgyörgyön Kovács és fia, — Temesvártt Roth L.,
T.-Szent-Miklóson Hoffmann W., — Újvidéken Schreiber F., — és Varasdon
Halter A. uraknál. ' :!63 (1—6)

Az átalánosan elismert valódi s egészen frisen érkezett

SGHNEEBER6I NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá : rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — egészen fris minőségben kapható:
PESTEN : Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, — Thalmeyer A. és

társa, — Oszetszky F., — Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
BUDÁN : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.

Aradon : Probst F. J.
Aszódon : Sperlagh J. gy.
Baján : Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán : Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Broodban : Valentovics gy.
Csáktornyán : Kárász A.
Csázon : Borsay F gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen : Krémer S.
Dettán : Braunmüller J. gy.
DeTecserben : Hoffmann B.
Eszéken: Kawilovicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekújvár: Conlegnerlgn.
Egerben : Wessely gysz.
Eszeken : Thüraer fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött : Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz.
Haczfeld : Hagelschmidt V.
Hatszegen : Mátesy B. gysz
Ipolyságon : Mikulási T.
Jánosházan : Kuna gysz.
Jolsvan : Maleter gysz.
Kaposvártt: Schröder J. gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Karolyvártt : Benich J.
Ki»-Martonban : Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán : Eschwig E.
Késmark: GenersichC.és A.
Kecskeméten : Papp M.
Karansebesen :WeberA. gy.
Károlyfehérvártt : Fischer

Ed. gvógysz.
Kolozsvárit : Megay C. M.

Körmöczön: Draskóczy gy.
Károlyfehérvar: Fiseher E.
Kabinban : Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós : Stoits A.
Lőcsén : Lehrer S. J. gysz.
Lnblón : Krivácsy gyógysz.
I.UKOMOU : Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Mosonban : Pranter J. gysz.
Miskolcion : Spuller J .
Mitrovicz:Kerstonoshics A.
Mohács : Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely : Jeneygy.
Mankacsoii : Gröttier L.
Mohácson : Kőgel D.
Nagybányán : Horaesek J
Nezsiderben : Fuchs J.
Nyitran : dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hönsch Ede

gysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Karoly : Schöberl C.
Nagy-Kikin : Komka A. J.
Nagy varadon : Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M.
Pancsován : Graff gysz.
Pécsett : Kunz Nándor.
Posegán : Balogh gyógysz.
Putnokon : Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Rimaszombat : Uamaliár

gygy
Ruman ; Milutinovitz S.
Rékason : Boromi K. gysz.
Szászváros : Sándor R. gy.
Szabadkan : Hofbauerl. gy

S.-Sz-Györgyőn : Ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Sastyéoban : Mücke A. gy.
Seltneczen : Breymann.
Segesvár : Misselbacher J.
Seraje voban: Gyuleka N. G.
Sziszeken : Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson : Nyers S. gysz.
Szathmaron : Juracsko D
Szent-Miklóson: Haluschka

P. gysz.
Szarvason : Réthy V.
Szentesen: Eissdorfer G. gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban : Krötzer A. gy.
Tordan : Welits és Wolf.
Tatán : Niertit F. gysz.
Török - Szent-Miklós : Pil-

losz M.
Trencsénben : Simon A. gy.
Unghvártt : Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken : Schreiber F.
Varannón : Elizár gysz.
Veszprém : Fremmel.
Vaczon : Tragor A.
Varazsdon : Halter gysz.
Verseczen : Herzog gysz.
Zimony : Ivánovics és fia.
Zalatnan: Megay Gyula.
Zombor : Stein fia Márk.
Zsambokrét : Neumann M.
Zentan : Wuits testvérek
uraknál. . . ,.-.

£sy üveg ára 1 foriut 26 krajezár.

Wilhelm Ferencz egészségi alma-bora és alma-eczetje
kitűnő ízer : gyomorfájás, rögzött hasszorulás, mellgörcsök, fejköszvény s vértolulás

ellen, csúzos és köszvényes bajokban stb. — Ára 50 kr.

A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél Gloggnitzban.
Az Allop igen hideg és gzellós helyet igényel. 355 (2—6)

A királyi szabad, tiszavidéki vasút.

MENETREND,
1863. év május 1-töl kezdve, érvényes az 1863. évi nyári-havakra.

