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** (Nyári hó.) Egy csongrádmegyei faluban,
Anyáson, mint a ,,Sz. H." irja, hó esett. Különös
játéka a természetnek, hogy ugyanazon helyen
majdnem egy időben az egyiptomi hőség és szá-
razság Szibéria fagyával és havával oly könnyen
egyesül.

Helyre igazítás. Lapunk legközelebbi 28-ik
számában, Rnth Károlynak a „Hédervári-kápol-
ná"-ról irt czikkében, az 5-ik oldal 3-ik hasábjá-
nak 3-ik sorában, Szent István helyett Szent László
olvasandó.

Adakozások. A Vasárnapi Újság szerkesz-
tőségéhez múlt héten beküldetett :

Az* ínségben szenvedő alföldiek számára :
Szilágy-Somlyóról Kovács László ur 100 ftot.

(Ezen összeget az orsz. gazdasági egyesület
utján juttatjuk rendeltetése helyére s adakozó
Kováts László urnák, kinek nevével a Vasárnapi
Újság „adakozási" rovatában már annyi jótékony
czél találkozott, az emberbaráti segély-összegért
nyilvános köszönetet szavazunk).

— Lisznay Kálmán árvái számára, Bajáról,
Papp Zsigmond ur által, mint a G. P. ur családi
körben töltött Péter estéjének eredménye, 36 ft.

Nemzeti színház.
Péntek, július 10. „A szerencse gyermeke."

Jellemrajz 5 felv. Irta Birchpfeiffer S.
Szombat, július 11. Stéger felléptével „La-

mermoori Lucia." Opera 3 felv. Zenéjét szerzetté
Donizetti.

Vasárnap, július 12. „Két pisztoly." Éne-
kes népszínmű 3 szakaszban. Irta Szigligeti.

Hétfő, július 13. „A szívtelen férfi." Életkép
3 felv. Francziából fordította Bányai. Zilált, zava-
ros szerkezet, erőtlen jellemzés, szellemtelen pár-
beszédek jellemzik ez uj forditott darabot. Két-
szeresen kárhoztatjuk azinrehozatalát, mert mig
egyrészről a közönséget untatta, másrészről a be-
tanulására forditott idővesztegetéssel, a műsoro-
zatban ismét egy eredeti darabot tolt hátra.

Kedd, július 14. „Bánk bán." Opera 3 felv.
Zenéjét szerzetté Erkel F. Stéger mint „Bánk
bán."

Szerda, július 15. „A szívtelen férfi." Élet-
kép 3 felv. Francziából fordította Bányai.

Csütörtök, jul. 16. „Don Caesar de Bazan."
Dráma 5 felv. Irta Dumanoir és Dennery.

Bndai népszínház.
Jul. 10. „Afalusiak" Vigj. 3 felv. Irta Szigeti.
Jul. 11. „Tiz leány és egy férj sem." Operetté

1 felv. Előtte „Orestes és Pyíaáes." Francziavig-
játék 1 felv.

Jul. 12. „Tíz leány és egy férj sem." Ope-
retté 1 felv. Ezt megelőzte „A dajka." Operetté
1 felv. Zenéje Offenbachtól. Az első uj operrette
ugylátszik, nagymértékben megnyerte a közönség
tetszését, mit, a zene kedvességén s a szöveg elég
mulatságos voltán kivül, nagyrészben a jó előadás-
nak is köszönhet. Egyedül Libera G. ellen lehet
kifogás, aki Csalomjaitól az „Esztergomi Ujság"-
ban megjelent „Legújabb divat" czimü verset,
valóságos prózában s rendkivül bágyadtán sza-
valta. Csodáljuk, hogy a népszinház rendezőségénél
nem akad ember, a ki nagyobb botlásaira a pró-
bákon előre figyelmeztesse. A vers hazafias volta
azonban nem tévesztette hatását.

Jul. 13. „Peleskei nótárius." Énekes bohózat
4 felv. Gaáltól.

Jul. 14. „Chouffleuri ur otthon lesz." Ope-
retté 1 felv. Ezt megelőzte „Fehér Othello." Bo-
hózat 1 felv. Fordította Bulyovszkyné.

Jul. 15. „Stern Izsák, a házaló zsidó." Éne-
kes népszínmű 3 felv. Németből fordította Virágh
Gyula.

Jul. 16. „Tiz leány és egy férj sem." Vig ope-
retté 1 felv. Franczia szöveg után magyarosította
Latabár. Zenéjét szerz. Suppé. Ezt megelőzte
„Eleven-holt házaspár." Vig tréfa 1 felv. Lebrün
után fordította Telepi Gy.

Szerkesztői mondanivaló.
6688. Bécs. Gy.— Örvendetes meglepetésünkről mind-

addig egy szót sem szólunk, s nem szólhatunk, mig az
illető adresset pontosan meg nem tudjuk ön szívessége
által.

6689. Szamos-szeg. K. S. Amellett kell maradnunk,
a mit egyszer kijelentettünk. A polémiát a P. U.-ban
tovább folytatni nem lehet. Egyaránt tiltja ezt itt tér, idő
és közérdek. Sajnáljuk, hogy ön óhajtásának meg nem
felelhetünk.

6690. L.-Sz.-Miklós. Sz. Gy. Kivánatát igen szívesen
teljesitenők, de az óhajtott utánajárás egészen körünkön
kivül esvén, csak véletlen szerencse esetében Ígérhetünk
némi eredményt.

6691. Siklós. N. A lapok ügye el van igazítva; téve-
désből maradtak el a számok. Egyébiránt 10 -f- 7 -f- 3 =
20 ft. Tehát az a követelt l ft. nem létezhetik. — Többet
más utón, ha lehet, személyesen, a miről még mindig
nem mondtunk le, sőt a mihez most már sokkal biztosabb
a kilátásunk.

6S92. Pécs. S. J. A V. U. ez idei első félévi folyama
még kapható.

6693. Szeged. Sz. L. A czikk kiadása talán már a
legközelebbi számban fog megtörténhetni.

6694. Szécsény. Sz. E. Fogadják önök az igaz rész-
vét őszinte nyilatkozatát részünkről is.

6695. Hanva. Alegerélyesebb interventio megtörtént;
a sikerről kezeskedni mernénk. Az eddigi mulasztásnak,
melyről mi már nem is álmodtunk, senki sem tudja urát
adni. Atalános volt a csodálkozás.

6696. Keresztes. P. M. Az akadályok olyanok, mik

ellen nincs küzdés. Ha ön legyőzi a könyvvel, mi majd
könnyen elbánunk a czikkel.

6697. Nem közölhető müvek : Liszecz. — Három
halott. — Egy porszem. — Csipkebokor tüskéje. — AB
éji őr.

— A Vasárnapi Újság régibb évfolyamai: Eladók:
Az 1855—1862. évi folyamok, csinosan bekötve. Minden
kötet ára 8 ft. — Bővebben értesít e lapok szerkesztősége.

SAKKJÁTÉK.
181. sz. f. — Bayer Konrádtól (Bécsben).
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Vasárnapi I JSÍÍÜ Poliiikiii Újdonságok
előfizetési föltételei.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Félévre (július- december) 5 forint. | Negyedévre (július-augusztus—sept.) • Sí ft. 50 kr.

Csupán Vasárnapi Újság:
Félévre (július—december) 3 forint

Csupán Politikai Újdonságok!
Félévre (július-december) 3 forint.

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

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala

A 181-dik számú feladvány megfejtése.
(Loyd Sámueltól Amerikában.)

Világos. Sötét.
1. F c 2 — a 4 P - b 8 vagy H — b 6 A>
2. H b 5 — d4 tetszés szerint.
3. H — vagy gy — t mat.

A)
1 •. Bh 6 - l é p B )
2. H f 4 — g 6 f . . . . . . . . . K e 6 — d 5
8. H b 5 - c 7 i mat.

B)
1. tetszés szerint.
2. H b 5 — d 6 tetszés szerint. ••
3. H d 6 — f mat. |

Helyesen fejtették meg. Veszprémben .-Fülöp József.
— Kis-Kürtő sün : Csemiczky Károly. — Váczon : Niczky
Pál.— Mátra-Verebélyen : Glesinger Mőr. — Pécsett : Rit-
kay János — Tályán : Nagy Lajos. — Felsö-Penczen :
Endrődy Géza. — Pesten : Cselkó György. — Bajmákon •
Weisz Fülöp. — Kun-Se.-Miklóson • Bankos Károly. —
Egerben : Tilkovszky F. — Szili-Sárkányon : Högyészi
Pál.

TARTALOM.
Thiers Adolf (arczkép). Néném asszony térjen már

eszére. Soós Miklós. — A csonka kar (folytatás). Bocskay
Pap L. — Az egyiptomi múmiákról. Kövér Gábor. — Az
al-váczai fürdő (képpel). Nemes Albert. — A hamburgi
kiállítás (képpel). — A mária-családi kolostor leégése. —
A magyar iparosok köréből. — Egyveleg. — Tárház:
Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Közle-
kedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? —
Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

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

Tizedik évi folyam.

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k 1 8 6 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész érre (január—december) 10 ft. j Fél évre (július-december) 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsag : j Csupán Politikai Újdonságok :

Egész évre (január—december) 6 ft. i Egész évre (január-december) 6 ft.
Fél évre (juíms—december) 3 it. Fél évre (július—december) 8 ft.

(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám).

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

Június 20-án kinos betegség után a halál
a magyar egyházi rendnek egyik diszét, iro-
dalmunknak egy hő munkását ragadta ki
közölünk. Ezen férfiú Beély Fidél volt, a
szent Benedek-rendnek kőszegi székház-főnö-
ke, s a magyar tudományos társaság levelező
tagja. A legjobbak egyike zára be szemeit, a
haza, egyház, s irodalom oly veszteséget
szenvedett, melynek hire a haza távolabb vi-
dékein is fájdalmas viszhangot
fog kelteni.

Beély Fidél (régi nevén Briedl)
született 1807-ben jul. 5-kén Szé-
kesfehérvártt, hol atyja polgár és
kereskedő volt. Elemi s középta-
nodai pályáját születése helyén
1816 —1822-ik évek közt futván
be, ugyanezen évben a sz. Bene-
dek rendjébe vétetett fel, hol
rendes tanulmányain kivül, sza- _,.$:
bad óráiban szomjas szelleme, a ^ o |
magyar irók olvasásában keresett ;í§$$:
kielégítést. 1830-ki aug. 6-kán
pappá szenteltetvén,következő
évben a bölcsészeti tudorságra
készüle, ezen határozatában azon-
ban közbejött súlyos betegsége
megakadályozta. 1832-ben a
bakonybóli apáttá kinevezett
Guzmits Izidor kivánatára az ak-
kori fő-apát Kováts Tamás által
Bakony bélben, nevelés, tanítás,
tanmódszer, szép- és oklevéltan
tanárává neveztetett ki, reá bí-
zatván egyszersmind az apátság
könyvtára fölötti őrködés is, me-
lyet rendezni főbb gondjának is-
mert el. Élénk széptani érzékkel
birván, említett foglalatosságain
kivül, tevékenységét a kertészet
különféle ágaira terjesztette ki;
már ekkor is, mint későbben, a
természet és művészet öszhangzó
Párosításában törekedett aesthetikai vonzal-
mának tápot nyújtani. A bakonybóli és kő-
szegi szerzet-kert csinosságát, szépségét, czél-
szerü beosztását egyedül az ö ízlésének, s
fáradhatlan szorgalmának köszöni. 1848-ban
a bakonybéli tanfolyam megszűnvén, az
apátsági javak igazgatása reá ruháztatott.
T" feladatának is tökéletesen megfelelvén

B e é l y F i d é l .
(1807—1863)

1855-dik évben tanodái igazgatónak és szék-
ház-főnöknek Kőszegre helyeztetett.

