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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.
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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.

NAPTÁR.^)
Katholikns és Protestáns

naptár

2 0 ! Vasár
27! Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30! Csőt.
31 Péntek

11 Szomb.

Július—Augusztus
D 9 Anna
Pentele, Gunda
Incze pápa
Pantaleo, Flóra
Abdon, Senen v.
Loyalai Ignácz
Vasas sz. Péter

D 8 Anna
Pentele
Beatrix
Mártha
Judit
Ernest, Ilon
Gertrud

Július (ó)
14 F 8 Czirjék
15 Athinoz
16 M.irina
17 Jáczint
18 Sisoas
19 Makrin
20 Ilyés

Ab Rosch
lOBöjtTem
11 (elég.
12
ia
14
15 Kis öröm.
16 45 Sabb.

P
31
32
34
35
36
37
38 i

7 36
7; 35
7!33l 8 16

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 6 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-

birtokában egy pár év
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,

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-
ködők 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, erély ével 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
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melyet a boldogultnak még életében — min-
den ellenzése daczára is, „Hrabovszky-ala-
pitvány"-nak nevezték el.

Mint magán ember, valódi példányképe
volt az öszhangzatosjól elrendezett életnek.
Benne az egyéni szabadság és férfias függet-
lenség eszméjének megtestülése volt látható.
Teljes életében mértékletesen s még kedve-
zőbb sorsában is ugyszólva szegény-diákosan
élt; a munka-szünidöt is komoly társalgásra
s okos eszmecserére használta fel; de azért
magán körökben férfias komolyságát gyak-
ran váltotta fel szivélyesség s élezés vi-
dorság. Nem szolgált hiu önérdeknek és
pénzvágynak; de a mit becsületes utón
szerzett, azt gyakran teli marokkal oszto-
gatta majd gyermekei neveltetésére, majd
szegények fölsegélé-sére, majd közczélokra
— mert ha a haza, vagy az egyház oltárára
kellett áldozatot lerakni, az ö neve mindig
az elsők sorában jelent meg. Arczképének
férfias vonásai csak fennebbi jellemrajzunk
bővebb magyarázói.

A derék férfiú f. évi február 22-én, éle-
tének 64-ik évében végezte be áldásos éle-
tét. Tudósitónk szavai szerint, oly halotti
kíséretet, mint a Hrabovszky Jánosé e na-
pon volt, Kőszeg városa sohasem látott. Je-
len voltak a résztvevők sorában a k. kerületi
tábla, Vas- és Sopronmegye főurai és tiszt-
viselői, Kőszeg minden rendű lakosai, de
leginkább kitűnt a végetlen néptömegben a
diszruhában megjelent 15 gyászoló lelkész,
a felső-lövői tanári kar 3 tagja, a soproni
főiskola tanári kara, csaknem teljes szám-
mal, s ott gyászolt a sir felett a dunántúli
evang. egyházkerület jelenlegi főfelügye-
lője is.

A hazai prot. egyház, egy erős oszlopát
vesztette el benne, a mely veszteség fájdal-
mát a sirja felett szónoklott két lelkész, a
lelkes kőszegi pap : Schneller Vilmos, és a
felsővasi esperes az egybegyült hiveknek
meghatóan tolmácsolták.

A sárospataki kollégiumban.
(1862. július 12.)

Édes gondos anyám, nevelőm, gyámolom;
Az Isten áldása legyen falaidon.
Be nagy az örömem, mintha gyermek volnék —
Hogy újra láthatnom engedett a jó ég!
Eveket feledek szomorú éltemből,
S ott kezdem, a mikor letéptek kebledről;
Mikor elszakadtam, mint levél a fától,
S elfujt a sors szele messze innen, távol!

Régen láttalak már; azóta tartottad
Arany,—vagy mondhatom — gyémánt-lakodalmad;
Mert három századot néztél immár végig . . .
Három század alatt sok jó, rósz történik!
S most még erősebb vagy, mint valaha voltál,
Ugy tűnsz föl előttem, mint egy régi oltár.
Melyen ujabb-ujabb lángok gyulnak egyre,
Meleget, világot szórván nemzetemre . . .

Régen láttalak már, az idő azóta
A pályatársakat szinte széjjelszórta.
Némelyik már czélnál . . . legtöbb most is fárad,
Hogy elérje azt a tündéri légvárat,
Mit rak a képzelet — a szép ifjú korban —
Azután a férfi megleli bús romban;
De, hiszen most nekem mi gondom van arra?!
Legyen lelkem emlék-kincsekkel tölt kamra!

Gyermekeket látok, inakká nőve;
Ki akkor ifjú volt. . . férfi lett belőle,
S egy-egy ismerős arcz, ha élőmbe téved;
Leszámítok róla hosszú öt, hat évet;
Akkor ismerem meg, hogy ez is barátom,
S karom önkéntelen ölelésre tárom,
Ezer kérdés siet ajkamra s ajkára . . .
Egymás feleletét lesve, be se várva.

A boldog fészekből kizavart az élet,
Most már vivunk küzdünk, él ki hogyan élhet!
És bár legy.en egünk borús, avagy tiszta,
A multat sajnáljuk, sohajtozzuk vissza.

És fáj a sziv érte, mégis édes érzet
Visszagondolni rád kedves diák-élet!
S melyben drága évek teltek égve, fázva,
Újra látni téged tudományok háza!

Te harczedzett bástya, te tisztes vén szikla!
Mindig zöld körüled az életkedv bokra.
Olyan öreg vagy már, mégis az öledbe
Vidámság ifjúság van letelepedve,
S hiában jő az ősz, tél hiában havaz,
Lakóid lelkében virágzik a tavasz,
Nem sokat törődvén csenddel, zivatarral,
Kiárad a kedély, fel-felcsattan a dal.

És nekem e dalon oly édes élvezet
Most, mint egy csolnakot, ringatni lelkemet,
Ringatózni rajta, merre egykor jártam;
Mikor még az élet meg nem tépte szárnyam.
Mikor a legelső kis levélkét vettem,
S csillagos mennyország nyílott meg fölöttem . . .
Midőn szent titkom a fiuk közé került . . .
Mind látom a dalban; s mind olyan gyönyörű !

Majd képzeletemben előjőnek sorba
Azok is, a kik már leszálltak a porba.
Vezetnek lépteim ki a temetőbe . . .
Itt, két-három uj sir, a többi benőve;
Nézem : a sirokon mit szólnak a kövek ?
Állok, gondolkozom, szememben köny remeg...
S mint a holló-sereg által meglepett fa,
Búval, gyászeszmékkel ugy meg vagyok rakva.

Szeretném, ha többé sose lenne kedvem,
Úgyis kevés okom van rá életemben,
A mióta innen elköltözni kellé
Legtöbbször állottam a balsorssal szembe . . .
De ha végignézek ez ifjú arezokon,
Mennyi jó kedv rajtok, mily kevés aggalom —
S rákezdik dalomat; újra köztök állok,
S zeng : „Tavasz tájban, ha nyílnak a virágok."'

Édes gondos anyám, nevelőm, gyámolom,
Az Isten áldása legyen falaidon;
Csakhogy újra látnom engedett a jó ég,
Szárnyad alatt most is oly örömest volnék!
De már az én hajóm tengeren jár régen,
S mikor fog pihenni az óhajtott révben?
Nem tudom : de legyek egykor bármily boldog,
Rólad a legszentebb kegyelettel szólok !

Soós Miklós.

Az alvás és álmodás.
(Folytatás.)

2. Elalvás és ébredés.

Az alvás tehát az agyvelö nyugvása, de
nem rögtöni megbénítása. Hogy erről meg-
győződjünk, csak azon különbségre kell
ügyelnünk, mely a nyugvó és megbénitott
tag közt tapasztalható, és mely különbség
azon embereken látható, kiknek arcza egyik
oldalon szélhüdésben szenved. Az egészsé-
ges oldal, még midőn nyugszik is, oly vilá-
gosan különbözik a másiktól, hogy azon el-
ferdült állás, mely az ily fél oldalon szélhü-
dött egyéneket jellemzi és őket oly borzasz-
tókká teszi, innen származik.

Az alvó, noha az agyvelö nyugvásánál
fogva az akaratot nélkülözi, hogy izmait
mozgathassa, bir mégis mindig az izmok bi-
zonyos feszültségével, jeléül annak, hogy az
agyvelö ereje nyugszik ugyan, de azért ak-
korra sem tűnt el végképen; mig ellenben az
agyvelő valóságos tétlenné váltakor e fe-
szültség elenyészik, mint azt' a holttestek
sajátságos alakja eléggé mutatja.

Azon mód is, mikép az alvás jö és eltű-
nik, s az elalvás és fölébredés közben a külső
nyugalom és belső izgultság közti középál-
lapot uralkodik, mely álmodásban nyilatko-
zik, tanúbizonysága annak, hogy az agyvelö
nyugalma más valami, mint tevékenységé-
nek, habár csak ideiglenes, de teljes félbe-
szakitása. Az alvás csak lassankint jő, a szél-
hüdés mindig rögtön, noha olykor előjelei
mutatkoznak, midőn egyes tagok jelentékte-
len szélhüdése a nagyobb bajt megelőzi.

Ha tehát a költők az álmot a halál test-
vérének nevezik, arra azt kell mondanunk,
hogy a két testvér nem hasonlit egymáshoz.

Az első, mi elalváskor eltűnik, az az élénk
öntudat, és a környezet tudata. Kinek szo-
kása elalvás előtt olvasni, bizonyosan már
nem egyszer meglepetve tapasztalta, hogy oly
állapotban volt, midőn az előtte levő irást
olvasta ugyan, hanem az olvasottat nem ér-
tette.

Nemsokára ezután azon pillanat követ-
kezik, midőn egészen más szavakat olva-
sunk, mint a melyek előttünk állnak; ez
azon pillanat, midőn a szem elhomályosul,
de a betűk eddigi benyomása által annyira
föl van izgatva, hogy ennek folytán oly be-
tűket és szavakat veszünk észre, melyek va-
lóban nem léteznek. Ez állapotban a kéz
még képes a könyvet tartani; de ez nem
származik a kéz izmainak öntudatos és ön-
kéntes erélyétől, hanem azon körülmény-
től, hogy elalvás közben átalában félig zárva
tartjuk kezünket s alvás közben is csak uj
benyomás folytán nyújtjuk ki egészen, vala-
mint átalában azon izmok, melyek a test
tagjait kinyújtják, elalváskor leghamarabb
ellankadtak. Ebből ered, hogy kinyujtózta-
tott testtel nehezebben alszunk el; és köny-
nyebben engedjük át magunkat a szender-
nek, ha a tagokat kissé összehúzzuk, térdein-
ket meghajtjuk, hátunkat meggörbítjük,
könyökünket összehúzzuk és nyakunkat is
kissé előrebocsátjuk. Ha ily félszenderböl
erőszakosan fölébresztetünk, erősen nyújtóz-
kodunk.

Ez azon nyújtózkodás, melyről a nép
azt mondja, hogy az ember általa az ál-
mosságot elűzi.

A félszender állapotában a szempillák
lecsukódnak, a szemek kissé fölfelé fordulnak,
mely helyzetöket azonban mély alvás köz-
ben megváltoztatják. Ki ily pillanatban még
képes magára ügyelni — mi, közbevetőleg
legyen mondva, nagyon nehéz föladat, anél-
kül, hogy fölébredjünk — az észreveszi,
hogy hallása még tökéletesen ébren van.
Halljuk a beszélgetést, de nem értjük töké-
letesen ; néha kísérletet is teszünk, hogy fe-
leljünk, de érhetetlenek leszünk, vagy sza-
vunk elvesztette hangzatosságát. Gyakran
beszélés közben észreveszszük, hogy egészen
mást mondunk, mint amit mondani akar-
tunk, és még gyakrabban a szó közepén elal-
szunk, s ekkor egyszersmind erősebben lé-
lekzünk ki, mint közönségesen.

Minthogy a test, névszerint a mellkosár,
kileheléskor összeesik, belégzéskor pedig
kinyujtózik és kiterjed : igen természetes,
hogy ennek az elalvásra és ébredésre is van
befolyása. Ha azon pillanatot, midőn a va-
lódi alvás bekövetkezik, átalában meg lehet
jelölni, akkor az bizonyosan a legerősebb
kilehelés pillanata; ha pedig az ébredést
észrevehetni,kénytelenek vagyunk elismerni,
hogy belehelés közben ébredünk föl. Ennek
oka nem csupán abban keresendő, hogy a
kissé görnyedt testtartás átalában legked-
vezőbb arra, hogy elaludjunk, hanem való-
színűleg azon körülmény is, hogy az agyvelő
kileheléskor emelkedik, belégzéskor pedig
alábbszáll.

Minthogy pedig az agyvelö emelkedése
által a koponya tetejére nyomást gyako-
rol, kileheléskor pedig e nyomás szűnik, a
különben észrevehetlen nyomás ingere is
közreműködik, hogy kileheléskor az agy-
velö tevékenysége csökkenjen, mint az min-
den erősebb nyomásnál tapasztalható, va-
lamint annak ellenkezője belélekzéskor az
ébredést elömozditja.

3. Az álmok.

Legjobb bizonysága annak, hogy az
agyvelö működése alvás közben egészen
meg nem szűnik, az álmodás. Szóljunk tehát
erről is valamit.
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Nevezetes, hogy vannak emberek, kik
sokkal többet adnak az álmokra, mint a
valóra. Hogy ez oktalanság és babona, nem
kell hosszasan bizonyitgatnunk. Mindazon
mesék, melyeket sejtelmekről, álmokról, jö-
vendölésekről s más hasonló csodákról hal-
lunk, az emberi lélek tévedései, vagyis he-
lyesebben szólva, azok az önámitás és va-
lóságos csalás körébe tartoznak. A tudo-
mány ezt eléggé bizonyítja.