I. Kassa és Nagyvárad felé:
7 óra 45 perc*8 óra — perez

6 „ 25 „
27 „
27 „
26 „

Bécs indulás
Pest „
Czegléd „ 9
Szolnok „ 10
Püspök-Ladány . „ 1
Debreczen . . . . „ 3 „ —
Tokaj „ 6 „ 25
Miskolcz „ 7 „ 24
F o r r ó - E n c s . . . . „ 8 „ 33
Kassa érkezés 9 „ 56
Püspök-Ladány . indulás 1 „ 53
B.-Ujfalu „ 2 „ 45
Nagyvárad . . . . érkezés 3 „ 45

este
reggel

11

délután

n
este

11

délután

9
1
3
8

11
12
3
1
3
4

35
24
42
20
47

5
3

52

40
6

40

reggel
este

éjjel

reggel

délelőtt
délben

délután
éjjel

reggel

II. Arad felé:
Bécs indulás 8 óra — peres este
Pest , 6 „ 25 „ reggel
Czegléd „ 9 „ 42
Szolnok „ 10 „ 40
Mező-Túr . . . . „ 11 „ 45
Csaba „ 1 „ 23 „ délután 3
Arad érkezés 3 „ 3 .. .. 6 „ —

7 óra 45 perez
5 „ 35 „
8 „ 39 „
0 „ 11 „

14 „
9 „

12

reggel
este

éjjel
n

reggel

III. Kassa* és Nagyváradról Pest és Bécs felé:
Kassa indulás 5 óra 21 perez reggel 11 óra — perez délelőtt
Forró-Encs . . . . „ 6
Miskolcz „ 7
Tokaj „ 9
Debreczen . . . . „ 12
Püspök-Ladány . „ 1
Szolnok „ 4
Czegléd érkezés 5
Pest „ 8
Bécs „ 6
Nagyvárad . . . . indulás 11
B.-Ujfalu „ 12
Püspök-Ladány . érkezés 12
Ciegléd „ 5

34
52
85
12
45
44
41
87

12
5

54
41

1
3
5

délben 10
délután 12

4
este 5

>. 8
reggel 6

délelőtt 9
délben 11

» 12
este 5

3
2

35
29
56
43
54
45
83
30

16
54

IV. Aradról Pest és Bécs felé:
Arad indulás 12 óra 41 perez délután 8 óra 20 perez
Csaba „ 2 „ 14 „ „ 11 „ 18 „
Mező-Túr 3 „ 50 „ „ 2 „ 3 „
Szolnok „ 5 „ 9 „ „ 4 „ 12 „
Czegléd érkezés 5 „ 56 „ este 5 „ 39 ,,
Pest „ 8 „ 37 „ „ 8 „ 45 „
Bécs „ 6 „ — „ reggel 6 „ 33 „

délután
11

ii

éjjel

regg«l
?)

este

éjjel
ii

reggel

este
éjjel

reggel

este
A kdzallomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett rész-

letes menetrendben van kimutatva.

A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
Aradról Szebenbe : naponkint este 6 órakor; az utasok fölvétele nincsen korlátozva.
Nyíregyházáról Szathmárra : vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor; az utasok

fölvétele 3 személyre korlátozvavan.
Nyíregyházáról Beregszászba : naponkint reggel 7 órakor; az utasok fölvétele 8 sze-

mélyre korlátozva van.
Nyíregyházáról Nagybányára : hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton este 6 óra-

kor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Nagyváradról Kolozsvárra : naponkint este 6 órakor; az utasok fölvétele 7 vagy 8

személyre korlátozva van.
Tokajból Ujhelybe : naponkint este 7 órakor; az utasok3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Lőcsére : naponkint éjjel 12 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Przemyslre : szerdán és szombaton délután 2 órakor; az utasok 8 személyre

korlátozva vannak.
Kassáról Szigetre : naponkint éjjel 11 óra 45 perczkor; az utasok 8 személyre kor-

látozva vannak.
Kassáról Munkácsra : naponkint éjjel 11 óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-

1

LILIOM-VIZ.
Franczia- és Angolország legelső orvosai által ajánlott bámulatos sikerű

szépítő- és mosdó víz,
mely a hölgyek öszhangzó véleménye szerint páratlan, s a melyről föltalálója kezes-
kedik, hogy a napégetést, szeplöt, kiütéseket, pattanásokat, sárga bőrt, májfoltokat,
szóval minden bőrtisztátalanságot eltávolít, az arezot, nyakat, vállakat, karokat,
kezeket, hófehérré, puhává, finommá teszi, s azoknak fris ifjú kinézést kölcsönöz.

Ára 1 nagy palaczknak 3 ft. Ára 1 kis palaczknak 1 ft. 60 kr.

LOHSE szakáll- és szemöldök-növesztö-szere.
(Cydouia Cremé.)

Ezen szer egy év alatt európai hirre vergődött, miután ezer meg ezer férfiú
tömött szakállat s számtalan hölgy szép tömött, sötét szemöldökét nyert tőle.

A szakállnak a kivánt állást lehet vele adni, s a vöröses vagy szinehagyott
selyemfinomak, s a hajhoz hasonlók lesznek általa.

