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KiUó.t»Ujd.no. Hecktwist Cw.tá*. - Nyomtatja Landerer é. Heckenast, egyetem-utcra 4. «ám alatt Pesten, 1864.

I W Elöfizetési föltételek 1864-dik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai

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

Hirdetési dijak, a Va»árn;ipi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töfkezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tész-gnzdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden ígtatas ntán 30 ujkr.

' Régi magyarok régi arczképei.
XV. Földváiy Miklós ezredes 1646.

Földváry Miklós, — kinek itt arczképét I gére volt számitva.Allando ezredek adataink
kőzöllük — a körirat szerint 1646-ban a ma- *™™t a. XVII. század elött mÁcr Németor-
gyarok és horvátok kir. ezredese volt. Mie-
lött róla kevés adatainkat elmondanók, ugy
hiszszük, nem lesz érdektelen előzményül a
honvédelem történetéből némi vázlatot előre
bocsátanunk.

A mohácsi vészre virradt viszontagságos
korszak, melyben a nemzetnek egyrészről a
török növekedő hatalmával, másrészről az
idegen kormánytanácsosok ármánya és erő-
szaka ellen kellett küzdenie,
a honvédelem előbbi alkot- .
mányos rendszerét tetemesen
meggy ön gitvén, a nemesi föl-
kelöseregek és bandériumok
mellett az állandó katonaság
eszméjét sietteté megér leli) i.
Elsö fokozata ezen eszme meg-
testesitésének a zsoldos kato-
nák felállítása volt. Már I. Fer-
dinánd trónlelépte után, ki az
átadott várakba német zsoldo-
sok behelyezésével kezdte meg
e téren intézkedéseit, az 1528.
évi országgyülés e részben az
alapról is gondoskodott, min-
den jobbágytelekre ket forint
adót róván, melyből minden
husz telek után egy állandó
lovas dijaztatnék. — Ezen
adó iránti intézkedés utóbb
majdnem minden országgyü-
lésen tárgyalás alá került.
Mindez annál inkább szüksé-
gesnek látszott, mert a török
évröl-évre szaporította fogla-
lásait. Ezen nézetből kiindulva
irta az állami ügyekben jártas
főpap — Veráncz, — már
1550-ben, hogy J ) a z ellenség
visszatorlására és Magyaror-
szág helyreállitására nézve,
zsoldos katonára van szükség \
és pedig olyanra — ugymond
— ki gyermekkorától fogva
megedzetett, ki életét harczra
szánta, s az ütközetre siet, ki kényelem, pol-
gári ügyek, s a nö keble után nem sóvárog."

Azonban az eddigi rendelkezések alapján
támadt zsoldos katonaság szervezete távol
volt még az állandó ezredek rendszerétől, és
inkább csak a nagy fontosságu végvárak örsé-

szerint a XVII. század előtt még Németor-
szágban (értjük az ugynevezett római német
birodalmat, melynek romjain Ausztria emel-
kedett) sem alakultak. Csak II. és III. Fer-
dinand korában kezdtek egy-két állandó
ezredet állitani, milyen volt például 1632-
ből a Mansfeld és 1647-ből a Stahremberg
gyalog ezred. Magyarországban az állandó
ezredek állitása I. Leopold király alatt vette
kezdetét. A huszár-ezredek közöl elsö volt gr.

FÖLDVÁRY MIKLÓS.

Czobor Ádámé 1688-ban, Deák Pálé 1696-ban
gróf Forgách Simoné 1702-ben, a gyalogok
közöl Bagossy Pálé szintén 1702. évben fel-
állítva. A zsoldos sereg tartása tehát azelött
főleg a végvárak örségére szorítkozott, me-
lyek azonban mezei (hadi) táborozásra is

felhasználtattak. A XVII. században, az ál-
landó ezredek felállítása elött, mint tudjuk,
az ország a kapcsolt részekkel együtt hat
kapitányságra volt felosztva, u. m. a kassai,
újvári, győri, kanizsai, tót- és horvátországi
kapitányságokra, melyek legkevesebb hét,
és legtöbb, ha 17 vár fölött rendelkeztek.
Ezek örségének egyrészét kellett a zsoldos
seregnek képeznie.

1641-ben Eszterházy Miklós nádornak
egy elöterjesztése szerint 88 végvárban ösz-

szesen 5000 magyar és horvát,
150 német lovas; 7400 ma-
g v a r ^s 2680 német gyalog-
nak, összesen 15,230 őrka-
tonának kellett szabály sze-
rint lenni. E tömeg, mint
az magából érthető, az akkori
hadi-szabályzat szerint volt
szervezve; tizedekre, száza-
dokra, osztályokra stb. fel-
osztva. Tiszteik szintén foko-
zatos rangban állottak. — A
hadnagy a gyalogságnál vajda
czimet viselt; és fölötte meg
voltak — mint jelenleg — a
tiszti fokozatok egész az ezre-
dességig. íly zsoldos seregnél,
mely magyarok- és horvátok-
ból állott, volt Földváry Mik-
lós ezredes.

Mig Földváry Miklós ezen,
akkor még inkább diszes tiszti
fokozatra felvergődött, nem-
csak korának bizonyosan fél-
századát haladta meg, mint
erröl csak arczára vetett egy
pillantás sem hagy kétkedni,
de bizonyosan nem csekély
érdemeinek is kellett lennie;
söt erre nézve személyes vitézi
jeles tulajdonai szolgálhattak
legbiztosabb alapul. Ösei közé
számitá azon Földváry Gábort,
kit mint Komárom várában
gyalogőrségi vajdát ismer a
krónika. Atyja, — mint egy

családtörténeti forrás állitja, — Földváry
Vincze volt. — Miklós a katonai pályára lép-
vén, a XVII. század elsö felében duló temér-
dek harcz és háboruban elég alkalmat lelt
magát kitüntetni és érdemeket szerezni; és
miután már ezredességre emelkedett, a hadi
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pályán szerzett érdemeit felhasználva, csa-
ládjáról is gondoskodott s előbbi — régibb

nemességének megerősitése tekintetéből
'uj czimeres nemeslevelet igyekezett sze-
rezni, melyet III. Ferdinánd királytól 1646.
évi okt. 2í)-én meg is nyert. És kitüntetései-
nek sora itt sem volt még bafejezve. 1647.
évi jún. 16-án IV. Ferdinánd főherczegnek
magyar királylyá történt koronázási ünne-
pélyén ö is résztvevén, ott Spáczay Márton-
nal és másokkal együtt aranysarkantyús
vitézzé (eques auratus) lett. Jelszava volt :
„Viribus et consilio" (Erővel és tanácscsal).
Mint családtörzsröl — mert családja a közel
időben a harcztéren ismert három Földváry
testvérben Lajos, Károly és Sándorban, s az
elsőbbik által bárói ágon jelenleg1 is virág-
zik, — elmondhatá a költő : „Csak sast nem-
zenek a sasok, s nem szül gyáva nyulat Ni'ibia
párducza." N—n.

P u s z t á k f i a i .
Néma a lomberdő dalos csalogánya, —
Tükörsima a tó, hullámit nem hányja :
Csend van és nyugalom, mintha kihalt volna
A nagy mindenségnek milliárd lakója.

Suttogva kószál a játszi ^stfuvalom
Virágról virágra, lenge fűszálakon,
Kis virág himporát lecsókolja — szórja —
S tova illan ismét pajzán lepke módra.

Felhőtelen az ég. magas boltozatja
Szebbnél szebben fénylő csillagokkal rakva . . .
Mind meg annyi ékes csillagi az égnek —
Gyémártragyogásu koronaként égnek.

Bozótos ingovány, sürü nádas között,
Hová a sirály és vakvarju költözött,
Lassu lépttel halad egy kis lovascsapat,
Mert süpped a zsombék a ló lába alatt.

Nem szólnak egy szót sem,... nesztelenül járnak,
Mint valami bolygó és ijesztő árnyak.
Csak is a fészkéről felvert sirály repked
Az éji vándorok s kalandorok felett.
A rétből kiérve, vizsgán néznek széjjel,
Versenyt futnak aztán a nyargaló széllel, —
Merre tüzet látnak az éji homályban . . .
Hol valami csárda, vagy pedig karám van.

Igy száguldnak átal végtelen rónákon,
Ilabtajtékot fúvó szilaj paripákon.
Halmok tetejéről itt-ott egy rémalak —
Ijesztgeti őket, hogy jobban fussanak.

Lopva vetnek oda egy egy tekintetet,
Talán a rém nem is nekik integetett?
De igen, számukra áll ott a bitófa!
Éhes halálmadár . . . bagoly huhog róla.

Szivökben egy perczre feléled, feltámad
A megölt nyugalom és a késő bánat.
Mély fohászban tör ki még egyszer a kebel . . .
És aztán e fohászt szilaj dacz váltja fel.

Halványan pislogó pásztortüzek mellett,
Összeterelt nyájak őrei pihennek:
Teljes fénynyel süt a szende hold sugara —
A heverő nyájra s a pásztor-tanyára.

Az öreg számadó időtöltés végett —
Csodával határos dolgokat mesélget
Toldi tetteiről, melyek hallatára :
A bojtárfiuknak megáll szeme, szája.

A gyönyörü mese még fülökben csengett, —
Midőn egyik kuvasz megtöri a csendet,
Hasztalan csititják; annálinkább csahol . . •
Mert idegen szagot vett észre valahol.

„Nézd osak Bandi szógám! mit ugat a Dráva?
Nem gondolnám, hogy a nyájnál féreg járna;
Bizonynyal valami jámbor szegény .'.egény
Kóborol ily későn a puszták közepén."

Bandi felpattan a leteritett szűrről,
Tovább megy egy kicsit a pislogó tűztől;
Két szeme f öli be tartja jobb tenyerét . . .
Ugy hordja szerteszét hiuz tekintetét.

„En bizony gazd'uram! olyanformán látom:
Hogy egy csapat vendég tart felénk lóháton;
Pandur-e? betyár-e? Azt ki nem vehetem,
Csak annyit látok, hogy lehetnek vagy heten."

Alig ejtheté ki Bandi a végső szot,
A kis csapat nyúlánk vezére már igy szólt :
„Adjon az úristen szerencsés jó estét! —
Hogy vannak kelmétek? Miről foly a beszéd?"

„Fogadj Isten! — felel Márton gazda vissza, —
Meg volnánk ugy a hogy — félig meddig — igy la!
Kerüljön kelmétek a tűzhelyhez beljebb . . .
Héh fiuk! Szaporán adjatok csak helyet."

Sürgés-forgás támad most a tanya körül,
Az öreg számadó kést fen és köszörül;
Egy bitang süldőcske a karámhoz tévedt,
Ki van mondva reá a halálitélet.

Bandi a bográcsot kapja kézbe épsn —
Pemetefüvei azt kitörüli szépen;
Ferke pedig mig az eát'ebéd megfőne :
Ellódul hát'borért a Búfelejtőbe. *)

Igy szokott ez menni az öreg Mártonnál,
Mikor vendége van, mindenki talpon áll.
Csak a látogatók maradhatnak ülve . • •
Halk beszédbe, szóba, mélyen elmerülve.

Nem messze a tűztől egyik ifjabb betyár,
Égő pipaszónál vigyáz s figyelve jár.
A vaksötét éjbe gyakran belebámul,
Nem jő-s a pandúr, elől avagy hátul?

Készen az estebéd . . . teritve az asztal,
Bársonypuha gyeppel — zöldelő haraszttal.
Királyok asztalán nincsen ilyen pompa . . .
Összegyűjtve, hordva — együtt egy halomba.

Világitó csillár a hold fényes képe!
Belesüt a bogrács kellő közepébe,
Bogrács közepéből Ízletes jó pörkölt
Párolgó illata tölti el a légkört.

Fűszer a mezőnek nyiló vadvirága,
Szekfű, pimpó, cs:lla, kékliliom szála,
Nefelejts, ibolya, gyöngyvirág, estikék
Édes himporától mámoros a vidék.

S mi mindezeknél is fönségesebb, nagyobb,
Pislogó mécs helyett ezer csillag ragyog, —
S fris lég üdíti a pusztai lakomát . . .
Isten szép egének nyitott ablakán át.

*
«• *

Virradni kezd . . . os az elsö hajnalsugár
Biboros fényében a rónákon fut már. —
Hova lettek s tüntek a puszták fiai?
. . . Azt csak a jó Isten tudná megmondani.

Mészáros Károly.

A kölesdi harczról.
(1708).

Kölesd tolnamegyei mezőváros rajza kö-
zöltetvén nem régen a Vasárnapi Ujság ha-
sábjain : két izben is jött a képhez magya-
rázó szöveg, Kölesd multját vázolóiag.
Érdekkel olvastam mindkét czikket, azon-
ban a mit leginkább kerestem, a mi Köles-
det történeti emlékü helylyé emelé — azon
eseményt nem találtam meg sem az elsö,
sem a második közleményben. Miután ama
nagyfontosságu esemény ezen — ugy lát-
szik a helyszinén irott — czikkekben egy
szóval, még csak népregeképen sem emlit-
tetik, azt kell hinnem : az apák fényes hős
tettének még emlékezete sem él immár a
kölesdi nép között.

Elmondom tehát én, a mint egykoru,
még soha ki nem adott történeti okmányok-
ból megtanultam.

170á-ba«, II. Rákóczi Ferencz fejedelem
alatt történt, A fejedelem a tavasz és nyár
folytán Eger alatt az ellenséggel az ország
különböző részein szemben álló csapatain
kivül igen szép hadsereget gyüjtött össze,
hogy vele az elégületlen Sziléziába betörjön,
és e tartományt nyilt zendülésre birja. Meg-
indulván hadaival, a császáriak főtábornoka
gr. Haister Sigbert — ki eddig a Csallóköz-
ben, Komárom ágyúi alatt vonta meg magát,
gr. Pálffy János horvát, bán horvát és rácz
s Viard tábornok Morvából hozott seregei-
vel erősbülve, a fejedelem után indult, hogy

*) Csárda.

szándékát meggátolja. Az ütközet Trencsén
közelében volt, augusztus 3-án. Részletes,
leirása nem tartozik ide, elég megemlitni
eredményét: Rákóczy megveretett; szép .se-
rege — kivált a gyalogság — szanaszét HZÓ-
ródott. A fejedelem a csata napján Nyit ra
Szerdahelyre menekült, itt érte őt a vész
hirére nyakra-főre segélyére siető Bottyán
János, legvitézebb tábornoka, a kinek meg-
érkeztéig az ütközet elhalasztandó vala.
Azonban öt — kinek időközben más Uadi
vállalatot kellé végrehajtania— nem várták
be, — és a harcz elveszett. Másnapra a szin-
tén Trencsén alól megsebesülve mervekvő
gr. Bercsényi Miklós íotábornok is megér-
kezett, s a fejedelem Kis-Tapolcsányoa hadi-
tanácsot tartott e hü embereivel. Elvégez-
ték, hogy mig Rákóczy és Bercsényi a nemes- <
séget személyes fölkelésre szólitandják, és a j
szétszórt hadakat a Garam és Ipoly mellé- '
kén ujra csoportra verhetik : a diadalmas
ellenséget Bottyán tartsa vissza, a mennyire ;
tudniillik a mellette levö csekély haddal — *
4000 emberrel —lehetséges. Hogy működése
az ellenség egy részének más felé vonása
által könnyittessék : azonnal gyors futárt
küldöttek a Dunántul vezénylő kurucz tá-
bornok gr. Eszterházy Antalhoz : a mennyi
emberrel csak lehet, üssön be minél hama- '
rább Ausztriába, fenyegesse Becset s kö- '
vessen el minden kigondolható ellenséges-
kedést.

Eszterházy talpon volt. Különben is
Ausztria szomszédságában, Sopron környé-
kén táborozván : mihelyt a parancsolatot
vette, némely történetirók szerint tiz, mások
szerint tizennégyezer lovassal Ausztriába
ronta. A határt védő ezredeket visszaverte,
s roppant zsákmányra téve szert, egész
Laxenburgig, Szimeringig száguldott. I. Jó-
zsef császár mindjárt rendeletet küldött
Haisternek, hogy seregének egy részével
siessen tul a Dunára, Eszterházyt Bécs kör-
nyékéről elhárítandó. Haisternek engedel-
meskednie kellett, s igy a kuruezok elérték
czéljukat : a császáriak erejét két részre
oszlaták, hogy könnyebben elbánhassanak
velök.