A tudományok körében ezerféle talál-
mány jött létre kisérlet, észlelés és gondol-
kodás folytán; de az álmok, szellem-idézés,
sejtelem stb. egyetlen egy ily felfödözést
sem birt létesiteni. A középkorban komolyan
azt hitték, hogy az álmok az isteni kijelen-
tés egy nemét képezik, melyek a lélek előtt
nyilatkoznak, midőn alvás közben az érzéki
világtól elvonult. És mégis egyetlen egy
kecses vagy istentelen szellemlátó sem tudta,
hogy Amerika létezik, mielőtt Columbus
felfedezte volna. Egyetlen jós sem akadt azok
közt, kik álliták, hogy a jövőt ismerik,
egyetlenegy sem akadt, ki Kopernik nagy
felfedezését sejtette volna, mig e nagy szel-
lem a naprendszerre vonatkozó eszméit a
világgal nem közlötte. Azon ezer meg ezer
igazságról, melyeket a tudomány nagy fá-
radsággal kifürkészett, azok az álomma-
gyarázó jósok, a szellemtől — akár angyal-
tól, akár ördögtől — megszállott emberek
semmit sem tudtak.

Eszerint azon tudatlanság, mely szerint
némelyek az álmoknak fontosságot tulajdo-
nítanak, nem szorul komoly czáfolatra. En-
nélfogva nem is az álmok lesznek rövid
szemlénk tárgyai, hanem maga az álmodás,
vagyis az agyvelönek azon állapota, mely-
ben akkor is munkás, midőn a külső érzékek
alvás közben mintegy bezárkóznak.

Csak ez értelemben mondjuk, hogy az
álmodás tüneménye fontossággal bir.

Mit az álomképek eredetéről tudunk, az
körülbelől következő : Midőn egészen al-
szunk, nem álmodunk; csupán akkor jőnek
rendesen elő álomképek, midőn a teljes alvást
valamely belső vagy külső okok megzavar-
ják. A belső okok onnan származnak, hogy
a tenyészélet egész gépezete : a vérkeringés,
lélekzés, emésztés stb. alvás közben is foly-
tonosan működik. Ha e működés fölakadás
nélkül történik, akkor, valamint ébrenlétünk-
ben, ugy alváskor is nem ingerli az agyve-
löt működésre. Ellenben ha valamely körül-
mény fölakadást idéz elö, péld. ha a vérke-
ringést szeszes italok gyorsítják, vagy ké-
nyelmetlen fekvés a lélekzést akadályozza,
vagy pedig valamely nehéz étel az emész-
tést hátráltatja : akkor, ha ébren vagyunk,
a roszullét tudata jö elő az agyvelőben, s az
erről való gondolkodás megtanítja a szenve-
dőt, e roszullét okát fölfedezni. Ha pedig
alszunk, az agyvelönek roszullét által elő-
idézett érintése bizonyos izgalmat szül; és
ha ez izgalom nem elég erős arra, hogy
fölébredvén, képesek leszünk a roszullét
okáról gondolkozni : akkor az agyvelö iz-
galma az érzéki idegek izgalmát eszközöl-
vén, oly érzéki tüneményeket nyerünk, mi-
lyenek ébren létünkben szoktak előttünk
megjelenni.

Ha p. az agyvelő a szemideget izgatja,
zárt szemmel különféle tárgyakat látunk,
mivel ez ideg ingerlése mindig csak fénytü-
neményeket idézhet elő. Ha pedig az agyvelö
a fülideget ingerli, ez a hallás benyomását
okozza, mivel a benyomás kizárólagos tevé-
kenysége ez idegnek. Minthogy pedig nem a
külvilág okozza valódi történetek által ez
ingert:innen van, hogy oly dolgokat vélünk
látni és hallani, melyek csak' mint emlékek,
ábrándok vagy remények léteztek az agyve-
l b , anélkül, hogy ekkor az agyvelö elég

itélőtehetséggel birná e tüneményeket egy-
szerűen rendezni.

Ez az álmodás állapota, melyben a leg-
bohóbb és legzavartabb dolgokat veszszük
észre, a mint azok keresztül-kasul levonulnak
anélkül, hogy azok valótlanságáról tudat-
tal bimank. (V^ge következik.)

A bécsi cs. kir. arzenál.
(Képpel és terrrajzzal.)

Ha az utazó Bécsben a győri vaspálya indó-
háza felé siet, balkézre egy imposant épülethal-
mazt fog megpillantani, mely gyárbabylon, a hir-
nevee bécsi arzenál.

Miután az 1848. évi októberi napok árjai a
régi belvárosi hadszertárt Bécsben oly keményen
érintették volna, az illető körökben elhatározták,
azt czélszerübb és némileg biztosabb helyre át-
tenni.

Nemsokára egy nagyszerű szárazföldi vagy
tüzér-arzenál tervezete lőn magas helyen be-
nyújtva.

EszerL t az uj telepzet a déli vaspálya szom-
szédságában homlokkal a Belvedere, illetőleg a
város felé leendett volna felépitendő, magában
foglalván nemcsak a régi tüzér-hadszertár műhe-
lyeit, raktárait és régiségtárát, hanem az apró-
fegyvergyárt s a löveg-öntödét is.

Alapköve az uj arzenálnak még 1849-ben
tétetett le, mig a beszentelés 1855-ig húzódott el.

Ali ez egész telepze 33 önálló épületből,
melyhez a múlt évben az uj huzagmetszde (Rohr-
zugwerk) alakjában egy 34-ik járult.

Administrationalis tekintetben az arzenál
három önálló szertüzérségi parancsnokságra osz-
lik, úgymint az 1-ső, 16-dik és 17-dik számura,
mely három parancsnokság, az alaprajzban 1-el
jegyzett épületben székelő, úgynevezett cs. kir.
arzenál-igazgatóság, hatósága alatt áll.

Emiitett imposant épületben azonkívül a két
elsőbb szertüzérségi parancsnokság parancsnoki
és segédtiszti, s egyéb központi irodái, valamint
a könyvtár és tanácskozó-terem van elhelyezve,
egyúttal az arzenál-igazgatói hivatalt viselő tá-
bornok (jelenleg báró Stein) s egyéb törzs- és
segédtisztnek lakásául szolgálván.

Az alaprajzban 2 és 17-el jelzett s a belve-
deri városvonallal szemközt fekvő, valamint a 4
és 6-al körülirott s a győri vaspályával párhuza-
mos irányban terülő négy raktár pinczeürege,
földszinti tractusa s első emelete, a lövegtal-
pak, targonczák s egyéb tüzérészeti szükségle-
tek gyártására szolgáló fanemekkel van meg-
rakva, mig a második emelet lőszerládák elhelye-
zésére szolgál.

E négy raktárban — valamint a még később
nevezendőkben, az egyik tractusból a másikba
szállítás, különös gépek és készületek áltak esz-
közöltetik.

A 3, 5, 7 és 12-vel jelzett 3 emeletes lakta-
nyákban az ezen parancsnoksághoz tartozó dol-
gozó legénység s a gyártást vezénylő tiszti és
hivatalnoki személyzet egy részének lakása, vala-
mint kisebb műhelyek, raktárak, irodák s istállók
vannak elhelyezve.

Olcsó ételek s italok az első és két utolsó
laktanya vendéglőseinél, jó minőségben szolgál-
tatnak a legénységnek és munkásoknak.

A 8, 11 és 13-al jelzett raktárak négy trac-
tusában lővegtalpak és targonczák és a lövegek
szolgálatához szükséges mindennemű készletek s
eszközök vannak deponálva, mig az azok előtt
fekvő gerendázatokon egy egész falka vas- és
bronz-lövegcső fekszik.

A 15-el jelzett raktár pinczeürege teljesen
meg van tömve ónnal, horganynyal, ólommal a a
lövegvasalathoz szükséges szabályzatszerü vas-
nemek- 8 aczélárukkal. A földszint felső ágában
az átvételi helyiség van, hol a szállítók gyártmá-
nyai s anyagai, állandó szak-bizottmány által
megvizsgáltatnak.

A raktár egyéb tractusaiban az egész arze-
nál számára szükséges szerszámok és géprészek
vannak deponálva.

A 20-ik számú gyári épületben a lövegek
vasalata kovácsoltatik ki, részint gőzkalapácsok
alatt, részint szabad kézzel.

Ez épületnek a 23-ik felé néző szárnyában,
eszmedus gépezetek által, a lövegvasalati alkat-
részek kifurása, sajtolása és gyalulása annyira
halad, hogy a kézmives reszelőjének nem sok do-
log marad hátra.

A 23-ik épületnek a 20-ik feléi szárnyában,
részint kisebb lövegek vasaltatnak meg, részint a
tüzérészeti gépek és lövegeszközök vasrészei ko4--
vácsoltatnak ki. Egy alsóbb műteremben e vas-
munkák gépek áltai kidolgoztatnak, vagy kézi-1-
munkások által kireszeltetnek.

Egy különös műhelyben a tüzérség mecha-
nikai szükségletei, illetőleg az emelzők, quadran-
tok, lőanyag-minőségitők stb. készíttetnek szigorú1*
felügyelet alatt.

Ez épületnek alsó végében a mázolok mű-
helye van, az első emeletet a szíjgyártók foglal-
ván el.

A 24-el jelzett terjedelmes gyárban asztalom,
bognár-s esztergályos-munkák, gyalu- és vésőgé-
pek, körfűrészek, gépesztergák stb. által eszkö-
zöltetnek.

21 A kovácsmunkák kiigazítási mühelye;—25
és 26 kézi faraktár; — 29 és 30-ban a cseh- és
morvaországi vasöntödékből bekerülő vaslöveté-
kek vizsgáltatnak meg, minőségük és méreteikre
nézve. .

A 16-dik számú cs. kir. szertüzérségi pa-
rancsnoksághoz tartozik a 14, 18 és 19-el jelzett
épület.

A 14-ik számú épületben az apró-fegyver-
gyártásnál alkalmazott legénység van elhelyezve.

A 18-al jelzett épület, történeti ereklyékkel
gazdag múzeum.

Élőtornáczának balkézen fekvő részén, egy
terembe lépünk, melyben látható :

BouillonGottfried kalapja; — KaraMustapha
nyeregszerszáma; — a Zách ezred azon zászlaja,
melyet Károly főherczeg Aspern vérmezején el-
foglalt;—Radetzky tábornagyi botja, diszöltözete
s azon kardja, melyet 1848—1849-ben viselt; —
Gusztáv Adolf gallérja, melyen a golyófurta lyuk
feltünőleg látható. A vértezetek közt figyelmet
érdemelnek : A Benvenuto Cellini által (1595.)
Rudolf császár számára készített mestermű, to-
vábbá Castriota György, II . Lajos és Rákóczy
Ferencz mellvasai s a honalapító Árpád pánczél-
inge. (!)

A múzeum nyugati tornáczában, illetőleg a
vasút felöli szárnyban, fekszik felhalmozva azon
roppant vasláncz, melylyel a török, Bécs második
ostrománál a Dunát elzárni akarta.

Az aprófegyvergyár előtt a múzeum déli
homloksorával szemközt, több lövegtrophaeumközt
azon ezerfontos mozsár is látható, melyből egy —
tüzérészetileg nem igen hihető — hagyomány sze-
rint, a pogány tar az iszonyú láncztömeget, a szé-
les folyón átvetni törekedett.

Van azonkívül e múzeumban a török világ-
ból több lófark, a napóleoni harczokból néhány
franczia sas s a legutolsó szabadságharczokbóL
számos háromszinü, az Istenanyja képével diszitett
véres trophaeum.

Sajnos, hogy e becses gyűjtemény tudomá-
nyos rendezése napról napra elhalasztatik és sem
a tudós világ, sem a nagy közönség kezeiben,
katalógus mindeddig nem forog.

A múzeum fő bemenetének pompás portálján
keresztülhaladva, díszes lépcsőzeten az első eme-
leti diszcsarnokba jutunk.

E diszcsarnok plafondján Blas velenczei fes-
tesz, már több év óta nagyszerű freskók kivitelén
fáradozik, melyek a közönségesen allegóriailag
ábrázolt fogalmakat, mint dicsőség, hatalom, igaz-
ság stb. történeti segédeszközök által fogják mű-
vészetileg valósítani.

A diszcsarnokba fölvezető lépcsőzet oldalfa-
lának részeiben a Habsburgi dynastia szolgálatá-
ban történeti nevezetességre jutott férfiak már-
ványszobrai fognak felállittatni; mig az azok közt
kimaradt falfelületet Rahl hires ecete ide vonat-
kozó freskókkal diszitendi.

A múzeum szárnyépületeiben a hadseregben
jelenleg használatban levő kézi fegyverek tarta-
léka van csinos rendben letéve.

A 19-el jelzett épületben az apró fegyverek,
úgymint kard, puska, pisztoly és dsida gyártat-
nak, valamint a kézi lőfegyverekhez szükséges
csucsgolyók (Padewill-féle terjlövetékek) sajtol-
tatnak, eszmedús gépezetek által.

A 17-ik szátnu cs. kir. szertüzérségi parancs-
noksághoz tartoznak a 9, 22, 27, 28. és 31-el jel-
zett épületek.

A 9-ik számú laktanya udvarában, az arzenál-
plébánia „Mária vom Siege" fellengős felirattal
ellátott temploma (10) áll.

E kisded egyházban harczi jelvényekkel kö-
rülövezve, az 1848-ki harezokban névre jutott
azon Mária kép van az oltáron, mely a régi bel-

[

^ j * .

[ •



•ti,.* 1

272

városi hadszertárban minden sérüléstől menten
maradt, — mig a körüllevő falazat a legnagyobb
pusztításban részesült.

22-ben a lövegcsövek öntetnek, 27-ben furat-
nak; 31-ben huzagokkal láttatván el. 27-ben a
vasöntödékből beszállított csúcslövedékek ón =
ólom-palásttal láttatnak el.

A 31-ik számú épület egyik szárnytermében
a teljesen kész lövegcsövek méretei, mérészeti
készületek által a legpontosabban megvizsgál-
tatnak.

A 19, 20, 23, 24, 27, 28 és 31-el jelzett gyá-
rakban a műgépek és gyártó-készületek műkö-
désben, tartására 16—24 lóerejü és 3—5 atmos-
phaerai nyomás alatt dolgozó gőzgépek vannak
elhelyezve, melyek közt a 19-ik számú aprófegy-
vergyárban alkalmazott, Fletcher bécsi gépész
által construált 16 lóerejü gőzgép, ritka eredeti-
sége miatt figyelmet érdemel.