Egy eredeti nagyobb tégely ara 3 ft. Egy kisebb tégely ára 1 ft. 60 kr.
K ö z é p p o n t i r a k t á r : LOHSE-nál B e r l i n b e n , Jagerstrasse 46.
A porosz kormányzó herczeg, a sachsen-meimngi herczeg, Schwarzen-
burg-Sondershausen és Lippe harczegek udvari szállítója, — és

PESTEN a magyarországi főraktárban TÖRÖK J.
gyógytaraban, király-nteza 7-ik szám alatt. 370(1—6)

Egy hármas menetű

gőzmalom
^ olcsó árért eladandó.

Annak működési képességéről naponkint
meggyőződés szerezhető Pesten, nagy diófa-
utczában 2-ik szám alatt. 372(1 — 6)

345 F E L H Í V Á S . ( 4 4 )

Az osztatlan Főldváry-nemzetség köz-
gyűlési határozatából egész tisztelettel fel-
kéretnek ugyanazon nemzetségnek t. ez.
tagjai és a nemzetségi javakbani egyéb
birtokosai, miszerint folyó 1863-ik évi no-
vember hó 15-ig az alulirt nemzetségi
ügyvédhez beküldendő nyilatkozataikban
kijelenteni méltóztassanak : hogy a szőnye-
gen forgó osztály kihasitásánál birtokille-
töségeiket a dunai vagya t i sza i javak-
ból kivánják-e kikapni?

Egyúttal kijelentetvén ugyanazon nem-
zetiségi határozat utasításából, hogy a nem
nyilatkozók a kihasitási tervezetek készité-
sénél ugy fognak tekintetni, mint a kikre
nézve egészen közömbös, váljon a Dunánál,
vagy a Tiszánál kapják-e ki birtokillető-
ségeiket. — Kelt Pesten, 1863. október 2-án.

Glós Sámuel,
nemzetségi ügyvéd (uri-utcza 8. sz.)

Fekvő birtok

haszonbérbe adása.
Szabad kir. Debreczen város tanácsa ré-

-széről ezennel közhírré tétetik, miszerint a
Tiszával határos ohati puszta, mely 1600 D
ölével számítva, 8326'/3 holdat teszen, a
rajta levő alkalmas gazdasági épületekkel
egyetemben, 1864. september 29-tól számí-
tandó 12 évre, akár egészben, akár két
körulbelól egyforma tagban, folyó 1863-ik
évi november 9-ik napján Debreczenben,
a nagy tanácsteremben, délelőtti 10 órakor
tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe
fog adatni.

Az árverési feltételek a városi számvevő-
hivatalnál addig is megtekinthetők.

10% bánatpénzzel ellátott lepecsételt Írás-
beli ajánlatok is elfogadtatnak.

Kelt Debreczenben az 1863 október 5-én
tartott tanácsülésből. 349 (3—6)

A városi tanács*.

Öszi-legelö és széna.
Pestmegyében, Adacs pusztán, 300 darab

szarvasmarhának és 3000 darab birkának
való jó és elegendő őszi-legelő bérbe adatik,
és ugyanott mintegy 5000 mázsa jó mi-
nőségű idei széna eladó. — Bővebb fel-
világosítást bérmentes levelekre Sz. M.
ur adAdaeson, utolsó posta Kun-Szent-
Miklós 339 (3-3)

ELSZ0L1TAS
és

emlékeztetés
mindazon t. ez. Iotteria-játszókhozj kik

sajátságos (ervem szerint játszanak.

Minthogy bebizonyult, hogy módszerem
kellő alkalmazása által ismét s a legújabb
időben több nyeremény tétetett, azaz
nyerőszámok találtattak el, — de fájdalom,
mind ez óráig csak két ur, s pedig Grécz-
és Triesztben, volt irányomban oly előzé-
keny, hogy engemet egy elismerési összeg-
gel, — melyért ezennel hálaköszönelemet
nyilvánítom, — tiszteltek meg; felkérem
egyszersmind azokat is, kiket e hirdetmény
illet, hogy rólam hasonlag megemlékezni s
adott szavukat beváltani szíveskedjenek.
Német nyelven irt bérmentes leveleket el-
fogad : BOLD AG., mérnök Hamburgban,
az Élbe mellett. 331 (3—4)

B O H M E S K A N Y A
József-tér 10-ik szám alatt,

ajánlják

minden évszakra
-•:• dúsan el látott

legújabb bel- és külföldi

divatáruikat.