Azonban Haister, hogy fölöttébb sok
hadat, még se kelljen átvinnie : megparan-
csolá az Eszék és Pétervárad váraiban pa-
rancsnokoló császári tábornokoknak, szedjék
föl a szeremségi és határörvidéki rácz ha-
dat — a kiket t. i. még Pálffy el nem hozott
volt — s császári főtisztek vezetése alatt ki-
telhető német lovasságot is adván melléje,
indítsák által a Dráván. Parancsa teljesítve
lön; nemsokára 5000 rácz lépte át a Drá-
vát 700 német lovassal egyetemben. Haister,
ki egyelöre Győrnél táborozott hat császári
ezreddel, lefelé indult, hogy akuruezoknaka
Dunántul legnevezetesebb erősségét Simon-
tornyát ostromolja, és alatta egyesüljön a
a ráczokkal. Ha e csatlakozás megtörténik :
Eszterházy, kit Sopronból is, a Mura mellől
megint más-más császári hadak szoritot-
tak, bajosan birt volna ennyi felöl jövő el-
lenségnek ellenállni. De e veszedelmet meg-
gátolta a hires vitéz kurucz lovasezredes f
Béri Balogh Ádám serénysége.

Eszterházy Antal, jókor értesülvén Hais
ter átköltözéséről, szerzett zsákmányával
visszavonult Ausztria határaitól, s mig
maga a Mura és Sopron felöl fenyegető részt
venné vissza : Balogh Ádámot ama ráczok
ellen inditá, a kik immár Pécsig haladtak
előre.

Béri Balogh Ádám, bár ekkor még —
mint mondók — csak ezredes : dandártá-
bornoki (brigadéros) szerepet vitt, és saját
lovas ezredén kivül Somogyi Ádám és sze-
keres István lovas, és Balogh Ferencz gya-
log ezredeivel, s a zalavármegyei vicze-ispán

Bessenyey László által vezetett szintén vagy
ezerig való fölkelt zalai néppel indula el.
Eszterházy ily rendeletet adott ki neki :

„Anno 1708. 19 Augusti : Brigadéros
Balogh Ádám urnak missiliter intimáltatott,
hogy valamint életit s böcsületit szereti,
félre tévén minden consultatiót, senki opi-
niójának ne engedjen, hanem, ámbátor több
legyen is az ellenség, ha különben nem, éjjel
is rajta ütvén, azon rácz ellenségen egy ne-
vezetes csapást tegyen."

Mikorra Balogh Tolnában alá érkezett,
Haister már javában lőtte Simontornyát, a
ráczok pedig mindinkább közeledenék hoz-
zá. Már csak nehány mérföldnyire volt
egymástól a két császári tábor, mert a rá-
czok — Kreuz és Fluck német főtisztekkel
s egy rácz fákapitánynyal — immár Kölesd
határába érkezének. De Béri Balogh Ádám
közéjök ékeié magát.

A harcznak okvetlenül be kellé követ-
kezni. Balogh, hogy a ráczokkal hamar, mi-
elött Haistertöl hátulról megtámadtatnék,
végezhessen : támadólag és gyorsan lépett
föl. A kölesdi mezőn hadait csatarend sze-
rint felállított csapatokra rendezvén, erős
ágyu- és puskatüzelés után rohamot fuva-
tott s véres viadalban ugy szólván teljesen
tönkre tette a ráczokat. Többet három ezer-
nél levágatott közülök, a német lovasságból
is háromszázat. Huszonnégy zászlójukat,
három ágyujokat, sok rézdobjaikat nyerte
el; gyalogságuk egészen ott veszett, s a lo-
vasságból a mi menekülni birt is, keményen
üldözék. Az egész 5700 emberből alig ma-
radt meg háromszáz, a többi az elesett há-
romezerén kivül vezéreikkel Fluckkal és a
rácz fökapitánynyal együtt fogolylyá lön.
Egész táboruk minden táborszereikkel a
győzteseké lett, s a nyert mindenféle zsák-
mány oly nagy volt, hogy — mint a pozso-
nyi egykoru labancz naplóiró irja — a tá-
boron a katonaság által tartott kótyavetyén
5 s 6 forinton lehetett egy szekeret venni
portékástól s fogatostól :

„Az ráczok megveretése tovább is kon
firmáltatik, az kiktül 48 zászlót nyertek.
Több volt 500 szekérnél vélek; olyan derék
portékával voltak, hogy portékástul s mar-
hástul lehetett egy szekeret öt s hat forin-
ton a kótyavetyén megvenni."

Továbbá ugyanezen naplóiró mondja,
hogy a Fluck alezredessel Eszékről kihozott
német lovasból a kuruezok a harezon „három
százig valót áldoztak föl"; a ráczokról igy ir:

^ „Pozsony, 1108. sept. 13. Ma olyat be-
széllettek, hogy Antal ur (Eszterházy) két-
ezer rácznál többet vágatott le Simontor-
nyánál (?).« Tovább : „Az kuruezokat, ugy
irják Győrről, hogy Balogh Ádám, Somogyi
és Szekeres voltak az magok ezeréivel, és
kétezer talpas (gyalog); az ráczok, hogy öt-
ezerén voltak az gyalogját az rácznak, hogy
egészben eltörlötték, harmincz zászlójukat
nyervén el, az lovasát, hogy most is perse-
quálják."

Maga Eszterházy Antal, ki a nyert zász-
lókat és rézdobokat mint győzelmi jeleket
hándor László ezredes által küldötte el Rá-
kóczinak, ekkép tudósítja Berzsenyit 1708.
sept. 7-kéröl szent-gróti'táborából :

" • • • • Négy részrül lévén környül vé-
tetve az ellenségtül, ugymint a Duna mel-
lől Haister által egyfelől, Kreuz nevü né-
met tiszt Oberstwachtmeister (föstrázsa-
mester az az örnagy,) Fluckkal, ráczsággal
és horvátsággal Pécs tájékán, másfelöl, Dras-
kovich János hasonlóképben horvátsággal
és ráczsággal Légrádtul harmadik felől,
nem különben Nádasdy Ferencz per se
maga corpussával Sopron tájékán negyedik
felől — rettenetesképpen megrémült vala
az föld népe, elöl tüz, s hátul viz között lé-

vén. Azért az állapotban, hosszas consulta-
tióm után azt deliberáltam, hogy azon négy
részrül reánk jövö ellenségnek egyik feleke-
zetét, a kivel tudni illik könnyebben birhat-
nék, megüzöm; a minthogy mindgyárást
adtam kemény orderemet Nemzetes Vitézlő
Béri Balogh Ádám lovas Fö-Colonellus ur-
nak — kinek nincsen mássá activitássára
nézve ezen darab földön (Dunántul) Bezeré-
dyn kivül, hogy melléje vevén Tekintetes
Nemzetes Somogyi Ádám reguláris forma
regimentjét, nem különben Nemzetes Vitézlő
Szekeres István lovas Fö-Colonellus uram
ezerit, ugy szintén Tekintetes Nemzetes Ba-
logh Ferencz ezerit és Tekintetes Nemes
Szála vármegyébül exurgált Tekintetes Ne-
mes Bessenyey László uram directiója alatt
levö föld népét, adjungálván emlitett Colo-
nellus Balogh Ádám urhoz két taraczkot,
ahhoz kivántató monitióval : menjen egye-
nessen a Pécs tájékán levö ellenségnek tö-
viben, és ottan vagy nyer szerencséssel],
vagy veszt reménytelen, aggrediálván, tel-
jesen eltörleszsze. Megértvén azért Haister is
föltett igyekezetünket : nyakraföre sietett a
Duna mellől Fejérvár felé, onnét Simontor-
nyáig penetrálván. Vevén azonban észre
megnevezett Balogh Ádám uram Haisternek
elérkezését : mintha országos harcznak köl-
lene menni, rendelt seregekben vevén ma-
gát, sok biztatásom után resolválta magát
az ráczságnak megcsapására, a minthogy
assecuráltatott is általam, hogy ha azon ope-
rátión szerencséssen által esik, jövendőbeli
promotióját fogom sollicitálnom Fölséges
és méltóságos principalisimnál. (Rákóczit
és Bercsényit érti;) azért mint régi, tanult,
szép hadi experientiával biró férfiu, előtte
viselvén, hogy inter duo mala minus esset
eligendum, egy szivvel lélekkel neki men-
vén az ellenségnek, sok kanonérozások és
puskázások után Isten kegyelme által any-
nyira dissipálta az ellenséget, hogy abbul
alig mehetett el talán harminczig való a lo
vassábul, az infantéria mind ott veszett; a
ki véle volt Kreuz nevü német tiszt, salválta
életit, de Oberst-Wachtmeister Fluck és az
ráczságnak egy főkapitánya elevenen elfo-
gattattanak, — feles zászlót és dobokat is
nyervén. A mi részünkről mennyi sebesseink
maradtanak, s helyben mennyien haltának
meg : az minapi levelenben megküldöttem
specificatióját Excellentiádnak. *) Haister
is látván, hogy Balogh Ádám uram sze-
rencsésen átalesett a ráczságon : Simony-
tornyától Csesznek felé vette utját, remél-
vén, hogy egy lövés nélkül kezéhez ve-
hetné. De megcsalatott reménységében,
mivel én is észrevévén ravaszságát Hais-
ternek, előre tettem dispositiókat szép ad-
hortatoria levelem által, hogy az Duna
mellé rendeltetett hajdúságot (értsd gyalog-
ság) oda rendelvén, menjenek be defensiójára
azon praesidiumnak, **) kit is dicséretesen
elkövetett, mert oda érkezvén Haister: feles
németje hagyta alatta fogát; considerál-
ván annakokáért, hogy több veszedelmet
okozna népének ott maradásával, mint hogy
nyereséget reménylhetne : mintha megütöt-
ték volna Haisternak az orrát, Pápára reci-
piálta magát, s ott maradott harmadnapig''
s a többi.

A kölesdi harcz, mirit gr. Eszterházy
Antal tábori jegyzökönyvének adataiból ki-
derül, 1708 sept. l é n vagy másodikán volt,
hogy pedig Kölesdnél és nem Simontornyá-
nál — a mely alatt Haister s nem a ráczok
álltak — vivatott a magyar fegyvereknek e
nevezetes diadala: magának a höshadvezetö

*) E levél és kimutatás ma már — fájdalom — nincs
meg. T- K

**) A cseszneki vár parancsnoka akkor Mezö-Szegedi
Bálint volt. T. K.

Balogh Ádámnak 1710-ben júl. 14-én Rácz-
Almásról Rákóczihoz irott eredeti levele vi-
lágosan bizonyitja :

„Én, Fölséges uram, Fölséged szolgalat-
jának kezdetitül fogvást, miúta Fölséged
hűségében léptem, éjjel nappal azon sörén-
kedtem, az miben és miként leghatalmasab-
ban szolgálhattam, s irom igaz lölkömre,
hogy valamint Istenemet, ugy Fölségedet
is s szegény megromlott Hazánkot s Orszá-
gunkat kívántain igazán, hiven és szorgal-
matossan szolgálnom, s ugy is szolgáltam, s
hasznossan, vérem kiontásával, koplalásaim-
mal, hideget-meleget együtt szenvedtem
szegény ezeremmel; nem ugy mint néme-
lyek töltöttem időmet szolgálatomban : hogy
maguk privatumat keresvén s kincset gyüjt-
vén, abban szorgalmatoskodván, két s három
holnapig sem látták ezereket, annyival in-
kább legkisebb portyát maguk személyében
nem tettének, s ha valahova küldettenek is,
igen vékony hasznot tettének; én — noha
Istennek kiváltkippen való kegyelmébül -
csak három nevezetes actiót is olyat tettem,
Dunáninnend: elsőben Györvárnál s másszor
Sopronnál, s harmadszor Kölesdnél, az kit
az egész Dunáninnend való hadakkal meg-
bizonyithatok Fölséges Uram, hogy az én
sörénységemmel s hadak bátorításával s ha-
dakat az ellenségre majd csaknem erövel
való reájok vitelemmel vertem föl (az ellen-
séget) Isten segitsége által; mely actusok az
ellenségnek oly confusiókat okoztanak, hogy
conceptusokat változtatni kölletvén : béké-
vel maradtunk Dunáninnend."

A Kölesdnél megvert ráczok maradványa,
miután Baranyában Veresmartig üzte-vágta
a kurucz lovasság, ez utóbbi helynél mene-
kült át a Dunán, s más kóborló rácz csapa-
tokhoz csatlakozott. Rákóczy irja Egerből,
1708. september 24-kéről Károlyi Sán-
dornak :

„Az mi az rácz dolgát illeti az melyek
gyülekezetirül kglmedet Szücs János (ezre-
des) tudósította, nem egyéb lehet annál, az
ki Kőrös várossát az elmult napokban vélet-
lenül felverte, és az kiknek Sőtér (Sőtér
Tamás ezredes) három seregivel (értsd szá-
zadával) resistált volt, de végtire nem resis-
tálhatván, reripiál a magát az templom
kerítésébe, melytül (a rácz) kénytelenitte-
tett recedálni; az mint az akkoron elfogatott
rab examenibül constált előttem : volt gya-
log, lovas tizennégyszáz, a ki is a Bácska-
ságról, Maros tájékáról és az Balogh Adám-
tul megveretett s az Dunán által Veres-Mar-
tonnái költözött ráczok hulladékjából verte
volt össze magát, és kétségkivül el is oszlott,
mert nyomban küldöttem volt utánna Sze-
mere (Szemere László brigadéros) és Besse-
nyey (Bessenyey Zsigmond ezredes) hadait,
ugy Perényi Miklós hajdúit is kocsikon.

Mihelyt Balogh Adam a trencséni meg-
veretést Kölesdnél oly véresen megboszulta,
Haister, nehogy most meg ő reá törjön a
gyözelemittas had, menten abbahagyta Si-
monytornya lövetését, és sietett vissza a
Bakony felé. A meredek szirttetőre rakott
Csesznekvárát utközben megrohantatta, de
sok jó gránátosa hullott el alatta, a bátor
őrség fegyverei és legörgetett szikladarabok
miatt. Azért ottan sem menvén semmire,
Pápára vonult. Mig itt seregét nehány napig
pihentetné : Eszterházy Antal a Draskovich
horvátjait megtámadván, a Murába ugratta,
s többet hétszáznál kardélre hányatott. A
szaladókat Horvátország belsejébe üldözék
a gyözelmes kuruezok. Ennek hirére Hais-
ter megrettenvén, hogy most már sem a rá-
czok, sem a horvátok segitséget nem vár-
hatja, sőt ha Eszterházy Balogh Ádámma-
egyesül, öt magát is hasonló sorsban részel
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sitik, mint az elébbi két rendbeli hadat,
gyors menetekben visszahuzódott Komárom
falai alá.

Ime ezt eszközlé a kölesdi harcz. Igy
szabadula meg a dunántuli kuruczság a ve-
szedelemtől.

A hős Béri Balogh Ádámot a fejedelem
kölesdi nagy diadaláért dandártábornokká
nevezé ki, s emlékül azon gyönyörü s drága
diszkarddal ajándékozá meg. a melyet ö
XIV-ik Lajos franczia királytól kapott volt
az ónodi országgyülés alkalmára, 1707-ben.
És e karddal Balogh Ádám még sok fényes
harczot vivott, mignem 1710 végén sok
szerencsétlenség után elfogatván, midőn
Rákóczitól elállani sem nagy Ígéretekre,
sem fenyegetésekre nem akart, Pesten feje
vétetett. De a remek domborvésetekkel di-

rajta járjon, s kifeszitett kötélen a levegőben mo9t
üritgeti poharát közöttünk Blondin, a pesti kö-
zönség egészségére. De ha bámulatot keltenek is
a merész mutatványok, csak ujra élénk emléke-
zetbe hozzák Batty Tamást, ki a legvakmerőbb
mindannyi közt, mert az elveszett paradicsom
képét ujitja meg a földön, a hol emberek és va-
dak sértetlen megfértek egymással; barlangjában
keresi föl az állatok királyát, az oroszlánt, hogy
megmutassa, mikép a teremtés ura mégis az
ember.

A merész állatszeliditő jelenleg Hamburg-
ban tartja mutatványait, melyekből midőn egy
jelenetet képünkön bemutatunk, annak egyuttal
leirását is adjuk.

Alig végződnek be a czirkusi előadások, ke-
resoken nyugvó nagy vasketrecz gördül a czirkus
közepéra, s benne öt oroszlán, melyek aketreczet
elfedő deszkák leszedése után nyugalmukból föl-
verve, s a világosság által elvakulva, ásitozva
kezdenek nyújtózkodni. Nem hosszu sörényü vén

lábaihoz borul, fejét annak keblére hajtva. Egy
gyöngéd simogatás minden jutalma.

De rögtön megváltozik a jelenet. Batty föl-
uzorva ismét üldözi vadjait, melyek egymást
törve marva menekülnek a folyvást fenyegető
korbács elől. A nőstény oroszlán ismét különválik,
a midőn Batty gyorsan nála terem, s fejét a vad-
nak torkába rejti; de az oroszlán nem harapja el.

Majd a ketrecz egyik oldalán egyedül áll a
mester, mig oroszlánai a másik oldalon mind
együtt vannak; lábának egy dobbanására felé
ugrik egyik nőstény oroszlán, hanem a helyett,
hogy széjjelszaggatná, feje födött rohan el. Ugyan-
ezt teszi egy hímoroszlán is, melyet, ha talán moz-
dulni nem akarna, kívülről egy hatalmas rúd éke-
senszóló nyelve beszél reá. — S e műtét sokszor
ismétlődik egymásután.