Az irodalmi térre Guzmits Izidor, a nagy
olvasottságú hittudós buzdítására lépett ki,
kinek szellemén geniusa is lángra gyulván,
s megtisztulván, folytonosan előre törve s
bensöleg szilárdulva, mignera mindig éret-
tebb dolgozatai által irodalmunkban nevé-
nek méltó helyet biztosított. Első értekezése,

B E É L Y F I D É L .

mely az „Erkölcsi nevelést" tárgyalja, 1835-
ben az Egyházitárban jelent meg, mely
után növekedő kedvet nyerve, tollat más
folyóiratoknak is gyakrabban felajánlotta.
Guzmits barátjának halála után Kováts Ta-
más főapát meghagyására az Egyházitár
hátra levő füzeteit ő szerkesztette. A szor-
galmas, szép tehetségű férfiút irodalmi érde-

méinek elismeréséül 1839-dik évi nov. 3-án
a tud. társaság levelező tagjává választ-
ván, ezen megtiszteltetés ujabb ösztön és
buzdításul szolgált neki irodalmunkat gaz-
dagitani. Az elhunyt dolgozatainak száma
oly jelentékeny, hogy emlékének szentelt
ezen sorok azoknak csak szűk és korlátolt
áttekintését engedhetik meg. Önálló munkái.
Guzmits Izidor életrajza. Pest, 1839. Alap-

nézetek a nevelés, a leendő nevelő
s tanítóról, különös tekintettel a
tantörténeti viszontagsága és lite-
raturőjára. Pozsony, 1848. Köl-
tészeti képek: Pest, 1887 és 1838.
II. kötet. Ezeken kivül a már
előbb és utóbb megjelent s szá-
zat túlhaladó aesthetikai, philoso-
phiai, vallási, philantropiai, neve-
lés, s a tanszakba vágó értekezé-

;:. sei, melyek az Egyházitár, Athe-
naeum, Tudománytár, Religio és
Nevelés, Életképek, Regélő, s más
folyóiratok hasábjain l á t t a k vi-
lágot. '

Ezen valóban sok oldalú tu-
dományossággal, s tiszta logiká-
val irt dolgozatok a fáradhatlan
férfiúnak vas szorgalmát még
nem merítették ki, mert kézirat-
ban mintegy harmincz értekezése,
s egy terjedelmesb munkája —
melynek czime : „Magyarország
egyházi rendje pénzbeli, és egyéb
jótékonysági példáinak gyűjtemé-
nye'' — maradt fönn.

A tudományok oly gyors ha-
ladásu fejlődésnek indultak ko-
runkban, s a szellemi erők által
létrehozott eredmények tömege
oly nagy : hogy egyesek müvei,
ha bár tekintetre méltó jelenté-
kenységgel bírnának is, a szel-
lemi nagy áradatban könnyen el-

merülhetnek. Beély irodalmi termékei tartós
becscsel fognak birni mindig azok előtt, kik
a nevelés fejlődésébe be lévén avatva, az
emberinem boldogitásának ezen ágára irá-
nyozzák munkásságukat, s kik nemes hivatá-
suknál fogva bizonyosan gondoskodni fog-
nak arról, hogy az elhunyt által a nevelés
földébe hullatott magvak s ereje egész fel-

30-ik szám.

Pest, julius 26-án 1863.
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áldozásával ápolt csirák el ne satnyuljanak,
hanem ép virággá fejlődve, egykor a haza
számára gazdag gyümölcsöket adjanak.

Távol a dicsőség hiú vetélkedésétől, az
ész hamis tüntetésétől, mely szellemdus fér-
fiaknál is az erkölcsi határokat gyakran tá-
volabb szokja mozdítani, Beély irodalmi tevé-
kenysége, ugy magánéletének vonásai, szive
nemességétől, lelke szépségétől a nevelés
ügye iránti lelkesedéstől, az ifjú nemzedék-
hez vonzó szeretetétől s félreismerhetlen ha-
zafiui kötelességétől kölcsönözték eredetü-
ket. Őszinte, szinlést nem ismerő természet,
szeretetdús kebel birtokában, igénytelen sze-
rénysége s előzékeny szívessége valának a
közegek mindenkit lekötelezni, kik öt ismerni,
s azért szeretni, s tisztelni tanulták. Ezen
ritka tulajdonok magyarázzák meg legin-
kább azon átalános benső részvétet, mely
őt végnyugodalmára kisérte. A hazának
egyik jelesebb fia volt. Chernél Kálmán.

Nyárban.
Forrón süt le a nap a vidékre,
Fénysugárt sző a viz tükörére.
Fűzfa lombja hajlik hűs Hab-árra;
Hűs hab-ár meg csókot hány reája.

Szőke hullám, hajló fűzfa mellett —
Lanyha szellő sárga tengert renget,
Sárga tengert, szép arany kalászból —
Hangzik a lég pitypalaty dalától.

Ring a sárga hullám, földre hajlik,
Tul az éren keszkenő piroslik ;
Lebben a szél, hangzik a dal épen —
S zengi : „kaszás-csillag jár az égen/'

Peng a sarló, dől a búza szála,
Földre fekszik szép arany kalásza.
Kedv dagasztja a munkásnak keblét —
Teljesedni látván szép reményét.

Annyi gondolat van most szivében . . .
Nem tudná kiöntni szo-beszédben;
Mozdul ajka. s feltekint az égre,
Hála könye tör fel a szemébe.

Hajlik a nap; hosszabbul az árnyék,
Hosszú sorban állnak búza kévék.
Nagy kereszt tetőn a varjú károg —
Lenn hűsében nagy nyúl alszik álmot.

Sir a csengő, szól a nyáj kolompja,
Méla dalt zeng bús jávor furolya
— Szép juhászlegénynek a kezében —
Nyája mellett, illatos mezőben . . .

Távolabb az erdő hűs homálya,
Suttog a lomb, szellő fútt reája.
Gerle kaczezan, fütyyent a rigó-hang —
Jós kakuk-kiáltás rá a viszhang.

Erdő szélén, búzaföldek mellett,
Szilaj tulkok csordája legelget.
Barna bojtár kurjogat reája
S felkönyököl szép görbe botjára.

Távol, messzi, szép sík rónaságon —
Délibáb reng teres pusztaságon.
Es azontúl elmosódik képe,
Ködfal áll a szemlélő elébe.

Majd biborszint ölt a nap sugara,
Bucsu-csókját sík mezőre hányja.
Vége lesz a lenge délibábnak,
A rigó, kakuk, s pórlány dalának.

Néma, siri csend lesz a vidéken,
Hűvös alkony fátyolt von rá szépen;
S nap hevében izzadó szemére —
Édes álmot hord az éj tündére. —

Csizi János.

A csonkit kar.
Történeti beszél)'• — Irta : lionskay l'app Lajos.

i VYue )

A szives házi gazda vendégeivel mu-
latott ; javában folyt az aranynedv, a kelle-
mes izü szeréini arany billikomokban pom-
pázott, az étel készen volt, s csak a bánt
várták. . .

Erdödi — vidor kedélyével ellentétben,
borús arczczal nyitott be.

A gazdag ebéd végeztével mindenek
hallatára ősi szittya szokás szerint, a bán
fölvette billikomát, s annak tartalmából ke-
veset kiloccsantván, figyelemre hivta a ven-
dég-koszorut, s egész ünnepélyességgel meg-
kérte Magdolna kezét.

Magdolna épen készülőben volt az asz-
taltól, midőn a távolról sem várt igéket
meghallá, fülig pirulva állt fői, távozni
akarván.

Zrinyi Ilona leánya után nézett, s a hí-
nárból, a fokonkint növekedő zavarból ki-
mentendő, a líktariumok, s aszalványok
feladására kérte föl, — mialatt a külső szo-
bákban keblének fölzaklatott árjai lecsen-
desültek.

— Magdolna leányom te kissé zavarba
jöttél Erdődi férfias nyilatkozatán, szólt az
anya mosolyogva.

— Kedves jó anyáin, meglepett a váratlan
esemény, s annyi idegen vendég előtt a
megpirittatás — megvallom — kedvetlenül
hatott reám. —

— A köz-szokásnak hódolnunk kell édes
leányom, — jer, bátran, ha isten ugy ren-
delte, hogy Erdődi neje légy, semmi áron
el nem kerülheted. . .

Azt ugyan bátran megvallhatjuk, hogy
a bájos hölgyet nem most kapta meg azon
gondolat, hogy ö még valaha Erdödi neje
lehet; erre elég okot szolgáltatott a bán
gyakori látogatása, ezélzásai, akarva és aka-
ratlanul elejtett szavai: azonban mégis pi-
rulnia kellett azon csodálkozás közben, hogy
a gonosz Erdődi, négyszemközt akaratát
vele soh-sem közölte nyilvánosan, hanem
sejtetni engedé.

— Kedves jó anyám! engedje el nekem
azon kötelességet, hogy oda visszatérjek, j
hol megpirittatám!

— Oh! édes leányom, legyen akarato,d i
szerint, de mégis teheted azt, hogy nyugta-
lanságomat fedezni fogod nyíltságod által.

— Ah! jó anyám! mily nagy dolgot ki-
vánsz tőlem, — szivem az enyém, és senkié
e földön, s ha szüleim jónak látják Erdődi
nejévé lennem, én megnyugszom, s biztosan
számolhat kedves anyám engedelmes le-
ányára.

— Csak ennyit akartam tudni édes Mag-
dolnám, —- s én intézkedni fogok sorsod
felöl, mikép azt anyai érzetem sugallja.

— Igen! igen! édes jó anyácskám, én
mindenben, és mindenha engedelmes leánya
leendek.

Zrinyi Ilona tartásában büszkén, szivében
lelkesült örömmel távozott. j

A vendégség késő éjig nyúlt. . Tahi uram
álmatlanul virrasztotta át az éjszakát.

Erdödi álmában galambokat és aranyos
madárkákat fogdosott.

VI.
Egy hó múlva újra Tahi uram kastélyá-

ban találjuk Erdödi bánt. !
Fényesen kivilágított teremben, gazda- j

gon megrakott asztalok körül ünnepélyes
ruhákban, ünnepélyes arczu vendég-koszorú
ült, jobbról a horvát urak, balról a bájos Mag-
dolna, mellette Erdödi, Frangepán György
örömeinek és bánatainak hü osztályosa, s
több magyarhoni főurak íbglalák a helyet.

A tágas udvar és környéke czifra hintók-
és bámuló nép-csoporttal volt tele, kik a
környék szegényeinek, árváinak jótevőjét
veszitek ezúttal, lévén Tahi Magdolnának
nászünnepélye a daliás Erdödi bánnal.

Javában folyt a vigalom, minden arczon
öröm sugárzott, midőn Szomszédvára fel-
zaklatott lakosai rémült arczczal futottak a
kastély felé teletorokkal kiáltván :

„Itt van Gubecz, itt van Gubecz!!
A rémkiáltás fölhatott egész a palota

zsúfolt termeibe, hol az egész násznép ijed-
ten, zavartan kapdosott uti öltönyéhez.

— Nyugodtságot, és kitartást kedve-
seim — szólt az öreg Tahi Ferencz — ezek a
nyugtalankodó Gubecz parasztjai, kiket Gre-
góriáncz Ambrus uram uszitott a nya-
kamra, de fogadom, ennek is elhozom még

j a karját, melyet reám oly gyakran emelget,
legyenek békével, és nyugodtan, szétnézek
a rakonczátlankodó tömeg fölött, monda a
haragtól kigyult öreg, fegyvereivel körül-
övezve széles derekát.

j — Uram atyám, engedje e szép köteles-
séget nekem, huszáraim, mikép hallom, már
zúgva morognak oda lenn, s várják paran-
csomat! kérő a bán a hevesen készülő öreget
a maradásra.

Na — jó — fiam uram, engedek . . . tu-
dom egy fiatal vezér több tiz maródinál, de
azért a huszárok után magam is elballagok
lesipecsenyére.

— Péter! ne hagyj el, istenem!
— Öreg, öregem, félek bajba visz tulhe-

vességed, azok a parasztok csak ittas fél-
eszüekü

— Kedvesem! nézz atyánkra, kit hadra
teremtett istenünk, nem hagyhatom el öt

i bajaiban, megment szerelmed, szólt a bán
: átölelve kedves nejét.

