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15 A R A N Y 

p á l y a d í j 
N Y E R T MŰ. -

Értekezés. 
„A kis birtokosok jóllétének előmozdításáról." 

K E N E S S E Y K Á L M Á N T Ó L . 
(Folytatás.) 

A stájer here szinte egy nevezetes alapja a nyári istállózásnak, tavasz 
s z a l fogasoltatik őszi rozs vagy búzába, vagy vettetik árpával; a vadnövény 
itt már rendesen megérlelte tik. Tartóssága rövidebb mint a luczernáé, s nem 
is ad annyi takarmányt, 1—2 szer kaszálható, gyönyörű növény ha jól á l l 
Schwerzként kalapot lehet előtte emelni, ámde csak hűvösebb, agyagosabb 
f ö l d a hazája, száraz égalj és heves földön ritkán sikerűi, és ez nagy kár, 
mert váltó gazdaságba jobban bele illik mint a hosszabb életű luezerna. An
n y i azonban bizonyos, hogy fűmagokkal keverve biztosabban diszlik ott is, 
hol hazája nincs, s ekkor neveztetik vcgy-lóhernek. 

A vegy-lóher roppant szerepet játszik az ujabb gazdászatban; mióta e 
nagybecsű takarmánykeverék vetése divatba jött, a piaczi termények ter
mése nevezetesen emelkedett Angliában, s mindenütt hol foganatba vétetett, 
a kopár vagy általában szűken jövedelmező legelők, söt kaszálók is feltöret
tek, s helyébe a sokkal kisebb téren sokkal többet adó mesterséges takar
mány alkalmaztatott. 

Hogy milly áldáíszerü hatást gyakorol a mesterséges réteknek gazdaság
rendszerünkbe leendő felvétele, t a m isit ja Tbacr is, ki állítja, hogy azok felényi 
téren adnak annyit, mint a természetes kaszálok; — továbbá a londoni gazda
sági luvatal által eszközlött vizsgálat olly eredményt mutat, hogy a mester
séges rétek, répával egyetemben térre szállitták le a takarmány termelést. 
— Milly nagyszerű eredmény. Ki 300 holdat kénytelen volt takarmánynyal 
vetni előbb, igy csak 100-at vet, s 200 meg van nyerve a piaczi termények 
részérc, — egyaránt nyervén általa a birtokos s az államgazdászat. 

Szükséges azonban, hogy a z összeillesztendő magok választásánál figye
lem fordittassék arra, hogy a növények érése egy időre e s B é k , valamint a r r a 
is, hogy a földet egyformán szeressék. 

A l a p e l v ü l állítandó fól Infeld lovag szerint a keveréktakarmány vetése 
körül, hogy jobb háromszor sűrűbben mint ritkán vetni. 

Egy sűrűn álló mesterséges rét 6 o k k a l kevesebbé erőtleníti a földet, mint 
egy ritkán á l l ó , 8 az elgazosodnának is kevésbé van kitéve. — A keverékta
karmány-vetés á l t a l 3 czél éretik el, l-ső a nagyobb termés, 2-dik a bizto
sabb termés, 3 - d i k a lehetőség ott is hol a tiszta stájer here n e m szokott si
kerülni, j ó és táplálékony takarmányt termeszteni. 

Innét van az, hogy a közönséges veres réti here, mellynek az úgyneve
zett vörös h e r e csak egy válfaja, más fünemüekkel kevertetvén, még a leg
szigorúbb télben sem fagy ki, egyik növény a másikat védelmezvén. 

Következő keverék-arány eléggé ajánlatos egy 1600 öles térre. 

12 font veres here = trifolium pratense. 
3 „ fehér here = trifolium repens. 
3 „ komló luezerna = medicago lupulina. 
3 ,, timoh fű = phleiim pratense. 
3 „ franczia perje = avena elatior. 
3 , , csomós ebir - daetylis glomerata. 

Lehet még sok máe keveréket összeállítani, mint például : luezernát, 
veres herét, esparzettet is füvekkel, mi a gazda belátása szerint, tekintettel az 
égalj és föld nemre , jó könyvek segélyével elég biztossággal összeállittathatik. 

A vegy-lóher vetése rendesen tava&zi növényekkel történik, önként ér
tetvén, hogy kapásnövényekkel jól kitisztítva s erősen trágyázott földbe. 

A nyári istállózásnak segédeszközei még az őszi rozs, az őszi árpa, a 
takarmány kukoricza, s a bükkönyös zab stb. melly ékről bővebben szólani 
szükségesnek nem tartom. — Áttérhetünk 

c) a téli istállózás megbecsülhetetlen támaszára a burgundi répára. 
Ez a növény az, melly légkissebb térről képes legtöbb takarmányt adni, 

minden kis gazda tehát tartsa legfőbb teendőjének, főleg ha elegendő és jó 
kaszállóval megáldva nincsen, e növény termelését. 

Ha 20—25 szekér jó trágyát reá viszünk magyar holdunkra, s őszszel 
már leszántjuk legalább 8 — 10 hüvelykre, tavaszszal kétszer felkeverjük s 
megibgasoljuk földünket, majdnem bizton számithatunk 300 mázsa termésre, 
mi könnyen magasabbra is hághat, és nz 5 holdon 1500 mázsa. — Hány 
hold föld ad ennyit takarmánynyal elvetve, vagy hány hold rét ? — 300 font 
répa ér annyit mint 100 font széna, igy is 100 mázsa ezéna-érték esik egy 
holdra, akkor mikor jobbacska rétnek kell lenni annak,melly 30 mázsa szénát 
á d holdanként, s a sarjúval együtt ha 40 mázsára tesszük is, 2 %-szer ád töb
bet a répa, rosszabb rétnél pedig 3—4-szer, 8 igy öt holdunkkal 15—20 hold 
termését pótoljuk, vagyis 10—15 holdat mentünk meg a piaczi termények 
számára, mi kis gazdaságoknál roppant különbség. 