Ezután ismét a vadak kergetése kezdődik.
Most a sörényes hímoroszlán áll külön, mig a
többiek orditva, bőgve kapkodnak körmeikkel
feléjök hátat fordító urokra. Batty ezalatt a hím-

szitett, s pompás aczélu kardot — kölesdi
győzelme emlékét — utódai máig is kegye-
lettel őrzik. A drága ereklye, mely egyike a
hazánkban létezö legszebb kardoknak, jelen-
leg Balogh Ádám leányági unokája, t. Fors-
ter Zsigmond ur birtokában van, Tolname-
megyében Zombán. — Rajzát e lapokban
szivesen vennök. . . .

Ez a kölesdi harcz rövid története.
Thaly Kálmán.

Batty és oroszlánai.
Furcsa nevezetességek látogatják mostanában

a magyar fővárost. Egylábú tánczosok lejtenek a
színpadokon, el akarván hitetni az emberekkel,
hogy napjainkban már láb nélkül tánczolni, nyelv
nélkül beszélni, fej nélkül gondolkozni is lehet. —
Egy másik nevezetességnek kicsiny a föld, hogy

Batty és oroszlánai a ketreczben.

oroszlánok ezek, mert közülök még egyik sincs
egészen kifejlődve; de annál szilajabbak, mert
bennök a vén oroszlán lomhaságának semmi
nyoma. Mielőtt az előadás kezdődnék, a ketreezbe
fürészport szórnak az elsikamlás kikerülése vé-
gett ; azután megnyitják a vaskaliczka kis előtér-
mének ajtaját, s csak ekkor jelenik meg a közön-
ség eiőtt Batty.

Öltözete testhez álló nadrág, s arany pasza-
mántos fekete felöltöny, csizmái térdig érnek; ke-
zében hatalmas, nílusi ló bőréből készült korbács
van, mely a vadak ellen leghatásosabb varázs pál-
czája. Villámgyorsan ugrik a vadállatok közé, s
korbácsát megsuhintva üzi oroszlánait a ketrecz
majd egyik másik zugába. Az oroszlánok orditva
emelik reá éles Lörmeiket, s a nézők ajkain eláll
a lehelet.

Most egy nőstény oroszlán kivételével mind
egy szögletbe szorítja őket a mester, azután egésr
kényelemmel a külön fekvő oroszlánra terül; majd
lábával egyet toppan, mire kedvetlenül, de mégis
engedelmesen, kiválik ismét egy oroszlán, s Batty

oroszlánnal bajlódik, a vaa\j már koránál fogva is
nem igen hajlandó az engedelmességre, s csak ne-
hezen akarja megérteni, hogy két hátulsó lábára
kell állnia. Végre fogvicsorgatva mégis fölemeli
két első lábát, s velök a vasrácshoz támaszkodva
nyugton marad, mire Batty egy misikhoz fordul,
s azt is hasonló műtétre kényszeriti. Képünk az
előadásból e jelenetet ábrázolja.

A mint a vadak, urok korbácsától űzve még
egyszer körüljárják a ketreczet, Batty kívülről
egy töltött fegyvert kap kezébe, s azt jobbjában
magasan tartva, az orditó dühöngő csoport közé
lép s a fegyvert elsüti. Erre a vadakból haragos
oditás tör ki, a mester pedig visszavonul, s osto-
rát mpgsuhintva elhagyja az oroszlánbarlangot,
természetesen a nézők örömüdvözletétől fogad-
tatva.

Mi által gyakorol oly varázshatalmat e vé-
rengző vadakra? sok ember előtt megfejthetetlen.
Némelyek azt tartják, hogy a szemben kell rej-
leni azon varázserőnek, mely előtt az állatok ki-
rálya is hódol. Mondják hogy az állatszeliditő

szeme fehérének a pupillán fölül is ki kell látszani
a felső szemhéj alól. De e nézet alig fogadható el,
mert egyszerre mind az ötre alig vethet élea pil-
lantást; vagy mi történnék akkor, midőn a vadak-
nak hátat fordit? Azért a rendkivüli személyes
bátorság s a korbács együtt azon varázserő, mely
lehetővé teszi a kimagyarázhatatlant; ezen kivül
szükséges még az állatok természetének finom is-
merése is>, hogy soha át ne lépje
azon korlátot, mely tulingerlésök
által életébe kerülne.

De nem minden oroszlánnal
lehetne ily játékot űzni. Hogy fia-
tal vadak könnyen szelidithetők és
tanulékonyak is, tudva van; de az
állatszeliditőnek épen az a főfel-
adata, hogy meg tudja határozni,
föl tudja ismerni azon időpontot, a
meddig feléjök közeledni lehet.
Battynak még különös szerencséje,
hogy egyik nőstény oroszlána egé-
szen vak, a mit természetesen nem
igen hiresztel; mutatványainál
«"pen ez engedelmes állat a fősze-
repvivő. — Ez hihetőleg még so-
káig engedelmes is marad; de
hogy a többi, különösen a hirnek,
mikor mondják föl a szolgálatot,
bizonytalan. — A hímoroszlán, ha
erejében kifejlik, társat sem tűr
maga mellett; annál kevésbbé
fogja magát nősténye eiőtt egy
ember által megaláztatni engedni,
s hihető, hogy a mint a párzás elő-
jeleit mesterök észreveszi, azonnal
csak közönséges állatseregleti mu-
togatásra fogja őket használni.

A mi Batty Tamás élettörté-
netét illeti, az elég kalandteljes,
8 minthogy sok hihetetlent is csa-
tolnak hozzá az emberek, nehéz
róla kitudni a valót. Annyi bizo-
nyos, hogy irlandi származásu, s
elöbb szenvedélyes oroszlánvadász
volt, mely kedvtelése betöltésére
két társával egész Nyugat-Afrikát
bebarangolta. — A mint egyszer
zsákmányul ejtett holt és élő orosztanaival Free-
townba érkezett, egy üzérrel találkozott, ki tőle
fiatal oroszlánait fele nyereségre kérte, hogy azo-
kat betanítva Afrika nagyobb városaiban muto-
gassa. A mint fél év mulva társával Oranban
találkozott, ugy találta, hogy
sokkal könnyebb és jövedel-
mesebb, oroszlánokat tanit-
hatni, mint velök küzdeni a
eivatagban, s attól a percztől
az oroszlánvadászból orosz-
lánszeliditő lett. Különben a
mily vad, a mily szilaj az
oroszlánok ketreczében, épen
oly szelid és jámbor ember az
életben.

A szádelői völgy.
{alaprajzzal és 9 képpel).

A bájos kis Tornamegyé-
ben, a kassa-rozsnyói posta-
uton haladó utas, ha Udvar -
noki helységből az országut-
ról észak felé eltér, Szádelö
helységet találja, két össze-
néző sziklafok tövében, me-
lyek, ugylátszik, mintha a föld
fejlődése idejében egj tagból
váltak volna kétfelé. A falu,
sűrű diófáival, természetes
sánczolatot és kaput látszik
képezni a mögötte nyiló vad-
regényes szádelői völgy be-
meneténél.

E völgy egy óra járásnyi-
nál hosszabb vonalban elnyúló
keskeny szirthasadék, 8 csak
azután nyilik mindig tágasab-
bá. —- Áthaladva a kisded fa-
lun, szürke meztelenségben áll előttünk a két ol-
dalt emelkedő Szár- vagy Zár-hegység függő
sziklafalainak s bérczeinek tömfeelege, egyes vil-
lámcsap ásT)k nyomaiként hátramaradt szines vona-
lokkal, levált kődarabok elhagyott fészkéből itt-
ott kivöröslő agyagfoltokkal zománczozva.

A mily nevezetes helyet foglal el a termé-
szeti ritkaságok sorában Aggtelek Baradlája az ő

földalatti termeivel, boltozataival, folyosóival s a
csepkő-alakulások csudás változataival: épen oly
nevezetes csodaműve a természetnek a föld szinen
a szádelői völgy, mely szintén állandó meglepe-
tésben tartja a szemlélő lelkét az egymást váltó s
mindig különböző, ezerféle alaku szikla-csopor-
zataival.

Egymást érik a majd vadonabb, majd szeli-

Szádelöi völgy. I. A völgy nyílása a tornai országut felől

debb, majd elragadólag fenséges, majd ijesztő, de
mindig meglepő és regényes tájképek.

Lefolyt évezredek történeteinek néma tanúi
e sziklák, melyek csupán az ég dörgö viharfelle-
geitől vett kérdésre felelnek a viszhang százszo-

Szádelői völgy. II. Kis zuhatagos labyrinthus.

ros morajban beszélő nyelvén. A sziklák között
lesiető hegyipatak szakadatlanul cseveg s futását
jelzőleg majd susogó, majd csörgő, majd zuhogva
csapkodó haagmenetekbe megy át, s csak a bér-
ezek felett nyargaló szél harsogja tul koronkint
versenyző, vad akkordjaival.

Ide az emlős vad csak üldöztetve téved az
erdőkoszoruzta közel hegyek nyájas zöld sátorá-

ból. És ha jön is, szélgyorsan iramlik tova a ko-
pár sziklákról, hol futását a nyomából guruló
szirtkavics pergése árulja el. Leggyakoribb láto-
gatói a természet e puszta szentélyének a préda-
leső s ragadmányaik élvezéséhez menhelyet ke-
reső ragadozó madarak; állandŐ őre pedig e szik-
laországnak a szirtbogok üregeiben firól ifira szál-
lott fészkek birtokosa, a királyi sas, az ő összes

fenséges nemzetségével. Zajtalan
ődakói e sziklavölgynek a fürge

:_- járásukban, ovatos, gyönyörü pisz-
trángok, a völgyön végig kígyózó
Szárpatak kristályvizének szabad
tanyáiban.

Oh e völgynek is megvan
költészete s e vén sziklák ódon
alakjai mindig ujak és érdekesek
maradnak, valahányszor a termé-
szet szépségei iránt fogékony ke-
bellel közeledünk hozzájok.

Megkísértjük, e nevezetes
völgy egyes főbb alakulásainak
rajzát adni e lapokban, hol már
annyi hazai nevezetesség ismer-
tetését élveztük. E czélból köny-
nyebb áttekintés és tájékozás vé-
gett bemutatjuk későbben a szá-
delői völgy hozzávetőleges alap-
rajzát (mely rajzolónk időzése rö-
vidsége miatt nem lehetett mér-
nöki pontosságú); azon kivül 9
különböző pontját fogjuk közölni
e völgynek. Mint látni fogjuk, a
szirtmeredvények leghatalmasab-
bak a völgy egyik felében (I—VI.
kép), hol legerősebben nyilatko-
zik a föld képződésekor befejezett
nagyszerü válóper, a sziklatest
meghasadása, s a szirttömbek kü-
lön megszilárdulása.

A völgy másik felében (VII
—IX kép) a természet nyája-
sabb regényességü képe ragadja
meg a rendkivüliség érzetétől
meghatott szemlélő lelkét.

Az azon tul terjedő s az
áji völgyön át a tornai vár ke-

leti oldalához kivezető vonal, bár nagyszerű-
ségben alábbszáll, de szintén szép és nyájas táj-
képeivel, méltó befejezése a szádelői völgynek.

S most nézzük sorban a legszebb pontokat.
Az I szám alatti képünk a völgy szük nyilását

mutatja a tornai országut
felől. A meredek sziklák al-

*"' jan, a völgyből kisiető Szár-
patak partján ott áll festői
egyszerűségében a Szádelő
helységhez tartozó malom.

Rajzunk e pontot igen
sikerültén adja Greguss János
fiatal festészünk eredeti fel-
fogása után.

II szám alatti képünk
azon hely rajzát adja, midőn
a völgy patakja, több ágra
fzakadva, a szikladarabok közt
törve magának utat, kis zuha-
tagot képez. — A köröskörül
emelkedő, fehérszínü szirtfalak
beláthatlan csoportozataikkal
igen érdekes háttért és keretet
szolgáltatnak.

E rajz későbbi folyamá-
ban látni fogjuk, hogy a nép,
valamint az agteleki barlang-
ban, ugy itt is, saját feFogá-
aához mért elnevezéseket osz-
togatott a sziklacsoportok
egyes alakjainak. Sőt a népies
képzelet is hozzájárult, hogy
életet öntsön regéivel és me-
séivel e csodás völgy szikla-
óriásaiba és nyájasabb lige-
teibe. Meg fogunk emliteni né-
hányat ezek kőzül is. U.

(Folytatála következik.)

A j ó s l a t o k r ó l .
(Folytatá.)

"" II.
Mantik, görög eredetü szó, s az isteni

akarat kinyilatkoztatásának mesterségét je-
lenti, mely szerint valamit tenni, vagy abban
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hagyni kell. Ezen mesterségnek két külön-
böző módja a régiek vallásába ment át; s e
szerint más volt az áldozat, imádság, böjt,
fogadalom általi kijelentés, melynek tárgya
csupán csak az istenek haragjának lecsilla-
megnye szolgált, vagy azok jóakaratának
pitásárarését czélozta, másnemü volt ismét
midőn a jós az isteni akarat tudásával és
(isalhatatlan tanács birásával megszállottnak
hitte magát. Ezen jóslatnak eredete a ke-
délynek azon homályában keresendő, mely
mai napig is igen sokaknál kétségben van a
sors változhatatlansága és az emberi aka-
rat szabadsága felett. A különbség a régi
és jelenlegi jóslatok között csupán csak
abban van, hogy azelött az ősidőkben
összenőtt az a népek állam és vallási életé-
vel, a keresztyénség eredetével pedig kikö-
szöböltetvén a nyilvános életből, a kétkedők
az emberi ész korlátoltságát tagadók, s az
istenmindenhatóságát türni nem akarók ész-
járásában talált menedéket, s itt felütvén sá-
tora1-, áldoznak a halványnak és bolondság-
nak. A jóslat majd minden ókori népnél
fellelhető, de a görögöknél a legszebb s leg-
mélyebb értelemben mutatkozott A jóslat
vagy az elhalt lelkek idézése által történt —
s most is még igen sokaknak megjelennek a
holtak, kivált a bor, szesz, s káprázat nyo-
mása alatt — vagy ha ezek nem kérdeztet-
nének a jósok által, ugy az isteni nyilatko-
zatnak ős forrása Zeus Panompheos volt és
Apolló, a tudomány s bölcseség istene. — A
tolmácsok eleinte olyanok valának, kik az
egyszerü földnépet a természet működési
erejének tudásában felülmúlták, ezeket hiv-
ták Manteis, Vateseknek, a természet papjai-
nak, vagy az isteni nyilatkozat magyarázói-
nak. Ez volt az egyéni jóslat, mely ivadék-
ról ivadékra szállt. Igy származtak a messze
elágazott jós családok, mint a Klitiádok
Telliádok és Jarridák, az akarnánai jóslátók
A nagyobb nemzetségek a jóslatot szabály
szerüleg kifejtették, s azt bizonyos elvekrt
alapitották, mint a Sabirnisok az Auguriu-
mot, az Etruskok a jeljóslatot, az aruspiciu-
mot, azaz az állatok beleiből való jóslást.

A jós-iskolák még a történelem korsza
kában is virágzottak és nagy becsülésben
részesültek, igen sokszor javára az államnak
és ejj\ eseknek is. — Emlékezetes jósok voltak
Theriesias, Theoklos, Agias, Thrasybulus
Attus Navius, Kallias, Hegesistrotos, Megis
tios, Karnos, Melampus, az államjósok az at
henai Prytaneonban, Lampos, Kalchos stb
De azt gondolnád talán, kedves olvasóm, hogy
a jövendöléssel akkor tájt csupán a férfiak
kufárkodtak? Bizony voltak akkor is mát
olyan kurucz asszonyok, a kik ha nem ültek
is fel a piszkafára, mint a Tóti Dorka, a gé
czi boszorkány, mégis nagyon hiresek vol
tak, mint a Pythia, Manto, Kassandra, az en
dőri banya, s a sybillák és számtalan mások

Különféle módon üzték a jövendölés
mesterségét ; vándoroltak helyről-helyre
vásárokra, városokba, mint a Bakidok, eze
ket követték a chresmológok (hasbeszélök
csavarogtak az utczákon ide s tova, hasonló
képen a mostani czigányokhoz s mindenféle
tárgyból jövendöltek a hiszékeny népnek
Ellenkezőleg az olyan jósok, kik a termesze
örök müködésének titkait ellesték, igét
gyakran társaságba állottak s rendesen olj
helyen tartózkodtak, hol a természetet és
annak müködését saját előnyükkel tanul-
mányozhatták. Az ilyen helyeket a vak hit
ea fellengő kedély szentté avatta, azt gon-
dolván e tudatlan emberek, hogy az ilyen
helyeken az istenek nyilatkoznak előttük. E
képen származtak a görögök és rómaiaknál
az oráculumok. Nevezetességre jutott a sok
között a dodonai Tesprotiában, melynek rom-
jai Janina közelében most is láthatók. Volt
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nég egy más hasonnevü is Thessaliában.
,egnevezetesebb volt azonban a doriusok
ráculuma Delphyben, ez az ó világ leggaz-

lagabb jós helye volt. Hiresek voltak még
Aba, Amphicleia Böotiában, ugyszintén
Olympia, Didina, Klonos, Pharö, Patrö,
Buna, Thalamia, Larrissa, Argos stb.