-— Nem hagyhatom e kudarczot házam
szennyéül Ilonám! bocsáss kérlek utamra!
kiáltott a hős és kirohant az ajtón.

Künn csata-lárma, félrevert harangok zu-
gása hallatszott. . . .

Gubecz és pártosai néhány házat fel-
gyújtva eltűntek Szomszédvára alól.

Gubecz Máté azon elégületlen paraszt
népnek volt fővezére, kik Tahi Ferencz és
más főurak ellen felütötték magukat Tót-
országban.

A paraszt-vezérnek első gondja volt Stu-
bicza várát elfoglalni, mely midőn sikerült,
lázasztókat küldött a parasztság felülte-
tésére.

Sokan állottak a nagyot igérö vezér
oldalához, s pusztítva, rombolva haladtak
előbb-elöbb.

Nyilt csatát sohasem fogadtak el, hanem
orozva, éj ótalma alatt hallatlan garázdál-
kodást vittek véghez, különösen a Tahi Fe-
rencz uram birtokát szemelték ki zsákmá-
nyolásuk tárgyául.

Maximilián király biztosokat küldött a
hely színére, hogy a csendes békességet igye-
kezzenek Tahi és jobbágyai közt barát-
ságos utón helyreállítani.

Ámde a parasztok nem engedtek a bé-
kítő szavaknak, hanem a pórlázadás napon-
kint terjedt, ugy hogy kevés idő alatt tizenhat-
ezer főre szaporodott az elégületlenek száma,
mely had Gubecz Mátét választotta vezérnek.

A veszedelem nagy volt, s itt rögtön
kellett segíteni.

A bán tekintélyes hadsereget küldött a
rakonezátlankodók megsemmisítésére, Keg-
levics Mátét és Alapi Jánost küldvén ki
ellenök; az öreg Tahi Ferencz köszvényben
szenvedett, s e nyavaja annyira tehetetlenné
tette az agg hőst, hogy ki sem jöhetett kín-
nyoszolyájából, csak Erdödiben kereste és
várta a villámhárítót.

Keglevics és Alapi rendezett hadaikkal
megindulának Stubiczára.

Összerontott a két tábor. A Gubecz pár-
tosai sokkal állhatatosabbak voltak, mint

azt ily gyülevész hadtól várni lehetett volna,
mindazáltal mégis a rendezett erőnek en-
gedni valának kénytelenek, s futásban ke-
restek menedéket. *)

Iszonyú vérontás vetett véget az ütkö-
zetnek, sok fogoly és zsákmány lön a győz-
tesek "babéra.

A két vezér az elfogottak füleit és or-
rait lecsonkitva, szabadon bocsátá, s a hadi
zsákinánynyal győzelmesen tértek Erdődi
bánhoz.

Egy külön szekéren talpig vasban, bé-
kóban irtóztató kínok között ült a gyász-
vitéz, Gubecz Máté uram, kit élve vittek
Erdödi elé.

Győzelmi jelvényül mit vihettek volna
kedvesebbet, mint magát a pártos vezért.

Erdödi megkérdezte ipját, Tahi uramat,
hogy fogva lévén Gubecz uram, melyik ré-
szét kívánja ? fejét, lábát, vagy az egész em-
bert? most már oly helyzetben van, hogy
kedves ipának szolgálhat vele.

Tahi uram a végsőt járta már, de mégis
felvillanyozta a kedves hir, hallván : hogy
legnagyobb ellene, ki őt annyiszor háborgatá,
végre elveendi illő jutalmát.

— „Csak az egyik karját küldje el fiam
uram, azt a jobbikat, melylyel annyiszor
kardot mért ellenem a nyavalyás, — szólt
az ao-cr ágyából fölemelkedve.

Erdödi megmosolyogta ipának kereset,
de nem akarta ebben kedvét szegni, mivel
tudta a jó öreg gyengéjét, hogy az ellenség
csonka karjait rakásra gyűjtögeti.

— Hadd szaporítsa számát múzeumának
Gubecz uram csonka tagja is, szólt, s paran-
csot adott a legiszonyúbb tett végrehaj-
tására.

Gubecz Máténak levágták jobb karját s
azt elküldték Tahi uramnak, azután testét
fölnégyelték. . . .

Tahi uram még azon évben elköltözött
jobb hazába, hol nincsen elégületlenség,
párt viszály, régiség-gyűjteményei közt ott
volt a két csonka kar, mely az utódokat
emlékezteté Omer bégre, és Gubecz Mátéra,
kikkel oly sok baja volt a jó öreg vitéznek.

Az alvás és álmodás.
Az alvás a szó legszorosabb értelmében

mindennapi tünemény; és mégis vajmi keve-
sen vannak, kik erről helyes, tiszta fogalom-
mal birnak. Az alvással pedig az álmodás a
legszorosabb kapcsolatban áll, ugy hogy ez
amaz nélkül tulajdonképen nem is, hanem
csak átvitt értelemben létezhetik. Ki nem
tudja : mennyi balvélemény uralkodik még
most is az álmok körül, és pedig nem csu-
pán a tudatlanok közt, hanem az úgyneve-
zett műveltebb körökben is? Egyik jövő
sorsát akarja álmaiból kimagyarázni; másik
azt hiszi, hogy a bekövetkezendő eseménye-
ket fejtheti meg álmaiból; ismét másik az
almában látott számokat sorsjátékra tevén,
ezúton akar meggazdagodni, és sokszor a mi
kevese volt, azt is elveszti.

Ugy hiszem, ennélfogva örömmel veszik
e lapok olvasói, ha egy ujabb német nép-
szerű iró előadása nyomán e két tüneményt
könnyen felfogható módon megmagyarázom.

1. Az alvás.

Az alvást megelőző állapot lankadtság-
k neveztetik ; ekkor azon idegek, melyek

a test tagjait és érzékeit működtették, el
gyengülvén, e működést nem képesek foly-
tatni.

Azonban az alvás csak a nagy agyvelő-
ben történik. Ennek megérthetése végett
előre kell bocsátanunk, hogy az agy velő két

*) Buday Ferencz pilg- lexicona II. db. 144. lap.
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fő végből : egy nagyobból és egy kisebből
áll. A nagy agyvelö fölül van, a kicsiny
alatta hátul és csak ' 3 rész akkora, mint a
másik. A nagyot, mint más hasonló kísér-
letek némely állatokkal, különösen galam-
bokkal tétettek, ki is lehet venni, anélkül,
hooy az állat élni megszűnnék. Az alvás
tehát e naoy •agyvelöben történik. Azon
állatok, melyek agyuk e végétől megfosz-
tattak, szakadatlan álomban élnek, sőt külső
incer vaoy belső ösztön következtében elő-
idézett mozgásaik is az álmodóéihoz hason-
lítanak. Sőt volt példa rá, hogy ember is élt
a nagy agyvelö nélkül. így Leubuschew
orvostudor emlit egy inast, ki egy kőhajitás
következtében fején nagy sebet kapott. En-
nek következtében az egyik oldalon agy-
veleje annyira megdagadt, hogy egy része a
koponyaseben kijött, s ezt darabokban kel-
lett levágni. A betegség 35-ik napján, med-
dig a daganat folyvást növekedett, a beteg
azt a mulatságot tette magának, hogy be-
csületesen leitta magát, s ily részeg álla-
potában szerencsésen véghezvitte azon mű-
téteit, melyhez fogni az orvosoknak nem
volt bátorságuk. Nemcsak a köteléket rán-
totta le ugyanis fejéről, hanem a kiálló da-
rabnál fogva az agyvelö egész beteg részét
kiszakította. Másnap javulás jelei mutatkoz-
tak, és noha a velőtől megfosztott oldalon a
szélhüdés megmaradt, a beteg még is
gyógyult.

Miután pedig az állatok tenyész vagy nö-
vényélete nem függ közvetlenül a nagy agy-
velőtől, ez élet az alvásban még rendesebb
kerékvágást foglal el. Az ütér nem alszik, a
szivkamarák minden összehúzódás után nyu-
gosznak, nincs tehát szükségük rá, hogy al-
vás közben pihenjenek. És mégis az alvás
megnyugtató betolyást gyakorol a szív mű-
ködésére; az érverés egyenlőbb, a vérkerin-
gés szabályosabb lesz, és pedig oly nagy
mértékben, hogy a természetbúvárok, midőn
górüvegen akarják a vér mozgását az állat
legfinomabb erecskéiben, p. a béka lába
uszóhártyájában vizsgálni, akkép érik el leg-
inkább czéljokat, ha a békát a nagy agyvelő
eltávolítása által mesterséges álomba he-
lyezik.

Alvás közben a sziv nyugodt verésének
oka abban keresendő, hogy a nagy agyvelő
és az állat tenyész-életét kormányozó ideg-
rendszer egymással össze van kötve. E
kapcsolatnál fogva a nagy agyvelőre történő
benyomások, mint ijedés, öröm, félelem, ha-
rag stb. az egész idegrendszerre befolyást
gyakorolnak. Ha már alvás közben a nagy
agyvelö nyugszik, akkor a tenyész-életet igaz-
gató idegrendszer minden akadályozó befo-
lyás nélkül működik, s ennélfogva tevékeny-
sége szabályosabb, mint ha ébren^ vagyunk.

Innen van, hogy az álmatlanság az élet
hatalmas háborgatása, mely következéseiben
az érverésen is észrevehető.

Minthogy az, mit „érzésnek" nevezünk,
az agyvelöben lakik, valamint az ,,akarat"-
nak hazája is ott keresendő, világos, hogy
midőn az agyvelö nyugszik, midőn annak
működése megszűnik, sem nem érezhe-
tünk, sem nem akarhatunk. Ennélfogva erős
alváskor semmit sem tudunk az érzé-
kekre való benyomásról, valamint arról sem,
mi bensőnkben történik, és mi ébren fájdal-
mat vagy kéjt okozna. — Minthogy pedig
ekkor az akarat tehetségét is elvesztjük, a
tagok is nyugosznak, melyeket különben
szabad tetszésünk szerint mozgathatunk, és
valamennyi izom azon nyugalomban ré-
szesül, melyre szükségök van, hogy ujabb
működésre képesek legyenek.

Ne képzeljük magunknak, mintha való-
ban a test aludnék. Azon nyugalmat, mely
például lábainknak szükséges, midőn járás

által elfáradtak, az által is előidézhetjük, ha
testünket nyugodtan lefektetvén, a láb iz-
mainak nem kell magukat megeröltetniök.
Csupán az agyvelö az, mi alszik, vagyis he-
lyesebben, a nagy agyvelő működése szüne-
tel, és mivel az agyvelö nyugodván, benne
az akarat nem működik: csupán azért pihen-
tetjük alvás közben tagjainkat.

Azonban az alvás soha sem oly mély,
hogy valóban mondhatnók, miszerint az ér-
zés és akarat egészen félbeszakadt. Érez az
alvó is, habár nagyon homályosan, és aka-
rattal is bir, noha nagyon korlátozottal.
Ennélfogva azt mondhatni, hogy az agyvelö
alvás közben nem szűnik meg teljesen mű-
ködni, hanem működése csak el van nyomva
és korlátolt, ugy, hogy az érzés és akarat
csak igen erős benyomások által éleszt-
hető fel.

Innen ered, hogy az alvót föl lehet éb-
reszteni, ha érzékeire erős benyomás törté-
nik. Erős illat, erős hang, rendkívüli fénysu-
gár — habár a szempillák le vannak is
csukódva — valamint rázás, taszitás stb.
mindezt alvás közben is észreveszszük, és ez
az agyvelöt annyira ingerii, hogy a nagy
fáradtság daczára is tevékenységre készteti:
tehát felkölti. Minél mélyebb az álom, azaz
minél visszavonultabb és korlátoltabb az
agyvelö működése : annál erősebb benyo-
másra van szükség, hogy a működés ismét
elkezdődjék. Ebből következtethetni, hogy
azon egyéneknél, kiknél csekélyebb benyo-
más is elegendő a fölébresztésre, alvás köz-
ben az agyvelő működése csekélyebb mér-
tékben van elnyomva.