Télre a répa alul egy öl széles hosszas háromszögbe rakatik, s 8—10 
hüvelyknyi földdel b e t ű d e t ik, ha szalmát adunk reá, jó, de a nélkül is jól eláll. 
— A pázmándi ezukorgyár is csak földdel fedi répáját, — felül nádat vagy 
zsuppot vagy kukoriezoszárat fektet a kazal élére, mellékeit földdel jól betö
metvén, s igy van min gőzölögnie a répának. 

Télen étettetvén a répa, szecskával vagy polyvaval páczoltassék ládában, 
mellynek két osztálya legyen, sőt a körülmények szerint három is, hogy igy 
ideje legyen a répának fölmelegedni s forrásba jönni, mi által értéke javul, s 
a marha ís jobban szereti. 

A takarmánynemü, etetésnél legalább 1 ,-dát tegye a tömegnek, kü
lönben hasmenést kap a barom. 

S a répa legyen olly apróra vágott, hogy a fulladás veszedelmének bar
munk kitéve ne legyen. 

A ki teheti, jól teszi ha füllesztés alkalmával egy kevés sós vizet is ön
töz rétegenkint a répa keverékre, — ha azonban ez elmarad, hetenkint só
zandó a barom. 

EB a répaetetésnél nagy nyereségnek tartom azt, hogy jól eltett ta
vaszi szalmaszecskával bizton ki lehet teleltetni főleg heverő marháinkat s 
e mellett meglehetősen tejelnek is teheneink, 8 polyvánkat is egy szemig fel
használhatjuk, s barmunk ha rendes ápolásban részesül, vakartatik s kefél-
tetik, olly gömbölyű testet nyer, mintha minden szénánk s bűkkönyösünket 
az emésztette volna föl. 

Es épen ez fő fényoldala a répának, caak így képes kis gazda nagyobb 
számú barmot tartani, minőt különben tartani képes nem lenne, csak igy sza
poríthatja trágyáját, — csak igy közelíthetjük meg Weckerlin amaz arany 
szavait : 1 földet tehetségig jól trágyázni, a marhaját a tehetségig jól táplálni 
legyen fölórekvése a gazdának, mert ha csak középszerű aratásokra ciheti a 



gazda, már veszteségben tan; mindent kövessen el azért,hogy bár kisebb téren 
de tejjé* aratást nyerjen, tökéletes s igen jól táplált marhát tartson. 

A nyári és téli istállózás segédeszközeiről futólag értekezvén, futólag 
csak, mert miket itt elősorolok csak főbb vonásokkal előadott vázlat inkább 
mint kimerítő valami, de méltóztassék szives olvasóm s birálóm meggondolni, 
hogy egy pár íven, dolgokat mellyek rendes kezelése köteteket vehetne 
igénybe, előadni csak futólag, csak vázlatban lehet. — Szolgáljanak az elő
adott sorok inkább gondolatébresztésül, s okul többet olvasni, tanulni, s ha 
csak ennyit értem is el, eléggé megfejtettnek hiszem feladatomat. 

Szóljunk még néhány szót általában az istállózás külső kellékeiről. 
A nyári istállózás főkeliékei: 
a) Hogy az istálló elég tágas, szellős és tiszta legyen. 
I>) A barom naponta szabadban mozogjon vagy sétáltassák, vagy mint 

érintem, elkorlátolt helyen töltsön néhány órát. 
c) Ha luezernát vagy herét etetünk, a marha etetés előtt itattassák, 

soha fülledt herét ne kapjon, de ha kivihető nedveset se, kivált kezdetben; 
szükséges a herenemüeket szalmával keverni, s egyszerre sokat soha a mar
hának ne adjunk. 

d) Minthosy a legnagyobb gond mellett is megeshetik, hogy felpuffad 
a barom, tartsunk kéznél rendesen porrá tört oltatlan meszet, légmentesen 
elzárva üvegben s puffadáskor azt adjuk vízzel keverve a beteg állatnak. 

Hasznos ellenszer a kőolaj is, valamint az aludt tej, érett sajt is, és a 
kristály. 

Végesetben alkalmazandó az úgynevezett trokár, melly egy hüvelylyel 
ellátott hosszú tőrből áll, mi a barom bal horpaszába a csípő vég oldalcsont 
között beszúratik, s a tőr kivonatván a benn maradt hüvelyen át a levegő 
kitódul s a marha megmenekszik. — Vagy az úgynevezett gyomorszivatyu, 
melly egy guttaperchából készült cső, melly a beteg marha torkába nyomat
ván, az összegyűlt levegőnek utat nyit, — mint ezt gróf Zichy Edmund ur 
legközelebb a gazdasági lapokban előadta. — Ne hogy gazdatársaim a lu
ezerna s hereetetéstől visszariadjanak, tapasztalásból merem állítani, hogy 
ha kellő gond és figyelem fordittatik kivált kezdetben a herenemüek takar
mányozására, a fólpuffadás a ritkaságok közzé tartozik. — Nekem, jóllehet 3 
év óta etetek luezernát tehén és ökörrel egyiránt, még egyetlen esetem sem 
volt a föl puffadásra. ( F o l y U l d a k o v c t l c c i i l i . ) 

A drégell varga. 
Régen ostromolja 
Ali Drégel várát. . . . 
Régen érzi a magyarnak 
Öldöklő csapását. 

Boszankodik szörnyen 
Dúl, fúl haragjában, 
Hogy e kis vár olly sokáig 
Ali az ő utában. . . . 