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben..
Figyelmeztetés. Tapasztalván, hogy a Seidlitz-porok szóról szóra az enyéim után nyomtatott, sót a közönség ámitása

végett hamisított névaláírásommal ellátott használati utasitványokkal adatnak el, s e végett a külső alak hasonlatosságánál fogva
saját gyártmányommal könnyen felcseréltethetnek; ezen hamisítványok megvételétől mindenkit azon megjegyzéssel óvok, miszerint
„az általam készített Seidlitz-por minden katnlyája megkülönböztetésül hasonló készítményektől saját iparjegyem és
aláírásommal van ellátva; és minden egyes adag fehér papir-burkolatán ismerjelül viznyomásban „ütoll's Seidlitz-
Pulver" latható."

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

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nag-. CÍ ászári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rőgzöit borulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál ; gesség okozta főfájásnál, vér-todulásnál, csúzos fogfájda-
lomnál, végül hysteriára, búkórra és hazamos hányásra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeiii igenis kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydiopathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi szarhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gvógyszert meglelek — Ez elismerő-
iratok szerzői között a társadalomna'c csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei-
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sót gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Saidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

PESTEN{
A főraktár létezik : _ „

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

Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégiai hegyekről való valódi Dorsch-májhalzsir-olaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsis-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyu jtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdő-bajokban, serophulus és rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgynladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik.

295 (10-50)
gyógyszerész B é c s b e n ,

•9 „zum Storefa*', Tuchlauben.

Zeiller róka-csaló-szere!
mely által a rókák messze távolról, bárhova kívántatik, összecsalogathatók, a szag-
lást elvesztik és megkábulnak, — ezen állapotban természeti ösztönükre sem figyel-
vén, a vasba is biztosan belemennek, könnyen vadászhatók és lesben elejthetök vagy
megmérgezhetők. Ezen fölülmulhatlan róka-csaló szer által, egyszer valahára
eléretvén a czél, rókákat közel s messze távolról bárminő vadászati térre összecsalo-
gathatni, a hol azonnal s bizonyosan elejthetök. Ezen varázs-szertől érzéküket
elvesztik, finom ösztönük bárgyúvá tétetik, s ravaszságuk megtompittatik, s igy
kikerülhetlen végzetük el van döntve. Ha mindjárt az elfogult vadásznak, mindezek
alattomos vakitásoknak tűnnének is fel, még is biztos lehet abban, hogy ezen
mesebeli eredmények igen egyszerű, természetes és jól kiszámított alapelvekre
vannak fektetve. Bővebbet, a minden küldeményhez csatolt legújabb programúi
tartalmaz, mely kívánatra ingyen küldetik meg. — 5 ujft. bérmentes beküldése, s a
postabér utánvétele mellett a bel- s külföld bármely tájékára, gyorsan teljesítem, a
nyolez lefőzetnek megfelelő csaló-szer elszállítását az ahhoz inegkivántató speciesek-
kel, használati utasítással, programmal, s a hattyunyakkal való rókafogáshoz meg-
kivántató gyakorlati útmutatással együtt. A levelek ekép ezimzendök : Leopold
Zeiller in Bisamberg, (Nieder-Oesterreich) letzte Fost Korneuburg. (Külföldre nézve
ausztria irányában nem lévén postai utánvétel) a pénzösszeg mindenkor a megren-
deléshez csatolandó. 373 (1)
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Magyar közügynöki (agensi) iroda
BÉCSBEiV.

Az alulirt által a t. magyar közönség kényelmére Bécsben alapitott és 10,500 o. é
ftnyi biztosítékkal ellátott közügynöki iroda, melynek felállítása és közelebb történt
megnyitása mind a hazai ujságlapok által egyhangúlag melegen üdvözöltetett, mind a
bécsi napi-sajtó által elismerő fogadtatásban részesittetett, — mindenféle rendes ügyek-
ben : legfelsőbb helyre; a központi fő-hatóságokhoz (cs. k. minisztériumok, kir.
udvari kanczelláriák, legfőbb számvevő ellenőri hatóság); más fő- és alsóbb,
Béesben székelő egyházi, politikai, katonai, pénzügyi-hatóságokhoz; közkereseti,
hitel-, részvény-, ipar- és kereskedelmi társulatokhoz és ezek elöljáróságaihoz benyúj-
tandó folyamodványokat szerkeszt, a benyújtottaknak gyors elintézését szorgal-
mazza; — jogosítva van továbbá ezen közvetítő-intézet a cs: kir. osztrák bíróságok elé
tartozó nem peres ügyekre vonatkozólag is beadványokat szerkeszteni, benyújtani és
szorgalmazni.

Ezen közügynöki (agensi) iroda pénzkölcsőnőket köz-alap és jelzálogi hitel-
intézetektől kieszközöl; bizományi ügyeket elvállal; közvetíti a városi es urodalmi
telkek, házak, gyárak, bányák, erdők, szőlők, nyers termények, gabna, bor és egyéb ke-
reskedelmi czikkek eladását és vételét; —részvény- és kamatfizetéseket kieszközöl;
uri-családok, bel- és külföldi házak, részvény- és biztositó-társulatok és hitelintézetek
részére ügynökösködéseket elvállal.