Innen magyarázható egyszersmind az is,
hogy midőn alszunk, akaratunk sem hiány-
zik egészen. Ekkor is teszünk ugyanis
mozgásokat, melyeket csak akarat által
végezhetünk. Alvás közben egyik oldalról a
másikra fordulunk, ha soká összehuzódva
valánk, kinyujtózkodunk, ha melegünk van,
kitakarózunk, a hol viszketést erezünk, vaka-
rózunk, ennélfogva oly cselekedeteket viszünk
véghez, melyek a szabad akarat kifolyásai.

Igaz, hogy kísérletek azt mutatták,
miszerint lefejezett állatok is, p. békák ily
czélszerü mozdulatokat tesznek; azonban az
állatoknál számos alárendelt tevékenységet
a hátgerincz végez, melyekot különbé;i az
agyvelönek kell tulajdonítani, minek az em-
bernél nincs helye. Föl kell ennélfogva
tennünk, hogy az alvás nem teljesen, hanem
kisebb nagyobb mértékben csak részben
szakítja félbe az agyvelö tevékenységét,

(Kolytatása következik.)

A madár és fészke.
Az állatvilágban egy osztály sem any-

nyira kiváló, mint a madaraké, habár a föld
minden élő és mozgó lényeinek alakdus vál-
tozatát vizsgálat alá veszszük is. Testállá-
suk, alakjok, életmódjuk, jellemök inindany-
nyi sajátságos jelenségek : vérök piros, mint
az emlősöké, vázok már alsóbb osztályba
lejt, és sokban a halakra emlékeztetnek; miért
is többen a lég halainak nevezek őket.

Az emlős, földi vándor, a madár világka-
landor és léghajós ; az jár, kel, csúszik, má-
szik a göröngyön : ez úszik, röpkéd, s mint
tünemény szállong a légben; az hideg, me-
leg ellen menedéket keres, s csak bizonyos
határig képes eljutni : ennek hegy tenger
nem szab határt, kineveti a telet, s ha kedve
tartja, mindenfelé kelő tavaszban gyönyör-
ködik ; kivált némelyeknek repülése nagyon

| gyors, merész és kitartó. Fölemelkednek ma-
gasba, hol szem sem láthatja, megmeg vil-
lám-sebességgel csapnak alá, mintha légkö
hullana földre.

Teszem a keselygödény Senegalban ébred
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s alkonyatkor már
Amerikában kalan-
doz. A kondor pár
perez alatt majdnem
minden éghajlaton
keresztültör. (L. 1.
ábra.)

A hojsza szárnyai-
ra támaszkodik, s ké-
nyelmesen járdái a
vizén. A vészmadár
iszonyú sebesen rö-
pül , de soha nem
úszik ; a karakatna
pedig egész nap ül,
fejével egyre bólint-
gat, és szüntelen ká-
rog.

Szép repülő az
íbisz is, m a g a s r a
szálltában gólyával
vetekedik. — Hajdan
Egyiptomban igen
kedvencz állat volt,
templomokban adtak
neki szállást s halála
után bebalzsamozták. Hát a penguint ne em-
litsük? Ez állat alig ludnagyságu s hizott
állapotában mégis meghaladja a 30 fontot is.
Ez inkább úszik, mint repül; lábai nagyon
rövidek, járni nem tud s rendesen vizeken
tartózkodik. Ha szárazra megy, merev far-
kára támaszkodva egyenesen áll. (L. 2. ábra.)
S mi szintén megjegyzendő, állásaikban is sort
tartanak, figyelőül őrt állitnak, s annak min-
den gondos mozdulatára pontosan figyelnek.

1. ábra.

szörnykinövést öl
ment, mert nem tud-
ták , hogy tollainak
szinvegyülete a leg-
szebb virággal, a leg-
drágább érez fényé-
vel, tüzével vetélke-
dik ! Hátha még azt
tudták volna, hogy
például a héjjá ugy
tűnik föl a légben,
mintha valamely
mozdulatlan felhö-
szobron állana : mig
ez idö alatt egyedül
a szárnyaiból kiömlö
meleg lég tartja fönn;
hogy a pacsirta foly-
tonos daliása köz-
ben a legegyenesebb
irányban ezer meg
ezer láb magasságra
emelkedik föl, s dali
óraszámra anélkül,
hogy csak egy pilla-
natra is megpihenne;

hogy vérhösége rendesen megüti a 35 R. fokot,
tehát hogy az emberit sokban felülmúlja.

E pontnál igen sokáig kellene időznünk,
ami czélunktól nagyon messze vezetne. Marad-
junk mi a kitűzött téren, s vegyük tekintetbe
a fészekrakást, a madárszaporodásnak e lé-
nyegét, _

A kis madár igen gyönge és segélyt
igénylő lény, hetekre kell terjednie az ápo-
lásnak, mig szárnyra kelhet; igen csekély

3. ábra.

Hát a lakok körül
sürgő forgó röpkedö
madarakat ki nem
figyelte meg ? ki nem
látta a fecske rohanó
kanyarulatait? Vagy ki
fogja bámulni, ha nem
ismerve a madaraknak
szárnyaik-, lábaik-, far
kaik- vagy tollaikban
rejlő sajátságait, talál-
koztak az óvilágban,
kik eme bátor hajósait
a légnek ugyanannyi
d é m o n i jelenségnek
mondák. Hátha még azt
tudták volna, hogy pél-
dául a sas, holló egész
évszázadot is keresztül
él! hogy a parányi ko-
libri a hózivatart is ki-
állja! Igenis rettegték
az oroszlán dörgö ha-
ragját , de a pacsirta
diadalát nem ismerték;
a majomban ember-ha-
sonmásra gondoltak, de
afülmüe bájdalára ke-
veset hajtottak, mert
nem tudták, hogy a ma-
dáralak majd minden

-í ábra.

2. ábra.

5 ábra.

azoknak száma, melyek
azonnal eledelök után
futhatnak. Ezeknél a fé-
szek is durvább és mes-
terkéletlenebb, az egész
néha csak kis ür vagy
lyuk : mig amazok fész-
kén egész művészet öm-
lik el. A fészek átalában
gömbalaku, s közönsé-
gesen egyszerű s csak a
szükségelt tárgyakból
van összeállítva; bámu-
landó rajta azonban a
tisztaság, a csin, a szi-
lárdság és a helyisme-
ret, legkivált ama tar-
tósság , mely minden
viszony és körülmény-
nek oly ezé 1 szerűen
megfelel.

Megbámulja a mű-
vész, előveszi tudomá-
nyát , szereit, hónapo-
kat is ráfordit egy fé-
szek kellő utánzására, s
müve mégis minden,
csak fészek nem!

Teszem, a pinty
valamely bükkfadaga-
natra oly művészileg

ráhelyezi fészkét, hogy még a kutató szem
figyelmét is könnyen kijátsza; vagy pedig
ráilleszti a sürü bokrozatból kiemelkedő
ágtőre, hogy galy, lomb, bokor egyaránt
védje azt.

Hebel sajátságosán rója az emberi művé-
szetet a fészkek utánzásában, de benne is
megrovandó, hogy a madarat teljesen akarat
nélküli lénynek tekinti, és felejté, mikép a
madár az anyagot a körülményekhez képest
nem egyszer változtatja, habár bizonyos tár-
gyakat szivesen használ is fel; hogy a fész-
kek helyisége sem mindenkor ugyanaz, s
hogy az utóbbi fészkek mindig felülmúlják
az elsőbbeket, mit a madár, ha csupa gép
lenne, bizonyosan nem cselekednék.

Vagy ki nem bámulta meg a sárgarigó,
függöm,adár, nádiveréb és csipego rigó fész-
két akár szerkezetében akár alakjában? hát

ezzel egybevetjük a gólya, lángmadár, nagy-
lábutyűk vagy a sasofc fészkeit, ugy tűnnek
föl, mint vademberek müvei. (Lásd 3., 4. és
5. ábra.)

Hol a him többnejü, mint az afrikai
struez és az ujhollandi nagylábu tyúk, ott csak
a nőstények vesznek részt a fészekrakásban;
ha a család egyes párból áll, mindkettő köz-
reműködik, a fészekanyagot a helyiség, égalj
és vidék határozván meg, az egyberagasztás
pedig saját nyáluktól függvén. A fészek
helyzete okosságot árul el. — Rendesen el-
lenség, zivatar és hideg ellen nyújt ótalmat,
mennyiben a tojásnak és fiatal nemzedéknek
arra szüksége van. Az erdei madár ágakra
vagy galy és lombok közé épit, mások rost
vagy növény szálakra rakják fészkeiket : de
vannak olyanok is, melyek szikla vagy földür,
faodura, sőt a földre fészkelnek. Némelyek

szét mondaná, hogy örök titkaiba pillantani
gyarló embernek nem lehet.

A múlt év nyara ködös, esős és szokat-
lanul hideg volt az északi vidékeken. Előre
látni lehetett, hogy tudományos vizsgálódá-
sokra nem alkalmas. Nehogy azonban köte-
lesség-mulasztással vádolják, Krusenstern
bátor és edzett matrózokat válogatván maga
mellé, Szent-Pétervárról 1862. év júniusában
a veszélyes útra elindult, s utazását követ-
kezőleg adja elő.

Jól felszerelt, erős, viharoktól kipró-
bált hajón, Lujában, augusztus 1-ső napján
szállottunk a tengerre. Mindjárt az első
napokban hatalmas jégdarabok késleltették
haladásunkat. Kedvező széllel, aug. 12-kén
a Dolgoi sziget északi csúcsához értünk. Már
itt jégtoriaszók állták utunkat. A hajóhoz
hatalmas jégdarabok verődtek, s a tenger

a fügemadár fészkét ki nem ismeri? Valóban
mindannyi bámulandó remek műnek mond-
ható, majd az egyberakás utánozhatlan mű-
vészetében, majd ama mesterséges elhelye-
zésben, melynek következtében gyakran a
legsűrűbb lombozatban egyes kidülyedö ágak
folyton rengő csücskeire illesztik, csakhogy
&z ifjú sarjadékot megmentsék, megóvják;
a bejárat pedig oly rejtett, szűk és mestersé-
ges, hogy a fenyegetett család benne min-
dig biztos menedékre számolhat, de a rette-
gett kigyó mégsem férhet hozzá!

Mint utazók beszélik, Kafferföldön a tár-
saspintyek százankint sereglenek egybe, egész
flfiadárgyarmatot alakitanak, füvekből fake-
^énységü tetőt raknak, s közös ótalom alatt
sínek. A tető egy és köröskörül szabad,
belől mint méhkasokban lak lakhoz van ta-
pasztva 2., 3-500 is egymás mellett, Ha

Krusenstern utazása az északi Jegestengeren.

magánosán, mások együttesen épitnek; néme-
lyek évenkint ujon dolgoznak, mások mint
gólya, fecske, csak a régit tatarozzák.

(Vége következik.)

Utazás az északi Jegestengeren.
A múlt év nyarán Krusenstern, orosz

szolgálatban levő tengerész-kapitány, a Kári-
tenger szorosabb megvizsgálása végett ne-
vezetes tengeri útra volt kiküldve.

Kári-tengernek az északi Jeges-tenger
azon részét nevezik, mely az Obi félsziget
s Novaja-Zemla, Európa egyik legészakibb
szigete között terül el. Az örök jégtől zajló
tenger többnyire hozzáférhetetlen. Partjain
magasió jéghegyek zárják el a kilátást az
emberi fürkésző szem elől, mintha a termé-

fölszinén méríöldnyi nagyságú jégtáblák
úszkáltak; csak a legénység kitartó mun-
kásságának sikerült, hogy a következő na-
pon a Jugori csatornába juthatánk. Ez egé-
szen jéggel látszott borítva lenni, s csak
közelebb érve láttunk rajta egy hajózható
sikátort, mely némely helyen egy mérföld-
nyi széles volt. Oda irányoztam a hajót, s
délután 5 óra tájban a Kari-tenger állt sze-
münk előtt.