— Uram Ali basa 
Törökök vezére, 
Mit adnál ha lcsimulna 
Homlokod redője? 

Ha kezedbe adnám, 
A győzelem kulcsát; 
Ha felfedezném előtted 
Drégel titkos útját. . . . 

Régoltn ismerem 
Már én e vidéket. . . . 
Apám hagyott rám illy titkot 
S varga mesterséget. 

— Jutalomból tőlem 
Annyi aranyat kapsz, 
A mennyi bőrödben elfér — 
Ha a várba juttatsz. 

Áll az alku köztök. . . . 
Tetszik a vargának. . . . 
Ennyi aranya nem volt tán 
A magyar királynak.. . . 

Beköszöntött a nap 
A győzelem napja. 
A mikor a varga diját 
Olly busáson kapja. 

Megjelent a várban. . . , 
És mindenki látja 
Az örömtől mint piroslék 
Mind a két orczája. 

— Uram Ali basa 
Törökök vezére! 
A mint látom, elértél a 
Győzelem végére, 

Tekintsed ez irást . . . 
. . . . Annyi aranyat kapsz 
A mennyi bőrödben elfér -
Ha a várba juttatsz. . . . 

Te elérted czélod, 
Hagy érjem el én is. . . . 
Megegyezni mind kettőnknek 
Igazság, — meg szép is. 

— Fogjátok meg tüstént 
Húzzátok le bőrét, 
Töltsétek meg szinnranynyal 
Az alkuvás szerént. 

Es a varga bőrét 
Lehúzták azonnal. . . . 
Megtömték a tetejéig 
Gömbölyű aranynyal. 

Megjárta a varga 
A mért hazát árult. . . . 
Tanuljanak gonosz szivek 
Gonosz példájára!. 

Ürményi Lajos. 

Hogyan keletkeztek Magyarországon a várak ? 
(Beszeli egy jó régi krónikás.) 

( V í g é . ) 

Pünköst után való negyedik vasárnapon István uram, miután 
reggeli eledelét magához vette, — mi állott tyukhúsbóL fehér buza-
czípóból és egy kancsó szekszárdiból, — igen j ó kedvben volt. 

„Ugyan, légyen kegyelmed irántam azon emberséggel, hogy 
szólítaná be a fegyverhordozó legényemet s egyúttal ha meg-
látná valahol azt az én László fiamat, oktatná néminemüképen 
azon tisztességes rhetorikai figurákra, miket módos legénynek lá
nyos háznál usu válnia kell, hahogy becsületet akar vallani," — 
szólita meg ő kegyelme j ó István uram. 

A fegyverhordozó legényt, kit Pisztráng Mártonnak hittanak 
volt, a torony bejáratánál találtam, mellynek ajtajára az Istente
len gazember egy ártatlan bőregeret szegezett volt fel csupa pri
vát passióbul. Ö kegyelmét László úrfit pedig ott leltem szobájá
ban mellynek erkélye a Sajó vidékére nyilt. 

„Mit fabrikál ott édes fiam azon a pergamenen nádkalamus-
sal?" — kérdem tő le , a mint meglátnám, hogy egészen belé te
mette magát Íróasztalába. Mire ö fúlhegyig elpirulva akadozó szó
zattal felele : 

„Kegyelmednek már csak megvallom, hogy levelet akartam 
írni, de lá tom, nem megyek vele semmire. Tovább tanultam for
gatni a kardot, gerelyt, mint a kalamust." 

„ S kinek szólana az a levél?" 
„Ha gyóntat, megmondom , hogy Ilméri Ilonnak." 
„Hméri Ilonnak?!" 
„Nos, van abban valami csodálatra méltó d o l o g ? " 
„Csepp sincs, édes fiam. Hanem mégis haszon nélkül való most 

a levélírás, mikor kegyelmetek személy szerint fognak elmenni ház-
tüz nézni, s hahogy Isten ö felségének tetszik, meg is kérni az uri 

i kisasszonyt." 
„Mit beszél Bertholdua? . . . Mindezt nem hihetem." 
„ D e ugy van. Azért is készüljön kegyelmed, hogy két óra 

múlva útra kelhessen." 
Ezzel magára hagytam az úrfit s visszamentem j ó öreg uram

hoz, ki már belé vetette^ volt magát a jóféle prémes uti köntösbe; 
maga elé hivatta Ripök Ézsaiás uramat, a castellanust s lelkére kö
tötte vala,hogy addiglan, mig ő tova jár, viselje gondját a várnak s 
vigyázzon a rendre, békességre, mint a két szeme világára; ne is 
ereszszen be mást a castellumba, mint Ferencz úrfit mind kíséretes
tül, hahogy jőni talál, mint Ígérkezett. 

Ezután az elövezetett paripákra ráült István uram, László, és 
a kíséretük. Pisztráng Mártont, mielőtt elindult volna jó l össze-visz-
sza szidtam a böregeren elkövetett crudelitásáért. Vigyorgott az 
istenadta; azt hiszen, nem nagyon fog rajta a szó. 

A mi korunkban készítenek ugyan a kerékgyártók ollyatén 
instrumentumot, minek hintó a neve, s miben ülve igen kényelmes 
utazás eshetik, mi magyarokul mégis csak inkább járunk lóhá
ton; asszonyaink ís emberül megülik a lovat s a hintálódzó ma-
chinát hagyjuk tisztes matrónáknak. 

Ilméri Pál uram minden háznépestül Ilméren lakozék uri vá
rában, Nyitra folyó mentében. * ) Mikorra István uram fiastul oda 
érkeznék, azon vette észre, hogy a lányos házhoz ugyan járnak ám 
igazában a házasulandó férfiak; tett is László kemény fogadást 
hogy ha Ilont nem kapja feleségéül, kámzsába öltözik. 