Az arzenál kerülékén kivül a következő épü-
letek és helyiségek vannak :

Az a-val jelzett lőházban a puska- és pisz-

tolycsövek, — mielőtt a gyártási kimunkálás
szabatosabb phasisaiba jutnának, dupla töltéssel
ellenálló erejökre megpróbáltatnak.

Egyszerű készület által e vizsgálatnál egy-
szerre 200 cső süttethetik el.

A 6-vel jelzett épületben, az arzenál szá-
mára szükséges légszesz gyártatik, — ostraui kő-
szénből.

A c-vel jelzett éj ületben oly öntések, me-
lyekhez kizárólag horgany alkalmaztatik, vitetnek
végbe, miután az arzenál belterületén a horgany-
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öntésnél képződő ártalmas gőzöket terjeszteni nem
akarják.

A faiskola (d), melyhez egy kis virágos kert
is van csatolva, az arzenál belterén szétszórt fa-
ültetvényck (x, x,J sarjait növeli.

A lőházban (ej a teljesen elkészített kézi
lőfegyverek czélgömbjei szabályoztatnak lövések
által; hol az ?/-al jelzett mellvedek a háttérbeni
járókelők golyők előli biztosítására vannak alkal-
mazva.

(Z) egy közönséges lovarda („Reitschule.")

(V) a déli vaspályának egy az arzenálig ve-
zetett ágazata, az onnan elszállítandó málnák
kényelmesebb berakhatására. Döntő István.

Hajós mezőváros.
(Pestmegy ében.)

Pest, Pilis és Solt t. e. vármegyék legalsóbb
— Duna melletti csúcsát képező Sárközben, szép
rónaságon fekszik Hajós mezőváros.

Máig fennmaradt hiedelem, miszerint e he-
lyen egykor hajók jártak, az úgynevezett „édes
tenger" borította térségen, adott okot, hogy „Ha-
jós" nevet kapjon; valószínűbb azonban, hogy az
egykor erre folyt Duna-ágtól (mely a nagy Duná-
val képezé a régiek által ismert „insula Sárközt")
— melynek partjául az újvárosi és az urodalmi
major telkein végig húzódó, folyamparthoz ha-
sonló magaslat jelölhető — kapta nevét, — mely
Dunaág szintúgy mint a nagy Duna hajókázható
volt. Ezen elmosódott Dunaág helyén mos.t széles
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és helylyel-Tiözz fel mély rétség terül, mely a Vadas
erdő mentén a < isászártöltési dombok alól jő.

Határolják. : Miske, Kalocsa, Császártöltés,
Kéles (Bácsváxmegye) Hild, Kai és külső Bo-
gyiseló. Határa 14,000 hold elkülönített, de még
eddig szabály ozatlan területet képez Sárközben s
a homokos dombvidéken. A sárközi rész róna, ke-
resztül kasul szelve vizek éa sömlékek által; maga
a város minden oldalról mocsárok- és patakokkal
van körülkerítve, s azon felül egy rét és az ugy-
neveaett „csilás palé" által hasitva : három, hi-
dakkal összekötött város-részből áll.

Földe a Sárközben kötött agyag szikes tar-
talommal ; a homoki részen jobbára homokos mész
tartalommal. E részen sok futóhomok is van,
melynek egy része már azőlő-mivelés alatt van.
A föld termőképessége silány. — Egy körülbelől
60 fioldból álló telek ára 4 —4800 osztrák forint, s
áll legkevesebb harmincz tagból. Egy hold szőlő-
főMd ára 80—140 ft. közt változik.

Termeszt tiszta búzát, rozsot, kétszerest, ten-
gerit, burgonyát, — a hüvelyesek közöl csupán
babot. Eladásra a kalocsai és bajai piaczokra
hordja fölöslegét. Kendert annyit termeszt, a meny-
nyire szüksége van. Fában nem érez oly nagy
szükséget mint nádban, mert a város területén
annyi nádas-rét nincsen, hogy a szükség abból
fódöztethetnék.

A várostól alig negyedórányira fekvő prés-
házak körül — a halmokon — több mint kétezer
hold «zőlő-föld terül (felerészben uj ültetés) mely
közönséges termő évben 16—17,000 akót, több-
nyire vörösbort terem. 1857-ben 18,399 akó szin-
bor termett. A bor tiszta kezelés mellett jó minő-
ségű s asztali bornak alkalmas, mig van rá eset,
hogy nyolcz vagy tiz éves veres bor, pecsenyéhez
is jól izlett. A köznép tudatlanságból ihatlan bort
készít, a minőségre kevés gondja, csak a mennyi-
ség meg legyen és megelégszik azon tudattal,
hogy : „bort iszik." Hogy a miskei és dusnoki,
továbbá a bácskai vevőnek jobban tessék : feke-
tére festik a bort.

A bortermelés Hajósnak dus jövedelem for-
rását képezné, ha a gazdálkodás melletti fölösleg
áruba bocsáttatnék, s a minőségre jóval több gond
fordittatnék. A termés nagyobb része a sok pin-
czejárással annyira elfogy, hogy mire beköszönt
az aratás, három ötödének már nincs bora.

Megeralitendőnek tartom, hogy jó meggy-
termő évben némelyek meggybort is készitenek.

A gyümölcs-termelés nagyon alant fokon áll.
Mióta Kalocsa város felállitá nagyszerű gyü-
mölcsfa-iskoláját, azóta a nemesebb gyümölcster-
mőfák szaporodnak, csakhogy a valódi eredmény
évek után lesz tapasztalható.

S2arvasmarhát számosat és szépet tart; jár-
mos jószága, valamint lova is nagyon silány. Van
mintegy 1200 darab juha.

A múlt évtizedben felállított faiskola 1861-ig
sanyargott; ekkor, az elöljáróság — áthatva az
alkotmányos szabadság érzésétől, azt mint nemal-
kotmányos utón és időben keletkezettet — elpusztító,
s azóta szántóföldül használja!

Az utak nyáron át a Sárközben jók, a homo-
kon roszak; téli sarakkal az ellenkező áll. —
Kövezett ut nincs. — Országutja öt felé fut, u.
m. Kalocsa, Kis Kőrös, — Szabadka, — Baja és
Szent-Iván felé.

A napszámot nem mondhatni drágának, mint
például Kalocsán és Foktőn a milyen; átlagos
számítással 30 — 40 krnál nem rug többre. A nap-
szám o!csósága természetesen a nép szegénységé-
ből foly, — sok a föld nélküli ember, kinek más
földjén kell élelmét megkeresnie.

A kézműipar gyengén áll. Az egy czéhet ké-
pező kézmivcsek közt legtöbb az asztalos, csizmadia
nincs; száraz malom, egyesek birtokában tizenegy,
uradalmi patak-malom egy, —- olaj-sutu szintén
egy; — pálinka-főzéssel többen foglalkoznak.

A vásártartási szabadalom a kalocsai érseki
urodalmat illeti.

Május közepére eső Mária bucsu arról neve-
zetes, hogy azon tisza-mentiek is megfordulnak.
Volt eset, hogy az ötezerét is meghaladta a bucsu-
járók száma.

A tanitás ügye nagyon középszerű fokon áll;
1861-ben a négy elemi osztályból csináltak hár-
mat, a helyett, hogy a meglevő négy osztályt nem-
csak fenntartották — de még nagyobb felügyelet
alá helyezték volna.

A városnak fekvősége valami száz hold föld-
birtokból áll, s ennek jövedelméből, valamint a
roppant községi adóból fedeztetnek a kiadások.

Lakik Hajóson mintegy 3100 lélek, mely
számból a 100 leiekre menő zsidókat és a 200-at
meghaladó magyarságot levonva : a többi a
Schwarzwald (Würtenberg királyság) tájáról szár-
mazott sváboknak elvénült maradéka.

Vallás a katholika.
A hajósi sváb közepes, és inkább gyenge,

mint erős alkatú. A legnagyobb halálozás tavaszon
és őszön tapasztalható, mely utóbbi évszakban az
uj-bor is rendesen megkivánja áldozatait.

A nyelv tán valamennyi német tájnyelv közt
a legromlottabb. — A hajósinak szokása hango-
san és a megszakadásig sokat beszélni, s a szava-
kat módnélkül megnyujtani.

A vendégszeretet nem képezi jellemének fé-
nyesebb oldalát, s ha ezt gyakorolja is : ugy az a
szomszéd falubeliek irányában kölcsönösség tekin-
tetéből történik.

Nekem még nem volt ugyan alkalmam elsza-
szi és würtenbergi svábot látnom, de annyit
mondhatok, hogy ünnepen nagyon ellehetne nézni
a hajósi embert „magyarnak." A férfia magyar
nadrágot, csizmát, kalapot vagy báránybőr süveget,
dolmányt, aztán szűrt vagy subát visel; már a fe-
hérnépét ha tekintjük, csakúgy, mint más német
községekben, megmaradt a maga idegen viselete
mellett. A nők hajukat hátra fésülve hegyes, és a
fejőket módnélküli hosszúságú kontyba kötik,
mi ha minél nagyobb, annál szebb.

Mulatsága a már nagyon elhatalmasodott
ivásból áll; nemcsak ünnepeken, de munkanapo-
kon is számosan a pinczékben korhelykednek. —
A fiatalság szeret tánczolni; — a zenészek hely-
beli kézmivesek és földmivelők. A mulatság
csárdás tánczczal kezdődik, s azzal végződik.

Hajóst alapította keresztszegi gr. Cháky
Imre kalocsai érsek, a jelenlegi lakosok őseit tele-
pitvén ide 1724-ben, mely évtől az egyháznak
anyakönyve is van. A csinos templomot most em-
iitett érsek kezdte épiteni 1732-ben, de időközben
meghalálozván, gróf Patachich Gábor érsek alatt,
1733-ban lőn befejezve. 1846-ban a templom a
plébániával együtt nagyszerűen kifestetett, —
melynek eszközlésében az érdem nt. Márkus La-
jos lelkész urat illeti.

Hajós 1760-ban mezővárossá emeltetvén, az
erről szóló királyi oklevél a kalocsai érsek-ura-
dalmi levéltárban őriztetik.

1856-ban történt meg a város és az érseki
urodalom között az úrbéri egyezség, melynek kö-
vetkeztében szőlő- és föld-váltság fejében az ura-
dalomnak 60,000 ezüst forintot fizet.

Említésre méltó épületek: a nagyszerű, eme-
letes lelkész lak, szép angol Ízlésre berendezett
kerttel, s benne ritka nagyságú mogyoró-fával,
— az urad. tiszti lakok, iskolaépület, jegyzőlak,
az urad. patak-malom, mely sokkal régibb a vá-
rosnál, de építési idejét adat hiányában meghatá-
rozni nem lehet; — és végre néhány magányzó
csinos háza

Nevezetes és figyelmet érdemel az érseki kas-
tély, mely délnyugatnak, a lelkészlakkal szemben,
a Mária-téren áll. Épitette gróf Patachich Gábor
érsek 1739-ben, maga és utódjai számára nyári
lakul. Az épület kezdetben csak földszinti volt
és két hó alatt teljesen elkészült. A hagyomány
szerint az érseket az építkezésre Lotharingi her-
czegnek azon megjegyzése — miszerint : „a ka-
locsai érseknek nyári laka sincs" — bírta, a
harczból ezen vonalon visszatérő herczegnek
nagy meglepetésére. E tényt Katona Isván is
fölemliti.

1767-ben gróf Batthyányi József érsek a kas-
télyt felházzá épité, s négy szegletére tornyokat
emeltetett. Udvari személyzete és a cselédség
számára tágas lakásokat épített, miből azonban
a templom felé való oldalon levő kulcsári és
kapus lakás a jelen század második tizedében
elhordatott; az udvar és kert sövény-keritvényeit
tégla-fallal cserélteté fel. — így áll mai napig.
Valószinüleg utóbb említett érsek műve a bolto-
zatos két nagy kapu, melyek faragott kőalakokkal
diszitvék; az alsó kapu középső szobrán e fölirat
olvasható : „majora tententinvidi!" a felső kapun
pedig : ,,grati fruantur posteri." Most emiitett
érsek a vadas- és fáczános-erdőketuttöltéssel köté
össze, hogy azokban és egyikből a másikba kocsi-
kázhassék. E töltésnek még nyomai láthatók az
újvárosi telkeken, — s a fáczányosi rétben, és mai
napig „Batthyányi-töltés nevet visel.

A kastély felső nagy termében III. Károly
király és neje, úgyszintén Mária Terézia királynő
és férje életnagyságu arczképe látható. E képek a
festészet jobb termékei közé számithatók.

Van az alsó osztályban egy sodrony-rostélyos
ablak; hajdan, Batthyányi érsek órákat töltött
ennél, midőn a rostélyra vetett ezüst pénzeket
piszkáló, s azokat magukévá tenni igyekvő sváb
gyermekeknek a körmükre koppantgatott.

A kastély mögött csinos kis angol kert, újból
felszerelt tágas üvegházzal, — ezentúl pedig a
nagy és szép vadas erdő terül, mely létét gr. Pa-
tachich Gábor érseknek köszöni. Van benne dám-
vad és egy külön kerített osztályban vad-sertés.
A vadassal szemben, az újváros nyugati oldalán
terül a nagy kiterjedésű fáczános. Már a múlt
században volt itt fáczán-tenyésztés, de elpusz-
tult; a múlt 1853-ik évben hoztak ide ismét a
dsidai erdőből, (hol jelenleg már igen csekély
számban vadon tenyész) — s azóta — bár
1857—1861-ik években orozva sok ellövetett —
szép számmal van. Telepy Gyula.
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hetös nagy, készülve száraz gályákból, meg- ! rajta, melyre rakva van : máskor oly

A madár és fészke.
(Vége.)

Hogy a fecske fészke készitésénél csínt
és szépséget is keres, kétségbevonhatlan do-
log; készit ernyő s tartalékhelyet és ivezett
meneteket. Feltűnő ez különösen az ujhol-
landi gébicscsaládnál, melyek szintén együt-
tesen élnek, s egész gyarmatokat képeznek.
Gould talált és mutatott be ily fészket.