Sürü jégtáblák úsztak a tengerről a szá-
raz föld felé, s rósz jel gyanánt látszottak
tovább menetesünkre. Ránk esteledvén, hor-
gonyt vetettünk, s igy töltöttünk egy bor-
zalmas éjszakát. A jégtorlaszok, a vihartól
űzve, rettentő morajjal zajlottak át a csa-
tornából a Kári-tengerbe, végpusztulással
fenyegetve mindazt, mi ellenökbe állt. Több
izben kénytelenek voltunk a horgonyt föl.
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szedni, hogy hajónkat a végpusztulástól
megmentsük. Hajót és személyzetet elve-
szettnek hittem. j

A mint a hajnal pirult, csendesebb lett
a szél, nyugodtabb lett a tenger. A Jugori
csatornán visszatérni, az ellenkező szél
miatt lehetetlen volt. Elszántan a sorsra
biztuk tehát magunkat. Két éj fáradalmai
után ellankadva nyugalomra dőltem, s mire
fölébredtem, a hajó a Kári-tengeren volt;
a jégzajlásnak nem állhatott többé ellen, s
az magával a siktengerre sodorta.

Horgonyt vetni nem lehetett, mert a viz
mély volt, s a talaj kőszikla. Távcsövei az
árboczra mentem, utat keresni a szárazföld
felé. Délnek csillámlott a jéghegyek között
egy szűk vízcsatorna, arra irányoztam a ha-
jót ; de az ut mindig keskenyebb lön, a jég-
táblák összébbszorultak, s kevés idő múlva
az egész láthatáron jég, és mindenütt csak
jég volt látható. Még egyideig küzdöttünk
a zaj ellen, de látva, hogy a menekülés le-
hetetlen, a hajót egy jégtorlaszhoz csatoltuk,
mely 3—4 rétü, 28 láb vastag, s elég széles
volt. Ez augusztus 14-én délután 1 órakor
történt. Sátrakat készítettünk a jéghasábon s
kihordtunk mident a hajóról, mely recsegett,
valahányszor a jégtorlat összébbszoritá;
majd egyik majd másik oldalára fordult,
majd ismét fölegyenesült, s olyanokat rop-
pant, hogy a legénység között hideg verejték
verte ki a gyengébb idegzetüek homlokát.

Mint vizsgálódásaink mutatták, a jégda-
rai>, melyen tanyát ütöttünk, helyét szün-
telen változtatá, de mindig kisebb térségen,
így tartott ez egész augusztuson keresztül,
mig szept. 7-én a szél bennünket a Kári-ten-
ger keleti partjának közelébe hajtott. A jég-
darab már megrepedt alattunk, s szó sem
lehetett róla, hogy azon a telet áthúzhassuk,
annyival inkább, mert tüzelő-eszközünk sem
volt elég, ha mindjárt sátraink karóit föl
akartuk volna tüzelni is.

A legköze'ebbi város, Übdorsk, körül-
belül 30 mérföldnyire lehetett tőlünk. A
hajó mellett maradásnál mégis biztosabb-
nak látszott, a már elég szilárdnak vélt je-
gén a száraz föld felé indulni, s annyival
inkább sietnünk kellett, mert tapasztalásból
tudtam, hogy szeptember közepén már ritkán
találni embert a Jegesteng* r partjainál.
Szeptember 9-én csakugyan elhagytuk a ha-
jót s a hosszú útra elindultunk.

Fáradtan dőltünk egy jéghegy mellett
éji pihenésre, amint alattunk a jég ingani
kezdett. A zivatar fölkorbácsolta a tengert,
szétrepedezett a jég, s a szél egy jégtáblán
hajtott bennünket a nyilt tengeren az északi
sark felé. Három nap voltunk a legnagyobb
kétségbeesés között; életével már kikí számot
vetett, s körülöttünk apróbb jégdarabokon
éhes fehér jegesmedvék vártak dús lakomára.

Kétségbeesésünk legmagasabb fokán azon-
ban megfordult a szél, s ismét láttuk a földet.
Remény-sugár adott uj életet, s a kevéssel
azelőtt eltompult kedély örömrivalgásban
tört ki. Szilárdan álló jégtáblák mellé jutot-
tunk, s erőnk végső megfeszítésével folytat-
tuk borzasztó utunkat. Sokszor majdnem
dermedve roskadtunk le a hideg és fáradt-
ság miatt; mig végre szeptember 18-án ned-
vesen és átiázva elértük a partot. A nagy
hideg daczára boldogok voltunk, hogy a
szabad ég alatt a kopasz földön alhattunk.
Virradáskor két csuvaszszal találkoztunk, s
megvoltunk mentve. Ezek,szarvasaikon Ob-
dorskb.i vittek bennünket.

Nagy szerencsétlenségünkben is szeren-
cse járt velünk, mert annyi életveszede-
lem között a legénység közöl egyetlen egy
sem veszett el; de e borzasztó napok emléke
örökre megmarad lelkűnkben. **

A tengeri fürdés és halászat.
i.

Küsztendse, jul 4 1863.
Minden dicséretes fürdésmód közt kitűnő a

tengervízben fürdés. Ez magában egyesíti a fo-
lyóvizi mozgalmat, az ásványvizek vegyelemeit, a
hideg vizgyógymód zuhamzását, a gőzfürdők pá-
rázatát, és a mindenek fölött, bármely fürdésnél
kívánatos, szabad testgyakorlást. Használati mo-
dora legközelebbi a természeteshez, és minden-
esetre nemcsak az eleven lények, hanem maga a
fóldtetem mosogatására fordítja a természet. Mi a
természettől ily természetesen ered. természete-
sen az embernek is egészséges. — Én a tengeri
fürdést ugy használom és javallom, hogy az ember
csakis az illem követelményeinek megfelelő cse-
kély mezben, lehetőleg meztelen, levetközés után
azon hevenyen járuljon a vizhez. Fejen kezdve,
gyorsan meglocsolja lefelé egész testét, azután ÜZ
özönbe merüljön. A vizben henyélni nem kell; a
ki nem úszik, legalább lobácsolással s folyton
mosakodással foglalkozzék. Gyors mozgás a für-
dés főkelléke. Aztán a fürdésre okszerüleg hasz-
nálandó időköz leghosszabb egy óranegyed; ez is
lehetőleg árnyékban, a nap hűvösebb szakaiban :
u. m. pitymallatkor s alkonyatkor. Őrizkedni kell
a nap égető hevétől. Hosszadalmasán a vizben
tespedni, oktalanság. Orvos is csak hűtés, meg-
gyöngités végett rendel huzamos fürdést. — Viz-
ből kijőve, a test tetőtől talpig lepedővel gyor-
san megdörgölendő; sebten kell felöltözni, legelső
a főveg és lábbeli stb. Aztán halk séta. Sem üres
gyomorral, sem jóllakva fürdeni nem szabad. Sem
rósz kedélylyel, sem mámorosán. Sebesek, feké-
lyesek, orvosi tanácsot kérjenek. Csak sajnosán
kell megjegyeznem, hogy még mai nap is vannak
orvosok, kik a fürdésnek egyátalán ellenségei.
Ilyeneknél aztán lehetsz Jób, vagy Adónisz, fél-
hető, hogy eltiltanak. A mikorra és hányszorra,
átalános, okszerű szabályt állítani lehetetlen. Én
télen, nyáron, reggel, este, — ha lehet hidegben
— megfürdöm. Egészséges vagyok, m'nt a makk. i
Gyöngéknek ritka, rövid fürdést, pozsgásoknak j
gyakori huzamosat ajánlok. — Okaimat itt kifej-
teni, természetesen szűk a tér. j

A fürdői alkalmatosságra nézve Konstanti-
nápolyban vannak magárosak fürdő-hajlékai;
népfürdők, hol közös medencze van, különzött
öltözködő butykákkal. De legczélszerübbeknek ta-
láltam s leginkább kedvelem az ázsiai parton
Kadiskőnél, szabad tengerre állított, különzött
fürdőbutykákat, melyekhez padlókon lehet járulni.
A tenger feneke közönségesen köves, fövényes;
a durvább buezkák elháritvák, a hinár kiirtva; s
a tenger folyton üde hullámfodrokat szolgáltat.
Várnánál egy szpp kis folyó fut a tengerbe, s e
kétféle viz egyesülténél a fürdés bizonynyal leg-
kellemesebb. Küsztendsén előbbi évben volt für-
dőbutyka. Ez évben a vállalkozási vetélkedéssel
minden elmaradt.

Küsztendsének két nagyocska öble van.
Egyiket az angolok monopolizálják; a másik ele-
gendő, vagy köves, vagy fövényes, vagy elegyes
fenekű fürdőtért szolgáltat, melybe valóban a
helybeli nép seregei is. Idegen ez idén szokatla-
nul kevés jelentkezik.

A tengeri fürdés hasznai előszámlálhatlanok.
Mindenek fölött az emésztést nagyon elősegiti;
tehát az étvágyat fokozza, s igy a táplálódást
lendíti. Kórvegyek másitására, illetőleg javítására
hatása szembetűnő. A test tisztaságát azonban
csakis moztanilag, vegyileg nem mozdítja elő.
Mindenesetre kellemes szórakozás a társaságos
fürdés; élénkebb természetüeknek még akkor is,
midőn a tenger durczáskodik, vagy épen harago-
san tajtékzik s hánykolódik; mert a hullámok
laptaként hányják vetik ugyan az embert s a vi-
gyázatlant kőzetre is sodorják : besodortatási
veszély azonban nincs, mert messze be, köröskörül
csekély a tenger. Az úszó mellett néha-néha si-
kamlik el egy fekete, vastag, eleven, született ten-
gerész — a delfin; de nem bántja.

Dr. öroszh&gyi Jósa.

II .
Küsztendse, jul 5. 1863.

(A szabad tengerben szabad delfinnel hujtó-
hnlászat; ad normám : hajtóvadászat.) Ismerteté-
sem teljessége tekintetéből a tengeri halászatra ia
kiterjesztettem figyelmemet. Minap irtain a rhom-
busok és scomberek rajáról, melyek sajátszerü
torlatokban tódulnak az özön színére. Ezeket
mefüttyükkel, sőt kisebb sükerrel kézzel is lehet
fogni. Másféle halaknak, az édes vizeknéli módra,

gy almot kanyaritanak be, s azzá! vonszolják tarka
tömbelegyben szárazra. Mig mások hosszú nyelü
szigonynyal fegyverkezve, csolnakon eveznek a
mélységgel határos sekélyekre; melyek vizébe,
mint melegebb pontokra, föltelepszenek heve-
részni a nagyobb halak. Épen igy szunnyadtuk-
ban éri őket a kaján halász halálhozó fegyvere,
De legsajátságosabb azon, mesével határos hiheti
lennek tetsző modor, midőn a halászok elindulnak
<ie//m-keresésre, nem azért, hogy elfogják, hanem
hogy jól tartsák. E vizi disznónak ugyanis, kü-
lönben is szokása, minden vizi jármüvek után
száguldozni, s azok hulladékát fölcsemegézni. E
sajátságát fölhasználva a halászok elindulnak
előtte bizonyos kiszámított körmenetre, mely kör
udvarát kiz^ íkmányolni tervezik. Az utánok
uszongó bitangnak időnkint vetnek jó falatokat;
miket ő mohón fölfalva, sebten lubiczkol utánuk.
Igen, de ő az özönbeli apróbb halaknak réme, 8
hol megérzik, seregestül menekülnek mellőle. És
ebben rejlik a delfinneli hajtóhalászat titka. Mig
őkemét amott jártatják, emitt temérdek mennyi-
ségben hálózzák ki a menekvő sereget. Mire ő,
nekik nyugtot hagyna; akkor amazok már idegen
elembe jutottak, halál martalékává lettek.