A hieromantia vagy a jeljóslat is nagy
virágzásban volt, s azt akkép eszközölték,
hogy az áldozatra szánt állatok beleit is
megvizsás:álták, s azok fekvése vagy elfer-
dülése szerint, de leginkább a sziv- máj- s
epéből jósoltak annak, a ki áldozott, s tudni
akarta a jövö titkát, miből az illetőnek ren-
desen csak sóvár remény vagy kétkedés
maradt, a jósok pedig a kövér áldozat marha
ízletes falatain hiztak. Azonban mindezen
jóslatoknak gyakran igen jó következései
voltak, a férfit hazaszeretetre buzditák, a
nőt hűségre, a birót igazságra, a katonát
bátorságra, áldozatkészségre, kitartásra ösz-
tönözték; máskülönben pedig a természeti
tudományoknak bölcsője voltak, mert habár
eleinte a nép csalására foglalkoztak is vele,
önkénytelenül oly fölfedezésekre, tudomá-
nyos vélelmekre jutottak, mik a polgáriso-
dásra közvetlen hatottak. Ilyen például a
pyromantia vagy a tüzjóslat nagyszerü ta-
lálmánya, az üveg. Ugyanis phaenicziai ke-
reskedők, kik Egyiptomból Nátront hoztak
magukkal, Syriában a Bellis folyó partján
kiszállván hajóikból, tüzet raktak, melynek
lobogása, szinéböl, füstjéből, perezegéséböl
gyors vagy lassu égéséből a jövendőt akar-
ták megtudni, s a tüzbe dobtak nehány ná-
tron darabot; s ime észrevették, hogy a
tüzben a partnak finom kavicsa össze ve-
gyülvén a nátronnal; megüvegesedett. To-
vábbi próbák által későbben előállították
az üveget.

A geomantia vagy földjóslat pedig a ge-
ológiára, a (földtanra) vezetett. Vizsgálván a
szirt- repedéseket, a köveket, behatottak a
a föld mélyébe; gyógyforrásokra akadván,
tanulmányozták azoknak hatását, a földáta-
lakulási rétegei feltárultak s lett belőle
nagyszerü tudomány. A hieromantia (jel
jóslat) vezetett az élettan (physiologia) tu-
tudományára, ez ismét az orvostanra s igy
kapcsolatban egyik tudomány a másikat
szülte.

Voltak még más nemzeteknek is hires jó-
saik, kikről a szent irás is emlékezik, Balac, a
a moabiták királya, látván egy izben, hogy
a zsidó népség töméntelen haddal készül or-
szágára, s képtelen levén ellentállani a nagy
erőnek, Baalámot az Euphrates melletti Pet-
hor városának hirneves jósát magához hi-
vatta, hogy bübájos jóslataival a zsidókat
visszatartsa országától. Ilyen hirre vergő-
dött az ö idejében Dániel is, kit Nabukodo-
nozor neje igen jól ismerhetett, mert ö mu-
tatta be királyi férjének mint olyat, a ki tu-
dományban minden chaldéi bűvészt és jóst
felülmúl. No de aki aztán eltalálta a dolgot,
azt ugy megjutalmazták, hogy világ életére
beérte vele; s még is különös ellenmondásba
jöttek a héber törvényhozók, mi jele volt
annak, hogy ha bár az észszel össze nem
fér is az, hogy a halandó ember isten akar-
jon lenni, még is vonzódtak az olyan titkos
tudományok bírásához, mely a büvészeti
jóslat által az embereket egymásfölé helyez-
hette. I,y például Balthazár Dániel, Nabu-
kodonozor országának főpolczára jutott, mert
megfejtette hüvös tudományával a dorbézoló
király mámoros látásait, s megjósolta neki
a közel jövendőt; mig másrészt ezen jós-
latokkal és büvészettel való foglalkozás,
csalás és visszaélés halál büntetése alatt
tiltva volt a hébereknél, söt szigoruan meg-
parancsoltatott, hogy országukban a jósokat
és bűvészeket letelepedni se engedjék.

Az oneiromantia (álomjóslat) nagy sze-
repre volt hivatva az ókor népeinél, ugy
nint ma is, a világ akár melyik zugában.

A népek belsö életének, szájhagyományainak
fogalmához és kiképezéseihez képest az álom-
látás különféle magyarázatát találta a jövő
titkának megfejtésében; s hogy minő vi-
szonyban van az álom a jövö történhet ősé-
géivel, az olyan kérdés, melynek megfejtésé-
vel a legrégibb kor is törődött. Mentői in-
kább visszamegyünk az emberiség gyermek
korára, annál inkább természetesnek talál-
juk, hogy a népek az álmot valónak talál-
ták, mit egy világ feletti, az az isteni erő
nyom a leiekbe, midőn a testi szervek öntu-
datlan működésben vannak, a minek aztán
bizonyos értelmet tulajdonítottak, mit az
ugynevezett álomfejtb'k magyaráztak meg.
Igy származhatott az álomjóslat, mitől so-
kan még ma sem menekülhetnek meg, söt
arra igen sokat tartanak. Az Ó-Testamentom
leghiresebb álomfejtöje volt József, azonban
mások sein állottak alább a hébereknél, kik
maguk is Egyiptomból hozták át az álom-
jóslato, hol annak bölcsője volt. Bölcseség
dolgában ugyan csak kitünőek voltak a gö-
rögök, de azért a nagy bölcseség öket sem
mentheté meg attól, hogy az álomfejtésben
ne higyjenek l); ámbár voltak már akkor
is olyanok, a kik azt haszontalan bolondság-
nak czégérezték, nevezetesen pedig Aristo-
teles tört felette pálczát. Az arabok az álom-
jóslatot tudományos alapra fektették és a
számtalan álmoskönyv, mely most is a müvelt
népek kezén forog, innét veszi eredetét, mint
az kitetszik Artemidorus oneirocritikájának
5 könyvéből mit Kr. u. 200 esztendővel irt
görög nyelven.

Ezen jóslatnak is nagyszerü volt ered-
ménye az emberiségre nézve, mert a lélek
müködésének észlelésére a lélektanra ve-
zették a komoly férfit, s megtisztulva a foga-
lom a babona nyűgétől, talán a bölcsészeti
iskolák megalapitására vagy szakadására
szolgáltatott okot a görögöknél. Gyakran a
legnagyobb csekélység lesz szülő anyja a leg-
nagyobb tudományok és találmányoknak.

A chiromantia vagy a kézbőli jövendölés,
is ős származásu, s talán nem utolsó helyet
foglal el a jóslatok történetében. A kéz kü-
lönben is olyan tagja az emberi testnek,
mely valóban nagy figyelmet érdemel. A.
tudós okos embernek iródiákja, a kézmű-
vesnek tápláló dajkája, a némának nyelve,.
az igazság pallosa, a boszu bérencze, egy
szóval, munkakedvelő embernek legfőbb
szüksége, nem hogy a falatot szájához
emelje, vagy hogy a bort torkán leönthesse
vele, hanem hogy mindezt megszerezze; —
nem csoda tehát, ha figyelme tárgyául vá-
lasztá a jóslat s a tudatlan hiszékenység.
De talán egy testrész sem mutathat fel any-
nyi változatot alkotásában, mint épen a kéz,
illetőleg a tenyér, a vonalok roppant külön-
'élesége, összevissza hányt-vetett fekvése,
a bőr szine, finomsága, durvasága, az ujjak
hosszasága a tenyér szélessége stb. Ez mind
nagy figyelmet költött a chiromanták elött,
ős eredetének nyomára akadunk már az Ó-
Testamentomban Mózes K. 2 , - 1 3 , 9 ; és
Jób 37, 7 versében. Aristoteles, a görög
bölcs is már a kezet az eszközök eszközének
nevezte. A chiromantia sok mestere közül,
a kik ezen tudományt szabályosan tárgyal-
ták, megemlíthetők a következők : Artemi-
dor, utána jóval később TheophrastusCordon,
Indaginus, Goelerius, de la Chambre, Peu-
schel, de la Porta, Helmontius. stb.

Ezzel kapcsolatban volt vagy talán eb-
böl származott az arcz-jóslat, már csak azon
oknál fogva is, mert az arcz az emberi lélek
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tükrének tartatott mindenkoron. Ez vezetett
az emberismére, a phronologiára (kopo-
nyatanra), melynek nagy mesterei voltak
Gall, éi Lavater. Egyébiránt a legjózanabb
elv, melyre az emberről önmagára jÓ3lani
szabad, söt lehet, már tul van az előidők
vátesein, mert az emberisme, a szenvedélyek
hullámzásának, a szívnek tanulmánya -•• miu-
tán mind ez az arczon természetes kifeje-
zésre talál — s nem szükségeinek prófétai
ihlettséget, csak mély tudományt és tanul- |
mányozást; s bizton meg lehet mondani vagy '
tudni, ki milyen volt, vagy lesz idővel, s itt
valósul azon nagyszerü mondat : „ismerd
magadat, s ismerni fogod az embereket."

Mennyire megrögzött az emberekben a
jóslatokhozi hajlam a legutokó munkástól
a koronás fejedelemig : annak példája a hé-
bereknél található, a hol is, mint már feljebb
emlitettük, tiltva volt a jósolás és bűvészet,
s már Mózes s dgoruan bünteté öket; s az is-
tentől küldendő prófétákhoz utalván öket,
eltiltá, hogy uj hazájukban a mágusokkal
közlekedjenek, azonban a tilalom nem sokat
használt, söt Saul királyuk is, ki a jóslókat
és varázslókat kiüzte országából, utoljára
maga is az endori boszorkányhoz fordult,
hogy töle a jövőt megtudja. De különben is
e szomszéd országokból könnyen utat és
módot találtak az álomfejtök, csillagjÓ3ok
és holottidézök, hozzájuk bejuthatni.

Az északi népek hitregéi is tele vannak
a jóslatokra vonatkozó adatokkal. A skan-
dinávoknál leginkább az asszonyok jósoltak;
előbb ugyan a jóslat csak az ugynevezett
Vánok tulajdona volt, kik a légben laktak,
késöbb a Freya által átment az „Asok"-hoz.
A jó jövendölések az istentől jöttek , miket
a Nornok és Valkyrok által tudattak az em-
berekkel, a roszak pedig az óriásoktól s azt
a jós, vagy javas asszonyok jelentették ki.
A skandinávok semmi dologhoz nem fogtak,
mig annak kimínetele felől nem jósoltattak
maguknak, s ezen szokás a keresztyénség
keletkezte után is sokáig divot nálok; ám-
bár a jósokat éi boszorkány asszonyokat
halállal is büntették. A germánok is sokat
tartottak a jósolásra, s a mint azt Tacitus
elbeszéli, voltak felszentelt tiszta fehér
lovaik, melyeknek nyeritéséből vagy tüsz-
köléséböl jövendőitek jót vagy roszat. A
germánok hires jóslói voltak a Velleda, cs
az Alraunok.

A müvelt világ népeinek a jóslatokhozi
ragaszkodása, mély elmélet, tanulmány,
fürkészet, kutatás által a legnevezetesebb
felfedezésekre, tanulmányokra vezetett, az
elhirhedett jóslói tehetségekből nem maradt
egyéb az emlékezetnél, s az jelenleg a czi-
gány asszonyoknál öszpontosul, s csak azok
magasztalják nagyszerü tudományukat, ki'<
kétkedők, tehetetlenek önmagukkal, s kik
inkább megfizetik hiszékenyáégüket, mintsem
észszel, kézzel megértenék az isteni gondvi-
selést, vagy látnák a velök elkövetett csalást.
s inkább kinevettetik magukat, mint olya-
nokat, kiknek eszük a könyökükbe szaladt,
midőn tenyerüket kinyújtva rá teszik a ke-
mény tallért, hogy abból már most mondja
meg a ezondrás czigány-asszony, mi törté-
nik majd a jÖVÖben. (Folytatása k&vetk.t

') Cicero : te divinatione

Ártalmas növény.
(További adatok a mecsík-zsázsáról).

A Vasárnapi Ujság folyó évi 27-ik számában
ecsek-zsázsa, büdös fii, büdös szirmanyult

(Lepidiumruderale L. Stinkkresse) nevü növényt
Domer Józzef jeles füvész hazánkfia, érthetőleg
körvonalozta, hogy tudományi meghatározás sze-
rint a keresztesek családjából valo növény, két
világrészen, lelesén Európában s Ázsiában eltér
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vagyis a négy főbb himesek közé sorolja. — Gyök-
: levelei füréozesek, szárlevelei hosszas épek; szára
i elágazó, 4 virágszirommal, kéc porodával, maga
| a virág fehér, magtokja tojáskörü 1 maggal.
j Schmidlin észlete nyomán augusztus havában
virágzik, verőfényes fennsíkot s hornokos talajt
kedvel, setétzöld kinézésü s kiállhatlan büíü nö-
vénycse. — Mint Diószegi állitja, hajdan e gyo-
mot mesés módon a hideglelés ellen alkalmazta'*,
holott a kerti zsázsa, L.Sativum vértisztitó levén,
gyógytárakban nem kissé szerepel, kertekben
pedig termeltetik azért, hogy saláta-pótlékul, sőt
fűszerül használtassék; amannak bűze, ennek
kellemes torma-ize, zöld minőségébea r jjlik, sza-
ritva elenyészik.

E lapokban L. P. közlő gazdaközoiiségiinket
illetőleg, valóban leverő színben tünteti elő a
mecsek-zsázsát, mely Vésztő (Békés) vidékén,nem
csupán mint haszonnélküli gyom tenyészik a le-
gelőkön, hanem a tehén húsát, zsírját; tejét stb.
bűzével, undoritólag megfertőzted, s teljesen ha-
szonvehetlenné teszi; ez oly visszás körülmény,
mely az állattenyésztő szorgalmát alapjában meg-
rendíti, uj, ismeratlen nemével a veszélynek fe-
nyegeti. Legyen tehát szabad, e tárgyról igény-
telen nézetünket szintén e lapok utján közzé-
tenni.

Ha visszagondolunk a szerb íotnsre (Xanthium
spinosum),mely 25 év eiőtt idegen honból állatok
szőrén vándorolt hazánkba, s mint feltünő növény,
különös szervezeténél fogva mindenkit ámulatra
rao-adott, s jelenleg már tolakodó terjeszkedésénél
fogva egészen elárasztá mezeinket és szuró tövi-
seivel, magjával s virágjával nem kis veszélyt
okoz állattenyésztésünk- s méhészetünkre, a mi
több, kiirthatatlanná fajult. — Ha figyelembs vesz-
szük a szünetnélkül duló marhavészt, mely sza-
kadatlanul ritkítja állatnyájainkat, anélkül, hogy
mentében gátolni lehetne, ha komolyan észlelő-
dünk azon sokféle elemi csapások felett, milyenek
a tűz, viz, aszály, jégverés, szélviharok, melyek
éveken át tarolják le termelésünk legszebb rémé
nyeit, gazdaságunk terán nem ok nélkül azon
fdljajdulást idézik elő, hogy : „Magyarország
innentova a csapások hazájává válik."

Ismerjük mi felsővidékiek is a mecsek-zsá-
zsát nagyon jól, de mint igénytelen gyomnövényt
eddigelé fel sem vettük; mezeinken csak szórvá-
nyosan tenyészett, tehát komolyabb észlelődé-
sünket egészen mellőzte; most azonban,midőn itt
ia, ott is tömegcsen üti fel tolakodó hatalmát,
kétségkivül a legnagyobb óvatosságra s vigyá-
zatra lesz szükségünk.

Összehasonlító körülmények a mecsek-zsázs 4-
val. A lefolyt 6 aszályos éven át számos vidékén
honunkna't, jelesen Bicske (Fehérmegye) ugar-
legelőin töméntelen vetési j-űtej (Euphorbia s ge-
talu L.) kezdett uralogni, természetesen a rend-
kivüli szárazság miatt egyéb növény nem igen
mutatkozott, melyet a tehenek kesernyés ize
daczára csup v kényszerűségből t)3ettek,tejök ama
növénytől ehetetlen keserü izüvé válc. Továbbá:
az erdőkbe, ligetekbe hajtott tehenek a más fű-
nemek közé elegyedett Czidónia gódirezot (Cheli-
doneum május L.)^ mohón felfalták, ettől tejük
kellemetlen narcoticus zamatot s vörössárga szint
nyert, innen népünk azt következtette, hogy a
tehén a levert fecskeíészkek m'a't véres tejet ad;
—- természetes, sőt va'ósúnü következtetés, hogy
haszonállataink felemésztett tápjokból azok saját-
ságait azonosítják,igy a mecsek-zsázsa kiállhatat-
lan bűzét i*; jóllehet hasonló okozat, nem minden
növény emésztésénél ugyanaz; teszem, szelid hegy-
vidéken tenyésző állataink, mint a sveiezi tehenek
is, fűszerrel árasztott illatdú* legelőt használnak,
anélkül, hogy a tejen, túrón, vajon bármily cse-
kély gyógyszsriári szag izleltetnék; ellenbsn a
keserü, savanyu, büzös sajátságú növények beevé-
sét állataink származmányain rögtön észre lehat
venni. Gonosz, ártalmas hatásukat inkább gyako-
rolják ilynemü növények.