A fészkek az erdő legmagánosabb részé-
ben a lecsüggö ágak ótalma alatt állottak,
az árny ázott folyosót sürü görbe ágak képe-
zek, melyeknek végei kifelé görbittettek,
hogy alatta a madarak akadály nélkül jár-
hassanak, röpkedhessenek. Fészkeit e madár-
faj ki is szokta piperézni.

Szereti különösen a kékellö papagájtollat,
a megsárgult könnyebb állatcsontokat, a
csigát s más hasonló tárgyakat, melyeket
ügyes csőrével gondosan a folyosóra aggat;
a bejárat fölött ittott csinos tollak díszeleg-
nek, magánál a bejáratnál más tarka és
kiáltó szinü tárgyak pompáznak. Nem egy-
szer történik meg az is, hogy a lakosok
némi apróbb czifra tárgyakat elvesztvén,
azokat rendesen a nevezett madárfaj fészkei-
ben keresik, s legtöbbnyire meg is találják.
A folyosókon közönségesen járnak, kelnek,
futosnak, ugrálnak, édelegnek, párosodnak.
A tatarozást évenkint együttesen hajtják
végre.

A foltos örvgébics több folyosót épit;
ezek is gályákból állanak, hosszúságok 3.
láb, és széna és mohval oly dúsan meg van-
nak rakva oldalvást, mikép a végek szinte
ivet képeznek. Ezek még jobban fólczifrázzák
lakaikat mint amazok. A mely kő vagy más
keményebb tárgy a lak vagy folyosó bizto-
sítására szolgál, óvatosan van elhelyezve; a
a bejáratnál egész lépcsőket alakítanak, a
fény és pompára szolgáló tárgyak gondtalan
halmazt képeznek. Az ékszerek egybehordása
nagy fáradságba kerülhet. Követ, csigát víz-
partokról hordanak össze, a vizek pedig a
fészkektől tova esvén : a lombozatok fölpi-
perézése csakugyan kitartó fáradságot igé-
nyel; s mert e madarak kizárólag maggal
élnek, s mert a kiszáradt fénylő csigák ré-
gebbi kimúlásra mutatnak, kétségbevon-
hatlan dolog, mikép a mondott tárgyak ki-
zárólag piperéül szolgálnak. Gouldnak sike-
rült két ily fészket minden készletével együtt
magáévá tenni, egyike ma is a brit, másika
a leideni múzeumban pompáz.

Anyagja a fészeknek, mint mondók, vál-
tozatos, de alakja is különböző, s kivált kül-
sejére korántsem hajlékony ágak, hanem in-
kább száraz galyak választatnak;azenéreké
finomabb és puhább és közönségesen tányér-
alakú, csak kevéssé gömb-vagy zacskóidomu.
(L. 6. ábra.)

A holló közönségesen a legmagasabb
fákon vagy sziklákon fészkel, fészke megle-

rakva földdel, agyaggal, mohval és szőrrel,
hogy puha legyen. A hollófajnál e fészekra-
kás közös, csakhogy némelyek alacsonyabb
fákon is fészkelnek, sőt, mint a csókák, az el-
hagyott épületeket és tornyokat is fölkere-
sik. Mesterségesebben fészkel ennél a sárga-
7'ig6, ezen egész Európának kedvencz kerti
Vagy ligeti dalnoka. Ez rendesen valamely
magános karcsú fát szemel ki, s fészkét vil-
laalaku ágai közé helyezi, mely közönsége-
sen mély és székidomu, és legtöbbnyire fü
Vagy gabnaszár-, apró levélkékből, indákból
tollból és pamutból van egybeállitva igen
ügyesen és Ízletesen. A szél a magasban
csüggő fészket tetszése szerint ingatja, a benn
sunnyogó kicsiket könnyen ki is vetné, de a
fészek nyiladéka befelé lévén fordítva, az a
legnagyobb hullámzás közepette is biztos
bölcsőül szolgál. — A
fészket hím és nőstény
közakarattal épiti. —
Hozza egyik a félig szá-
radt gabnaszárat, s hi-
hetőleg nyálával a fa
egyik ágához tapasztja,
a másik megkapja a le-
csüggö véget, s azzal
kétszer háromszor a má-
sik ágat körülrepdesi,
tehát az ellentétes ág-
hoz kötözi. A súlyo-
sabb anyagot h o r d j a
mint erősebb a him, a
nőstény a munkában
fejt ki több szorgalmat.
Az alapszálak a neve-
zett módon egybeállit-
tatván, következik a
szövés, fonás, mely ál-
tal a szálak egy testté
alakittatnak.

Ez is meglevén, be-
leül a nőstény, hogy
testével kellő kört és
mélységet képezzen.
Belszövedékében talál-
tatik pókháló, hernyó-
fonadék, ny i rha j és
moh; a fészek pedig áta-
lában fehéres, s alulról
Qézve ugy tűnik föl,
mint valamelyfölakasz-
tott fökötő (Lásd 7-ik
ábra.)

A feketerigó sem
sokkal kisebb' fészek-
művész.

Ez közönségesen
gyönge galyakb ól s
toámorkaszálakból ala-
kítja külsejét, bense-
jébe alul famoh, rá föld "
es gyökérrel együtt földi moh helyeztetik,
e r r e fenyérfü alkalmaztatik. Mindez ügye-
sen el lévén rendezve, legfölül fülevelkék,
bügásfüvek s gabnaszár levelei téríttetnek.

A fészek tehát elég erős, tartós, elég
Puha, elég meleg. Az éneklörigó már ettől
némelyekben eltér. Ez a fészek beloldalát
alulról föl a behajló nyiladékig egészen si-
mává teszi majd agyaggal, majd, mint né-
melyek észrevevék, tehéntrágyával; a fészek
különben durva anyagból van összeillesztve,
8 néha külseje is sima. (L. 8., 9. és 10. ábra.)

A fülmile, vorösbögy, poszáta és ezek ro-
konnemü fajai, közönségesen földön vagy ah-
*°z közel valamely bokorban fészkelnek;
n é h a magasabb fák meghasadt ágain is meg-
repednek. Ezek fészkeinél is száraz galyak,
V a gy fák és növények fonnyadt levelei képe-
i k az alapot. Az elrakás néha oly gondatlan-
o k mondható, mikép fa, föld keresztül van

. gon-
dos, oly tömött de csekélynek látszik, hogy
az ember alig hinné benne lehetőnek a köl-
tést, gömbidomu alakját azonban minden
körülményben megtartja.

A szántókapacsirta igen ismert madár;
mert Amerikát kivéve, a föld minden részé-
ben találtatik, s a szántóföldeken igen örö-
mest tartózkodik. Ez egyegy nyáron kétszer,
háromszor is költ; legszaporább az első köl-
tés, az utóbbiak néptelenebbek, költ azonban
összesen 10—12.

Megérkezés után az összeismerkedett
pár azonnal helyet keres és pedig olyat,
melynek szomszédságában semmi költő ma-
dár ne tartózkodjék, ekkor a föld kebelében
valamely űrben igénytelen fészket raknak,
minden gond arra fordittatván, hogy kellő
mély és gömbölyű legyen.

A bécsi cs. kir. arzenál tervrajza.

A kolibrit és fészkét láttuk már e lapok-
ban. Wilson észrevétele szerint az ág, melyre
a nevezett madár fészkét rakja, ritkán emel-
kedik 10 láb magasra a földtől, a fészeknek
pedig mélysége és szélessége alig 1 hüvelyk;
külsejét kékes-fakó fonadék egészíti ki, az
anyagot famoh adja, melynek vékony végeit
nyálával tapasztja a fához. Belül meleg és
szilárd, sem zivatar sem nedvesség nem árt-
hat neki. Oly csinos, oly hibátlan az egész,
hogy alulról tekintve bizton mohgyüszünek
mondhatod. (L. 11. ábra.)

A czinegét sem hagyhatjuk emlitetlenül.
Említendő pedig különösen a szakállas hosz-
szu farku czinege, s a már emiitett függ'ó-
madár.

Ezek erszényalaku fészket készitenek,
mely mély és tojásidomot mutat, felül né-
hány keresztbe rakott galyra van illesztve,
alul s oldalvást szabadon csügg. Anyagát

hártyafoszlány> fülevél és piht \ tesaáj. s 1 —2
nyiladék is van. rajta.

Hasonlóképen alakítja fés2 két a* másod-
helyen nevezett is, csakhogy e:z küMl már
fakéreggel is sailárditja, s egy nyiladékot
hagyván rajta, neki is biztos menedékül
szolgál, a fától is alig lehet megkMönböz-
tetni.

Aföggb'madár rendesen valamely karem*
vizre konyuló ágra néha nádra is ííles«tii
fészkét; csepü vagy kócz hiányában idfci nö-
vényeket választ alapul, s ezekkel kötii meg
fészkét. Kifüggö szálak nem látszanak su £4
szék külsején, ö mindazokat befonja, SK a, fé-
szek, mint látjuk, teljesen erszényalakotképez-.

Megjegyzendő eme fészekről, mikép.
Olaszhonban a babonás nép valóságos vil-
lámhárítónak tartja, Lengyel és Oroszoir-

I szagban nyakfájás és daganatok ellen hasa-
nálják; ugyanit* mint
lábtyüt is alkalmazzák,
mire meleg volta miatt
nagyon alkalmas-, né-
melyek pedig össze-
apritják, s a beteg lo-
vaknak beadj>ák, mert
hiedelmök szerint ha-
talmas gyógyszer.

A gyúró, sárzó és
tapasztó madarak közt
kiemelendő különösen
a házi fecske; ennek
fészkét külsőleg ben-
sőleg és he ly i leg is
eléggé ismerjük; kie-
melendő névleg a füsti

fecske, mely fészkével,
a kéményben ugy he-
lyezkedik el, hogy a
füst soha ne hábor-
gassa.Atlyuggatott ros-
tára emlékeztető par-
tokat is láttál, ott la-
kik a partifecske töme-
gesen, néha 2—300-an
együtt. E fajban legne-
vezetesebb az :

E n n i v a l ó fecske,
mely fehér kocsonya-
féle anyagból meredek
sziklákon ép i t i függő
fészkét, alakjára nézve
egészen megegyezőt
amazokéval.

Némelyek a; fészek
ehető részét bizonyos
fanedvnek mondják,
mások a madár által
megrágott és kibányt
növénynek hiszik lenni,
sőt voltak, kik halik-
rának lenni állították;
mig Mvffon és Home

határozottan madárganajt látnak benne. —
Annyi való, hogy nyalok sürü és ragadós, a
sima sziklához is annak segélyével tapaszt-
ják a patkóalaku fészket; s természetbúvá-
rok a mézgasajátságu nedűvel faleveleket
is raggattak össze, Ez állat és fészke igen
drága. ö

A lángmadarat látók fönnebb ez agyag
vagy iszapból épiti fészkét, alakja gömb-
idomu, de oly magas, mint a madár lába; a
madár egész kényelemmel helyezkedik rajta,
s költ rajta mintha lovagolna.

Azon madarak közt, melyek pilisalaku
vagy lapos fészket raknak, kiemelendők a
gólya, daru, gém s majdnem átalában mond-
hatnók : a ragadozó madarak. (L. 12., 1,3. és
14. ábra.)

^ A bagoly csekély figyelmet fordít fészke
építésére, még kevesebbet többnyire fehér
gömbölyű tojása védelmére. Sőt határozót*
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tan azt sem mondhatjuk : készit-e magának
valódi fészket vagy nem? Közönségesen
faodút vagy falüreget keres, azt puha anyag-
gal megrakja s kész a fészek. Bizonyos to-
ronyra helyezett bagoly fészekben aljul egy-
szer parókát találtak. (Lásd 15. és 16-dik
ábra.)

A sas és holló szikla vagy fára rakja
fészkét.

Alul rozsét helyeznek, rá vékonyabb ga-
lyakat, erre füvet, mohot, s néha 5 — 6 láb
magasra is fölemelik 4—5 lábnyi kistérrel.
Mint mondók, a ragadozók átalában kevés
figyelmet fordítanak a fészekrakásra, de an-

tás következtében egy egy fészek 5 — 6 láb
magasra emelkedik.

Van benne széna, szalma, szőr, toll stb.
4—5, fehér, 3 hüvelyk hosszú tojás, melyek
4 hét alatt megelevenednek. A nőstény költ,
a him táplálásával foglalkozik. A sarjadékot
2 hónapig etetik.

Említsük még a pelikánt.
Ez víz közelében földre épiti fészkét, kis-

dedeit pedig zacskós szájából eteti S mert
fogás és etetés közben a halakat néha meg-
szaggatja s ezáltalbögye vörösre festetik: el-
terjedt a hiedelem, hogy kisdedei táplálására
megtépi keblét, s azokat saját vérével táp-

tö kemenczeül. A tojások nem rakatnak egy-
más mellé, hanem 9 —12 ujjnyi távolban, s
nem lefektetve, hanem fölállítva hegy gyei
fölfelé, vastagabb részével a fészekbe illesztve
és óvatosan betakarva. A tojások nagyok
lévén, a kikelt csirkék is izmosak és erősek.

Sárvár Eoriy A7idor.

277

Egyveleg.
A méhszurás hatása. A „Gíizette des hópi-

taux" a méhszurás hatásáról egy nevezetes esetet
közöl. Egy méhraj megháborittatván, azon öt erős
lóra rohant, mely épen közelében vala s a szegény

11 ábra. 15 áb™. 18 ábra. 17. ábra.

8. ábra.

6 ábra.

10. ábra.

U. ábra.

nál nagyobb fáradságot tanúsítanak az étek
egybehordásánál; néha a vándorczigányok
hétszámra is ellakmároznak egyegy sasfészek
alatt. (L. 17. és 18. ábra.)

A gémek tört vagy csonka fákon és szik-
lakönyökön fészkelnek; a kiszemelt körben
többen telepednek le, a fészek alakjával
nem sokat törődnek, fajzadékukat hallal egy
hónapig táplálgatják, aztán szabad szárnyra
bocsátják.