A tengeri martalékkal kimerített háló érde-
kes elegybelegyet tartalmaz, nemcsak a kiszerezni
szándokiott halakból, melyek közöl közönségesen
a legnagyobbakat a tengeri disznókat — mint
használhatlanokat — az özönbe visszadobálják;
hanem vannak besodorva puhányok, tnjkmeok kü-
lönféle nemei. Köztük a csengetyüalaku/csíöncz,
mely mihelyt szárazra jut, elsatnyul, s csakezérna
vázképében merül a tengerbe vissza. Aztán kagy-
lók, melyeK résnyiltával tüstént visszasiklanak;
gór-rákok, s apróbb gömbölyded fajtáik, az u. n.
tengeri pókok, mik a rákoknak — a közönségesen
ismert lóféreghez (rovarhoz) nagyon hasonló, apró
hosszúkás fajtája, miket piaczainkon fölös szerrel
árulnak. E fehér pirosdad sárga nyüzsgő portékát
émelygős nézni; mégis itt csemegének tartják, s
akárhányszor látni, hogy átmenők közéjük mar-
kolnak s tovább haladtukban azon elevenen szür-
csölgetik, szopogatják. Persze, mi e gusztust nem
irigyeljük; de bezzeg sajnálnak ők is minket, hogy
nem tudjuk, mi a jó! — Vannak még a nem hal-
nemii tengerönczek közt midié és sztridie nevű taj-
kosok. Első az osztriga, felénk nem tenyészik; a
második épen olyan, mint az édesvizi u. n. béka-
teknö; itt bőviben vagyunk; Ízleltem is; elevenen
eszik, s némi zamatos utóize érzik. Különben csak
kocson. Maguk a tengeri halak, szálkátlansá-
gukért, rugalmas porezogó húsokért, olykor kö-
vérségükért nagyrabecsültetnek. A tengeri kárá-
szok, alakúkról : Rhombusok aszottan, s tengeritve
azaz : sóval, eczettel, olajjal megkészitve, heve-
nyen sütve, rántva, itt folyvást kaphatók. Többi
apró halak közt itt a heringnek egy álfája honos,
nagyobb s kövérebb tetemmel; az igazinál sza-
porátlunabb. Ezt és a tőkehalat (Stockfisch) itt
száritva és besózva árulják. Utóbbi valóban jó pi-*
kánteria; mint illyennek neve : lákerda. Tokot és
vizát, piaczunk ritkán lát. Vidékünk tavakkal
meglehetősen ellátva lévén, édesvizi halaknak is
bőségében élünk. Gyakran hatalmas harcsák, szép
pontyok, csukák szabdaltainak föl előttünk. Még
van a halaknak háromféle hengerü karcsú, lapos-
karcsu, és gömbőcz-fajtája, melyek miriádszám-
ban, teljes szekérderékakkal hozatnak áruba,
okkaszámra méretnek el, s azon mindenestől, leg-
fölebb leöblítve, föl is emésztetnek.

Dr. Oroszhegyi Jósa.
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Egyveleg.
Parasiták vagy élödi állatok az ember fogain.

Egy amerikai orvos azon felfedezést tette, hogy
az ember fogainak fájdalmát, valamint megromlá-
sát, élődi állatok okozzák, melyek egy része az
állatokon, a másik pedig a növényeken élődik. Az
emiitett orvos négy ilyen élődi férget vett észre.
az általa megvizsgált fogakon, melyek az állator-
szágban, — és kettőt melyek a növényországban
élődőkhez tartoznak. Szerinte a fogak tisztogatásá-
nak csak egy oly módja van, mely által minden
baj elhárittatik és megelőztetik, és ez abból áll,
ha a fogak fehér finom szappannal tisztogathatnak
alkalmas fogkefék segitségével. Dr. Broditsch
Uj-Yorkban pár év előtt egy külön értekezést is
tartott e tárgyra vonatkozólag, mely azóta nyom-
tatásban is megjelent. Az értekezés czime követ-
kező: Az állati és növényi parasitákról, melyek az
ember fogait megrontják, és arról, mi módon le-f
het ezeket kipusztitani. Dr. B. L.

Egyház és iskola,
** (Buda-pesti templomépitési bizottmány)

czim alatt egyesült azon két bizottmány, melyek-
nek egyike a pesti lipótvárosi templom épitésére,
— másika a budai Mátyás-templom újra díszíté-
sére alakult és ügyelt fel. A bizottmány czélja :
pénzt gyűjteni, mely egy harmadában a budai,—
két harmadában a pesti egyházakra legyen fordí-
tandó. E bizottmány elnöke Budán az egyházi
részről Dánielik J. ez. püspök, világi részről pe-
dig b. Angust A. — Pesten pedig egyházi rész-
ről Sujánszky A. józsefvárosi plébános, világi
részről Medecz J. — A bizottmány üléseit Budán
és Pesten váltva fogja tartani.

** (A m. kir. egyetemnél.) dr. Kautz Gyula,
eddig itt magántanár, rendes tanárrá lőn kine-
Vezve.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
x* (A -pesti börzére) az engedély, hir szerint,

legfelső helyről Pestváros hatóságához már leér-
kezett.

•f (Gazdáink érdekében) tudatja a ,,Jószág
8s hazai termények országos adásvevési ügynök-
sége," miszerint 4000 darab birka, nyári legelte •
fés és téli tartásra, Veszprémmegyében méltányos
föltételek mellett helyet talál. A föltételekről az
intézetnél, — országút 4. sz. alatt, — bővebb tu-
domás szerezhető.

x* (A Marczal szabályozása végett) Pápán
gyűlést tartottak, s a kormányhoz kérvényt nyúj-
tottak be, melyben bizonyos összeggel a költségek
fedezéséhez járulását, — az országos alapból tör-
lesztés mellett 10 évre kölcsön adását, — a köz-
munka-erőnek két éven át a szabályozási munká-
latokra átengedését, — s bizonyos ideig adómen-
tesség kieszközlését kérik. A győrmegyei birto-
kosok pedig óvást terjesztettek elő, hogy előbb a
Rábát, s ezt megelőzőleg a Dunát szabályozzák,
különben kárt szenvednek. — Ennek daczára, a
»Gy. K." szerint, a szabályozási munkálatok aug.
10-én megkezdődnek.

x* (Selyemtenyésztés Szegeden.) Uj-Szeged
és az ottani vasútállomás között eddig használat-
lanul hevert 29 holdnyi tért, a „Sz. H." szerint,
egy vállalkozó eperfákkal szándékozik beültetni,
ua azt a város e czélra neki átengedi. A vállal-
kozó évenkint 16 lat selyemhernyótojást igér ki-
osztás végett a város rendelkezése alá bocsátani,
8_ a tenyésztőket eperfa-levéllel s szükséges uta-
sításokkal is ellátja. Az eperfa-iskolát árokkal s
eperfa-sövénynyel véteti körül, s 20 év múlva
Vlsszaadja a városnak. E terv a város részéről a
uelytartó-tanácshoz van fölterjosztve.

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

szeti, törv. és történettudományi osztályának e
bó 20-án tartott ülésében Ráth Károly folytatta
értekezését a „magyarországi török hóldoltsá-
gok"-ról, különös érdekkel adván elő az akkori
'örök zsarolás elől való bujdosás módját. — Utána
Peregriny Elek tartott érdekes előadást az „angol
^evelés^-ről. Kölönösen a német nevelési rend-
szerrel hasonlitja össze az angolt, s ugy találja,
hogy a m a z a sok és alapos tudás szerzésére he-
jyezi a fősulyt : mig az angol mindenekelőtt em-
^ e r t , s szabadságszerető férfiút akar nevelni. —
^<%ül Rómer Elóris mutatta be ifj. Kubinyi Fe-
reneznek a „Zólyommegyei építészeti régiségek-
r°l" nagy avatottsággal irt értekezését.— Ezután
* titoknok olvasta föl a helytartó-tanácsnak azon
|eiratát, melyben az Akadémiát fölszólítja, hogy
Javasoljon alkalmas egyéneket, s utasítást dolgoz-
2 ° n ki, a Magyarországban található régiségek
Megőrzése végett országszerte kinevezendő gond-
nokok számára. Végül a titoknok jelenté, hogy
j* z arch. bizottság, a visszalépett Ipolyi Arnold

l é . Rómer Flórist választotta meg.
** (A m. képzőművészeti társulat) igazgató-

^alasztniányának e hó 9-én tartott ülésében hir-
dették ki a közgyűlésen beadott szavazatok ered-
ményét, melyek nyomán választmányi tagokká

n e k : Arányi Lajos, Orlay Sámuel, Than Mór,
^ r'gye8> Barabás Miklós, gróf Festetics

a, I Z 8 0 Miklós, Heckenast Gusztáv, Marasztoni
f, Ebner Ede, Grimm Rezső, Harsányi Pál,

Jó János, Székely Bertalan, Rosty Pál, Mol-
. a r József, Simonyi Antal, Nagy Iván, Frey La-
m< gróf Keglevits Béla, Ujházy Ferencz, Pecz
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Henrik, Liptay Kornél, Kendefy Árpád, Csillagi

" Lajos, Erd Kíroly, Járraay Gusztáv, Dux Zsig-
| mond, Lakner János. Ligeti Antal. Elnök gróf
; Andrássy Gyula, alelnök Almásy Pál, titkár Te-
! lepy Károly, pénztárnok Pietsch Gyula, ellenőr

Nádossy György, szerkesztő Maszák Hugó, ügy-
• véd Perlaky Kálmán. A műcsarnok >elügyelőjeül

Klimkövics Ferenczet választották meg; s egy-
szersmind elhatározták, hogy a tehetséges fiatal
művészek a műcsarnok látogatására szabad beme-
neti jegyet kapjanak.

*a (A nyitrai takarékpénztárt) e hó 15-kén
nagy ünnepélylyel megnyitották.

** (A kolozsvári polgári kaszinó) Willni'rs
Rudolfot tiszteletbeli tagjául választotta, viszon-
zásul azon előzékenységért, hogy a svéd zongora-
művész, egy magyar népdal felett irt sikerült
változatait a kaszinónak íijáolá

Italesetek, elemi csapások.
** (A mtrhaűész,) Jánosiban, Rimaszombat

mellett, a hozzánk érkezett tudósítás szerint ismét
I kiütött- Már örülni kezdtünk e vész telje smegszü-
! nésének, mert a legújabb hivatalos adatok nagyon

megnyugtatók voltak. Ezek szerint huszonegy
megyében a marhavész egészen megszűnt, s az
egész országban csak 96 darab marha sinlik e
vészben. Egészben véve, a marhavész kitörése óta

! 412 helységben 239,365 darab marhalétszámból
! 61.847 betegedett meg, mikből 21,408 darab ki-
gyógyult, 38,238 darab elhullt, 2105 db. lebun-

j kóztatott, 96 db. pedig további orvosi felügyelet
alatt maradt. Ezek nyomán az összes marhavesz-
teség 40,343 darabot tesz. A marhavész egészen
megszűnt 400 helységben, s most csak 12 helységre
szoritkozik.