Szintén kérökül valának ezen idők szerint Ilmérváron Szécsy 
Miklós uram, ki azonban, miután Jolántól, és az apjától kosarat 
kapott, — rövid szerivel visszament Lajos király seregébe, melly
nek egyik vezére vala. Hanem Korotnoki Lengyel Péter uram, de
rék hős vitéz, és koromfekete bajszú, rövidre nyírott üstökű uri 
ember több szerencsével bírván, még uramnak ott létében tartotta 
meg lakodalmát a szép Jolánnal. 

A nagy lakmározások, és mulatozások után, mik három nap, 
három éjjel tartottanak, sok hí mezes hámozás után ráadta fejét 
öreg István uram, hogy beszólana Ilméri privatus szobájába, mi
koron öt magánosan találná. 

Csakúgyan magánosan volt Pál uram Ö kegyelme. Kerek diófa 
asztal mellett ült magas hátú öregszékben; hosszú ősz hajzata köze
pén kétfelé volt választva, és lesimítva szépen, hogy leért egész a 
vállaira, hátul pedig össze volt fogva teknősbéka fésűvel, mi ollya
tén kinézést adott neki, mint a bölcs Colomannus király idejebéli 
ősöknek. Mostanság már minden emberi lélek rövidre nyíreti haj
zatát s csak a harczviselö férfiak hagyják meg üstököket hosszan ; 
ha ki pedig irtódzik az olló élétől, az haját két-két fonadékban vi
seli vakszemei fölött. 

Imént beszéltem, hogy Pál ur az asztal mellett ült, de azt el-

*) Ilmér mainap Űrmény Nyitramegyébcn. Az Ilmériek a most is elö Ürményt-
csabid elei. — Budai : Polg. lex. II. kot : 



hallgattam, hogy egy elefánttetemből való skatulyából nagy értékű 
arany, ezüst ötvösmüveket válogatott k i , bizonyára, hogy azokat 
Jolán leányának adja jegyajándékképen. Ezek az ötvösmüvek famí
liái relicpaiák voltának nagy részben, a mi pedig nem volt az, az 
boldogult Ilméri Pálnérói, néhai Forgács Ilona asszonyomról 
maradt. 

A mint Bübek István belépett, Pál uram nem is várva szót, 
beszélni kezdett: 

„Jó l gyanítom, mi végből j ó most kegyelmed hozzám; ugy-e 
másik lányomtól, Ilontól is megakarna fosztani?" 

„ Jobb szeretem, hogy el van találva a dolog, miután pedig en
gedelmet kérnék a kegyelmed magányának turbálásáért, csakugyan 
enunciálom, mellyszerint a két gyermek él hal egymásértHa Isten ugy 
akarja, kegyelmed is belé fog egyezni, hogy legyenek férj és fe
leség." 

Pál uram komoly lön. Mert igaz, j ó szivü vala, de e mellett 
kemény nyakú ember, annyira,hogyha valami ideát a fejébe vett,nem 
birta azt onnan senki ha kiverni. Többek közt elhatározta, hogy 
lányait csak ollyan embereknek adja, kik azokat saját váraikba vi
hetik ; mert — ugy mond, - - a magyar ur nem pipiske, hogy alant 
lakozzék a rónán nyomorúságos patécsvityillóban, hanem saske
selyű, kinek sziklák tetején kell fészkét építnie. 

Ezt a vélekedését Búbek uramnak is declarálta, — ki minthogy 
egyebet nem tehetett, végig hallgatta a beszédet nagy csöndesség
ben, Istennek ajánlotta Ilmérit mind háznépestől, fogta a prémes 
süvegét s haza ballagott. 

Mert tudni való dolog az, hogy ez időben a Búbek familia csak 
két castellumot birt : Szád várt, Krasznahorkát, melly utóbbikban 
György ur székelt jurc haereditario. * 

Szádvárt valami bolyongó hegedős építette a tatárjárás után, 
ki egy barlangban képtelen nagy kincset talált. A Búbek familia en
nélfogva olly gazdag volt, hogy uradalmában akár minden dombot 
megrakhatott volna várakkal, hanem Lajos, és az előtte regnált (jó 
emlékezetben elő) királyok nem szerették, ha egy familia több erős
séget birt, mivel voltának ollyan nemes urak, kik harambasa mód
jára ki-kitörve lakóhelyeikből, fosztogatták, nyomorgatták a magá
val tehetetlen szegény népet, hogy nem látszanának külömbeknek, 
jobbaknak rabló tatároknál, bujdosó bolgár tolvajoknál. 

László urti Ilméri conditiój a hallatára igen elcsüggedt s ha atyja 
nem parancsol rá, bizonyára beáll fehérbarátnak, mert tudta, milly 
nehéz légyen Lajos királyt határozatától elmozdítani. De István 
uram erősen biztatá fiát, mi végre csakugyan megnyugovást költött 
benne. 

Ferencz már otthon volt, mikor az öreg ur haza került a leány-
nézöböl. 

„Nos, ugy-e most meg j ó Kapi-Idai-Tétényi András uramhoz 
lovagoltassuk a mi vén csontjainkat. Hej, nagyon félek, nem leszen 
több szerencséd, mint volt bátyádnak!" — kötödék István ur j ó 
kedvvel. 

Ferencz ábrázatjából világosan ki lehetett venni, hogy erősen 
reménykedik. 

„Mi tőlem telik, mindent megteszek," — folytatá István ur, — 
„hanem ugy látszik a fátum inkább rendelt mindhármatokat kám
zsát viselő szerzetrendbélieknek, hogysem a házi keresztet viselő 
feleséges embereknek." 

De már ezen beszéd ellen Ferencz nyilvánságosan protestált. 
Harmadnap múlva a szádvári urak ismét útra keltek s a Buda

vártól nem messzire eső Téténybe minden baj és veszedelem nélkül 
megérkeztének. 