A tavasznak kedvesen látott vendége a
vándor gólya, háztetőkön vagy fák csúcsain
fészkel, s fiait majd az uj építményben, majd
a kijavított régiben költi ki. Megérkezte után
azonnal tatarozáshoz fog, s a többszöri javi-

t lálja. Innen lön a pelikán az anyai szeretet-
nek jelképe. — A fészekrakásban legnagyobb
mester a leipoa és talegalla.

Ezen Ujhollandia nem nagy, de erős
lábú madarai nem költenek maguk, hanem
fészkeiket ugy intézik, hogy tojásaikat vagy
a nap sugarainak hősége, vagy a meleg lég-
kör költse ki. Gould névleg a talegalla fész-
két különösen megfigyelte, és azt mondja,
hogy tojásainak ágyául kihalt növénye-
ket hord össze, s azokat a vegytani kifejlő-
dés melegének engedi át. A fészek gulaalaku
s 2 — 3 kocsira való anyagot tartalmaz;
nemis egy pár hordja azt össze, együttesen
dolgoznak rajta, s több éven át szolgál köl-

16. ábra

állatokat ugy összecsipdeste, hegy rövid idő alatt
egy sem maradt életben az öt közöl. Némelyik a
csipdesés után már másfél óra múlva kiadá lélek-
zetét, négy órán tul pedig egy sem maradt élet-
ben közölök. A felbonczolás alkalmával számtalan
méhfulánk találtatott a szegény állatok bőrében
beletörve. A szemek környéke, az orrlyukak, a
száj és más kevésbbé szőrös helyek leginkább
meg voltak támadva és összecsipdesve. Némelyik
ló oly heves fájdalmat állott ki, hogy kínjában fo-
gait repesztette szót. Az agyvelőben semmi vér-
tolulás sem mutatkozott; a vesék azonban tul va-
lának vérrel terhelve és meglágyulva, valamint a
lép és sziv is.

A halál valódi oka a bonczolási lát- lelet által
nem határoztatott meg. Dr. B. L.

A Vasárnapi tljság 31-ik számához 1863.

Irodalmi újdonságok.
— Megjelent uj könyvek :
— A „Magyar Ember Könyvtára" cziraü

vállalat Il-dik kötete megjelent s az előfizetőknek
szétküldetik. A 25 ivnyi könyv tartalma gazda-
gabb az I kötetnél, mi arra mutat, hogy a vállalat
a hazai írói tehetségeknél is nagyobb figyelmet
ébresztett, s mindinkább többen csatlakoznak a
népszerű vállalat érdekessé tételére. Igen óhaj-
tandó, bár e részvét folytonosan növekedjék, s
szilárd alapja vettessék meg egy tanulságos, ér-
dekes olvasó-tárnak, mely a magyar közönség tel-
jes rokonszenvét kiérdemelje. — A jelen Il-dik
kötet is gr. Széchenyi István „bölcs mondatainak"
egy gyűjteményével indul meg, melyet okulás és
érdek nélkül nem olvashat senki. — Követi .,A
tengeri hajózás' czimü, népszerűén irt czikk, Dr.
S. J. (egy derék főiskolai tanár) tollából, mely
által nyilt pillantást nyerünk a tengeri élet tit-
kaiba s a hajózás fokonkint fejledező haladásába.
— „A magyar királyok nejei s leányai" (az Ár-
pád- és Vegyesházak korában) czimü czikkben
királyi házaink nőtagjainak neveivel s viszontag-
ságaival ismerkedünk meg. — Kun Pálnak a
„Columbus elődei" czimü történelmi vázlata elő-
adja azon hosszú kísérletek sorát, melyek kezdet-
től fogva egy uj világrész fölfedezése körül a ha-
józó népek között fölmerültek, mig végre Colum-
bus Amerika partjain kiszállott. — „Az ozmánok"
czimü czikk S. Eőry Andortól, érdekes és kime-
rítő rajzát adja a keleti népek, kivált a törökök
vallásbeli s társadalmi szokásainak. — Az előbbeni
kötetben nagy figyelmet költött „Vázlatok a ter-
mészet köréből" e kötetben folytattatnak, s a
szerző Keresztyén János ezúttal „a hold, az inga
és a fénysugár" szellemdus ismertetését adja. —
,,Az oroszlánvadászat" egy erőteljes kép az afri-
kai sivatagokból. — Következik egy a gyakorlati
életből merített szép elbeszélés, Zschokke szel-
lemdus tolla után „Két életkép" czim alatt ma-
gyar viszonyainkhoz alkalmazva, melynek költé-
szeti és gyakorlati becsét senki sem fogja tagadni,
ki ez érdekfeszitő olvasmányon végig haladt. —
„Az erdők hatása a természetben s emberi életben"
tanulságos czikk, Schouw hires természettudós
után. — Egyike a leggyakorlatibb irányú czikkek-
nek az angol források nyomán irt „Stephenson
György, a vasutak apja" czimü terjedelmes élet-
rajz, mely egy közönséges angol munkásból nap-
jaink legnagyobb nevezetességévé emelkedett
erőteljes férfiú életét, küzdelmeit, hatását ismer-
teti. — Egyik gyöngye e kötetnek Arany János
„Daliás idők" czimü hőskölteménye, mely Nagy
Lajos király olasz hadjárati i-észületét festi azon
megragadó, erőteljes modorban, melyet jeles köl-
tőnk tisztelői régen ismernek, s melylyel örömmel
fognak találkozni itt is olvasóink. — Röviden
elmondjuk még a kötet többi tartalmát : „Az
éjjeli támadás" népies elbeszélés az 1849-iki év-
ből Salamon László által. — „A tűzvészek ellen-
szereinek" ismertetése Dolecsko M. technikustól.
— ,,A gazdaság és kertészet teréről." Liebig
után Kodolányitól. — „Vázlatok a ruházat törté-
netéből" dr. Bardocz Lajos ismert tollából. —
Végre egy rövid czikkben dr. Csurgay I. ismer-
teti az „Újszülöttek ápolását."

E rövid vázlat is tanusitja, hogy e kötet is
gazdag tárházát nyújtja az ismeretek minden ne-
mének a történelem, természettudományok, köl-
tészet, mivelődés-történet, s a gyakorlati élet te-
réről s azon 50 kr., melybe egy-egy ily 25 ivnyi
kötet kerül, valóban mesés olcsóságu árnak bizo-
nyul be.

Mint tudjuk, a Ill-ik kötet, mely czikkeinek
tartalma s modora által még inkább iparkodik
elérni a kitűzött czélt, már szintén sajtó alatt van,
s gyorsan követendi az eddigi köteteket.

** „Győri történelmi és régészeti füzetek" Si-
inor János győri megyés püspök ő mélt. pártfo-
gása mellett kiadják.Ráth Károly és Eómer Fló-
ris. II, kötet, 18 füzet. Hazai történetünket érdeklő
sok becses és még eddigismeretlen adatot hoz.

•* „Egri népkönyv." Néhány egri püspök-
begyei római kath. pap közreműködése mellett és
megbízásából szerkeszti Mindszenty Gedeon.
1. füzet. Ára 20 kr. Eger, 1863. Nyom. az érseki
lyceum nyomdájában. Tartalma ügyesen van ösz-
szeállitva, iránya vallásos.

T A R H A Z.
** „A három testőr." Regény id. Dumas Sán-

dortól. Francziából forditotta Hang Ferencz. IV.
kötet. Pest, 1863. Kiadta Lauffer Vilmos.

** „Magyar váltó- és kereskedelmi-törvény."
Kézirat helyett a joghallgatók számára kiadta
Antalfy János, hites ügyvéd és jogtanár. Sáros-
patak. Nyomatott a ref. főiskola betűivel. 1863.
Ara 1 ft.

** „A zsidók Szerbiában." Melléklet a Sze-
geden megjelenő, Löv_ rabbi által szerkesztett
„Ben Chananjához." Áll két levélből, melynek
elsejét a belgrádi üldözött izr. község intézi a
rabbihoz, másodikát pedig Cremieux Adolfhoz
irja Löv, a belgrádi község sorsának enyhítése
tárgyában.

** „Kézi szótár Publius Virgilius Maró mü-
veihez." A tanuló ifjúság használatára készítette
Hindy Mihály, k. r. tanár a pesti főgymnasium-
nál. Pest, 1863. Szerző tulajdona. Ára 2 ft. 20
kr. o. é. (21 sűrűn nyomo'.t ív.) Kapható szerző-
nél (kegyesrendiek épülete 2 em. 36. sz.) és a
Szent-István társulat ügynökénél (Lipót-utcza
8. sz.) Ugyanott kapható „Római Régiségtan"
czimü műve, ára 1 ft. o. é. E mű átalán a római
irók korában uralkodó szokások, szertartások stb.
bővebb leírását foglalván magában, a föntebbi
szótárnak mintegy kiegészitéseül szolgálhat.

** „Emlék könyv", összeállítva a sárospataki
főiskolai ifjúság önképző társulatának jelesebb
műveiből. Á könyv b. Vay Miklós ő miságának s
Zsarnay Lajos superintendens urnák, mint a sá-
rospataki főiskola világi éa egyházi főgondnokai-
nak van ajánlva. A könyv szép kiállításban, Ráth
Mór bizományosnál 2 ftért kapható.

** „Györké históriája Erdélyről". Két kép-
pel. Hatodik javitott/kiadás. Kolozsvártt Stein
János könyvárusnál. Ára 16 kr.

** A magyar birodalom természeti viszonyai-
nak leírása" A magyar tud. akadémia megbízá-
sából készítette Hunfalvy János. Első kötet II .
füzet. Megjelent Emich Gusztáv nyomdájában.

** „Képek a természetből". A fölserdült nö-
vendékeknek Vagner Ármin után fölmutatja
Kovácsi Antal. Térképpel, Kolozsvárott, Stein
János erd. muz. egyleti könyvárus sajátja.

** „Erdöszeti lapok". Második évfolyam,
VII. füzet. Szerkeszti és kiadja Vagner Károly,
főmunkatárs Divald Adolf. Selmecz, 1863. Nyo-
matott Lorber Ferencznél.

** „Nemzeti színház" III kötet. Szigligeti
Edétől a „Fenn az ernyő nincsen kas" czimü 3
felvonásos vígjátékot tartalmazza. E darab a Te-
leki-alapitványból 100 arany jutalomdijat nyert.
Kiadja Toldy István; tulajdonosa Heckenast
Gusztáv.

** „Pierre és Pierrette" a kis kéményseprők.
Irta Swanton-Belloc Luiza. A franczia akadémia
által koszoruzott pályamű. Egy színezett képpel.
Kiadta Emich Gusztáv. Ára 50 kr.

** „Egy nyomorult története." Irta Berczelly
Jenő. Két rész egy kötetben. Bartalics Imre tu-
lajdona. Lauffer Vilmos bizománya. Ára 1 f. 20 kr.

** „Első ibolya" Gyermekek számára irta
Czelder Márton. Most harmadik kiadásban jelent
meg, Kolozsvárott Stein János muz. egyl. köny-
várusnál. A három kis füzetből álló mű ára füze-
tenkint 20 kr.

** (A „Győr sir ászát") pártolásraméltó szak-
közlöny a múlt hó eleje óta kissebbitett, de czél-
szerübb alakban jelenik meg, mellékletekkel. E
folyóirat ezentúl hónaponkint háromszor jelenik
meg, 10, 20 és 30-kán. Előfizetési ára egész évre
é, félévre 2 ft, — mely összeg Budára a szerkesz-
tőséghez (viziváros, uj-uteza 697. sz.) vagy
Bécsbe, hol a mellékletek készülnek, Markovics
Tivadar főmunkatárshoz (Wieden, Grosse-Neue-
gasse Nro. 24.) küldendő.

** (Uj fordított színdarab.) Phaedrát Farkas
Albert magyarra forditotta, s tőle a budai színház
igazgatója Molnár már meg is szerezte B Apraxin
Júlia számára, ki benne a jövő ősz folytán föllépni
szándékozik.

** (Megszűnt lapok.) A „Kalauz" legköze-
lebbi számában jelentette, hogy a lap két hónapra
megszűnik, októberben azonban újra megindul. —
Az „Esztergomi Újság" szintén megszűnt, s kije-
lentette, hogy ha még 40 előfizetőjével vagy
pártfogójával több nem lesz, meg sem fog indulni
s előfizetőinek a pénzt visszaadja.

** (Uj lap.) „Ifjúság lapja" czim alatt Szabó
Richárd e hó elején uj lapot indit meg, mely az
ifjúság szivének és elméjének képezését tűzi
ugyan ki feladatul: de a mely az érettebb kornak
is hasznos olvasmányul szolgáljon. Ára aug.—
szeptemberre 1 ft. 30 kr., augusztus—decemberre
2 ft. 50 kr. A lap minde.n vasárnap, egy ivén,
borítékkal jelenik meg, a szövegbe nyomott ké-
pekkel. A megszűnt „Gyermekbarát" előfizetői
ezt kapják kárpótlásul.

** (Uj lap.) Az „Erdélyi hivatalos Értesítő"
kiadó tulajdonosa, Gámán Zsigmond, politikai
napilap kiadására nyert engedélyt. E lap a jövő
hó kezdetétől Kolozsvártt „Erdélyi posta" czim
alatt fog megjelenni.

** (Uj tót lap.) A Hodzsa, Hurbán, Francis-
ci-féle pánszláv töredék folytonos tevékenységben
van, s czéljaira közlönyökkel is bir. E működés
ellensúlyozására több lelkes hazafi, egy magyar
érzelmű tót hirlap megalapításán fáradozik.

** (Előfizetési fölhívást) bocsátott közre Par-
ragh Gábor „A szőlő mivelésről és borkezelésről"
irt munkájára. Tartalmát 37 czikk és egy táblás
kimutatás képezendi, a must, az ujbor és óbor al-
katrészeiről, s ezek változásáról. Előfizetési dij 2
ft. A körülbelől 20 ivnyi munka már sajtó alatt
van. A pénzek szerzőhöz, a Zrínyi házba, aug. hó
végéig beküldendők.