Oka a m. zsázsa terjedésének igen egyszerü s
könnyen felfogható. Már említem, hogy száraz
talajt, aszályom éveket szerfelett kedvel, ép u^y,
mint a szrb tövis s egyéb ártalmas növények.
Jóllehet a m. zsázsa minden magtokja csak egy
magvát tartalmaz, de termékenységénél fogva tö-
méntelen egyes magot hoz, mely a kemény ko
pácsba levén rejtve, aszályos éveken át tétlen
vesztegelt a talaj felszinen, anélkül, hogy csírázó
ereje veszett volna; jelen évben azonban a hasz-
nos esők beálltával Vésztő vidékén s egyebütt a
fmérdek heverő, vagy a szelek által odasodort
gyommagvak, egészer. uj ismeretlen csaás alak-
jában kikeltek, szétterjedvén elárasztották a haiz-
nos legílők-3t; annál inkább, mivel a tavasz hideg,

fanyar, terméketlen volt szelid h)nostermékeinkre,
csupán az ártalmas dudva növények díszletére
nyujtott kedvező alkalmat, de mivel a m. zsázsa
csak is zöld állapotában tartalmaz kellemetlen
büzös szagot, a tehenek s más legelő állatok a
mult évi hosszas nélkülözés folytán a szelídebb
fünemekkel együtt jóizüen felfalták, minden na-
gyobb veszély nélkül életrendszerükre, vagy
egészségi állapotukra nézve.

Őo- és ellenszerek a m. zsázsa ellen ép azok,
a mjlyek egyéb gyomok irtására czélszerüek, s
melyek idejekorán fogacatositva hatásukat nem
téveszthetik.

Ha kora tavasszal nagymennyiségben tünnek
fel ugaron vagy gyöplegelőn hasonló növények,
azokat főlag ha közösek nem volnának, egysze-
rüea fel kell törni, s hasznos fű- vagy takarmány-
magvakkal bsvetni. Hol terjedelmes közös lege-
lők vannak, ott ily eljárás kivihetetlen, de van
mód a m. zsázsát ugy növésében mint magképzé-
sében gátolni; egyéni önzés, vagy félszeg nézet
teljesen mellőzendő, következőleg, midőn a m.
zsázsa kaszáihatóvá növi ki magát, le kell ka-
szálni. Mint nem évelő fű, növésében csökken.
Fő nyereség ily műtétnél, hogy ha kedvező idővel
sarju növései előjönnének is, többszörös kaszálás-
sal magképzése s igy tovatenyéztése megszüntette-
tik; ez annál inkább is sikeres, ha a nagyobb
vésszel fenyegető ártalmas dudvanövény gyöi'eres
kiirtása, közös erővel s tökéletes egyetértéssel
haj tátik végre.

Eddigelé a m. zsázsa szórványos diszlete,
hazánk gazdasági viszonyaira veszélyt kevésbbé
hozott, azért is nagyobbszámu ártalmas növény-
gyűjteményembe nem soroltam; legujabban a
vésztői szomoru tapasztalás ösztönöz arra, hogy
Magyarország állattenyésztését fenyegető m. zsá-
zsái is figyelmünkre méltassuk s e szakmával fog-
lalkozó ügybarátimat a teljes kiirtására, vidéken-
kint megszokott gyakorlati eljárásuknak ezen la-
pok utjáni közlésére felkérjem. Leteny t, Lajos.

Egyreleg.
** (Halott általi mérgezés.) A halottaknak

sokáig a lakszobában tartása, kivált nyár idején,
veszélyes lehet. Igy történt közelebb Würzburg-
ban, hogy, miután a halottat három napig tar-
tották a szobában, a holttestből a forróságban
gyorsan kifejlő halott-méreg légyszurás következ-
tében egy egészséges csecsemő vérébe hatolt, s a
gyermek, a boldog családnak első és egyetlen
gyermeke, pár nap alatt meghalt. '

** (Bátor medvevadász.) A szepesi Kárpáto-
kon egyidő óta valami 7 tagból álló maczkó-
család barangolt, s veszélyessé kezdett vá'ni a
mezőn legelő barmokra. — Nehány héttel ezelőtt
hajtóvadászatot is rendezlek ellenök, de eredmény-
telen. A medvék egyidőre eltüntek ugyan a kör-
nyékről, de a mult hó 29-én egy hatalmas maczkó
ujra elötermett, s egy tehenet széjjel is tépett.
Egy Rokfalva helységbeli bátor ifju ez esetet föl-
használva, föltette magában, hogy a vadat hálóba
keriti; ugyanis számitott reá, hogy ragadiuányá-
nak szétszórt darabjaihoz a medve másnap ujra
visszatér, asért egy kétcsővü fegyverrel s pisz-
tolylyal fegyverkezve, lesbe állt. Számításában
nem is csalódott, mert este nyolcz óra tájban a
bundás sógor csakugyan előczammogott. Gyanitni
lehet minőt dobbant a vadász szive, midőa a fe-
nevaddal szemben, egyedül állt; ha nem talál,
veszte bizonyo1, de a cserjéktől elfedve még min-
dig visszavonulhatott volna, mert a szél ellenében
álló medve nem vette észre; e helyett azonban a
cserjék közt halkan közelebb mászott, s kiszemel-
ve az alkalmas pillanatot, a kényelmssen falatozó
vadra a fegyver mindkét csövét reá suté. A vad
fölorditott, s még egy magas szökés után vérében
roskadt össze. A golyó szivén ment keresztül. —
Óriás fekete medve volt, körülbelől négy éves, s
hatalmas talpain a kőkemény bőrkéreg könnyen
megmagyarázta, hogy ily gyöngéd kacsok egyet-
len simogatása a legerősebb ökröt is leteritepi
képes. — A mint a hős tett hire elterjedt,
nemcsak a szomszéd faluból, hanem Késmárkról
is többen kimentek, hogy lássák a zsákmányt s a
bátor vadászt, ki maga többet végzett, mint egy
egész vadász-csoport. A három mázsás medve hú-
sát kimérték, fontját 10 kron, a mit az illetők
igen Ízletesnek talál ak. Bőrét 10 ftért vették
meg, azonkivül a vadász 50 ft. jutalmat kapott.
Igy a 19 éves ifju, egyszerre szép összeg pénzre
s a környéken nagy hirre tett szert. A medve e
bátor Gerardját /Crawsz-nak hivjlk.
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Szalay László halála!
A lefolyt hét szomoru hirekkel lepte meg a magyar fővárost s az egész hazában mindazon köröket, a hol a férfias

jellemet, hazafiságot és tudományos érdemeket becsülni tudják. A mult vasárnap, júl. 17-én a haza határain tul, Salzburgban
elhunyt Sza lay László halálának lesujtó hirét egymásután közölték lapjaink s párt és nézetkülönbség nélkül meghatottan
tolmácsolták a fájdalmat, mely a nemzet köztiszteletét.birt férfiu váratlan és kora letűnése által mindnyájunk keblében
támadott. Egy hét óta gyászlobogók jelezték Pest utczáin azon veszteséget, melyet Szalay László halála által nemzeti
mivelödésünk, politikai életünk és tudományos haladásunk ügye szenvedett. Mi volt e hazának Szalay? azt csak most,
elhunyása után, midőn végkép kilépett sorainkból s midőn elhagyott helyének betöltéséről kellfgondoskodnunk, csak most
kezdjük érezni egész valóságában. E fáradhatlan munkásságu élet, magas szellem és tiszta férfias jellem részletesb méltatá-
sával mi sem fogunk késni s mig emlékének méltó módon áldozhatnánk : az átalános közvéleménynyel együtt el kell ismer-
nünk, hogy Magyarországnak, Széchenyi István halála óta nem volt nagyobb halottja, mint Szalay László.

Az ég áldása legyen hamvai felett!

Szalay László temetése.
Julius 20-án érkezett Salzburgból Pestre

Szalay László holtteste.
Julius 22-ike volt azon gyászemlékü nap,

melyen a nemzet egyik legkitünőbb jelesét sirba
tettük.

A Sebestyén-tér 5-ik szám alatti lakásán
volt kiteritve a nagy halott; gyászravatalát viasz-
gyertyák fénye lobogta körül, s a szobának feke-
tére bevont falain fehér keresztek világoltak, mig
egyik szögletben a megboldogultnak Izsó által
faragott márvány- mellszobra állt.

Délután 5 órakor a fehér selyem szemfedős
fekete koporsót 24 akadémiai tag állta körül,
gyászba vont kardokkal, kezökben viasz-fáklyákat
tartva. A főváros minden közintézete, minden tes-
tület, s az arístokratia képviselőivel együtt a nép
minden osztálya eljött megadni a végtiaztességet.

Ax egyházi szertartás után a váczi-utczán in-
dult meg a gyászkiséret, s az uri-utczán át az
akadémia előtt vonult el ünnepélyes csendben.
Elől a tanuló ifjuság kardosán, gyászlobogókkal,
utána egyes testületek, majd a gyászkocsi az el-
hunytnak akadémiai pályatársaitól kisérve, mig
végül a részvevő nép nagy tömege hullámzott.
A hatvani-utczán és az egész kerepesi-uton, a
merre a gyászmenet elvonult, meghatva álltak a
népnek ezrei.

A munkások elhagyták mühelyeiket, a keres-
kedők bezárták boltjaikat, szóval, az egész város
ünnepet ült, gyászünnepet, a az áldás, mely a
nagy halottat a kerepesi temetőbe kisérte, bizo-
nyára az egész nemzet áldása volt.

Irodalom és művészet.
** (Egy vj költeményfüzér) fog nemsokára

megjelenni, mely ugy hiszszük kedves meglepetés
lesz a költészet kedvelőinek. Ugyanis Tolnay
Lajos, lapunkból is ismert szép tanulmánynyal
biró fiatal költő, válogatott költeményeit sajtó
alá rendezi. Kiadójok Kertész József leend.

** (Nagy Iván „Magyarország családai")
czimü nagy munkájából már a XVI-ik kötet két
első füzetét vettük. A kettős füzet a Szapáry — Szt.-
Iványi családok ismertetését foglalja magában.
Ára 1 ft. 70 kr. A kiadó Ráth Mór előfizetést is
hirdet a XVI és XVII kötet nyolcz füzetére 4 ft.
20 krral, postán küldve 5 ft. 25 kr.

** (Irodalmi pályadíj.) Egy lelkes irodalom-
barát 6 aranyat küldött az „Eger" szerkesztősé-
géhez, pályadijul az emlitett lapban e félév foly-
tán megjelenő legjobb eredeti magyar történeti
beszélyre. Birálókul Szvorényi József', Mindszenti
Gedeon és Szabó Ignácz vannak fölkérve. Ha
csak egy pályaképes beszély jelennék meg, a ju-
talmat annak szerzője nyeri el.

— (Szathmáry Károly), kinek „Baja szerepe
Magyarország kereskedésében" czimü röpirata
közelebb jelent meg Ráth Mór könyvkereskedé-
sében, legujabban ismét egy röpiratot ad sajtó alá
a „Duna-gözhajózáeról."

** (Uj zenemü.) Rózsavölgyi és társa műke-
reskedésében egy uj zenemü jelent meg „Blondin
csárdás',' czimmel. Zongorára szerzé Kovaltsik
Amát. Ára 60 kr.

Egyház és iskola.
** (Uj gymnázium Beregszászon.) A mint ér

tesülünk, Beregszász mezővárosban a jövő októ-
berre uj algymnazium nyilik meg. A helv. hitv
egyház még a mult évben elhatárzá, hogy mar
másfél századdal ezelőtt virágzott iskoláját ujra
fölépiti, s miután az e czélra nyitott aláirási ive-
ken szép adakozások folytak be, az eszme megtes-
tesitése lehetővé vált. Az uj iskola fölszentelése
e hó 17-én nagy ünnepélylyel ment végbe, mely
alkalomra a lelkes Lónyay Menyhért, Lónyay
Albert egyházi főgondnok, Lónyay János és
Szirmay Ödönné kegyes pártfogók, s a vidékről
nagy számmal összesereglett minden rendű nép
jelenlétében Sütő Kálmán tartott egyházi beszé-
det. Óhajtjuk, hogy a muzsák állandó tanyát üs-
senek a tudományok ez uj házában.

** (Uj templom.) Almakereken a kath. hivek
számára gr. Haller Jánosné templomot építtet.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•f (A M. Cormick-féle arató- es Kachelmann-

féle nyomtatógép kíserlete), mint a „M. S."-nak
irják, Békés-Csabán e hó 11-ikén ment végbe,
mely alkalomra remény fölött sokan gyültek össze
a megye távolabb helyeiről ia. Békés, Gyula,
Szarvas, Orosháza, M.-Berény, Kígyós, Kétegy-
háza, Csorvás, Sz.-András és a közel pusztaK
mind képviselve voltak. A kiváncsi néző-közön-
ség száma százakra ment, de a hivatottak és vá-
lasztottak sem hiányzanak. A Cormick-féle!arató-
gép szépen végzi a munkát; a markok rendes le-
rakását a legügyesebb kaszás is megcs< dálja.
Eleinte a lovak a gép szokatlan zörejétől ijedez-
tek, de csakhamar megszokván, az egyenlő haj-
tás mellett a gép a legszebb eredményt mutatta.
Egy nap közép számítással jó kocsis és jó lovak
mellett 15 holdat képes le aratni. E gép a próba
után, a békésmegyei gazdasági egylet 100 rész-
vényese közt kisorsoltatván, Kis A. Mihály bé-
kési fóldesgazda birtokába jutott. — A cséplőgép
próbájára kedvezőtlen volt az idő, mertanyomta-
;ásra szánt buza oly nedves volt, hogy azt lovak-
kal sem lehetett volna nyomtatni; azért erre uj
határidőül e hó 25-ikét tüzték ki.

Kozintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) e hó

18-ikára esö ülésében Csengery Antal jelenté,
hogy az akadémiának halottja van; Szalay László
r. tag, a hazai tudományosság egyik első rangu
képviselője, Salzburgban e hó 17-ikén elhunyt.
A jelen volt tagok meghatva a veszteség nagysága
által, miután Toldy Ferencz inditványára elhatá-
rozták, hogy az elhunyt titoknok arczképe, az
az akadémia gyüléstermében mielőbb fölfüggesz-
tendő, a közfájdalom hatása alatt nem folytaták
az üléet. Az akadémia ablakára fölt üzték a gyász-
lobogót s az ülés azonnal föloszlott.

** („ Victoria" tüzkármentö társulat Erdély-
ben.) A tűzkárok biztositására Kolozsvárott köze-
lebbről „Victoria" nevezetü társulat keletkezett,
melynek elnöke báró Jósika Lajos, alelnöke Hincz
György, bizottmányi tagok : b. Bornemisza János,

gr. Rhédey János, gr. Schweinitz Gyula, b. Szent-
kereszty Zsigmond, Bogdán István, Biasini Do-
mokos, Folly Mihály, Gáll János, Jakab Bogdán,
Krémer Ferencz, Merzsa testvérek, Pataki Sán-
dor, Reschner Dániel, dr. Szombathelyi Gusztav,
Stein János, Uhl W. F. Pénztárnoka Kiss Mór;
tollvivője Tomka Jenő, jogtanácsosa Tompa Ká-
roly. A kibocsátott 1000 részvényből a fele már
el van helyezve és pedig többnyire Erdélyben.
Magyarországra nézve az aláírások csak most
kezdődtek meg, minthogy az alapitók a megala-
kulás előtt nem akarták itt megkezdeni az aláira-
tást. A még hátralevő 500 darab részvény alá-
irása annál gyorsabbaa várható, minthogy az
alapszabályok szerint az aláírásoknál csupán
3% fizetendő be, a mi az 1000 forintos rész-
vény után 30 ftot tesz, mig a még befizetendő
27°/0 270 ft. az igazgató-választmány felszólítása
után 9 részletben vagyis havonkinti 30 ftban tör-
ténik, a mi a részvényvételt tetemesen megköny-
nyiti. Mihelyt a társaság megkezdi működését,,
azt részletesebben ismertetni el nem mulasztjuk;
s addig is a hirdetési rovatunkban található s erre
vonatkozó hirdetésre utaljuk a résztvenni kívá-
nókat.