Morózus Tétényi András kastélya a sziklás hegy oldalában fe
küdt, nagyrészint fából készitve, a hogy a hunnusok épitkeztenek, 
úgyhogy a nyilt , fenyügerendáktól tartott tornácz letekintett a 
völgyre, hol e pillanatban egész ménes száguldozott nagynyeritések 
közt ide-oda, mert a legszebb csödöröket nyalka csikósok vették 
üzöbe kötélhurkaikkal. 

A j ó magyar főnemes megelégedésselnézteimezenmanipulatiót 
s ugy látszik nem nagyon örvendezett vendégei érkeztén, minthogy 
ez időben akart néhány száz darabra menő lovat cselédei által Szer
viába expediáltatni alattomossággal, mivel a lovaknak idegen or-
azágokbai kivitelét Lajos kemény birság alatt megtiltotta, ha csak 
nem az ő engedelmével történnék, s igy Tétényi ebbéli szándékában 
Búbekék érkezte által akadályoztatott. 

Haragos voltát ki is mutatta több izben, melly magaviseleté

ből István ur semmi jó t sem jövendölt. Ugy történt. Mikor előadná 
kívánságát, morózus Tétényi András felele : 

„Jó l tudja azt kegyelmed Búbek István uram, (nem is S2ükség 
mondanom,) hogy nem vagyok régi nemes. Boldogult apám j ó l vi
tézkedett Carolus Róbertus alatt, az ajándékozta meg nemeslevéllel 
és három dominiummal; de ezen dominiuinokkal egy várat sem ka
pott volt, privilégiumot B e m , hogy építtethetett volna a maga költ
ségén. — Azt is jó l tudja kegyelmed, hogy Magyarországon, hacsak 
akkora kurta nemes is valaki, mint a kis ujjam, — már van vára, 
miben castellánust és udvart tart. — (Ezen szavaival bizonyára az 
én uramra czélozott. Pedig bajjal hiszem, hogy az országban nála 
j o b b és hatalmasabb nemes ur csak három ia volna.) — „Én csak 
ollyan vagyok, — folytatá vala Tétényi, — mint a zsidó vagy iz
maelita; gazdálkodom, kereskedem, csereberélek s lakozom alacsony 
házban, mit nem keritnek sánezok, bástyák, vízzel teli árkok. Mind
össze csak egy fiam van, az is beteges, halvány, mint öszszel a hulló-
íélben levő nyárfalevél; . . . tudja a j ó Isten fog-e véle famíliám to
vább ágazni?! . . . . Ha meg talál halni, minden ingó s ingatlan j ó 
szágom Margit lányomra száll, kinek fiúsítását mindenesetre hely
ben hagyja a király. Azt pedig csakugyan szeretném elérni, hogy a 
maradékaim j o b b nemeseknek tartassanak, mint az apjuk, és ha le
velet írnak egy vagy más dologban, odatehessék a végére : Dátum 
in castello ebben, vagy amabban. . . . Azt hiszem, megértett ke
gyelmed?" 

István uram megértette Tétényit, s ámbátor mint elébb Ilmér-
röl, kudarezot válva jött haza, j ó k e d v e mégsem hagyta el, söt biz
tatta fiait s meghagyta nekik, hogy lennének türedelemmel, s ma
radnának egy hónapig az ö várában. Addiglan bizonyos tudomást 
fognak venni házasulásukról. 

Rövid időre ezen esemény után, midőn István uram velem sé
tálgatna a várkertben, h o z z á m fordult 8 igy szólott : 

„Nem adnám száz tulokért, ha elhagyhatnám Szádvárt, annél-
kül, hogy valakinek feltűnjék." 

„Ha csak szárnyakon nem repül el kegyelmed j ó uram, avagy -
böregér módjára vékony szál kötélen le nem ereszkedik, nem tudom 
hogyan lehetne ez lehetséges." 

„Nem is v e s z s z ü k u s u s b a egyikféle s z ö k é B Í plánumot s e m , hanem 
kegyelmed fog n é k e m v a l a m i juhászgazdaféle. ö l t ö z e t e t s z e r e z n i . " 

Illyenféle kivánságai István uramnak többször is voltának; mi
kor is mindig egy-egy j ó tréfát vitt végbe. Azért nem sokat okos
kodtam, fontolgattam, hanem elmének a juhászgazdánkhoz, elkértem 
legjobbik öltözetét s elakartam azt m a g a m m a l a várba vinni. A j ó 
ember ezt nem engedte, méltóságomon alulinak állította; mellém 
adott tehát egy bojtárgyereket, ki a ruhát egy nagy sajt kíséretében 
a várúr szobájába transferálta. Ezzel a sajttal Nyilas Dániel, ( igy 
hittak a juhászgazdát,) kedveskedni akart. 

„Ez már excellens dolog! — kiáltott fel uram, mikor minket 
szemügyre vön." — „Most c s a k az hiányzik, hogy a s a j t b e l é t valaki 
szépen kiszedje." 

„Értek én ahhoz," — válaszolt a bojtárgyerek s bicsakjával 
annak fenekén kivága egy görogtallér nagyságú darabot, mitmegint 
oda lehetett illeszteni, s kiszedte minden belét. 

Az üres sajtot azután Búbek István uram megtöltötte vala kincs
tárából a legdrágább aranylánczokkal, kalpagokra való gyémánt 
forgókkal s egyéb nagy értékű precziózumokkal, fejébe nyomta a 
süveget, nyakába öltötte a szűrt s a kapun csöndesen kiballagott. 
Senki sem vette észre távozását. 