Művészeti hírek.
** (Oltárszobrok.) Az egri székesegyház nagy

oltárához két szobor érkezett a napokban, melyek
imádkozó angyalokat ábrázolnak, s még 1856-ban
meg voltak rendelve. E szobrokat Casagrande
Márk készité carrarai márványból, s mindkettő
igen sikerült. A költséget, mely a szállítással
együtt 1600 ftra megy, érsek ő nagyméltósága és
a főkáptalan fedezi. Még két nagyobb szobor is
van, szintén carrarai márványból, a nevezett mű-
vésznél, ugyancsak a főtemplom részére megren-
delve, de ezek csak a jövő év folytán készülnek el.

** (A pesti müegylet) e havi kiállításában 72
mű van szemlére kitéve, melyek közöl az egylet,
két hazai és két müncheni művésztől, 440 fton
négy müvet vásárolt meg.

** (Fényképek.) A kisdedóvoda-intézeteket
Magyarországban terjesztő egyesület képezdéjé-
nek és óvodájának jól talált fényképe jelent meg,
s 3 ftért kapható. E kép az intézetet egész felsze-
relésével, személyzetével s kisdedeivel együtt hi-
ven ábrázolja. A fényképész, Sch recker Ignáezur,
e képek jövedelmének felét a példányóvoda föl-
szerelésére ajánlotta föl. Kaphatók Rapos József,
intézeti igazgatónál Pesten, Valeró-utcza 1-ső
szám alatt.

** (Díszes arczképcsoportozatban) jelentek
meg közelebbről a magyar kir. egyetem orvoskari
tanárainak arczképei. A kőnyomatu lapot az or-
vosnövendékek segélyegylete adta ki, s rajta Len-
hossék, Wagner, Arányi, Zlamál, Diescher, Sauer,
Lippay, Semmelweis, Jendrassik, Rupp, Nedelko,
Linczbaaer, Balassa, Wachtel és Stockinger or-
vos-tanárok hiven talált arczképei láthatók. A
képet Marasztoni rajzolta, s aPollák testvérek kő-
nyomdájából került ki, s mindkettőnek dicséretére
válik. E díszes, nagy műlapra annál inkább fölhiv-
juk a közönség figyelmét, mert tiszta jövedelme
az orvosnövendékek segélyegyletét gyámolitja.

** (Hollósy Kornélia) Keszthelyen tartott
hangversenye után, közelebbi müutazásának so-
rozatát befejezte. — A jövő őszszel Felső-Ma-
gyarországot szándékozik meglátogatni.

** (Markovics Pauliné asszon?/J Lalla Roukh-
ban, Mirza szerepét, mely első bécsi vendégjáté-
kának oly kitűnő sikert biztosított, ujolag hasonló
diadallal énekelte. Második szerepe a „Hugenot-
ták"-ban a királyné lesz. Férje „Ördög Róbert"-
ben lép föl először. Szerződtetésöket némely bécsi
lap valószinünek állítja. Ezt is elszerződtetik tő-
lünk! így hát van már Bécsben két baritonistánk
(Beck, Bignio) egy tenoristánk és egy soprán-
énekesnőnk. Ha ez még sokáig igy tart, — legalább
magyar operát hallgatni, — mégis csak Bécsbe kell
mennünk.

** (Madách „Ember tragédiaját") színpadra
alkalmazva, Molnár a budai szinházban színre
hozni szándékozik, még pedig a szellemeket elő-
tüntető gép alkalmazása mellett.
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** ('Az iskolai szünidők alatt) Eiiyerth tanár
a rajzolási tanítást, iskolájában, Dorottya-utcza
11. sz. a., naponkint délután 2 órától 4-ig foly-
tatandja. Azoknak, kik magukat a technikának
vagy a képzőművészetnek szentelik, ezen tudósí-
tás örvendetes tudomásul szolgálhat.

** (Magyarok a lipcsei torna-ünnepélyen.)
Lipcsében nagyszerű torna-ünnepély foly, melyre
Erdélyből öt egyén utazik. A lipcseiek e vendé-
geket igen szívélyesen készülnek fogadni.

** CUJ zenemiivek.) Rózsavölgyi műkereske-
désében legközelebb a következő uj zenemüvek
jelentek meg : „Ne/elejtsek" Cserháton töltött
boldog perczeim emlékének szentelve. Eredeti
népdalok és egy fellengős dal, énekre és zongo-
rára szerzé Nyizsnyay Gusztáv, a nagy-kőrösi
dalárda igazgató elnöke. Ara 2 ft. — „Hegyalján."
Magyar ábránd. (Dijkoszoruzott pályamű.) Zon-
gorára szerzé Thern Kár. Ara 80 kr. — „Pezsgő
csárdás." Zongorára szerzé Csillag Józsi. Ara 60
kr. — ,,Oroszlánszeliditö csárdás." Battynek és
oroszlánainak képével czimkép gyanánt. Zongo-
rára szerkeszté Au Alajos Ara 60 kr. —„Clown-
polka." Für das Pianoforte componirt und Herrn
Price zugeeignet von Alois Au. Renz kitűnő ko-
mikusának és hegedűsének Price-nek jelmezké-
peivel. Ára 40 kr.

Egyház és iskola.
** (A pécsi egyházmegyei zsinatra) Girk

György pécsi megyés püspök kibocsátotta a meg-
hivó körlevelet. A zsinat szeptember 1—3-dikán
lesz tartandó a pécsi székesegyházban, s reá a
következők vannak meghiva : a pécsi székeskáp-
talan; az összes valóságos és czimzetes kanono-
kok testületileg vagy küldöttek által; a megyében
lelkipásztorkodással foglalkozó apátok és prépos-
tok; a zirczi apát; a sz. László királyról, Kapist-
rán Jánosról és Sz. Máriáról czimzett szentf'eren-
cziek tartományfőnökei; az irgalmasok tartomány
főnöke; a megye összes alesperesei; a pécsbelvá-
rosi és külvárosi plébánosok, a pesti királyi
egyetemnél alkalmazott két tanár, mint megyebeli
papok; a pécsi hittanári kar két idődbje; végre a
pécsi gymnasiumból az igazgató egy tanárral.
Másfél század óta ez az első megyei zsinat.

** (A magy. kir. tud. eggetemnél) már meg-
történtek jövő évre a dékánválasztások. A jog és
államtudományi karnál dr. Kőnek Sándor ismét,
a hittudományi karnál dr. Ruzsicska János, a böl-
csészetinél dr. Toldy Ferencz, az orvossebészeti-
nél dr. StocUnger Tamás urak újonnan megvá-
lasztattak. Az egyetemi igazgatót e hóban vá-
lasztják.

— (A pesti kegyes-rendi gymnasium) műének
iskolája részéről múlt hó 27-én tartatott meg a
nyilvános vizsgálat. Az eredmény meglepő és
kielégítő volt, mely fölötti örömét a jelen volt
főt. kegyes-rendi kormányzó ur lelkes szavakkal
fejezé ki, köszönetet mondva nt. Szepessy Imre
gymnasiumi igazgató urnák, ki fáradhatatlan
buzgalommal vezette és emelte virágzásra az
énekiskolát. — Elismerést érdemel Vogel Alajos
énektanár ur is, — a tapsok, miket az énekiskola
kapott, nagy részt őt illetik. — A diszes vendég-
koszorú közt ott volt Hollósy Kornélia asszony
is. — R.

** (Haladás a magyar nyelvben.) Esztergom-
megye Farnad községében, a hozzánk érkezett
tudósítás szerint, az evang. hitfelekezetüek érezve
a magyar nyelv szükségét, azt iskoláikba és a szó-
székre egyaránt behozták. Eddig kizárólag csak
a tót nyelvet használták; hogy azonban ez se le-
gyen egészen mellőzve, elhatározták, hogy két
vasárnap magyarul, a harmadikon tótul végeztes-
sék az isteni tisztelet, hétköznapokon azonban
nagyrészt a magyar nyelv legyen alkalmazandó.
Az iskolában a közelebbi próbatételt már magya-
rul tartották, még pedig szép sikerrel.

** (Jobb későn, mint soha !) Eperjesről írják,
hogy főtiszt. Máday Károly ág. hitv. superinten-
dens egyházlátogatási körútját Sárosmegyében
bevégezvén, a megye idegen ajkú i.épénél a ma-
gyar nyelv mindinkább érezhető szükségén segí-
tendő, intézkedett, hopy mindenütt, hol a népta-
nító a magyar nyelvet oktatni képes, nemzeti
nyelvünkön rendes előadásokat tartson, a a ma-
gyarul tudó lelkészek évenkint legalább kétszer
magyar egyházi beszédeket mondjanak.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
Ji (A tokaji hordógyár) ügyében, mely ame-

rikai mintára, Főmet Károly terve szerint lesz
fölállítandó, e hó 11-kén tartják az alakuló gyű-
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lést. A kibocsátott részvények, kevés híjával már
alá vannak irva, s leginkább a Hegyalja, Kassa,
Eperjes és Arad vidékén vannak elterjedve.

•J (Szállítmány Amerikából.) A napokban
60000 mázsa szalonnát szállítottak Amerikából
Pestre, s daczára a roppant távolságnak, mázsája
5 fttal olcsóbb, mint az itthoni.

x* (Ismét a marhavész.) Hanváról vett tudó-
sitás szerint, a múlt hó 19-én ott a marhavész
kiütött, s azóta folytonosan dühöng. A helység
egyébiránt el van zárolva. — A marhavész jelei
ujabban Bihar megye Fugyi, s Nógrádban Nagy-
Oroszi községében is mutatkoztak, s a hatóság]
annak gátlására czélszerü rendszabályokat hozott.

Eözintézetek, egyletek.
** (A magyar orvosok és természetvizsgálók

9-ik nagygyűlése.) tárgyában b. Eötvös József el-
nök jelentése szerint a beiratás szeptember 19-én
kezdődik, s a következő két napon, sept. 20- és
21-én reggeli 9 órától l-ig és d. u. 3 órától 6-ig
fog tartani, a nemzeti Múzeum irodájában. — A
megnyitó nagygyűlés szeptember 22-én leend a
Múzeum dísztermében; 23-án a szakülések, —
24-én a második közülés, — 25-én ismét ezakülé-
sek, s végre 26-án a bezáró közülés fog tartatni.
A napi események részleteit a naponkint megje-
lenő értesítések fogják a résztvevő tagokkal tu-
datni.

** (A szegedi takarékpénztár) választmánya
a közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében, a
város inség által sujtolt lakosai gyámolitására 500
ftot ajánlott, oly hozzáadással, hogy e pénzen egy
ezzel megbizott választmány clcsó kenyérnek-
valót vásároljon, és ismerős pékekkel vállvetve,
nov. 1-től jövő évi apr. haváig minden szombaton
a hatóság által kimutatandó szegényebb lakosok
közt kenyeret osztasson ki.

•f (Az érmelléki borászati társulat közgyű-
lése) jövő szeptember 12-ikén d. e. 10 órakor
leend, Diószegen, a társulat elnöke, gr. Zichy Fe-
rencz kastélyában.

Közlekedés.
•/ (A Buda-Pest között építendő vasúti hid)

és nagyszerű raktárak érdekében Maygraber ur
kihallgatáson volt a kereskedelmi miniszter ő
excjánál, ki elismerőleg nyilatkozott ezen terv
felől és az engedély megadását közel kilátásba
helyezte.

** (Helyes intézkedés.) A lánczhid-társulat,
mely a közlekedést akadályozó lassúsággal javit-
gatá a lánczhid kocsi- és gyalogutait, azon uta-
sítást kapta a helytartótanácstól Buda városa ha-
tósága által, hogy munkálatait a lehető leggyor-
sabban eszközölje, s éjen át is dolgozzanak.

** (Elövigyázatí rendszabály.) Budaváros ta-
nácsa elhatározta, hogy a buda-ujlaki városrész-
ben a tűzoltó-szereknek czélszerübb helyet ren-
del, örömmel jegyezzük ezt föl a közbiztosság
érdekében.

•f (Hajótörés a Dunán.) Az „Albrecht"
gyorshajó múlt hó 24-én Orsováról Baziásra
menve, a sztenkai sziklára vetődött, mi által oly
erősen megsérült, hogy elsülyedését megelőzendő
egy fövénypadra kellett vezetni. Az utasok cse-
kély idővesztéssel a Drenkováról jövő „Zimony"
hajóval szállittattak Baziásig, honnan vaspályán
Pestre múlt hó 25-én érkeztek meg.

x* (A leégett Pontus,) a Dunának leghatal-
masabb teherszállító gőzöse, az ó-budai hajó-
gyárban, mint valami phőnix hamvaiból újra
föltámadt, még pedig a réginél nagyobb erőben.
Hir szerint a jövő szeptemberben fogják vizre
bocsátani.

„* (Szép ajánlat.) Gyöngyös városa a „M."
szerint elhatározta, hogy a pest-losonczi vasútra
100,000 ft. erejéig ír alá részvényeket, s azonkí-
vül a városi lakosság között is nagyszámú részvény
eladatását fogja eszközölni, ha ezen vasútvonal
Gyöngyös városát is érinteni fogja.

Balesetek, elemi csapások.
** (Elhamvadt buzakeresztek.) Farmadon az

aratás alkalmával, midőn a munkások deleltek,
egyik napszámos vigyázatlansága által egy buza-
kereszt moggyuladt, a tűz a szélvész által élesztve,
sorban álló 61 buzakeresztet hamvasztott el. A
tűz a dohányzás körüli gondatlanságból eredt. —
A szomszéd Kural községben pedig egy pajta lett
a lángok martaléka. Szerencse, hogy még a ga-
bona behordva nem volt, s hogy körülötte a láng
semmi táplálékot nem talált. — Bényben is volt

tűzvész, mely 45 lakházat hamvasztott el. — A
gyakori károk azon vidék népét már többször,
megismertették a biztosítás hasznával, s különö-
sen Farnadon, mint tudósítónk irja, nagy a bizto-
sítók száma.