** (A hazai dalárdák ünnepélyeire) vonatko-
zólag figyelemre méltó inditványnyal lép elő a
„Zenészeti L." melynek főpontjai a követKezők :
Az országos dalárda-ünnepélyek évenkint aug.
vagy september havában tartassanak, az ország
különböző részein fekvő nagyobb városokban, a
helyet s időt mindenkor az utolsó gyülekezet ha-
tározván meg. Főszempont legyen ugyan a mu-
gyar férfi négyeeek előadása, de azért ne szorít-
kozzanak caak is erre. Az ünnepélyek viseljék az
„országos dal- és zeneünnepély" czimét. Az összes
egyletek hozzájárulása mellett évenkint pályadi-
jak tüzessenek ki. Az egyletek működésébe egy-
séget, egyöntetüséget kellene behozni s e végből
egy szakértő bizottság lenne megbízandó, hogy a
kardalositott dalokat dolgozza ki, vagy vizsgálja
át. Ez a bizottság tűzné ki a pályadijakat is, vizs-
gálná a pályamüveket s ítélné oda a jutalmat.
Ugyanez intézkednék a legközelebbi évben tar-
tandó országos dal- és zeneünnepély rendjéről.
Igy ez ünnepélyek igazán országos érdeküekké
lennének, s nemcsak a hazai, hanem külföldi ven-
dégeket és müvészi erőketis magukhoz vonzanak.

** („Magyar izraelita tanitó-egylet.") A Pest-
budán és O-Budán tartózkodó izraelita tanitók
„magyar izraelita tanitó-egylet" czime alatt tár-
mlatot szándékoznak alakitani, melynek czélja :
izolgálatra képtelenné lett, vagy segélyre szoruló

tanítókat, továbbá tanitók özvegyeit és árváit, a
mennyire lehetséges, gyámolitani; továbbá az izr.
vallásbeli tantárgyak czélszerü oktatásmódját, a
anitótestülethez tartozó tagok további kiművelé-
lét és egyátalában az izr. iskolák virágzóvá tété-
i t előmozdítani. A mennyiben pedig ezen egylet
lagyobb pártolásban részesülne, később „tanitók,
:anitó-özvegyek és ezek árvái számára országos
iyugdij-intézet"-té fogna átalakulni.

— (A magyar kir. süket-némák intézetében)
Váczon, f. évi augusztus hó 2-án délelőtti 10 órá-
tól 12-ig fog a második félévi nyilvános vizsgálat
artatni, melyre mindenki — kit a süketnémák
;anitási rendszere érdekel — tisztelettel meg-
livatik az igazgató által.
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Melléklet a Vasárnapi ujság 30-ik számához 1864.
Balesetek, elemi csapások.

! ** (A jégvihar Somogyban és környékén) e h<
• 13-ikán borzasztó pusztitást okozott, nemcsak a

vetésekben, hanem az állatok s emberek között is.
A jégverte helységek száma 72-re megy, s a jég
oly nagy volt, hogy egy darabot megmérve, azt

, két font súlyúnak találták. A zivatar elmulta után
{ szekereken hordák a félig agyon vert sertéseket a
| mezőről haza. ö t földmivelő, kiket a fergeteg az

aratástól vert szét, egy tölgyfához menekült, mit
az erős vihar gyökréből kifacsarván, ott lelték ha-
lálukat. Csurgó városa táján, hol különben a leg-
gyönyörüebb buzavetések voltak, a kalászok ki-
verve tapadtak a földhöz. Csak ötvösön 9 halot-
tat jelentettek be, kik mind a viharnak estek ál-
dozatul.

•* (Szerencsétlen halál.) Két nagylaki ember
Vingára menvén napszámba, ott az országutra
szükségelt homok ásásával foglalkoztak. Azonban
a homokbánya rájuk szakadván, az egyiknek lá-
bát törte, a másikat pedig menthetetlenül agyon-
nyomta, csak holttestét ásták ki. — Mint mond-
ják, ez már negyedik eset, melynél ott hasonló
szerencsétlenség történt.

** (Drágán fizetett mulatság.) A mint irják
Szob ujdonatuj mezővárosban, a mult hó végén,
László napján tartották meg az első országos vá-
sárt. Ennek örömére voltak mindenfelé nagy ál-
domások, itt-ott verekedések is. Három ember
széles jó kedvében annyit ivott, hogy ökreit meg-
itatni megfeledkezett. Haza hajtottak részegen, a
szekérben ki erre, ki arra nyujtózkodva. Az ökrök
maguktól neki mentek az Ipolynak, s a két szom-
jas ökör és három ellenkező állapotban levő em-
ber belefult.

** (A borzasztó vihar) e hó 13-án Kikindán,
Újvidéken és környékén szintén nagy károkat
okozott; fedeleket vert be, fákat csavart ki és tör-
delt le, az utat járhatlanná tette. A pályaudvar-
ban Kikindán több kocsit kimozdított helyükből,
kettőt ezek közöl megkapván, Sz.-Hubertig haj-
totta maga előtt az orkán.

i Mi njság?
** (Szép adakozás.) Gr. Eszterházy Mór az

akadémia palotája épitésére ujabban 4000 ftot
adott.

** (Talált régiségek.) Pöstyén mellett egy
téglaégető ásatásánál, több érdekes régiséget,
nevezetesen régi agyagedényeket találtak, me-
lyeknek alakja minden eddigi római korbeli ta-
lálmánytól különbözik. Továbbá kovakőből ké-
szült szerszámokra is akadtak, melyekről föltehető,
hogy az egész a kőkor legrégibb időszakából
való. Hazafias kezek, melyekbe ez érdekes régi-
ségek kerültek, velök a bécsi geológiai intézetet
boldogították.

** (Xantus küldeménye a n. muzeum szá-
mára,) mely nem rég érkezett meg Amerikából,

i sok nagybecsü tárgyat foglal magában. A többek
közt 25 ritka példányt az emlősök fajából : ame-
rikai bölényt, ötféle nyulat, fehér rókát stb.; a
szárnyasok közül 102 darabot, köztök egy ritka
szépségü pulykakakast, mely életében 35 fontot
nyomott, kétféle pelikánt, továbbá többféle fész-
ket. A két-életüek közöl is több fajt, nevezetesen
egy csörgőkígyót. Ezenkivül nagy számra megy
az ásvány és kövületek gyüjteménye.

** (Attila gyűrűje.) Párisból irják » „M. S."-
nak, hogy Gardinet Gyula franczia tudós egy a
chalonsi csatasikon talált rézgyűrű birtokába ju-
tott, melynsk maiakitkövén két mellkép van,
alattok Attila neve. Ugy látszik, hogy az egyik
Attila képe, a másik talán Edekon miniszteré,? s
valószinüleg irodai pecsét volt. Attila alakja

kucsmás, alacsony homlokú, hosszu orru, kiálld
pofacsonttal s hosszudad szakállal, szeme kicsiny
tekintete parancsoló, átható. A kucsma olyan:

minőt ma is viselnek az alföldön. Az érdekes ré
giségnek Balogh Ferencz ifju hazánkfia jött nyo
mába, ki további önképzés végett utazik külfól
don. Gardinet az eredeti gyürüt ugyan nem, dí
lenyomatát kész lenne a nemzeti muzeum, vag;
az akadémia számára átengedni.

** (Régi aranyok.) Tesmagon, Hontmegyé
ben, Ipolyságtól s Drégely-Palánktól fél órányira,
egy zsellérasszony kertjében kapálgatván, egi
eperfa alatt kapájával egy kis cserépedényt for
ditott ki a földből, melyben 26 darab szép fényei
arany volt, mind I. Hunyadi Mátyás király ide-
jéből. Mindegyiknek egyik oldalán Sz.-László
képe a szekerczével, — másik oldalukon szűz
Maria a kis Jézussal, alatta a csórában gyürüt
tartó holló s a kép oldalán K. P. s bányász-kala-
pács, nagy két virágszál és egyéb betűs jelvény-
nyel, úgyhogy pár kivétellel mindegyik arany más
helyen, s más időbeli veretünek látszik, ö t ara-
nyon a magyar négy folyamos paizs mellett áll a
cseh két farku oroszlán czimerpaizs, tehát11472
után veretett, midőn Mátyás magát cseh király-
nak is czimezte. Az aranyak a találó birtokában
vannak, kinek e lelemény annál jobban esik, mert
tavaly a tüz által sok kárt szenvedett.

— (Felhivás az iparosokhoz.) Miután ugy
hallottuk, hogy Pesten vörös kátrányt (Theer) is
árulnak, de hogy hol árulják, nem tudjuk : ezen-
nel felkérjük az illetőket, a kiknek ily eladó vörös
kátrányuk van, sziveskedjenek lakásukat, czimö-
ket s a kátrány árát a Vasárnapi Ujság szerkesz-
tőségével tudatni, honnan nekünk is tudtunkra
fog adatni. — Borsa (Pozsonymegyei julius 20.

- Több előfizető.
— (Értesítés.) Az elsö Dunagőzhajozási tár-

saság legnagyobb készséggel teljesité a „Pécsi
dalárda" azon kérelmét, miszerint a dalár-ünne-
pélyen résztvevőknek — a hajón I. hely, a pécs-
mohácsi vaspályán II. hely — az utazási dij felé-
ben elengedtessék. Ennek lehető egyszerüsitésére
a t. cz. résztvevők a rendes dijért utaznak Pécsre,
— vissza pedig egy a „Pécsi dalárda" által kia-
dott jegy előmutatására szabad jegygyel láttat-
nak el. — Midőn az illető dalegyleteket erről
értesiteni van szerencsénk, azon kérelmet intéz-
zük hozzájuk, miszerint a résztvevők névsoroza-
tát minél előbb beküldeni sziveskedjenek.

A „pécsi dalárda" választmánya.

— (Adakozások.) A Vas. Ujs. szerkesztő-
ségéhez mult héten beküldetett:

Az alföldi szükólködök számára : Körmend-
ről az ottani molnár czéh Szájer József czéhmes-
;er által 5 ft.

Az eddigi közlésekkel együtt beküldetett a
fennebbi czélra 2106 ft. 98 kr., 65 db. cs. kir-
arany, 150 frank s egy db. 100 pftos erd. urb.
kötelezvény. *)

Nemzeti szinház.
Júl. l-töl júl. 31-ig szünidő miatt a szinház

;árva van.

Budai népszinház.
Júl. 15. „Rendkivüli előadás." Vigj. 1 felv.

[rta Degré. Ezt megelőzte : „Angolosan." Vigj.
! felv.

Júl. 16. „Gizella." Ballet 2 felv. Ezt meg-
slőzte: ,,Robin orvos." Vigj. 1 felv. A balletben
janner Kati k. a. vendégszerepelt.

•) A V. U. f. é. 28-ik számában közlött kimutatásban
.701 ft. áll hibásan, e helyett : 2701 ft. — Szerk.

Júl. 17. „A házas élet sava." Vigj. 1 felv.
Görner után ford. Kársa György. Ezt követte :
„Nagy dal-egyveleg." Két szakaszban.

Júl. 18. „Gizella." Ballet 2 felv. Ezt meg-
előzte : „Robin orvos." Vigj. 1 felv.

Júl. 19. és 20. „A festő álomképe." Ballet 2
felv. Perottói. Zenéjét irta Pugni. Ezt megelőzte:
„A házas élet sava." Vigj. 1 felv.

Júl. 21. „A jól őrzött kis leány" vigj. 1 felv.
Ezt követte : „Nagy dal-egyveleg."

SAKKJÁTÉK.
239. sz. feladvány. — Zagyva I m r é t ő l

(Debreczenben).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 234-dik számu feladvány megfejtése.
(Toth Páltól Kun-Szent-Miklóson.)

Világos. Sötét.
1. B b 7 — c 7 F d 8 — c 7 :
Ü . V g 2 - g 8 t F f 6 - e 6
S. H b 8 — d7 tetszés szerint.
4. V— vagy H — + mat.

Helyesen fejtették meg, Veszprémben: Fülöp József.
B.-Ujvdroson : Kovács Lajos. — Debreczenben : Zagyva
Imre. — Nagy- Váradon: Pál Rezső. — Miskolczon : Bizony
Akos._ — Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. —
Márki István. — Halason : Nagy Ferencz. — Verbb'czön:
Nagy-Idái Ferencz.

Szerkesztői mondanivaló.
7265. Pencz. B. E. A csendbiztosok brutális bánás-

módjáról szóló tudósitást nem közölhetjük. Kérnünk kell
önt, hogy e tárgyban az illető hatóság utján szerezzen a
megsértett közérzületnek elégtételt.

7266 Komárom, y. Prédikácziókat nem közlünk,
okát lehet ott elmondani, a mit hírlapban ismételni le-

hetetlen volna.
7267. II. M. Vásárhely, r. 1. Véletlenségből, s a kia-

dói személyzet félreértései következtében történt a jelen
félév kezdetén lápunk nehány példányának több helyról
elmaradása. A hiba észrevétetvén, azonnal kijavíttatott.
Reméljük, ön felszólalása is már utban találta a panasz
megszüntetöját s most rendben van minden.

7268. Bazár. Egyes eszmék uszkálnak a czikkben, mik
figyelmet érdemelnek; de egészben roszul van irva. Az
pedig már igen elmaradt, impraktikus tanács, hogy „ne vi-
seljünk külföldi gyártmányt legalább 10 esztendeig."
Olyan dolgokat meg sem kell pendíteni, a miknek létesi-

íse lehetetlen. Más orvossága van az efféle bajnak.
7269. Nagy-Szombat. Sz. M, örömmel vettük s ol-

astuk az uj küldeményt. A rajznak ugyan nem sok hasz-
lát fogjuk vehetni, de könnyen vigasztalódunk, mert e
árgyu igen jeles más képeink vannak már munkában.

HETI-NAPTAR,
Hónapi

hetinap
és Katholikus és Protestáns

naptár.

24
26
26
27
28
29
30

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötör.
Péntek
Szomb.

Julius
B 10 Krisztina B 9 Jolánta
Jakab, Kristóf • Kristóf
Anna B. sz.anyja Anna
Pentele, Gunda iPantaleo
Incze pápa i Sámson
Mártha, Flóra i Mártha
Abdon, Senen v.; Judit

Görög-orosz
naptár.

j u i i u s (ó

12 D 5 Gábor
18 Aquilles
14 Czirjék
15 Athinoz
16 Marina
17 Jáczint
18 Sisoas

Izraeliták
naptára.

Thamuz
20
21
22
23
24
25
26Sab.Sim

© N a p Hold
hosszal kél | nyüg

fok v.
121 44
122 41
123 38
124 36
125 33
126 30
127 28

ó.p.
4 28

ó.p.
7 44

4 31
4 33
4 34
4 85

Hold változásai. «I Utolsó negyed hétfön 2ő-én 10 óra 2 perczkor este.

fok v.
13 27
27 22
40 54
54 6
66 68
79 38
92 4

ó. p.
10 18
10 49
11 26
* *
0 6
0 51
1 43

ó. p.
ll 6
• 20
1 30
2 35
8 86
4 29
5 16

TARTALOM.
Földváry Miklós (arczkép). N—n. — Puszták fiai.

Mészáros Károly. — A kölesdi harczról. Thaly Kálmán. —
Batty és oroszlánai. — A szádelói völgy (két képpel). U.
— A jóslatokról. — Ártalmas növény. Letenyey Lajos. —
Egyveleg. — Tárház : Szalay László halála. — Irodalom
és müvészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyle-
tek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nem.
zeti szinház. — Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1- **•)
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HIRDETÉSEK. 1
ROB-LAFFECTEÜR

Franczia-, Osítrák-, Oroszország és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
keltö felvilágositást nyujt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat : „Brochure über die vegetabilische
Heilniethode des Dr, Hoyveau-Laflecteur."

A Rob-Laffrctnir, melynek hathatósága
csaknem évszázad ota cl van ismerve ver-
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető, s illésre nézve igen kellemes. Ezen
Kob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek s ver által előidézett
bajok gyógyitására, minden orazagok leg-
elsó orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárcsagyökérből készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sarsaparilla) stb. messze fölül-
mulja, s egyszersmind helyettesíti a hal-
raájolajat (Leberthran), az antiicorbutirus
siórpöt, valamint a linmiblagot is (Jod-
Kalium).

K vrrtlKztltó nftvrnyl szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláírással van ellátva : „Gi-
rnndrnu dr St. Gervals." Alaposan és
rövid idó alatt minden egyéb uierkuriális
anyagok h.isználtitii nélkül, gyógyit ujabb
él elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható P K S T K X : T o r o k J o z s e f
gyógyszerész urnál a király-utzezában 7. sz.
Bl'DÁN : Hnknts I.. V. mtvari gyógyszer-
tárában. TKMKSVAHOTT : Pecher J. E.