Mi újság?
** (A Kazinczi-alapítványról.) A széphalmi

dicscsarnok közlése alkalmával megemlítettük
azon czélszerü intézkedéseket, melyeket különö-
sen a széphalmi birtok körül tett az ügyet vezető
bizottmány. Most hivatalos kútfőből e bizottmány
eljárásáról kimerítő ismertetés látván napvilágot,
a már közlötteken kivül följegyezzük még a kö-

• vetkező adatokat. Az egész alapítvány 49,557 ft.
56 krból áll. Az ügy kezelésére gr. Dessewffy

: Emil, b. Eötvös József, Deák Ferencz, Ürményi
József, b. Kemény Zsigmond, Kazinczy Gábor
lőnek fölkérve,se központi bizottmány, különösen

j a széphalmi birtok rendezése tárgyában, szükáé-
gesnek tartotta Zemplénrnegyében a helyszínén
lakó honfiak közöl : b. Sennyey Pál, Komáromy
József, Évva András, Sógh Antal, gr. Károlyi Ede,
Erdélyi János és Bódogh Károly urakat hivni fel
arra, hogy albizottmánynyá alakulva, az alapít-
vány érdé Keit ott helyben képviseljék, s a kellő in-
tézkedések tervezetét készítsék el. Ezeknek haza-

i fias közreműködése mellett jöttek létre azon czél-
j szerű újítások Széphalmon, melyeket már elősorol-
: tünk. Az alapítványhoz váltott jószágon fekvő ter-
hek mind ki vannak méltányosan egyenlítve. A jó-
szág évi 1300 ftért van bérbe adva. — A dicsőült-

i nek unokái közöl eddigelé Kazinczy Bálint négy
kiskorú gyermekére 800 ft., Kazinczy Thália, férj.
Hrabovszkiné három gyermekére pedig 600 ft., s
igy az unokák nevelésére összesen 1400 ft. for-
dittatott évenkint. — Kazinczy F. születése he-
lyén, Ersemlyénben felállittatni rendelt gránit
emlék, Gerenday műhelyében készült, s a község
kérésére, ennek nyilt terén, az egyház mellett ál-
líttatott fel. A viszonyok gátolák, hogy az emlék
felállítása ünnepélylyel legyen összekötve. Ez

i emlék, a szállítás költségeivei együtt, összesen
677 ft. 28 krba került. — Az alapítvány czéljaira
tett költségek után — miknek folytán Széphalom
megszerezve s gazdasági épületekkel ellátva,
évankint 1300 ft. haszonbért hoz — van a Kazin-
czy-alapnak még 17,600 ftja biztos jelzálogra
elhelyezve, s 6460 ftja, mely a pesti takarékpénz-
tárban kamatoz. Hátra vannak még az Ybl-féle
emléképület s a kertrendezés költségei, melyek
fedezése után a még valószínűleg fennmaradó
12 —15,000 ft. kamatai, a haszonbérrel együtt,
folytonosan a segélyre szoruló Kazinczy utódok
nevelésére s gyámolitására leszne •• fordíthatók,
így a kitűzött feladat sikerrel van megoldva.

** (Az ínség enyhítése tárgyában) tanácsko-
zás tartása végett, Abonyi István helytartótaná-
csos, e hó 16-án Szegedet látogatta meg.

** (A rendelkezés alatt levő hivatalnokok
száma) az osztrák birodalomban még 1800. Ebből

a nagyobb rész azelőtt Magyar- és Erdélyország-
ban volt alkalmazva az igazságszolgáltatási és
kezelési szaknál. Egy bécsi lap 4000-re teszi azon
rendelkezés alá jutott, azelőtt Magyarországon
alkalmazott hivatalnokok számát, kik a helyett,
hogy az osztrák tartományokban hivatalt vállal-
tak volna, inkább végkép visszaléptek a szolgá-
lattól.

** (A szűk idők jellemzésére) a „Sz. H." kö-
vetkező különös esetet hoz föl. Szegeden egy
gazda nem tudván két lovát eltartani, sem pedig
eladni, hogy éhen ne veszszenek, kikötötte azokat
az utczára a sövényhez azon hitben, hogy majd
csak akad gazdájok. De nagy Yolt csodálkozása,
midő i másnap reggel lovai mellé kötve másik ket-
tőt talált, melyek az övéinélmég sokkal roszabb
állapotban voltak.

— (Uj szavak gyártása.) Némely embert
még mindig nagyon bántanak az idegen hangzású
szavak nyelvünkben, s ezek mindent elkövetnek,
hogy ama szavakat minden erőszakkal kiküszöböl-
jék. Nem gondolják meg ezen jó urak, hogy itt erő-
szaknak nincs helye, hogy művelt nyelv, idegen
szavak tarkasága nélkül nem létezik, s hogy ezen
szavak nagyrésze nálunk már annyira akklimatizá-
lódott, megmagyarosodott, -:ogy bátran nevezhe*-
jük meghóditott sajátunknak. Többször szólottunk
ezen oknélküli buzgalom ellen. Most ismét egy ily
esetről van alkalmunk megemlékezni. Egy vidéki
t. ügyfelünk azon hálátlan munkába kapott, hogy
ismét egy csomó idegen származású szót magya-
rítson. Á jegyzéket azon óhajtással közli velünk,
hogy a szavak terjesztésén mi is közreműködjünk.
Az utóbbit nem Ígérhetjük, mert az uj szavak
egy részét szükségtelennek, másrészét szerencsét-
lennek tartjuk, de azért a jegyzéket itt közöljük
kuriozumképen, hogy többen is ítéletet mondhas-
sanak felette. Az indítványozott uj szavak ezek :

Akadémia — tanműde; — kollégium — tan-
gyűde; ekklézsia — vallda; templom — imárda;
preabyterium — népkorda; superintendentia— hit-
ügyelde; rector — intesz; curator — gondász;
protestáns — hitóvár (!); senior — óbbász (!);
presbyter — népkórász; superintendens — hitfel-
ügyelő; református — hitjavitoncz; cantor —
éneklész; togatus — hitmezér (!); orgona — ájt-
zora (!); orgonista — ájtzorász; empyria — ok-
tonda; empyricus — oktondász (?) stb. stb.

Elég ebből ennyi. Tessék választani! Fogadni
mernénk, hogy a nagy többség inkább a régi,
mint az uj szavak után fog nyúlni. Valóban saj-
náljuk az ily dolgokra pazarlóit fáradságot és jó-
akaratot.

** (Névmagyaritások.) Felsőbb engedély foly-
tán Gestenauer János dunántúli kir. ker. táblai
iktató „Ge$ztesi"-re, — Drznicsek Nándor, ugyan-
azon kir. ker. táblai irnok pedig „Déri"-re vál-
toztatták vezetékneveiket

** (Látnok-leány.) Hajdú Szoboszló mellett
egy koronkint delejes álomban szenvedő ifjú leány
nagy bámulat tárgya. Delej s álmában jövendöl-
get is, s bár iskolába sohasem járt, jóslatait dalla-
mos versekben szokta mondani. Egyébiránt ha
ébren van, semmit sem tud arról amit álmában
beszélt. A nép aztállitja, hogy tavasz óta az idő-
járás mindennap olyan volt, milyennek e beteg
leány előre megmondotta, s azért hisz szavainak.

** (Nevezetes rablás.) Zalavölgyéről oly rab-
lásról tudósítanak, mely azon a környéken a köz-
bátorságot nagyon szomorú színben tünteti elő. E
hó 11-ikén este az ungi pusztán két fegyveres
rabló egy kocsit letartóztatván, arra még másik
négy czinkostárssal együtt fölültek, 8 hajtottak
Eger falu felé. Itt egy pandúr-káplárral találkoz-
tak, aki pandúroknak vélvén őket, — mert olyan
ruhába voltak öltözve, — köszönve közeledett fe-
léjök, de ezek három lövéssel leteritették. Erre
a korcsmában időző három pandúr is kiugrott, s
eredménytelenül lövöldözött a rablók után, akik
a falu túlsó végén a falu népe előtt kényelmes ta-
nácsot tartva elhatározták, hogy Szabarba men-
nek át. Itt alkonyatkor Polgár János plébánost
rohanták meg, aki tusaközben közölök kettőt le
is teritett, de megkötözve, s kínozva 160 ftnyi
pénzét kiadni volt kénytelen. A rablók égő zsa-
rátnokot akartak hasára tenni, ha mindent elő
nem ad. Azután másfél órai motozás után 18 ezüst
evő-, és fi kávés-kanalat, 4 tallért, 16 ftot húsza-
sokban, egy arany órát s a templom pénztárából
30 ftot kikutatva, a közeli korcsmába mentek; itt,
lemosván magukról a vért, az erdő szélén eltűntek.
Hivatalos vizsgálatból kitűnt, hogy az egész rab-
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lás ideje alatt pandúrok is voltak a faluban, de
elrejtőzve, mocczanni sem mertek, s csak később
indultak nyomozásukra. Már ekkor Zalavárott is
tudták a történteket, s innét hasonlóképen elindult
egy pandúr-csapat. Amint az utón szemben talál-
koznak, mindegyik a keresett rablóknak vélte a
másikat, s egymásra kezdtek lövöldözni, mig a
tévedés kiderült.

*• (Rabló-gyilkosság.) A „M. S."-nak írják,,
hogy a M.-Szigetről Sugatagra vezető utón e hó
8-án borzasztó gyilkosságot követtek; el. Egy
munkás ember, midőn sóvizért hajtott volna, ko-
csijára egy csavargó fölkérezkedett, s a jószivü
kocsist megölte. Miután mindenéből kivetköztette,!
holttestét az ut melletti patakba veté, ez azonban
egy fűzfa-galyaiban fennakadt s igy reátaláltak.
A gyilkos a közeli korcsmába tért, s midőn itt a
meggyilkolt ruháival akart fizetni, büntette nyo-
mára akadtak s a hatóságnak átszolgáltatták.

** (Gyilkos gyermek,) Urkuton a Bakonyban
egy 14 éves fiút, 10 éves unokaöcscsével, a szülők
füvet szedni küldtek ki a mezőre. Itt azonban a
fiuk összevesztek, s az idősebb, a kisebbiket, ha-
ragjában a sarlóval megölte. Haza menet a vér-
foltokat ruháján besározta, de a szülők észrevet-
ték a vért s ro?zat gyanítva, amint a mezőre ki-
mentek, a kisebb fiút halva találták. Ez alatt
azonban a fiatal gyilkos nyom nélkül eltűnt.

** (Halálltélet.) A kecskeméti rögtönbiróság
Sebők, igazi nevén Sebestyén János rablót kötél
általi halálra ítélte, s ez ítéletet rajta e hó 11-én
délután végre is hajtották.

Nemzeti színház.
Péntek, jul 17. „Az ördög naplója." Vaude-

ville 3 felv. Irta Arago és Vermon, ford. Egressy
Szombat, jul. 18. „Alvajáró." Opera 3 felv

Bellimtől. Stéger vendégjátéka.
Vasárnap, jul. 19. ,,A haramiák." Szomorú

játék 5 felv. Irta Schiller.
Hétfő, jul. 20. „Rózsa és Rózsika." Vígjáték

4 felv. Irta Birchpfeifer Sarolta, ford. Fáncsi L
Kedd, jul. 21. „A Troubadour." Opera 3 felv

Verditől. Stéger föllépte.
Szerda, jul. 22. „Egy kis szívesség" és „Az

első beteg." Franczia vígjáték 1 felv.
Csütörtök, jul. 23. Wagner Richárd hangver

senye 2 szakaszban. A „jövő zenéjének" nagy mes
tere ritka műélvezetben részelteté zenekedvelő
közönségünket. Az eloldott darabok egész soro
zata mind az ő műveiből volt összeálliva, s e szé"

•észletek azon óhajtást keltették oennünk, vajha
•íagyszerü darabjaival, melyekkel színpadunkon
még eddig nem találkozánk, egészben is megis-
merkedni alkalmunk lehetne.

Budai népszínház.
Jul. 17. „A falusi lakadalom." Népszínmű

felv. Irta Jakab István.
Jul. 18. „III. Richárd király." Tragoedia 5

íelv. Irta Shakespeare. Hosszú távollét után Mol-
nár ez estén lépett újra fel, a közönség üdvözlő
tapsai között. Richárdjában találtunk néhány si-
került jelenetet, az egész előadás azonban ke-
i'esbbé volt kielégítő; a mellék szerepek hiányo-
ian voltak betöltve. A kisebb erőt csupán nagyobb
szorgalom pótalhatná némileg. Véleményünk sze-
rjnt egy Shakespearei darab szinrehozatala meg-
érdemelne annyi előkészületet, mint legalább is
Dunanan.

Jul. 19. „Tiz leány és egy férj sem." Vig
operetté 1 felv. Zenéjét irta Souppé.

Jul. 20. „Egy zsidó család." Szinmü 4 sza-
kaszban, irta Miron.

Jul. 21. „Tizleány és egy férj sem." Vig ope-
retté 1 felv. Előtte : „A dajka."

Jul. 22. „Lavater." Színjáték 2 felv. Dumanoir
után Csepreghy.