Magam azt hittem bohóskodik; nem ugy volt. 
Fejedelmi asztalánál ült Lajos király főúri embereivel, midőn 

az ajtónálló igy szólott hozzá : 
Felséges uram, oda kün az ajtóban öreg, juhászféle ember vá

rakozik bebocsáj tatásra; valami ajándékot hoz, nem birom elutasí
tani. Ezt valóban csak azért referálom, mert az öreg nagyon zak 
látott. 

„Vezesd be őt," — felelt a király kegyelmesen. 
A juhászt bevezették; hosszú ösz hajas lekonyult hosszú szürke 

bajsza volt. Kezében tiszta fehér gyolcson nagy kerek sajtot tartott, 
mit letett a király elé az arany edényekkel dúsan megterített asz
talra. 

„ J ó királya a mi magyar nemzetünknek, — kezde beszélni a 
jnhász, — vén ember vagyok, de még nem vala az a boldogságom, 
hogy valaha láthattalak volna; most színről szinre szemlélnek az én 
szemeim. Betű ki nem írhatja, szó ki nem mondhatja, mit érez az 



én megvénhedett szivem a magyar fejedelem közelében. . . Jó uram 
még soh' sem vol t valami becsesebb portékám, mint itt la ez a nagy 
kerek sajt; fogadd ezt tőlem kegyesen, a milly tiszta szívből adom." 

„Szeretném adományodat hasonlatossal viszonozni, — válaszol 
a király, — de bajosan hi-

„Királyi helybenhagyásunkat s engedelemadásunkat dónáljuk 
a mi Szádvár környékén lakozó becsületes Estók nevezetű jobbá
gyunknak, mellyszerint Laczi és Ferkó fiai számára sorsukhoz illendő 
lakásokat építhessen. Mit nagyobb erősség okáért nevünk aláirásá-

szem, hogy tehetném. Mind
azáltal kérj tőlem ~ bármit, 
fejedelmi szavamra mondom, 
megadom." 

„ N e m nagy az én kéré
sem, — felelt volt a juhász, 
— de ha megadod, nagy jót 
tészesz velem. Szád várnak 
környékén lakozom, holott is 
él két legényfiam, mindkettő 
apjára ütött, mindkettő apja 
módja szerint', keresi a ke
nyerét. Fiaim házasulandók, 
de a lányok apjai mitsem 
akarnak tudni róluk, mert 
i g y szóltak hozzám : „Ha 
kend fiainak külön telken 
építtet lakást, akkor a kend
tek fiai vihetik a lányainkat, 
mert valamire való eszű em
ber csaknemkivánhatja, hogy 
lányaink férjeikkel, apósuk
kal, leendöbéli magzataikkal 
mindnyájan egy födél alatt 
lakozzanak, mint az oláhczi-
gányok ."—De felséges uram, 
az, a kinek jobbágyai va
gyunk , olyatén rendeletet 
bocsájtott vala ki, hogy egy-
egy jobbágyfamilia ne épitet-
hessen magának itt is ott is 
házat kedve szerint, mivel 
azt mondja, hogy alattvalói 
igy elkényezkednek, elgazda
godnak, hatalmaskodnak." 

„Mi volna hát kívánsá
god." 

„ A z , hogy engedjen fel
séged fiaim számára külön 
épí teni" 
v - A király nagy j ó kedv
vel hallgatta ezen együgyű 
beszédet; persze hogy meg
engedi , akár száz külön la
kást építsen is a juhász, esak 
hogy házasulandó fiainak 
örömet tegyen! Azért meg
parancsolta udvarmesteré
nek, hogy szólítana be egy 
iródiákot. 

A diák hosszú íekete 
talárba öltözve előjött; övé
ről lelógott a tintatartó, meg 
az ezüstbe foglalt nádkala-
mus; ollyanféle tarsolyt is 
viselt mint a nemesurfiak, 
esak hogy fekete kordovány-
ból valót, mi tele volt per
gamendarabokkal. 

„Mi is a n e v e d ? " — 
kérde Lajos fejedelem az 
öregtől. 

_ „Megkövetem alásan, 
familiai nevem nincs, hanem 
amúgy Estóknak, a fiaimat pedig Ferkónak meg Laczinak híják." 

„ í r jonkegyelmed,"—szól t a fejedelem a diákhoz, k ianagykez-
döbetüt már széltében hosszában kiczifrázta vala. és folytatá az írást 
ezen szavakkal, a mint itt következik 

val jelölünk sat, — Mikor pedig a juhász a kapott engedelemadással 
eltávozott volna, a király az ebéd befejezteül felvágatá a sajtot. 

Tömve volt az drága ékszerekkel! minek látásánál minden 
ember szeme, szája elállott. 



„ Ó h be rútul rászedett engem Búbek István u ram; — kiáltotr 
a király nagy kaczagással, a mint megpillantá a sok drága holmit, 
azután a körülálló urak felé fordulva folytatá : „Ráismerek ezekre 
a kincsekre, páratlanok a maguk nemében, egytúl egyik láttam egy
szer a kincstárában." 

A z urak egyike is, 
másika is azt sug
dosta : h o g y m é g sem 
volna illedelmes a 
királylyal i l lyen tré
fát űzni, hanem ez 
j ó kedvvel közbevá
go t t : 

„ N e m haragszom 
biz én, mert e g y ha
ragszó sem jö t t aj
kairól. Az t mon
dotta, hogy e sajt 
legbecsesebb porté
kája, — igaza vol t ; 
azt mondta, b o g y az 
az ur, kinek ö j o b 
bágya, nem enged 
fiainak külön lakást 
építeni, — ebben is 
igaza v o l t : mert ö 
mint főnemes a ki
rály jobbágya, s én 
vo l tam az, ki nem 
enged tem, hogy 
Lászlónak és Fe-
reneznek várakat 
építsen. Kigondolta , 
h o g y az öreg ur még 
illyen furfangos eszű 
légyen!" 

t ] Búbek Istv. uram 
pedig még ugyan
ezen évben nagy fá
radozások és költe
kezésekkel két ca-
stellumot épitetett 
G ö m ö r vármegyé
ben : Murányi és 
Pelsűczöt. 