Kimerítő prograiamokkal alulirt irodája készséggel és ingyen szolgál.

Szvetenay Miklós,
jogtudor, magyar hites köz- és váltó-ügyvéd és közügynök. Bécs,

' -3) Karnthner-strasse 29. sz., Munsch szállodája átellenében.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelent, és általa minden hiteles,
könyvárusnál, P e s t e n : Kilián György
könyvkereskedésében, B u d á n : Nagel é»

Wischán uraknál kaphatók :

KORRAJZOK
bonozleletekkel a

gyermekgyógyász af
köréből.

Észlelve a pesti szegény gyermekkórházban.
Közlik 217 (2—3

KOLLER GYULA
tudor, a pesti szegény gyermekkórház volt

első segédorvosa, és

SCHJHDT GYÖRGY
tudor, a pesti szegény gyermekkórház

boneznoka.
Előszóval B a l a s s a János, k. tanácsos

és m. k. egyetemi tanártól.
Ára fűzve 1 forint ausztr. érték.

Ezerszeresen megpróbált, s minden kéményre
alkalmazható szögletes és gömbölyű

kémény- fedélzetek,
melyek a füstöt azon pillanatban eltávolít-
ják és minden vihar ellen védik. Egy darab
ára 10 ft, pakolással együtt 11 ft. 80 kr.

Vizzel zárolt

légmentes szoba-ürszékek,
5 ft. 15 ftig.

Minden arnyékszékre alkalmazható, vizzel
narolt légmentes készületek, légzárlattal
együtt darabja 12 ft-, egyszerű árnyék-
székzárak darabja 4 ft. Készit további:
angol és horgony-árnyékszék-csőket,
8 azokat a lehető legolcsóbb árért számítja í

lHKSi'JS KÁROLY.
Raktár : a városház hátamögötti rózsa-téren

S38 2-ik szám alatt. (4—6)
ft#
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Megjelentek Heckenas t Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt,
s általa minden könyvárus- és könyvkötőnél az országban kaphatók :

BOLOND MISKA
naptára 18(14-ik évre.

Számos eredeti fametszettel.
Heted k évfolyam.

Bolti ára 80 krojczár ansztr. érték.
T A R T A L O M .

Közönséges naptár. — Ajánlólevél nagy
Magyarország s a többi apró világrészek
«lsö kritikusához (fametszettel). — Az
1864-ik évnek alkotmányos uralkodónéja
(négy fametszettel.) — Az utolsó Ítélet.
Egy japáni bakterré degradált chinai iró
emlékirataiból (három fametszettel.) — Az
európai s az ázsiai chinezerek. Igen régi
kézirat után (tiz fametszettel.) — Egy

*>

újdonsült hírlapkiadónak levele egy ,faczér
félreismert lángészhez. — A fiatal és az
öreg bagoly. — Az ifjú óriás és az öreg
táblabiró. — Utazá?i töredék (tizenegy
fametszettel.) — Hónapos krónika (huszon-
négy fametszettel, a tizenkét tanulságos
történetecskével.— Micsoda mindenféle baja
van az egészséges embernek, s hogy lehet
azon segiteni? — Egy hölgy a legújabb

divat szerint. —
A találmányok or-
szága. — Képes
adomák (nyolcz
fametszettel.) —
a) Zsidó spekulá-
czió. 6)PörgePeti
a ,panorámá'-ban.
r) A magyar pa-
raszt a vasúti ál-
lomáson, d) Per
se. e) Jogtudo-
mány a népnél.
f) A mainzi ,Ju-
r i s t e n t a g ' - nál.
y) Ártatlan ellen-
ség, h) Párbeszéd
a bécsi népünne-
pen. — Valami a
szakállról. — Lim-
lom. — Feltörni
való diók a mainzi
,Juristentag' szá-
mára. — A meg-
szégyenitett há-
zasság-gyülölő.—
— Promemoria a
„czopf"-os vi-
lágból. — Apho-
rismák.

KAKAS MÁRTÓ
naptára 1864-ik évre.

Számos eredeti fametszettel.
Bolti ára 80 krnjczár ansztr. érték.

T A R T A L O M .
Közönséges naptár. — Beköszöntő 186-l-re

— Hónapos krónika. Hypokordri ur va-
dászkalandja (19 fametszettel). — Külön-
féle betegségek (8 fametszettel). — Hogy
fogják fel némelyek az európai egyensúlyt.