SV A központi raktár létezik Párisban,
dr. Uirande au de St (íe r vá i s-nél, rue
Rieher, nro 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van,és melyen az aláirás: Gin.i\deauSt.Ger-
vai, talaltátik. 710 (1-24)

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

ajánlják

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

5M divatáruikat. 8 - 0

Anyabirkák 8 liríik
ELADÁSA.

Hevesmegyében kebelezett Knrársond
helységében a néhai Gosztonyi Ferencz
ismeretes törzs-nyajábol 460 darab tenvész-
té«re alkalmatos anyahirka és 760 fiarab
igen szép,fiatal és jó erőben levö ürü siabad
kezbói eadrt. Értekezni lehet eziránt a tu-
lajdonossal Gosztonyi JnnoH urral Kará-
csondon, utolsó posta-állomas Gyöngyös.

Kelt Karácsondon, julius 12-én 1H64.
706 (2-3)

Fontos hirdetmény

gyufa-gyárosok
számára.

Egv technikus, !ci egyszersmind szakis-
merettel bir, ajánlja következö s általa fel-
talált K-gujahh wr.rrkrr.etfl Kepeit. ". m.:

V.fty KVnlllló-Krprt, mely naponkint a
fa niiiKSségehi'/ képest á'/t láb hosszu 6 — H
millif) gyufahoz megkivántató fácskákat
kl(pt-8ele;illit«„i.

•'*>' berakó- rs Irhuzó-grp, me'y na-
ponkint eR y munkái segélyével 1 millió'gvu-
íát berak « lehi.z. 'ehuz.

*y »katalya-ké«r.ií6 nép, melvlvel
egy munkainó naponkint 1Ö00 darab tet-
.„eszennt! nagvSágu skatulyát készíthet.
Továbbá m.nd.n, «, e d < ! i R • ( ^ ^
nál alkalmazásba hozott gepe'k, meítánvo*
»rért kelttetnek . adatik e l B ( í r r a e n t e .
sitett levelekbeni ajánlatok H. ís V. betük
alatt, 402. ** , HaaM-ns^n é s y . ,
urakhoz mtezendók UambnrKbnD

695 (2-5»)

VICTOEI
czég alatt alakuló

tüzkármentö társulatnak
részvényeire

az aláirás Magyarországra nézve Platen, a kereskedelmi bank
helyiségében (Dorottya-utcza 2-ik szám), vagy pedig érintett

vállalat vezérftgynoke UHL \V. F. urnál (uri-utcza 3-ilc sz.)
eszközöltethetik.

Ezen aláirás f. évi julius 15-én kezdődik, s augusztus hó
végével bezáratik.

Egészben 1000 darab részvény fog kibocsáttatni, ezen
mennyiségnek fele azonban már aláiratott.

Kgv>egy darab névszerinti 1000 ftról szoló részvényre csak
300 ft., és pedig 30 ft. a részvény aláírásakor, a többi kisebb havi
részletekben leszen fizetendő, — az egész 300 ftnak befizetésére
szabott idö a 13 hónapot meghaladja.

A részletfizetések határnapjai — a hó és nap kitételével —
annak idejében a lapok utján fognak közzététetni.

Részletesb értesitós UHL \V. F. urnál nyerhető.
Kolozsvártt. 1864. julius 15-én.

Az alapitó bizottmány r

Elnök : Báró Jósika Lajos.
GRIMAULT és TÁRSA

gyógyszerészek

vasiarlalniii szörpje vörös rhinaliéjból
P á r i s b a n , 1, r u e »!r la FriiÜhide.

Ezen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nöm vala összevegyithetó. ket alkatrészt tartalmaz, u. m. a vasat, mint a vér elemét s a
chinahéjat, mint az edzószerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb ered-
ménvnyel ott használtatik, hol az erők isméti helyreállításáról, s a vér normális állapot-
bam hozjísaról van szó. Kelle-mdus fiatal leányok lialvány arczszine, svomorlaj-
dnlmak. etviisyhinny. meifroinaH emé*zfe$, ver-vizibettíísefc. vpr-arvasa<t, a
nók rendetlenseue. IrtikorrliAr stb., mindazon bajok, melyek e*,en, Francziaországban
egészséget íenntartónak elismert orvosszer által gyorsan nieggyóg) irtatnak, vagy eny-
hittetnek. — Raktárak : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.

C7 5 " M«)tyarorH7.aitrn nézve a főraktár létezik Pesten : TOHOK JÓZSEF
gyógyszerésznél n király utczában 7-ik sz. a. 6Ö6 (ft—24)

I* O P P J . fi., gyakorlati fogorvos,
os. k. osztr. szab. és elsó araerikai s angol kir. szabad.

AMTHERIX-SZÁJVIZE
Becsben, ezelött Tnrhlanbrn 557. sz..

most : Stadt. Bogncrgasse 2-dik szám alatt,
a takarék-pénztár átellenében.

S * - Egy üvegcse ára 1 ft. 40 kr., - göngyölés 20 kr. - » g

Kapható Pes t városa minden p^ófjyszertárában, valamint minden
illatszer-kereskedésben.

Cs. kir. legfelsőbb szab.

Ára 1 ft. 22 kr.

FOG-ÓLOM.
Az odvas-fogak saját ólmoiására. — Ára 1 ft. 10 kr.

Növényi fogpor.
Papírtokban. — Áru fi3 krajczár iiusztr. érték.

Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s szájrészekre nézve is mint l e -
K*>Zt i " " / " ^ b l z o"yult be, s mint toilette-tárgy a magas s leg-
uágo* tial egyránt használtatik, nevezetesen pedig nagvtekintélvü orvos,
k részéröl számtalan b.zony.tvánvok által - e szernek jelessége igazoltatik
, hogyAnathrrin-szajvIzrmazutoisó n , _ v világkiállitáson is kitüntetett
zágban k>r. nagyhntanmai szabadalommal iáttatott el, - s a hamisítások

t«t«tt „ v í í ^ ű t ! ! i ^ 8 8 , 0 " ^ kitüntetés s rendkivüli kedveltségben részesít
„„ ' l h [ , ° V f f ' ' h ' r l

L
l | ) i "felezések által megismertetett, - annálfola

annak további dicseretet fölöslegesnek tartom '»uugva

kitünób

Parácli savanjiiviz.
Ezennel közhirré tétetik, hogy Párádon

a forrásnál még folytonosan nagyobb meny-
nyiségben is kapható fris töltésű savanvn-
™. 712 (1-3)

Kompolt, julius 16-án 1864.
Az uradalmi feliiffyelősé{(-

Eidiinger Károly
rostagyárnok

S Z E G E D E N .

l íCr j^r^

486 (7-14)

ajánlja Kabona-tUztitó- és s/.elrostaK
60 fttól 200 ítig, és kéri mindazon tisztelt
urakat, kik gyártmányát használni akarják,
becses tudakozásaikat, és megrendeléseiket
mindkét részróli érdekből hozzája intézni
sziveskedjenek, annyival is inkább, mert
ujon tökéletesbitett "rostái csupán ciak nal»
kaphatók.

Kivánatra a katalógus bérmentesen el-
küldetik, vis ( 1 _ s )

GROSZMANN,
tudor,

•Kf>m- és fül-orvot*.
tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb europai
tanárok matatásai szerint gyógyit. Ren-
delési órái a József-téri íl-ik számu
Grossi-házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órátol 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 689(8-6)

l§64-ik évi szeptember I-én
második sor shúzása

a legujabb esásíári királyi ausztriai

-ik évi

E kölesön-sorsjegyek eladása az összes
államokban törvényesen megvan engedve.

A kölrsAn főnyereményei : 20-szor
25U.00O, 10-er i2o.OO(». 6ü-or 200,000,
81-szer 150,000, 20-szor 50,000. 20-szor
25,000. ül-szer 20.000, 90-szer 15.000,
171-szer 10,000, 852-szer 5000. 432-szer
2000, 783-szor 1000, 1350-sze.r 500,
.•)54O-szer 4000: továbbá kisebb nyere-
mények, ugymint : 200, 1»5, 1ÍM>,*1H5,
1H0, 1J5, 130, 165, IttO, 155, 150, 145,
140 forint.

A kötelezvények mindegyikének feltét-
lenül legalább is 135 forintot kell nyernie.

Évenkint 6 huzás történik, ugymint: szép.
tember 1-én, deczember 1-én, mártius 1-én
április 15-én és junius 1-én.—Eredeti sors-
jegyek a lennérintett húzásokra a legjutá-
nyosb árért adatnak el.

' K«ry sorsjeny ára egy húzásra 3 forint
llnt sorsjegye összesen csak 15 forint

Játéktervek és sorshuzási lajstromok in-
gyért szolgáltatnak ki.

Schrimpf Jean,
bankár mainai Frankfurtban.

Haszonbérbe adandó
Szabadszállás és Duna-Vecse között fekvó
l-eherrir.vhaza pusztán mintegy ,S(X) hold
legjobb minőségü szántóföldből ál'ó birtok-
rész folyó évi Szent-Mihály-naptól három
vagy több évre. — Értekezhetni N»(ty Iván-
nál Pesten, meszáros-utcza Ö-ik szám, 2-ik

emelet. 619 (4—6)
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Legolcsóbb

ioliiliísi számitás
Elterjesztve 20,000 példányban.

Az alulirt könvvkiadó-hivatal czélul tűzte ki magának, a nála l*65-lk évT* megjelenő
nagyobb s legelterjedtebb naptarákhoi. ugymint:

M. Gazdasszonyok naptára.
Falusi Gazda naptára.

István bácsi naptára,
Lidércz-naptár,

Protestáns Képes-naptár,
egy átalános

melyben mindennemü kereskedelmi s iparági hirdetmények fölvétetnek, - csatolni.

Az igtatási árak mind az öt naptárban
a. következők:

K*> negyedrétü oldal egy nyolciad résie « ff. - K«y negyedrétü
oldal egy negyed része 10 fi. — Kjty negyedrétu oldal egy fel

része ÍH ft. — Egy egész negyed oldal 32 ft-
B J ^ C - Mindazon t. cz. kr'reskrdd, iparüzó s gyartnlajdono. stb. urak,
W^f kik fenntebbi ajánlatunk elfogadására hajlandók, ezennel tisztelettel

fbihivatnak, hogy üzletükre vonatkozó hirdetményeiket (mintán a naptárak már
folyó évi augusztus hóban mrp fognak jelenni), legfeljebb julius végeig,
•» ujság- » hirdetmények kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt)
küldjék be. — f j ^ * \emet hirdetmények ingyen fordittatnak.

Tisztelettel

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Pest, juliusban 1864.

WLANCZHIDNAK ÁTELLENÉBEN

y
MPIR-SZŐMYECEK
SZ1NEZETTABLAI<:FUCCONYÖÍ(

S PAWOI -FA I AJv,
ll aÚy $ s k i c s iijgr h (-' ni ' i; a^Li .\ i a -|

Már folyó évi augusztus 1-J«;n
w .. i, • • • t ö r t é n i k az

uj és nagy állam-sorsjáték huzása.
E sorsjáték 400.000 nyeremény-szíimot tartalmaz, melyek közt

következő főnyeremények léteznek, u. ni.:
114-szer .100.000 ft.. — 114-szer 50,000 ft.. - 114-sier S5,000 ft., —

228-szor 10,000 ft. — 1710-szer 5000 ft., - 8420-szor 1000 ft. stb.
Ezen államkölcsön mindegyik sorsjegyének okvetlen nyernie kell. Az e sorshúzásra

érvényes jegyek árai következök:
1 részlet-je«yé . . . 1 ft. 50 kr. 1 enész sorsjegyé 6 n. 50 kr.
7 reszlet-jes.Vé . . . 10 ,. - .. 1 egész sorsjegye 42 ,. - „

COf Vidéki levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek, • a sors-
huzáíi lajstromok közvetlen a huzás után ingyért s bérmentesítve küldetnek meg.

Hensler Károly,
698(4-4) bankár m. Frankfurtban.

SIMONYI FENY1RDAI
váczi-utezában 1-só »zám alatt

(előbbi helyén)

és saját házában al-Dunasor 31. sz. a.,
tökéletesen fölszerelve, s minden igénynek megfelelő kényelemmel ellátva, utóbbi helyütt
eR.v n a & v fölvételi teremmel, két terrasse-al, hol ennélfogva egy idóben több rendbeli
fölvétel történhetik, a t c«. közönség szolgálatára megnyittatott. Köztudomásra alulirt
épitteté l»56-ban az elsö fényirdát Budapesten, mely 1860-ban czélszerübben átalakitva
s megnagyobbitva, majd az ez évi január 12-ki tüzvész után ujra épitve lón. Debreczeni
fényirdája alulirtnak (Farkas ur házában) egy év elött szintén személyes vezetése alatt
alakíttatott át. Az 1855-iki párisi s 1X62-iki londoni világtárlatot, ugy legközelebb a
bécsi fényképészeti kiállitást is szorgalmasan tanulmányozva, saját házában több évi
tapasztalatait használta föl, s rég ápolt kedvencz tervét valósitá meg. K helyiséget tehát,
hol minden működést a legcsekélyebb részletekig személyesen vezetend, különösen s
jelesül az árak csekélységénél fogva is bátorkodik a t. cz. közönség figyelmébe s párt-
fogásába ajánlani, kezeskedvén egyszersmind pontos s kielégitö szolgálatról.

Árak Pesten, váczi-utcza 1-sö szám alatt.
Ehö fölvétel : 12 látjegyalaku fénykép 6 ft. — Egy középnagyságu 6 ft. - Egy nagy

kép 15 ft.
Árak Pesten, saját házában, al-Dunasor 31."szám alatt.

EM felvitel : 12 látjegyalaku fénykép 4 ft. - Egy középnagyságu 4 ft. — Egy nagy
kép 18 ft.

Árak Debreczenben Farkas Ferencz ur házában.
BUS fölvétel : 12 látjegyalaku fénykép 4 ft. — Egy középnagyságu 4 ft. - Egy nagr

kép 12 ft.
Másod példányok mind a három helyiségben a következö áron készittetnek : lát-

jegyalaku fénykép 4 ft. — Középnagyságu 1 ft - Nagy kép 3 ft,
Csoportozatok, bár a legnagyobbak is, lehető jutányosán szolgáltatnak. A más

képekre a régi árak maradnak meg: a munkában levö fény iratok az uj árak szerint-
fitk67Pe8t'juhus8"én 1864' S i m o n y i A n t a l .
Épen most jelent meg Heckenast Gusztáv konyv-kiadóhivatalában

g általa minden hazai könyvkereskedésben kapható:

ISMERETTÁR.
Nélkülüzhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb tudo-

mányok és müvészet köréből minél több érdekes tárgyat és egyéniséget
betüsorozatos rendben megismertet.

T e l j e s t i z k ö t e t b e n .
8-rét. A tiz kötet magában foglal 263 nyomt. ivet, vagyis 8100hasábot (15,278 czikket)

A tiz kötet ára füzve 10 forint.
mely a munka előfizetési ára volt és még egyideig a vevők számára is

fennmarad. •

Angol vászonba 5 kötetben keményen kötve 12 ft.
S^F^ Azon t. er. előfizetők, kik már eddig a munka első köteteit birják, a hiányzó

köteteket 1 forintjával vehetik meg.
Megrendeléseket a fennevezt-tt kin dó-hivatalnál eszközölhetni, utóvétel va<*y

készpénz beküldése mellett. — A könyvek kármentesen küldetnek az
illető megrendelőnek.

E nélkülözhetetlen segédkönyv a történelem, természet s egyéb tudományok és a
müvészet koréból csaknem minden érdekes tárgyat és egyéniséget betüsorozatos rendben
megismertet. Az egész mü a megjelent tiz kötetben teljesen be van fejezve,a főczélja,
hogy azon hasznos ismereteket, melyek a hétköznapi életben jó szolgalatokat tehetnek.
azon ezerek e« ezerek közkincsévé ténye, kiknek sem pen? >k nincs drágább

'könyveket megszerezni, sem idejók az etcyeH tndomany-Hzakokról terjedel-
mesebb mnnkakat átolvasni. A miiben a komolyabb irány könnyen érthető, népiéi
modorral van összekötve, ugy hogy minden olvasni tudó magyar ember a mü minden
czikkét nehézség nélkül megértheti. Fögond van fordítva ez irodalmi müben azon
czikkekre, melyek hazánk történetere, földleírására, irodalmára, hőseink
történeti nevezetességü személyeink, Íróink, müvészeink életrajzaira vonat-
koznak. Mindezeknélfogva e mü a községi könyvtáraknak nélkülözhetlen kiegészitő
részévé mutatkozik. Az ajsag-olvasftk szintén nagy hasznát vehetik, a mennyiben
igen sok politikai, történeti, földrajzi, népismei viszonyokra kellő felvilágositást ét
tudósitást nyujt. Egy-egy kötetnak ára egy forint; az egész münek, mely harmadfél száz
ivnéí többre terjed, tiz forint. Miután e mü nemcsak terjedelmére, hanem belsö értékére
nézve is egy egész könyvtárt pótol, bátran ajánlható a tisztelt olvasó-közönség különöí
figyeImpett 1864 H e c k e n a s t Gusztáv,

(9—3) kiadó.