Jul. 23. „Dunanan apó és fia utazása."

Szerkesztői mondanivaló,
6668. Várgede. K. R. Semmi hiba nem történt; mi

tartozunk köszönettel. Bár mielőbb elkészülhetne a kép.
6669. Bécs. D. I. A lapot a kijelölt czim alatt elküld-

tük. Régen megteszszük, ha tudjuk a dolgok állását. Az
egyik czikk a közelebbi számban.

6S70. Vízakna. Vettük a derék öreg ur arczképét,
s szívesen nyitunk az ismertetésnek tért lapjainkban. Azon
véleményben vagyunk, hogy nagyon megérdemli, s hogy
olvasóink is szivesen veendik az ily közleményeket.

6671. Z.-Egersze^. H. J. Közléseit szivesen veszszük
6672. Akna-Sunataií. S. A. A keresett ur ugyan nincs

szerkesztő hivatalunkban, azonban a levelet kézbesítettük.
6673. Lippa. Dr. Sz. Vettük s az isméti találkozásnak

igen örvendünk.
6674. Kaposvár. Laptartó. A kisorsolási jegyzék ez

egyszer tévedésből maradt ki; de a mulasztás már ki van
pótolva.

6675. N.-Enyed. Sz. K. Jövő hónapban megindítjuk
A képek lassan készülnek; ez az oka, hogy eddig késtünk
Csak kérjük a még hátralevő rés?.t. Báthory Zs. egykori
arczképét szivesen veszszük.

6676. Debreczen. P. N. S. A könyvet még nem kap
tuk. Várjuk — és figyelemmel fogjuk olvasni. Örvendünk
hogy e téren találkozunk önnel.

6677. A mig . . . Bojtár vagyok stb. Könnyű zen-
gedezés, de nem költői nyelv s nem költészet.

6678. Ig!ó. P. L. Közbejött akadályok miatt a várt
válasz és küldemény csak a jövő hó elején indulhat el in-
nen. A mi azonban nem baj.

I87.sz.f.
SAKKJÁTÉK.

-WillmersRudolftól(Bécsben).
Sötét.

Y/////////.

b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 182-dik számú feladvány megfejtése.
(Szerző megfejtése szerint.)

Világos. Sötét.
1. V e 5 - e 7 K d S — d 4
2. e 4 — e 5 K d 4 — d 5 :
3. V e 7 - d 6 t mat.

(E feladvány H d 5 — c 7 első lépéssel is megfejt-
hető; de ezen egy Világos gyalognak o 7-re állításával
könnyen segíthetni.)

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Nagy-Kikindán ,-WolsingerIzidor. — Rima-Szombaton:
Róth Kálmán. — Debrecenben : Zagyva Imre. — Vdczon :
Niczky Pál. — Tdlyán : Nagy Lajos. — Fehö-Penczen:
Endródy Géza. — Pesten : Cselkó György. — Bajmakon:
Weisz Fülöp. — Kun-Sz.-Miklóson : Bankos Károly. —
Egerben : Tilkovszky F. — Szili-Sárkányon : Högyészi
Pál.

Rövid értesítés. B.-Füred: F. J. A szives meghí-
vásért köszönetünket küldjük viszonzásul, annak elfoga-
dását talán más időkre tartva fenn. A megfejtést illetőleg
az igaz utón van ön; a képzelt ellenhuzás az egyik fő-y
s talán a legszebb változat.

Holdnegyed : © Teli hold 30-án, 2 óra 49 perez este.

TARTALOM.
Beély Fidél (arczkép). Chernél Kálmán. — Nyárban.

Csizi János. — A csonka kar (vége). Bocskay Papp L. —
Az alvás és álmodás. — A madár és fészke (5 ábrával). —
Utazás az északi Jeges-tengeren (képpel). — A tengeri
fürdés és halászat. Dr. Oroszhegyi Józsa. — Egyveleg. —
Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés.
— Közintézetek, egyletek.— Balesetek, elemi csapások.—
Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház.
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

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

Félévre

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiado-liivatala
t 4 i k ám)(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám)

Heckenast Gautáv. - Nyomtatja L.nderer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Teljes száma példányokkal még folyvást szolgálhatunk.

Vasárnapi Újság* Politikai Újdonságok
előfizetési föltételei.

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

Félévre (július-december) 5 forint. | Negyedévre (július—augusztus—sept.) . 1 ft. 50 kr.

Csupán Vasárnapi Újság : Csupán Politikai Újdonságok :
3 forint. Félévre (július-december) 3 forint.

Tizedik évi folyam.31-ik szám.

Pest, augusztus 2-án 1863

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k 1 8 O 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi Újság és^Poliíikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december) 10 ft. : Fél e'vre (július-december) 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsag : j < supau Politikai Újdonságok :

Egész évre (január —december) 6 ft.
Fél évre (július—december) 8 ft.

Egész évre (január— december) 6 ft.
Fél évre (július-december) 8 ft.

H r a b o v s z k y J á n o s.
(1799—1863.)

Lapunk múlt számában a kath. egyház | védi oklevelének
egy érdemdús tagjának ismertettük életét s múlva Kőszegre, i
panaszoltuk el halálát: most a prot. egyház
egy hü fiának képe van előttünk, ki, mig
élt, a vallási érdekeknek szentelte idejének
legszebb részét, s midőn meghalt£a veszte-
ség fájdalmas érzetét hagyta hátra hitsorso-
sainak táborában.

Hrabovai Hrabovszky János — a kiről
szólni akarunk — egyike volt a
legjelesebb ügyvédeknek hazánk
dunántúli részében, de nem ezen
tulajdonsága, nem e téren felmu-
tatott sikerdus munkássága tette
nevét a későbbi idők emlékezetére
méltóvá, hanem a prot. egyház
közügyeiben tanusitott lankadat-
lan buzgalma, s azon cat i szigo-
ruságu, ős egyszerüségü magán
jellem, melyet életében annyival
inkább tiszteltek nagyszámú is-
merősei, minél ritkább napjaink-
ban a hajthatlan, következetes,
erős akarat; s minél gyakrabban
találkozunk az életben erély hiá-
nyával, könnyű alkalmazkodás-
sal uj és idegen viszonyokhoz, s
nem ritkán valódi lelki fásultság-
gal is, melyre nem ritkán a „mi-
veltség" bélyegét látjuk reá sütve.

Elmondjuk röviden a derék
honpolgár életének főbb adatait,
s meghozzuk tiszteletünk adóját
az elhunyt érdemeinek.

Hrabovszky János a vasme-
gyei szép Kemenesalján született
1799 aug. 21-kén Kis-Somlyón,
hol atyja (György) nagy mivelt-
ségü lelkész, később esperes volt.
Iskolai pályáját, a szülői karok
ótalma alól kiszabadulván, a sop-
roni ev. lyceumban s a győri
kath. jogakademián végezte. Miu-
tán Győrött a jogászi szigorlaton diadallal
keresztül vergődött, az akkori szokás szerint,
először is vidéki ügyvédnél keresett alkal-
mazást, s Ozorára, herczeg Eszterházy ura-
dalmi ügyészéhez ment joggyakorlatra, hol
nemesak szorosan jogi, hanem egyéb ura-
dalmi és gazdasági ügyek is bízattak reá.
Gyakorlatának teljes bevégzése után, ügy-

H R A B O V S Z K Y J Á N O S .

Vizeki Tallián s egyéb nevezetes családo-
kat hívhatjuk fel, kik benne tökéletesen
megbíztak; s az iránta tanusitott bizalom
jelei, kiterjedt ügyvédi munkásságának bi-
zonyítványai a dunántúli egyes megyék s a
kerületi tábla levéltáraiban nagy számmal
találhatók fel. Ezek mellett Kőszeg városa
volt figyelmének, előszeretetének egyik fő-

tárgya. A kőszegi község első polgárát tisz-
telte benne, s hálásan emlékezik egykori
tiszteletbeli tanácsnokára s valódi jóltevő-
jére. Itt Hrabovszky a legnépszerűbb ember
volt; az értelmiség kereste társaságát, ba-
rátságát, pártfogását; a szegényeket felke-
reste ö maga kunyhóikban, s gyermekeiket
gyakran látta el iskolapénzzel, könyvekkel,
ruházattal, vagy a hol ezt nem tehette, más

tehetősbeket serkentett a szüköl-
ködök gyámolitására.

Azonban sokoldalú munkás-
ságának tetőpontját képezi az, a
mit egyháza irányában tett Hogy
mily hű őre volt Hrabovszky J. a
prot. autonómiának a válságos
időkben, mily fáradhatlan ügyvi-
vője aprót, érdekeknek, s mily lel-
kes pártfogója a prot. egyházak,
iskolák és jótékony intézeteknek,
az a dunántúli evang. egyházke-
rület minden tagjának még friss
emlékezetében van. A vasmegyei
esperességneK 20, a kőszegi egy-
házközségnek 10 éven át volt
felügyelője; a superintendentiális
gyűlésekben, hol nem egyszer az
elnökséget is lelkesen vitte, tudo-
mányával, erélyével és tapinta-
tával csaknem kipótolhatlan he-
lyet foglalt el, sőt a hazai evang.
egyetemes gyűlés is sinyleni
fogja kimultát, mert oda is gyak-
ran ki volt küldve, hol a dunán-
túli 150 gyülekezetet mindenkor
méltóan képviselte. — Áldozat-
készsége az egyházi téren kifogy -
hatlan volt. Kitűnt ez különösen
a soproni főiskola átalakítása, az
ottani tanitó-képezde felállítása 8
a tápda fenntartása ügyében.
Nemcsak a hazai egyházi gyűlé-
seket látogatta meg rendesen és

mindig a maga költségén, hanem 1858-ban
Lipcsébe, a Gusztáv Adolf-egylet központi
gyűlésére is utazott, s azóta ez egylet itteni
meghonosítása ügyében fáradhatlanul mű-
ködött, gyűjtött, áldozott. Végre a kőszegi
papok és tanítók özvegyei s árvái segélyezé-
sére fordítandó gyám-alapot kezdé megalapí-
tani, mely az ő adakozásával indult meg, s

HETI NAPTÁR.
H ó - K a t h o l i k n s é s P r o t e s t á n s G ö r ö g - o r o s z I z r a e l i t á k 1 N a p - H o 1 d -

és hetinap naptar naptar naptara | kel | Jelel nyűg. kel | delel | nyűg.

J ú l i u s — A u g u s z t u s J ú l i u s (ó) A b R o s c h . 0. p. m. p. ó. p, ó. p. 0. p. 0. p.
26 Vasár D 9 Anna D 8 Anna 14 F 8 Czirjék lOBöjtTem 4 31 6 14 7 41 3 52 8 19 * •
27ÍHétfő Pentele, Gunda Pentele 15 Athinoz 11 (elég. 4 32 6 14 7 40] 4 06 9 21 0 45
28ÍKedd Incze pápa Beatrix 16 Marina 12 4 34 6 13 7 38! 5 52 10 24 1 48
29 Szerda Pantaleo, Flóra Mártha 17 Jáczint la 4 35 6 12 7 37 6 36 11 25 3 [ \
30! Csőt. Abdon, Senen v. Judit 18 Sisoas 14 4 36 6 10 7 36' 7 ! 14 • * 4 21
311 Péntek Loyalai Ignácz Ernest, Ilon 19 Makrin 15 Kis öröm. 4 37 6 7 7; 35 7 47 0 4 S 43

llSzomb. Vasassz. Péter Gertrud 20 Ilyés 16 45 Sabb. 4 38 6 4 7lS3l 8'16| 1 20 7 4

védi oklevelének birtokában egy pár év
múlva Kőszegre, a dunántúli kerületi tábla
székhelyére ment, hol állandóan megtele-
pedett.

Idő folytán a legkeresettebb s legtisz-
teltebb ügyvédek egyikévé lön az egész du-
nántúli vidéken. Bizonyságul a Batthyány,
Cziráky, Zichy, Viczay, Elcz, Somogyi s
más grófi házakat, a Szentgyörgyi Horváth,