Török. Muszka. Némi t Miska (3 famet-

szettel). — Reményteljes hajadonaink (fa-
metszettel). — Reményteljes ifjonczaink
(fametszettel). — Visszautasitott szer. lem
(2 fametszettel). — Egy kis félreértés. —

! Énekmester és mükedvelőnö (fametszettel)
i — Meteorológiai észleletek april hóról. —

Conjecturalis politika. — Az
örök béke (vagy miket fogunk
olvasni az európai hírlapok-
ban 1964-ben, a midőn száz
esztendeig nem volt már há-
ború. — A „Pesti Holdvilág"
czimu hir- és divatlap april
29-diki számából). - A prae-
numeratio különféle stádiu-
mai Magyarországon. — His-
toriko — statistikai értekezés
Kakas Mártontól. — Jó öt-
let használ a bajban.— Stra-
tégiai stúdiumok. — Ki az
oláh? ki a román? — A sáska
és kollegái (versben). — Kü-
lönös módja a czipetágitás-
nak. — Humoreszk. Irta Szen-
tesalj i Ödön. — Ne legyetek
szerelmesek és ne házasod-
jatok! Egy sors üldözött agg-
legény emlékirataiból kitépte
XJtczu-Bú. — Toilette ma-
gyarul. — 51 eredeti adomák.
— 5. 10.15. Csizmadia-humo-
reszk. Irta Suliguli. — A tu-
dakozódó részvevők. — Hir-
detmény-rovat (satir).

István bácsi naptára,
vagyis : családos házi-gazdáknak és gazdasezonyoknak, népnevelőknek,

helység-elöljáróknak, iparosoknak és földmivelőknek való

képes kalendárioni 1864-ik évre.
MAJER ISTVÁX.Szerkeszti

Kilcnczedik évfolyam. — Bolti ára 30 krajczár.
T A R T A L O M .

A császári királyi felséges uralkodó ház.
I. Az erkölcsi világ. Tiszteljük szen-

teinket! — A magyar szentek emléke. —
A megtért hitehagyott. — A tengerész
sorsa a déltengeren. — Aranymondatok.

II. A község naptara. A községi erdők-
ről. — A falu kocsmájában hogyan lehet a
közjót előmozdítani.

III. Népnevelők naptára. Honfi imája
Sujánszky Antaltól. — Zibrinyi József. —
Bölcsi iskola-mesternek arany ABC-je. —
Selyemtenyésztési ösztöndijak.

IV. A gazdák naptára. Szántóvető dala.
A juhászat köréből. — Fükaszáló-gép. —
Heremag-tiszti tó gép. — Kézi-, vagy gya-
log-kultivátor. — Képasor-kaparó. — A kis
angol eke. — Fahézagokra jó tapasz. —
Méhcsipés ellen.

V. Gazdasszonyok naptára. Az uj év-
hez (Garaytól). — Maruüa. — Hermann
Katalin. — A gazdasszony mint háziker-
tésznek némi újdonságok. — A zöldség-

magvak csirázó ereje. — Tyúkszem elleni
gyógyszer.

VI. Történeti naptár. Hunyadi emléke.
— Fölfedezett emlék Visegrád fénykorából.
— Nagy-Körös szabadalmas mezőváros
mul'ja és jelenje. — Erdély történelme.

VII. A természet mezeje. Égtani le-
velek.

VIII. Művészet és ipar mezeje. A szen-
tek az égben és a müipar a földön. — Ka-
rács Ferencz. — Első fametszvény hazánk-
ban. — Olcsó és czélszerü csizmahuzó.

IX. István bácsi a hazában és a nagy
világban. Az esztergomi vártemplom épülő
homloktornácza.— Eger. — Apponyi könyv-
tár. — A genfi tó környéke.

X. Tréfák mezeje. Szótalány (sakkjá-
tékbüni lóugrás szerint). —Paprikás versek.
— Megfejtése a 112-ik lapon levő szóta-
lánynak.

Bélycgdij váltókra. — Bélyegdij okira-
tokra. — Közönséges vásárok Magyar- és
Erdély országban.

LIDÉRCZ NAPTAR
1864-ik évre. Több képpel.

Bolti ára 6 0 krajezár ausztriai értékben, i-̂ m
T A R T

Közönséges naptár.
I. liélekjilenések és csodás-tünemé-

nyek. Szellem-jr.lenések, őrült kisértet,
föléledt halott. — Lélekidézó társaság. —
A boszorkány. A halott mátka föltámadása.
— Az ördög szerető.

II. üti- és vadász-kalandok. Medve-
kalandok. - Vadállati harcz.— Dühödt ele-
fánt. — Érzékeny medve. —- Hogy tette
fogolylyá a bölény-bika a hollandit? —
Oroszlán-vadászat egy eltűnt világból. —
Bivaly-vadászat Afrikában. — Oropzlán-
vadászat. — Egy templom összeomlása. —
A szent bernardhegyi lavinák és a zárda. —
Chinai kegyetlenség. — Rozmár-vadászat.