Mostanság sem Il
méri Pál, sem Kapi-
Idai-Tétényi András 
uramnak nem lehe
tett kifogása a háza-
sulás ellen. Meg is 
tartottuk vala far
sang derekán mind a 
két lakodalmat nagy 
vigassággal és mu
zsikaszózattal. 

Szokoly Viktor. 

Leadva}. 
' » i « t „ B á n k bán . " 

Nem puszta ékes
ségü l , nem csupán 
azért, hogy lapunk
nak díszt szerezzünk 
általa, közöljük a 
színpadi jelmezes 
arczképeket, miknek 
sorozatát jelen számunkban 

T,em.vay, 

művész hagy maga után valami felfogható nyomot , a szobrász 
faragványaiban, a festő képeiben, a költő müveiben örökíti magát ; 
a színész küzdelme, lángesze, halálával megszűnik, s csak nevét 
halljuk emlegetni , anélkül, hogy szellemi nagyságáról fogalmunk 
volna. Pedi<* a színészet nagyfontosságú ügy vol t mindig és lesz 

mindig nemzeti éle
tünkre nézve. 

Sem magasztalá-
sokat, sem bírálato
kat mi e helyen adni 
nem akarunk; ami t 
elmondunk, az nem 
életirás, csak néhány 
szó a művészi egyé
niségről. 

Lendvayt aggo
dalom nélkül soroz
hatjuk korunk leg
nagyobb szinészei 
közé. Maga a termé
szet gazdagon ru
házta fel adományai
val ; ol ly szép férfia
lak, o l ly szenvedély
teljes arcz sokáig 
nem fog színpada
inkra kerülni. Lend-
vay e szép alak és ar-
czot szoborszerű ál
lások, délczeg játék, 
művészi alakítás ál
tal a tökély közelsé
géig vitte. Bánk bán 
és Lavater, Uriel és 
Garr ick, R o m e o és 
Lugarto, Don Caesar 
és Táray, Richárd és 
Othello tanúságok 
azon végtelen erőről, 
melylyel ö a hős és 
a philosoph az epedő 
szerelmes és a dü
höngő féltékeny, az 
ö rdög i rosz és az em
beri könnyelmű tar 
ka szélsőségei közt 
levő roppant tért át 
tudta szárnyalni. 

Lendvay egyike 
volt azoknak, kik a 
magyar művészet 
hontalan korszaká
ban kezdték meg 
működéseiket, s kik 
a pesti nemzeti szín
társulat alapi tói kö
zétartoznak. Ha ná
lunknál nagyobb 
emberek, tekinté 
lyek nem mondanák 
is, bátran leirnók 
azon véleményün
ket, h o g y Lendvay 
és kortársainak azon 
é rdemük, miszerint 
a magyar színészetet 
megalapiták, meg
kezdek, még azon 

..Bílr.k Mn. 

Lendray, mint „Bánk bán,-' alakjá
val kezdők meg. E képek által csekély tehetségeink szerint örökí
teni óhajtjuk legjelesebb magyar művészeink emlékét, kik megérde
melték, h o g y a nemzeti mivelödés, a hazai nyelv és a j ó izlés körül 
tett szolgálataikért az^ utókor emlékében fennmaradjanak. Minden 

I K l i T - O y o b b érdemmel is párosul, miszerint azt ol ly magas fokra emel
tél^ mellyet a külföld művészei közül is csak kevesen multak felyül, 
hazai művészeink közül kevesen közelitének meg. 

Lendvay egyénisége örökké feledhetlen lesz a művészet is
merői előtt, s vele együtt igen sokan tűnnek le a szinpadról azon 



kedvencz alakok közül, mikben a közönség mindig vissza fog sóhaj
tozni utána. 

Jelenleg, huszonöt évi színi működése után, hosszas betegség 
miatt nyugdíjaztatva, csendes magányban él; vajha vissza adná az 
ég j ó egészségét újra, hogy a még élte férfi korában levő művész 
uj megjelenésével visszavarázsolhatná a régi bo ldog idők emlékeit. 

Velencze. 
Azt mondják, hogy a ki dolgait roszul intézte, tízre épített. íme 

c roppant város, mellynek látképét előttünk látjuk, hatalmasan meg-
czáfolta e példabeszédet. Az emberi szorgalom még a vízre is hatal
masan épít. Velencze városának tulajdonképen a mi ös apánk Attila 
adott léteit, ollyan formán, hogy mikor ö megjelent Olaszországban, 
a rémült lakosok szűknek találták a földet s a mindent legyőző 
kunok elöl a tengerre futottak, ott a tenger apró zátonyaira é p í t e 
nek menedéket, — a vízbe vert karók fölé, s e menedékből támadt 
azután a hatalmas velenczei köztársaság, mellynek gazdagsága és 
hadi ereje bármelly országéval vetekedett. Velencze utczáin kocsik 
helyett csónakok hordják a járókelőket , mert az utakat ott a ten
ger képezi. 450 kőhid vezet a csatornákon keresztül, mik 15,000 
épület és palota oldalait mossák. E pompás paloták között legkitű
nőbbek a Szent-Márk temploma, mellynek magas tornyába fel lehet 
lovagolni , a Dogé (dózse) palotája, s az állambörtön, hírhedett 
ólomtetőjétel. Lakosai száma 140 ezer, kik közt 20 ezer koldus (haj
dan a gazdagok száma tett annyit). Fény korában Velenczét a vá
lasztott dózse (herczeg) kormányozta, ki azonban maga is függött 
egy hatalmas és titokteljes tanácstól, mellyet tizek tanácsának h i t 
tak. Amerika feltalálása s az afrikai partok körülhajózása azonban 
elvoná Velenczétöl a kereskedelmi túlnyomosságot s attól fogva 
hanyatlani kezde. A franczia háború megfosztá önállóságától, s a 
békekötés Ausztria tartományává tette. Velencze népessége nem bir 
ugyan már azon élettel, mellyel az aranykönyv és sohajhidak idejé
ben * ) , de városának regényes szépsége még most is felkölti a köl
tök ábrándjait. 