Fuchs (íHN/lii v cs társa
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelent, s általa minden hiteles
könyvárusnál.Pesten : Eggenberger Fer-
dinand. Budán: NntcH es Wischan-nál

kapható:

ÁSATÁSOK
eredménye.

ma Henszlmann Imre.
Naev negvedrét. (226 lap.) - Boritokba

*• füzve 5 ft. (3 - 8)

Hibátlan cséplőgép
két lóeróre, amerikai modor szerint, Tapló- j
Szelén a Szumrák-féle tanyán jutányos

6 S 7 O * ) '

•I
BORKERESKEDESE

Pesten. Dorottya-nfcza. a kereskedelmi íestlilet épületében,
ajánlja

l e g f i n o m a b b és k e l l e m e s i z ü

áron eladó.
y j y

6 S 7 O - *

Ház-eladás.
Sz. kir. Korpona városában, a belváros-

ban, egy szilárdan épült emeletes lakház
mellékhelyiségeivel szabad kézből igen ju-
tányosán eladó. — Személyesen vagy bér-
mentes levelek által értekezhetni Pajor
István meghatalmazott ügyvéddel Balassa-
Gyarmaton. 706 (2-8)

; pintem üvegekben:

jtovábbá: a legnemesb fajta vőrfls és fehér magyar borai*.
| palaczkokban; valamint pez^n-hnrait €liqnot veuve Hoe-
iderer. Hamm, Delbeck és de OerRhe«-töl; Bordeaux- és
I rajnavidéki, Lnnel-. Malaga- s Madeira-borai"
| kaphatók továbbá fennérintett kereskedésben

a legfinomabb Jamaika ó-rhumok.*•
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Marhabetegségek s marhadög ellen,
melyek a meleg nyáridóben, a szarvasmarhák, .sertések s a lovak közt a legnagyobb
mértékben dühöngnek, a korneabarg i m a r h a p o r mint óvszer a legkitünőbb

sikerrel alkalmazható; valódi minőségben a következö bizományos uraknál
kapható s rendelhető meg:

PESTEN : Török J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik azám alatt, —
Thaluiayer és társa, — Halbauer testvérek, — Glatz I. E.

BUDÁN : az udvari gyógyszertárban. 6 9 8 (3—7)
Aradon Probst J . F., Tones és Freiberger, — B.-Gynrraalon Sippler testv., — Brassóban
Hessheimer J. L.és A., Gyertyánffy A. és fiai, —BreznobanyanZörnlaibG., — B.Csabán
Birner B., — Csaczán Bentsáth Férd., — Csáktornyán Marosiutti örökösei, — Debre-
czenben Csanak és társa, — Dobstnan Tirscher £., — Esztergomban Bierbrauer
J . C , — Egerben Steinhauser A. I., — Eszeken Deaxathy István, — Érsekújvárott
Conlegner Ignácz és Kappel J., — Fehérvárott Kovács P. és Legmann A.. — Győrött
Jerfi A., — Ipolyságon Mikulásy T., — Kassán Novelly A., — Komáromban Zieg-
ler A. és fia, — Kőrinőczön Ploy C. — Kézsmárkon Genersich A., — Léván Bole-
mann A , — Liptó-Szent-Miklóson Krivoos J., — Lugoson Kronetter Ferencz gyógysz.
— Miskolczon Spuller J . A., — Maros-Vasárhelyen Fogaras Demeter, — Nagy-
Kanizsán Feszelhofer J., Rosenfeld J., és Zerkovits W. A., — Nagyszombatban
Smekal W. A.. — Nagyvaradon Kalovics Karácsony, — Nyíregyházán Mathaidesz G.
gyógysj:., - N.-Tapolcsánban Pollák J., — Pécsett Herzog B., — Pozsonyban
Schen F., Wimmer J. és Hackenberger testvérek, — Pancsován Rauschan és fiai, —
Rozsnyón Pós J. J„ — Szepsi-Szent-Györgydn Kovács és fia, — Selmeezcn Dimák
J. E. és Zelenka F., — Szigethvaron Koharits C , — Simandon Csiky M., gy«., —
Sopronban Pachhofer L. és Müller, — Szegeden Aigner. — Sziszeken Wellenreiter
A., — Tatán Hennel C. — Tisolczon Bukovszky A. L.. — Tftrök-Szení-Miklóson
Hoffmann W., — Trencsénben : Weiss L., — Újvidéken Schreiber F., — Vag-Ljhelyen

Baycndorf L., — Veszprémben Tuszkan Mayer, — Zimonyban Joannovits 1).
és fia uraknál.

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

növény- matico - iniectió ja
s matico-tokocskai

I * á r i é b a n , 1, r u e d e l a F e u i l l a d e .
Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhöek gyors és sikeres gyógyítására,

anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Hicord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdete'vel alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahű s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelé-
sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. — R a k t á r a k : Németország neve-
zetesb városai minden gyógyszertárában.

C J " Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 656 (5—24)

699 (1—3)

F o n t o s

hirdetmény

lótnlajdonosok
számára!

Hogy egy háziszer czéljának kellőleg megfelelhessen s megbecsülhetlennek tünjék
fel, megkivántatik, hogy az, alkalmazásában a legegyszerűbb, amellett hathatóságára
nézve csalhatlan és ölcsó legyen. Mint ilyent s rendeltetésének tökéletesen megfelelő
háziszert, Kwizda F. i. korneuburgi gyógyszerész cs. kir. szab. űditö-nedvet (Resti-

.tutions-Fluid) ajánlunk lovak számára. Ebbeli állitásunk igazolására a következö sorokra
támaszkodunk.

Örömömre szolgál, önt tisztelt ur egy ujabb eredményről, mely hirneves ttditö-
nedve alkalmazása által egy rokkant lovamon eléretett, ezennel tisztelettel értesiteni

Ezen állat, erős lovaglás okozta meghűlés következtében oly veszedelmes gyula-
dáiban szenvedvén, hogy mind a négy lábán megbénult ugyannyira, hogy csak a legna-
gyobb erőmegfeszitéssel lehetett az istállóból kivezetni. Én ezen lovat minden másodnap
szalmával jól megdörzsöltettem, s ezen dörzsölés után a test fájós részeit langyos vizben
feleresztett folyadékkal megmosatván, annak lábait a csülöktől kezdve ugyanezen folya-
dékba mártott vászonrongygyal beburkoltattam.

Az ezen uiútét által beállott csorvásiázat sikerült egy adag ön korneuburgi porával
eltávolitani, mely nekem a legkielégitóbben sikerült is.

A betegség minden más egyéb szokásban levö költséges gyógyszerek mellőzésével
tökéletesen eloszlatott. A ló most már szolgálatra képes, s ezen legegyszerűbb eljárás
egy istállóbeli szolga által vitetett véghez.

Midőn önnek, mint ezen iiditő-uedv feltalálójának ezennel hálás köszönetemet
nyilvánítanám, szabad legyen az összes lótulajdonosok érdekében azon óhajtást kifejez-
nem, miszerint mind űdito-nedvének, mind pedig korneiiburgi maruaporanak egy
istállóban sem volna szabad hiányoznia.

Bécs, február 28-án 1864. Tisztelettel
, Perger A. *'.,

* ' a „Pferdefreund" szerkesztője.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, királyutcza 7. sz. a.

Továbbá :
B.-Gyarmaton : Oiuazta T., — Debreczenben : Bignio J.. — Eperjesen: Zsem-

bery j . , — Eszéken : Deszáthy, — Esztergomban : Bierbrauer J . C — Gyöngyödön.
Kocziánovich J . ,— Győrött : Ecker F., — Isperen : Flamm L., — Kassán : Novelli A-
— Kolozsvártt : Wolf J., — Komaromban : Ziegler A. és fia, — Lugoson : Kronet-
ter F . , — Miskolczon : Spuller J.A.,— N.-Becskereken : Haidegger, — N.-Kanizsan:
Fesselhofer és Rosenfeld, - Nagyváradon : Jánky A., - Pécsett : Háy E.. - Pápán:
Bermüller• J , — Pozsonyban : Schertz F. és Hackenberger testv., — Rimaszom-
batban : Hamaliár A , — Szabadkán : Sztojkovits D., — Szegszardon : Hutter A —
Szolnokon : Sehertsik, — Székesfehérvárit KovácsP.. - Trencsénben: Weisz L.' —
Tepliczen : Weiaz L , _ Varazsdon : Haller F.. — Zágrabbau : Mihics Gr.

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

Wigand György könyvárusnál Lipcsében jelent meg, s Magyar-
honban minden hiteles könyvárusnál kapható:

JÉZUS ÉLETE.
Irt*

Kis 8-rét. (399 lap) (2-3

Borítékba füzve ára 1 forint 50 krajczár ansztr. érték.

A dors-máj-olaj használata fölöslegest

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

jódtartalmú retek-szörpje
•* Pariéban, 1, rue de la Feuillade.

A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
vélemények több egyetem által igazoltatnak s megpróbáltatott; e szörp, a dors-
májúlaj helyett — melyet jóval felülmúl — a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyítja a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegséget, sápadságot s a bőr
bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s erősbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
e szörp a leghathatósb vértisztitó szer. A beleket s gyomrot — mint ez közönségesen
a hamuzsir s vas-iblagnál történni szokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél
is, kik mirigy-bán talmakban szenvednek, a legkiválóbb eredmény nyel használható.
Dr. Cazenave, a „S. Louis" kórház orvosa Párisban, e szörpöt különösen bőrbeteg-
ségeknél ajánlja. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszer-
tárában.

<K?" Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. alatt. 654 (5—24)

iroilii-iiicaiiviliís!
városház-utcza 1. szám Pesten.

Alulírott tisztelettel értesiti a t. cz. közönséget, miszerint a nagymélt, magyar királyi
helytartó-tanácstól egy

országosan engedélyezett

kereskedelmi s iparügynökségi iroda
felállithatásához szükséges engedélyt elnyerni szerencsés Tolt.

Ezen intézetnek feladata leend : egyrészt a gazdászoknak, kereskedőknek és ipa-
rosoknak egymás között, másrészt azoknak a közönséggel és viszont keletkező viszo-
nyaiban közretitóképen müködni.

Különösen pedig kiterjed müködése:

Rözvetitö-eljárá8okra:
Adasvevesek s haszonbérnek körében. Mindennemü ingatlanságokra u.m.:

fekvő birtokok, városi és mezei épületek, erdőségek, szőlők, épitkezési helyek, gyárak,
bányák magán-üzletekre és ipartelepekre.

Mindennemü nyers terményekre, u m.: gabona, bor, dohány, kender, gubacs,
liszt, gyapjú, repcze, tüzi-fa és egyéb ily kereskedelmi áruczikkekre.—Hitel-intézetektől
és magánosoktól pénzkölcsönök eszközlésére, — továbbá : pénzbeli előlegezések adására
állami és iparpapirokra, a lehető legjutányosabb kamat-számitás mellett.

Bizományi dzletekre, és pedig:
Pénzbehajtásokra bank- és váltó-üzletekben. — Élet- és elemi kár biztositási

ügyekben. — Ügynöki eljárásokra, és pedig : uri-családok, uradalmak, nagyobb birto-
kosok, bel- és külföldi kereskedő-házak, részvénytarsulatok, hitel-intézetek érdekében,
ugy minden iparkiálhtási ügyekben. — Hirlapi és egyéb előfizetések, ugy részvények és
kamatfizetések eszközlésére. _ Megrendelések teljesítésére : gyáraknál,egyéb üzleteknél,
egyes kereskedők- és iparosoknál. — Csere-üzletek eszközlésére. — Házak és egyéb javak
kezelésére. — Szállitási üzleteknek megrendelésére. — Polgári, katonai, kórházi és táp-
intézetekbe való fölvételek kieszközlésére. — Házi titkárok, műtani és gazdatisztek,
ügynökök, könyvvivók, kereskedő-segédek, átalában magánhivatalnokok elhelyezésére.

, Irásbeli teendőkre, jelesül:
Számadási ügyekre vonatkozó beadványok és kérvények szerkesztésére, azoknak

az illető hatóságoknak benyujtására, elintézésük eszközlésére és szükséghez képesti szor-
galmazására. — Magánszámadások szerkesztésére, megvizsgálására. — Költségvetéseknek
elkészitésére. — Levelezések vitelére egyes személyek és testületek ügyeiben (magától
értetvén a legszigorubb titoktartás mellett). — Hiteles másolatok és magánforditásoknak
különböző nyelvekéin kieszközlésére, illetőleg elkészitésére. — Mindennemü a kereske-
delem és ipar alá tartozó ügyekben, hirdetmények, jelentések, felszólalások, nemkülönben
egyéb czikkeknek szerkesztésére, s bel- vagy külföldi lapokba való felvételük esz-
közlésére

Végre ügynöki irodám a t. cz. uri családok, intézetek, uradalmak, birtokosok,
társulatok és kereskedő-házak részére elvállal bárminemű, hatásköréhez tartozó irodai és
bizományi ügyeket, és ezekben az illető meghagyások szerint akár esetenkinti, akár évi
dijazás mellett a legpontosabban eljárand. — Kelt Pesten, 1864. évi junius hóban.

TETTAU LÁZÁR,
közügynök és az országosan engedélyezett kereskedelmi

S l : i és iparügynökségi iroda tulajdonosa.704 (8—4)

Kiadó-tulajdonot Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcia 4. «zám alatt Pesten, 1864.

Elöfizetési foltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, 8 Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863 novem-
r» •• Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatósnal 10 krba:

háromszor- vagy többszöri ígtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. M. Frankfurt-
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten • a ker-
tész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. ez. a. Bélyeg-dij, kalön minden igtatás után 30 njkr.

Szalay László 1813 ban ápril 18-án szü-
letett Budán, hol atyja helytartósági titkár
volt. Már gyermekségében s első ifjuságá-
ban némi ellenté-
tes hatások alatt
fejlődött. Előbb
szülővárosában ta-
nult, de atyja attól
tartván, hogy fia
nemzetiség dolgá-
ban nem nagy ha-
ladást tesz, Székes-
Fehérvárra kül-
dötte, hol két évet
töltött, s igy a ma-
gyar és német mi-
veltség vegyülete
Voit szellemének
elsö tápláléka.Első
ifjuságában is ha-
sonló tüneményt
látunk. Horvát
István még téve-
déseiben is jóté-
kony magyar irá-
nya épen oly lelke-
sitőleg hatott reá,
mint Kazinczy tö-
rekvése, ki az eu-
rópai szellemnek
gyujtott oltárt. S
valóban alig van
íróink és államfér-
fiaink közt valaki,
kiben a specificus
magyar és specifi-
cus europai mi-
veltség oly ösz-
hangzón olvadt
volna össze, mint
Szalayban. Kazin-
czy és Szemere ba-
rátságukra méltat-
ták a még iskoláit
alig végzett ifjut,
kit a szép cultusa
költöi kísérletekre
buzdított. Nehány
költeménye és kri-
tikai czikke jelent
meg az akkori la-
pokban és zseb-
könyvekben, majd

S z a l a y L á s z l ó .
(1813—1864.)

egy pár önálló füzetkével lépett föl szintén a
szépirodalom terén (Bimbók. 1831. Alphonse
levelei 1832; Fridrih és Katt 1833). Azonban

SZALAY LÁSZLÓ EMLÉKÉRE.

nem sokára egészen felhagyott a költészettel;
érezte, hogy nem költőnek született, de mind
végig az izlés embere maradt, s költői kí-

sérletei nagy befo-
lyással voltak sti-
lusa fejlődésére. E
kísérletek avatták
őt be a megujitott
magyar nyelv tit-
kaiba s adtak pró-
zájának fordula-

~:: -X tosságot és emel-
kedettséget. Ide já-
rult klasszikai ta-
nulmánya ; siker-
rel tanulta el az
ó-világ Íróitól a
nyugalmas méltó-
ságot és erőteljes
hangzatosságot. —
Philosophiai mü-
veltsége szabatos-
ságot és mélységet
kölcsönzött elő-
adásainak ; jour-
nalistikai pályája
könnyedséghez
szoktatta, mig ké-
sőbb történelmi
tanulmányai foly-
tán a régi magyar
nyelv szépségei
mintegy önkény-
telen szövődtek be
stílusába. — Nem
csak egy nemben
gazdagította a ma-
gyar prózát:a szó-
noki, értekező s a
történelmi elbe-
szélő nemben. E
mellett leginkább
tanulta és értette
hazánkban a tör-
vényszerkesztést.

Szalay, végez-
vén tanulmányait,
mint majd minden
sorsabeli magyar

' ifju, juratus lett,
majd titkár a hely-
tartó-tanácsnál s
végre ügyvéd, de

il

31-ik szám Tizenegyedik évfolyam.

Pest, julius 31-én 1864.