Iszonyú halál vigyázatlanságból.
III. Bűnesetek : A megtért bűnös. —

Amerikai szerelemféltés. — Milyen volt a
Patkó rabló-bandája? — Szörnyű tévede's.
— Gonosz feleség-kivégzés megfojtás által.
— Gyilkos pap. — Gyujtogatás mint kere-
setmód. — Nőrablás. — Iszonyú vérengzés.
— Indus lázadás. — Oktatlan gyilkos. —
Bogár Mihály híres rabló elfogatása. —
Vakmerő gyilkosság. — Vén és vak félté-
keny. — Gyermekében az anyát. — Zsivá-
nyok garázdálkodásai. — Meggátolt öngyil-
kos. — Apagyilkosság egy tál étel miatt. —
Rejtélyes eset. — Halva talált ifjú. — Gyil-
kos haldokló. — Bivalok által elárult gyuj-
togatás. — Gyermekgyilkos szerelemfél-
tésből.— Hamis játékosok.— Rablókaland.
— Jó madarak. — A párisi tolvajok fokozat

A L O M .
szerint. — Merész rablás. — A visszautasí-
tott boszuállása. — Gyilkos szabó Pesten. —
Álarczos rablók. — Hét angol gyilkos. —
Kegyetlen gyilkosság. — Pesti akasztófa-
virágok. — Gyermek-gyilkosság.

IV. Kiilönczségek. Egy angol báró-
kisasszony, ki kutyákat bonczol. — Éneklő
rabló. — Vig zsiványok. — Különös udvari
bál. — Amerikai csoda. — Házasság táv-
irda utján. — Kötéltánczos fogadásból. —
Méh-szurás rheuma ellen. — Elménczkedő
tolvajok. — Uri-koldus. — Az udvarias
rablófönök. — Ki mit csinál, ha szerelmes
vagy bolond? — Különös gusztus. — Lát-
ványos öngyilkosság. — Kutya-történet. —
Egy végrendelet, mely minden héten hat-
napi vadászatot parancsol. — Kutyaverseny
Veronában. — Öngyilkosság mint pénz-
kereset. — Víz vér helyett. —- Az isteni
szolgálat Tibetben. — Duplo-bünhödés. —
Sajátságos végrendelkezés. — Egy eredeti
dúsgazdag. — I>czkék a koldulásból. —
Életkor szabály szerint — Különféle köszö-
nésmód. — Sajátságos fogadás.

V. Elegy-belegy. Fölelevenedett libák.
— A levágott fül. — Nem jó tigrissel tré-
fálni — Drága méhek. — Iszonyú baleset.
— Borzasztó kor. — Elveszett leány. —
Kegyetlenkedések. — Kincstalálás. — A ki-
józanodott részeg. — Csodás menekülés. —
Árnyképek a falon (10 mintaképpel). —
Országos vásárok. — Bélyeg, kamat, cseléd-
bért és árendát mutató tábla.

Kiadó-tulajdonos fleckenaat Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckennst, egyetem-uteza 4. siám alatt Pesten, 1863.

Előfizetési föltételek 1863-dik évre
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsag : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 It. Fél évre 3 ft.

_ Hirdetési dijak, a Vasárnapi I j s á g és Politikai Vjdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber 1-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál lOJkrba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és AKonaliaH : Ilaasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Ottó Mollieu és .Ineger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, — és Pesten :ja ker-
t<-N7.-Ka7.<<ászati ügynökség is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után!30 ujkr. g , •

Régi magyarok régi arczképei.
XII. Móré István, szendrői várkapitány 1645.

seregét is fölhivá. A török ostrommal vette
be a Szendrö környékén fekvő kisebb vára-
kat, Dédest, Putnokot, Finkét, Vadászt, Mo-
nokot, de Torna, Regécz, Szendrö stb. ki-
állta az ostromot. A török be nem vehetvén,
vidékét pusztitá; s bizonyosan Szendrö is
szenvedett, mert már az 1567. évi ország-
gyűlés három megyét rendelt ki kijavitá-
sára, megerősítésére. Már 1573-ban Rákóczy
Zsigmond volt Szendrö főkapitánya, ki szend-
röi örségével hősiesen elverte a szikszói vá-

A csulai és dadái Móré nemzetség, mely
Móré György 1592-ben Szörényi, 1505-ben
belgrádi bán, ennek fia László a Palota és
Nana kalandos várura, Móré Fülöp a Mo-
hácsnál elesett pécsi püspök s több má-
sok személyeiben virágzott, történetünkből
eléggé ismeretes. De valamint a Belgrád vá-
rát 1521-ben árulással feladó Móré Mihály,
ugy az utána két századdal élt és arczképe
által itt föltüntetett Móré István is aligha
«zen családból származott.