** (Tüzeset.) Nemes-Dömölkröl értesülünk,
hogy ott, e hó 21-kén este a falu szélén különálló
kovács-műhely meggyuladván, porrá égett. Szél-
csend lévén, nagyobb veszedelem nem történt.

Mi njság?
** (Úrbéri egyezkedés.) A múlt hó 15-ikén

ment végbe az elkülönzés Cseszneken, még pedig
mind a két részt teljesen kielégitő eredménynyel.
A volt földesurak, gr. Eszterházy Imre és Géza,
és Bazsán urak méltányos ajánlatokat tettek, a
közönség pedig nem tulcsigázott kivánatokkal
lépett föl; igy a kiegyezés csakugyan létrejött.
Kapott pedig a község egy egész telekhez, 24 hol-
dat,— rét helyett, mely itt nincs, 10 holdat,— ezen
fölül házhelyhez 1 holdat, s igy összesen 35 hol-
dat. Erdőt és legelőt, egy helyhez 17 holdat. Ezen
kívül az egyházról és iskoláról sem feledkeztek
meg. A nap örömünnepét nagy áldomással fejez-
ték be.

** (Jótékonyság a szükségben.) Körös-Tar-
csán, Békésmegyében, a hozzánk érkezett tudó-
sítás szerint, másszor a legjobb búzát gazdagon
termő föld, a szárazság és jégverés kettős csapása
miatt az idén a magot is alig, némely helyen
pedig épen nem adta meg. E szükségben gróf
Blankenstein Károly, Körös-Tarcsa egyik volt
földesura, a szegényebb sorsú lakosok számára
100 p. mérő gabonát ajándékozott, mely az egy-
ház magtárába letétetvén, kiosztásával az ottani
ref. lelkész lőn megbizva. Ugyancsak az emiitett
gróf még azonkivül 200 p. mérő búzát ajánlott,
vetőmagul leendő kiosztás végett, mely csak egy
év múlva lesz visszatérítendő. Bölcs intézkedése
a gondviselésnek, hogy ahol legnagyobb a szük-
ség, a segély ott van legközelebb!

** (Testvéries részvét.) Igaz László, temes-
megyei paráczi birtokos, az ottani szűkölködő
románok között 150 pozsonyi mérő gabonát osz-
tott ki.

** (A tiszavikéki inség) megvizsgálására ki-
küldött biztos Ábonyi István helytartótanácsos ur
egy hétig tartott körútját bevégezte, s múlt hó 27-én
érkezett vissza Budára. Szomorú, de nagy jelentő-
ségű útjában a Hajdu-kerület, Debreczen sz. k.
város, A.-Szabolcs, A.-Biharmegyék, Nagy-Kun
kerület, K.-Szolnok, Torontál, Temes, Krassó,
Bács, Csongrád Csanád, Arad, Békésmegyék ín-
séggel küzdő vidékeit látogatta meg, s a nyomor
elhárítása végett a megyei hatóságokkal, s a bir-
tokossággal mindenütt értekezett, s czélszerü in-
tézkedéseket tett, a körülményekhez mérve. Most
pedig, miután már az állapot mivoltát ismeri, leg-
közelebb Bécsbe megy, hogy értesitése nyomán
további intézkedéseket tehessenek.

** (Az inség Bánhalmán) Békéamegyében
már annyira növekedett, hogy sok ember, állító -
lag már az éhhalál küszöbén van. Kisújszálláson
pedig, az összesen 2216 családból álló községben
1800 családnak nincs egy szem ennivalója. Ábo-
nyi István helytartó tanácsos ur Békésmegye kir.
biztosának 4000 ftot adott át a megyében Ínséggel
küzdők segélyezésére. A szintén általa a jász-kun
főkapitánynál hasonló czélra letett összegből Kis-
újszállásnak 400 ft. jutott.

** (Jótékony czélu sorsjáték.) A kecskeméti
ágost. hitv. ev. egyház elöljárósága az ott épülő
templom költségei fedezésére sorsjátékot rendez,
s jegyei darabonkint 50 krjával kaphatók. Főnye-
remények egy 500 ft. értékű ezüst asztali készlet,
180 forintos svájezi tehén, 120 ftra becsült egy
hordó tokaji bor, egy 80 ft. értékű remeken ki-
varrott magyar bunda és két szintén remek czifrá-
zatu fehér szűr 70—70 ft. értélben lesznek. Ezen
jótékony czélu sorsjátékban csak 20,000 darab
sorsjegy adatott ki. Húzás f. évi nov. 1-ső napján
leend.

Nemzeti színház.
Péntek, jul. 24. „Az első beteg." Vígjáték 1

íelv. Ezt követte ,,Egy kis szívesség." Vígjáték
1 felv.

Szombat, jul. 25. Stéger vendégjátékául,
Kaiser Ernstné asszony közreműködésével „Hu-
nyadi. László." Opera 4 felv. Zenéjét szerzetté
Erkel F.

Vasárnap, jul. 26. „A csikós." Énekes nép-
színmű 3 szakaszban. Irta Szigligeti.

Hétfő, jul 27. „Egy bukás sikere." Vigj. 3
felv. Irta Dobsa L.
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Kedd, jul. 28. Wagner Richárd „2-ik hang-
versenye" Stéger közreműködésével. A nagyhírű
zeneiró művei a mai második előadáson is a nagy
számmal megjelent közönség osztatlan tetszészével
találkoztak. Az est diadalában a zeneköltő szaba-
tos karigazgatása mellett, nagy része volt a meg-
erősített zenekar tagjai műértelmének is.

Szerda, jul. 29. „Brankovícs György." Szo-
morujáték 5 felv. Irta Obernyik.

Csütörtök, jul. 30. „Egy nő, ki az ablakon ki-
ugrik." Vigjáték dalokkal és tánczczal. Seribe
után magyar színpadra alkalmazta Somolki Fe-
rencz.

Budai népszínház.
Július 24. „Angolosan." Vigjáték 2 felv.
Július 25. „Robin orvos." Vigj. 1 felv. Ezt

követi „Orestes és Pylades." Vigj. 1 felv.
Július 26. „Don Jüan" vagy „a kövendég a

pokol torkánál." Nagy paródia 3 felv.
Július 27. és 28. Á szellemalakok mutatvá-

nyához szükséges gépezet felállítása miatt a szin-
ház zárva volt.

Július 29. „Lavater." Szinmű 2 felv. Fran-
cziából fordította Csepregi. Ezt követte: „A szel-
lemalakok első mutatványa.'- London és Paris

. után a szellemalakokat a színpadra Budán, s ma
vezették föl először. A többi közt a színtér köze-
pén egy zuáv alakja jelent meg, majd kibonta-
kozva, fegyvert vett elő s köpenybe burkoltan i
küzdeni látszott a körülötte levő emberek ellen. {
Később egy női alak volt látható, s amint körül-
ölelték, az ölelő karok közöl nyomtalan eltűnt.
Meglepő, szép a káprázat, mely azokat oly élet-
hiven állítja szem elé. Mozgó alakok, test nél-
kül, melyeknek csak hangját halljuk, de érin-
teni nem lehet. Ha nem tudná az ember, hogy az
egész csak tükrök játékán alapuló optikai csaló-
dás, valóságos kísérteteket vélne maga előtt. —
Erkölcsi haszna is van, mert ha századunkban
találkoznék még babonás, ezt kell megtekintenie,
s nem fel többé kisértetektől, ha látja, hogy ez az
emberi tudomány műve. Bemutatásul ennyi is I
elég; a találmány diadalát azonban akkor találjuk
tökéletesnek, ha azt nem mint czélt csupán, ha-
nem mint eszközt egyes színpadi jelenetek oda
illő ábrázolására, alkalmazva láthatjuk. Ez lehet-
séges is. Akkor a mostaninál, azt híszszük, hatása
is sokkal nagyobb leend.

Július 30. „Lavater." Franczia szinmű 2 felv.
Ezt követte: „A szellemalakok 2-ik mutatványa."

SAKKJÁTÉK.
188-ik sz. feladv. — Popper Eduárdtól

(Turócz-Szent-Mártonban).
Sötét.

A 183-dik számú feladvány megfejtése.
(Tóth Páltól K.-Sz.-Miklóson.)

i b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

43-ik számú játszma.
MORPHY P. és PAULSEN L. között Uj-Yorkban.

Világos (P.). Sötét (M.).
1. e2—ei e7—e5

Hb8—c6
Ff8-c5
Hg8-f6

2. Hbl-c8
3. Hgl - fS
4. Ffl—bö
5. 0-0
6. Hf3—eö:

0-0
Bf8-e8

Sötéttol Jic$ — eö: nem jó
lett volna, mei t reá d2-d4
lépéssel Világos nyer.

d6-c6:
b7-b5

Hf6—ei:
Be 8—e4:
Be4-e6

7. He5-c6:
8. Fb5-c4
9. Fe4-e2

10. He 3—e4:
11. Fe2-f3
12. c2-c3

Itt Világos hibázott, a
mennyiben d2 — dS helyesebb
lett volna.
13. b 2 - b i Fcő—b6
14. a2—a4 b5—a4:

Világos (P.). Sötét (M.).
15. Vdl—a4: Fc8—d7
16. Bal-a2 Ba8-e8

Szép húzás,mely messze-
terjedö számitás alapja, s a
következő gyönyörű lépést
előkészíti. Most Vd3—fl: lé-
péssel két huzáaos mai fe-
nyeget
17. Va4-a6
18. g2-f3:
19. Kgl—hl
20. Bfl-dl
21. Khl-gl
22. Kgl-fl
23. Kfl-gl
24. Kgl—hl
25. Va6—fi
26. Bdl—fi:
27. Ba2—al
28. <J2—di

Vd3—f3:
Be 6—g6f
Fd7—h3
Fh3—g2f
Fg2-f3:t
Ff3—g2f
Fg2-h3f
Fb6—f2:
Fh3-fl:
Be8-e2
Bg6-h6
Ff2-e3

és Világos a játszmát feladja.

Világos. Sötét.
l .Fel-f2 Fg3-f2:A)
2. Hf4-e2 He3—dö:
3. Vh3—fi Bf7-f3t
4. He2-e3tmat.

Világos. A) Sötét.
1 Hg4—f2:
2. Bg6—c6: d7-e6
3. Vh3-c8 tetszés sz.
4. Fb7—a6fmat.

Helyesen fejtették meg. Pesten : Cselkó György. —
Pályán : II. Nagy Lajos. — Rimaszombaton : Roth Kál-
mán. — Debreczenben : Zagyva Imre.

(E kitűnő feladvány egyike volt a legszebb és leg-
nehezebb hazai feladványainknak. A tetszés, melylyel a
megfejtők részéről találkozott, szépségét, — a kétség, mely
szerint több kitűnő sakkistánk megfejthetetlennek nyilvá-
nitá, nehézségét látszik bizonyítani.)

Szerkesztői mondanivaló.
6679 Hanva. Elfelejtettük megkérdezni, kell-e fűzött

péld. is, és mennyi ? Ez rögtön indulna.
6680. Halas. Sz. Közelebbi számunkban.
6681. N. Károly. S S. Üdvözöljük ön felszólalását, s

egy rt'szét a nyilvánosság előtt is használni fogjuk, hogy
végre eredményhez juthassunk. Egyébiránt a dolog sokkal
több nehézséggel jár, mint első piüanat'a látszik. Ama mű-
szavak egybegyűjtése és faragása még nem elég; meg is kell
azokat bírálni, kiválogatni, egybeállitani stb. Amaz álta-
lunk előidézett néhány küldemény is csak nyersanyag még,
melynek feldolgozása ahhoz értő, s eléggé ráérő kezekre
vár. Egy ily férfiú ígért tét már régen bírjuk, de az igéret
beváltásának még mindig útját állottak mindenféle aka-
dályok.

6682. Berhida. K. J. Vettük az ujabb okleveleket.
Jó arczképet még eddig nem kaphattunk s valóban sajnál-
juk, hogy emiatt oly sokáig késünk. Az itteni photogra-
phia oly elmosódott és gyarló, hogy czéljainkra nézve ha-
szonvehetlen.

66S3. Kolozsvár, r. 1. A gyors megemlékezést öröm-
mel vettük. A képeket várjuk. Az a bizonyos kép már
kész.

6684. V. Mikola. U. V. A m. családi kolostorról szóló
adatokat köszönjük s használni jogjuk. Hanem a küldött
arczkép felette gyenge mű. Néhány évvel ezelőtt közöl-
tük már Zrinyi Miklósnak, a szigetvári hősnek képét,
azon eredeti után, mely a szigetvári tanácsteremben tarta-
tik; az mindenesetre jobb kép s alkalmasint hivebb is.

6685. Baja. D. P. Kazinczy F. nagybecsü levelét vet-
tük s annak idejében a Kisfaludy-társaságnak fogjuk átadni.
Addig is néhány adatot kérünk azon férfiúról, kihez a le-
vél intézve volt. Az utóbbinak bővebb megértésére nézve
szükségesnek látnók ezt.

6686. A lengyelek 1831-ben. Valamint 32 évvel ez-
slőtt nem lehetett kinyomatni, ugy most sem használhat-

juk e czélra. Hanem mint irodalmi ereklye érdekes volt
előttünk.

6687. Mohácsi gyász. Népdal. — Nem adhatók.
6688. Piros arezod. Vágyam stb A pár „faragatlan"

ers itt van, de hát miért küldi ön „faragatlanul"?
6689. Lombok sátorában. Ezek már többet érnek,

de ön tudja, hogy ily pusztán szerelmi epedéseknek ritkán
jut hely lapjainkban. Valamelyik divatlap jól használhatná.
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TARTALOM.
Hrabovszky János (arczkép). — A sárospataki kollé.

giumban. Soós Miklós. — Az alvás és álmodás (folyt.). —
A bécsi cs. k. arzenál (képpel és tervrajzzal). Döntő István
— Hajós mezőváros. Telepi Gyula. — A madár és fészke
(folytatás és vége, rajzokkal. S. Eb'ry Andor).— Egyveleg
— Melléklet. T á r h á z : Irodalmi újdonságok. — Mű-
vészeti hirek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti szín-
házi napló. — Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szer-
kesztői mondanivaló. Heti naptár.

Teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
A

Vasárnapi l JSÍÍÜ' Politikai
előfizetési föltételei.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva
F é l é v r e ( j ú l i u s - d e c e m b e r ) . . . . . . . 5 f o r i n t . | N e g y e d é v r e ( j ú l i u s — a u g u s z t u s — s e p t . ) . 2 f t . 5 0 k r .

Csupán Vasárnapi Újság:
fVIévre (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
(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám).

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lakása : magyar-uteza 1. szám alatt.)
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ÁRJEGYZÉKE
a z o n

legujabb magyar könyveknek,
HECKENAST GUSZTÁV

kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveibői
összeállítva. I. kötet. N.-8-rét (384 lap). Ára fűzve 2 ft. 50 kr.

Tompa Mihály versei. ft. 20 kr.

, M a r g i t . Nyolczadrét (219 lap). Borítékba fűzve ára 1 ft. 50 kr.

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

Dalmady Gyözö. Szerelem.
Diszkötésben

Költemények. 16-rét. (210 lap.) Borí-
tékba fűzve 1 ft. 60 kr.

2ft.

Remek-irók. Gyémánt-kiadás.
VIII. Kölcsey Ferencz versei. — A szerző arczképével.

IX—X. Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelme. — A költő arczképével.
Ára egy egy kötetnek 70 kr.

Jósika Júlia. Pályavezető.
ritékba fűzve
Diszkötésben

Jó tanácsok világba lépő fiatal leányok
számára. Kis nyolczadrét. (432 lap.) Bo-

2ft.
2 ft. 80 kr.

i P A k h A l b e r t ' a Vasárnapi Újság szer-
^kesztője felügyelete alatt. II. kötet.Előfizetési ár 4 kötetre 2 ft., postán bérmentesen küldve 2 ft. 50 kr.

eillücl

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

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

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

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

Jósika Miklós. A két mostoha. Történelmi regény. Két kötet. Kis
8-rét (234, 253 lap) fűzve 2 ft.

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

TliliaJUlld.
fűzve

k ö l t ö t t N o v e l l á k és vázlatok gyűjteménye.
K ö l l U l l . Három kötet. K.-8-r. (230, J22, 2071.)

3ft.

Katona József. Bánk bán. <R e m e k i r ó k

képével.

Dráma öt szakaszban.
242 lap. A. szerző arcz-

Füzve 70 kr. Diszkötésben 1 ft.

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

Szász K. A vers-szavalás és gyakorlati
(316 lap) fűzve

kézi-könyve.
1 ft.

Jósika Miklós m u n k á i , uj folyam. 52 kötet E g y eg
8

y
0K.tet

1—4. J6 a tatár. Regény. Négy kötetben. (192, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
fűzve 3 ft. 20 kr.

6—6. Pygmaleon, vagy egy magyar család Parisban. Két kötet. (232,
208 lap 8-rét) fűzve 1 ft. 60 kr.

7—10. Régiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (281, 248, 242, 247 lap, 8-rét)
fűzve 3 ft. 20 kr.

11 — 13. A tndós leánya. Három kötet. (1.279, 248,2501., 8-rét) fűzve 2 ft. 40 kr.
14—16 A gordiusi csomó. Regény. Három kötetben (224, 220, 196 lap)

fűzve 2 ft. 40 kr.
17—19. Regényes képletek. Három kötet. (228, 240, 212) fűzve 2 ft. 40 kr.
20 - 22. A rejtett seb. Regény. 3 kötet. (207,191, 220 1., 8-r.) fűzve 2 ft. 40 kr.

23. Egy kétemeletes ház Pesten. Novella egy kötetben. Nyolczadrét.
(195 lap) fűzve 80 kr.

24—26. A szegedi boszorkányok. Regény. Három kötet. 8-rét (213, 208, 184 1.)
fűzve 2 ft. 40 kr.

27—29. A zöld vadász. Regény 3 kötetben. Nyolczadrét. (255. 284. 276.) Ára
fűzve 2 ft. 40 kr.

80—82. A nagyszebeni királybíró. Regény. Három kötet. (151. 186, 172 lap)
8-rét. Fűzve 2 ft. 40 kr.

38—88. A hat Uderszky leány. Regény. Hat kötet. (1210 lap.) Nyolczadrét.
Fűzve ' - — •

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.
V — VI Külföldi lant. Magyar költők műfordításai külföldi remekírókból.

VII. Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Epigrammák.

Ara egy füzetnek fűzve 70 krajezár. Diszkötésben 1 ft.

Első N a p ó l e o n császár é le te . A l es h M e s e b l? k u t f ö k után

(504 lap) fűzve
Diszkötésben

képes harmadik kiadás. Kis 8-rét.
2ft.
3ft.

í a i n e pmlf ik iratni " 1848-kl és I849-ki magyarországi
L<dJUS> ClIIiei i l ld ldl hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.

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

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz.
fűzve

Nyolcz kötet,
(kis 8-rét)

4ft.

a'/ilrriílr Nevezetesb emberek köz- és
SA1IVI an.. magáné'.etbeni elmés rögtön-

zései és élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Boritékba fűzve ára 2 ft.

Horváth Mihály. A magyarok története ££?„£JííuoTi
kiadás. 8-rét. (586 lap). Ára fűzve 2 ft. 50 kr.
Vászonba kötve 3 ft.

Hegedűs Lajos. Az átalános német kereskedelmi
törvény. Fordította s a közönséges német váltó-rendszabály s a magyar keres-
kedelmi törvényekkel kapcsolatban legfelsőbb engedólylyel közrebocsátotta. Nagy-
8-rét. 212 lap. Fűzve 1 ft. 40 kr.

Kőnek Sándor. Dr. Egyház-jogtan kézi-könyve.
Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. Nagy nyolczadrét
710 lap. Fűzve 4 ft. 50 kr.

Ökröss Bálint. Átalános törvénykezési eljárás
peres és perenküli ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágositó jegy-
zetekkel és kimeritő irománypéldákkal, birák, ügyvédek s a közélet használatára.
1863. Fűzve 5 ft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog az i848 ik évi
törvényhozás és az országbirői tanácskozmány modositásai nyomán, átdolgozott és
bővített második kiadás. Fűzve 5 ft.

Mikes Kelemen törökországi levelei. tJZtéuÍ%ít
(I. 224, II. 246 lap, 8-rét) fűzve

3 ft.
tekezéssel, közli Toldy Ferencz. Két kötet.
1 ft. 50 kr. Velinpapiron diszkötésben

g
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Fűzve két kötet 4ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 i a p , 8-rét)
1 ft. 50 kr.4 ft. 80 kr.

Figyelmeztetés a t. ez. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, & hol könyvkereskedés nincsen. —
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést _

pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 f'tot tesz, bérmentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

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

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

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.

T«fnPVPttíír Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
1SII1C1 Cllrtl . tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érd-kes tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet I—IX. kötet. (A— Szard
Dyelv.) Ára egy kötetnek 1 ft

Az egész munka tiz kötetben teljesen meg fog jelenni.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan, oktatás a*
olasz nyelvet tanító segítségével, vagy anélkül is megtanulni. Tartalmazza : az
olasz nyelv szabályait, a szükséges szavakat, beszédmódokat, párbeszédeket, for-
dítási és olvasási gyakorlatokat, valamint egy, a legszükségesebb szavakból össze-
állított szótárt betűrendben. 8-rét. (200 lap.) Ára fűzve 1 ft.

OllendorffH. G.eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
melyet követve, néhány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egan James, r. tanár a pesti kir.
egyetem, városi főreál és kereskedelmi akadémiánál stb. Nyolczadrét (384 lap)
f ű z v e 1 ft. 50 kr.

Tizedik évi folyam.32-ik szám

Pest, augusztus 9-én 1863.
Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft. —

Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsag :

Régi magyarok régi arczképei.
VIII. Báró Révay László. - (1600—1667.)

Révay László, — ki családjában e néven
III-dik, — és kinek itt egykorú rajz után
arczképét épen 45 éves korában mutatjuk
be, az ősrégi s történelmünkben eléggé is-
meretes Révayak ivadéka, s korában — ha-
bár nem emelkedett is a legmagasabb pol-
ezokra, — hazánknak egyik igen jeles férfia
volt. Született Liptó vármegyében Mado-
csányban 1600. febr. 7-én, — mint fennma-
radt naplójában atyja és maga is följegyzé.
Atyja R. Márton Turócz vármegyének hosz-
szu ideig alispánja, anyja Eszterházy Zsófia
volt. Már hat éves korában a
szentpéteri i s k o l á b a kezdett
járni, négy évvel utóbb a tu-
rócz-sz.-mártoni iskolába adták
szülői; 1614-ben Körmöezre ada-
tott, a következő évben novemb.
25-kén két öcscsével együtt a
bártfai iskola tanulója lett, és ott
tanult 1618. évi július 23-ig, a
midőn szülői haza vivén öt, sa-
ját szavai szerint „a tanulást el-
hagyatták vele." Kiképeztetését
tehát egyedül hazai tanodáknak
köszöné, a mi annál kedvezőbb
véleményre jogosít akkori isko-
láink állapota felől, mert László
képzettségére nézve korában kül-
földön iskolázott főuraink mel-
lett is bátran megállhatott.

Azonban tagadni nem lehet,
hogy erre nézve kitűnő befo-
lyással volt azon gyakorlati élet-
iskola is, melybe anyai nagy-
bátyja Eszterházy Miklós, akkor
még zólyommegyei főispán és
főudvarmester oldalánál jutott.
Gondos szülői a serdülő ifjút
1619. év kora tavaszán nevezett
nagybátyjához vivék Zólyomba
apródul, vagy mint akkor mon-
dani szokták : „inasságra"; azon-
ban a szives rokon többre mél-
tatta unoka-öcscsét, s mintegy
titkárságra emelte. Még ezen év-
ben nyiltak meg Bethlen Gábor-
ral a nagykárolyi béke-alkudo-
zások, hová királyi biztosul Eszterházy Mik-
lós volt kiküldve; és a nagy ember oda Ré-
vay Lászlót is magával vivé. Eszterházy N.
Károlyból Munkácsra, onnan haza Lánzsérra
ment, Révay azonban tőle Pozsonyban el-
maradt, mivel édes anyja épen ez időben be-
tegeskedett, és meg is halt. Azonközben

Bethlennel a háború ismét kiújult, melynél
fogva Révay — mint maga irja — nem me-
hetett ura után Lánzsérra, hanem kénysze-
ríttetett Illésházy Gáspárral menni a besz-
terczebányai gyűlésre.

„Ott értvén, — ezek saját szavai — hogy
Bethlen szolgájává akar tenni, egyébiránt el nem
kerülhettem, hanem portai utat kellett élőmbe
vennem. Mivel szintén akkor Dóczi István uram
Eimay Jánossal az hat confoederatus ország kö-
veteivel együtt afféle expedialtattak, ez alkalma-
tossággal Dóczi uram mellé adván magamat, el-
mentem."

BÁRÓ RÉVAY LÁSZLÓ.

A 20 éves ifjú, ki tán szivesebben ment
Bethlen részén is a keleti útra, mint a hogy
később naplójába jegyezte, 1620 aug. 28-án
indult konstantinápolyi útjára és nov. 14-én
érkezett oda; és onnan nem csekély tapasz-
talatokkal indult 1621 maj. 20-án Erdélyen
keresztül haza. Jul. 25-én már Zsarnóczán

(Bars vmi) volt, honnan Dóczi öt haza kül-
dötte, és másnap, 26-án haza is ért Trebosz-
tóra. (Turóczvm.) Még ugyanez évben ismét
viszszatért nagybátyjához, Eszterházy hoz,
Kis-Mártonba, és annak oldalánál maradt ezu-
tán egy folytában nyolcz évig. Eszterházy
Miklós 1622-ben országbíróvá és 14 nappal
utóbb érsekujvári és a hegyaljai végházak
főkapitányává neveztetett ki, 1625-ben pedig
nádorrá választatott, R. Lászlónak tehát a
nagy ember oldala mellett bő alkalma volt
magát nemcsak az országos ügyek kezelése

iránt tájékozni, és e tekintetben
magát alaposan kiképezhetni, de
mint országos főkapitány mel-
lett a hadi téren is tapasztalato-
kat gyűjteni, és ügyességét s vi-
tézségét kimutatni. Az 1623. év
őszén, (nov. 9.) midőn a bosz-
niai török had egyrésze zsák-
mánynyal és foglyokkal terhel-
ten Hodolin által húzódott ha-
zafelé, az érsekujvári hadsereg
Nyárhidnál a mintegy kétezer-
nyi csapatot megtámadta és
megverte, 2015 rabot megsza-
badított, 800 lovat elfogott, szó-
val, 50,000 ftnál többet ért a
győzelmi nyereség. E csatában
nagy része volt Révay Lászlónak
is. De résztvett nov. 30-án azon
csatában is, melyben Csúznál
Túrénál az egri, kanizsai és bosz-
niai török hadat a mieink győ-
zelmesen megverték, és ismét
tetemes zsákmányt ejtettek.

16 2 6-ban mint királyi biztost
küldötte őt a nádor a morvái szo-
rosok őrzésére. Erre vonatkozó-
lag maga R. László ezt irta
naplójegyzetei közé :

„1626. Értvén ő ngsga, (t. i.
Eszterházy, a nádor) hogy Bethlen
segítségére ügyekezik kijőni Sleziá-
ból Mansfeld, küldött engem az jab-
lonkai helyeknek bevágatására és
őrzésére. Ott lévén, érkezik svecziai
király követe, 18. Augusti, Henricus
Dreyling nevű, a ki bízván ösmeretsé-

gemhez, (és mivel portán együtt volt velem) bá-
torságos jött a passusra, mondván magát brande-
burgi herczeg követének, engem pedig Bethlen
szolgájának vélt. Szép szót nyújtván azért neki,
mentem vele együtt Zsolnai hídig, ott aztán meg-
ragadtatám, magát szolgájával vittem szomszéd-
faluba és ott kaludába hagyván, két szolgámmal
magam mentem Zsolnára. Ott meghanyván por-