Móré István, Borsodmegye
Szendrö v á r á n a k kapitánya,
valószinüleg a „ r o s k o v á n i "
elönévvel élt Móré családnak
ivadéka volt, s pedig hihetőleg
az 1603 —1622-ben élt Benedek-
nek fia lehetett. A XVII. század
folytonos harczaiban próbált vi-
téz lévén, férfi kora delén III.
Ferdinánd király öt Szendrö
várparancsnokságára méltatta.

Szendrö vára Borsodmegyé-
ben a Bódva kies völgyén emel-
kedő hegyen magaslott, és a
török világban — habár kisebb,
másodrangu, — de nem csekély
fontosságú erőd volt. Es ez idő-
korban védfalai a csata-zajok és
ostrom-viharok sürü látogatá-
sainak voltak tanúi. Urai a Be-
bek-nemzetség tagjai, mint Já-
nos király és ennek fia János-
Zsigmond hívei, mindig kény-
szeritve voltak, résen állani a
szomszéd ellenkirály hívei elle-
nében. De védte vitéz kapitá-
nya Zoltay István, ki még Dobó
alatt Eger védelmében mutatta
ki hadi ügyességét.Midőn 1566-
ban Bebek György, erdélyi se-
regek élén, nem régiben elvesz-
tett várai visszaszerzésére sie-
tett, a neje, a bécsi udvarhoz
hűséget szinlelve,ötmár tárt ka-
rokkal várta Szádvárba, Svendi
Lázár császári hadvezér Szend-
rőt rövid utón megrakta császári őrséggel.
Zokon vette János-Zsigmond kegyeltjének
ezen károsodását, s miután Miksa királylyal
a diplomatiai egyezkedés sikerre nem veze-
tett, karddal kivánta többi közt Bebek várait
is kivívni, és e végre Hasszán temesvári basa

MORÉ ISTVÁN.

sárra rabolni gyűlt törököt, és Ali béget is
elfogta, mint ezt Istvánffy XXV. könyvében,
hitelesen leirta. Rákóczy innen 1587-ben
egri kapitányságra, innen pedig 1607-ben
az erdélyi fejedelemségre emeltetett; de
előbb 1588-ban még ö is résztvett ismét Szik-

szónál a törökön vett győzelemben, mely-
ben Széchy Tamás, akkori szendröi kapitány
alatt a szendröi várőrség is osztozott.

Széchy Tamást a szendröi várkapitány-
ságban, ha nem közvetlenül, idő jártával, Er-
délyben Brandenburgi Katalin bukása után
Csáhy István követte, kinek családja máig
is birtokos Szendrőben. Egy tized múlva
még zajosabb idők vonultak Szendrö fölé.

Midőn 1644-ben I. Rákóczy György er-
délyi fejedelem, az egykori szendröi kapi-

tány fia, Kemény János, Bakos
s Bornemisza vezérei alatt se-
regét III. F e r d i n á n d el len
küldötte, megjelent e sereg
Szendrő-vár falainál, hol küz-
deniök sem kellett, hő karokkal
várta a várőrség az erdélyie-
ket, megnyitá kapuit, és rövid
utón Rákóczyé lett az erős vár
— Hiában állitá Hornormay Já-
nos, Zemplénvármegye főispán-
ja, ellenök a fölkelést, Rákóczy
serege Szerencset is elfoglalá, a
nemesség árként tódult hozzá,
Homonnaynak magának is futni
kellett, s javai a diadalmas
sereg által hűtlenség ürügye
alatt foglaltattak le. Azonban
Rákóczy hatalmában sem soká
maradt Szendrö, mert alig ha-
ladtak tovább Rákóczy seregei,
már 1645-ben Pucheim császári
vezér ostrom alá fogta Szendrőt;
sikertelen állítottak és küldtek
a zempléniek 150 puskás gyalo-
got; a rövid, de kemény ostrom
után a bele állított várkapitány,
Monoky István feladá örségével
együtt a császáriaknak. És ek-
kor, és ennyi elődök utódjául
tétetett Szendrö vára főkapitá-
nyává Móré István, kinek egy-
korú rézmetszet után képét itt
mutatjuk be olvasóinknak.

Rákóczy hadi mozgalmai
még mind tartottak, de Szendrö

vára erős pontul és támaszul szolgált az
ellenség működéseinek. Ez okból az erdé-
lyieknek folytonosan rajta függött figyel-
mök, sőt azt vissza kívánván mindenképen
szerezni, maga Rákóczy is körülvéteté és
ostromoltatá. Azonban Móré István edzett
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