Nagyvilági tárogató. 
B é c s , mártius 19-én 1856 * * ) . 

Yirágrasárnapján a virágnak hire sem vol t , ha csak a hulló 
hópelyheket virágoknak nem tekintjük; már mindenki fehér hús
véttól tartott, de a teli hold delejes befolyása alatt szétoszlottak a 
tornyosuló fellegek s most a legszebb tavaszi időnek örvendünk; a 
hévmérö délben 3—5 fok meleget mutat. 

A nagy-, vagy mint Bécsben nevezik csendes héttel , minden 
zajos nyilvánmulatság megszűnt; mult vasárnapon tartatott az 
utolsó színi előadás a bölcsöde-sz-inházbait (Krippenspiel) is. Advent-
és böjtben ugyanis itt a gyermekek számára a bibliai történet föese-
ményei kis gépalakok által a kis közönség nem csekély mulatsá
gára adatnak elő. Végső maradványa ez azon színi előadásoknak, 
mellyek passió név alatt a középkorban divatoztak s néhol még 
p. o. Bajorországban máig is divatoznak. A vízözön Noe bárkájával, 
Sodorna és Gomorha végpusztulása, Jeruzsálem ostroma s feldula-
tása képezé az előadás fénypontjait. 

Parist, mint természetes, ez időben majdnem kizárólóg a csá
szárné s a fiatal herczeg, kik mindketten a lehetőleg kielégítőbb egész
ségi állapotban vannak, foglalkodtatják. — Paris városának községe 
gyönyörű bölcsőt hozott hódolatának jeléül. A bölcső rózsafából 

* ) Aranykönyv volt az , inellybc a hatalmas főnemesek nevei voltak feljegyezve. 
Sohajhídaak nevezték a titkos kivégzési eszközt, mellyre az elitélteket bocsáták, kik, 
midőn észre sem vették, a lebillenó hídról az alattuk tátongó kaszatömloezbe hullot
tak alá. 

• * ) Elkésett! A mi levél szerdán tul érkezik, az már azon heti számban ki nem 
jöhet, mert a lap kinyomatása és postára adása két egész napot vesz igénybe. Erre min
den tisztelt munkatársunkat figyelmeztetjük. S z e r k . 

van faragva s egy ingó hajói, Paris városának czimerét ábrázolja ; a 
függönyök s kárpitok kék selyemből s alenconi csipkékből állanak, 
két aranyos nemtő ringatja a bölcsöt, mellynek felirata : „Fluctet, 
nec mergitur" ( ingadozik, de nem merül). Ennek valamint a fiatal 
trónörökös gyönyörű gyermeköltözékeinck nézésére napokon át 
tolongott a nép, ugy hogy a rendörségnek sort kellett csinálni s igy 
egyenként beereszteni a túlnyomólag hölgyekből álló nézősereget ; 
naponta 10 — 12,000 járta végig azon termeket, mellyekben az 
öltözékek s egyéb készletek felrakva valának. Olly sok és olly szép 
ezer apróságot alig is láthatni együtt, s minden a legfinobb battiszt-
ból, selyemből s drága csipkézetböl, Paris legelső pipere művésznő
jénél készült. 

A harlemi tenger kiszJrallyuzása, azjemberi erő s leleményesség
nek ragyogó példája. — Köztudomású d o l o g , hogy a felette ala
csony Németalföld (Holland) partjait hatalmas gátok és töltések 
védik századok óta az éjszaki tenger hullámai ellen s hogy ezek a 
középkorban e gátok egy részét ledöntve berontottak s több falut 
elborítottak. — A z ezek felett alakult tengeröböl t , vagy jobban 
mondva tavat harlemi tengernek nevezek. — Rég óta gondolkoztak 
azon,mikép lehetne abból a vizet eltávolítani s a tenger által elrabolt 
főidet töle visszafoglalni. — Legwater vol t az első, ki ez iránt 
lG43-ban tervet készített, melly azonban ép ugy mint Krukwius 
ebbeli indítványa kiviltetlennek nyilváníttatott. — 1821-ben Linden 
éleszté fel a már feledésbe ment eszmét s tervezete folytán 1840-b. 
hozzá is fogtak az óriási munkához, legelőször csatornát ástak kö
rös körül a víz lecsapolására, majd három óriási gözmü segélyével 
az egész harlemi tengernek tizenhárom ezer négy száz millió kőblá-
bot tevő vizét kiszivatyuzták; most a meghódított föld feldarabol-
tatván eladatott, s annak eladási ára a költségeket majdnem teljesen 
fedezé. — Ez az emberiségre leghasznosabb bódítás s vajh be sok 
illy módon hódi tandóvan hazánk határain belül; — adja Isten, h o g y 
nem sokára illyesmit írhassunk hazánk néhány tavairól , mellyek 
mint p. o. a Fertő, ember emlékezet óta, még pedig termékeny föl
deken keletkeztek. 

Az ugynevezet mennyei birodalomból,Gumóból, szomorú híreket 
közölnek a német lapok („Al ig . Z tg " ) , mellyek szerint a kereszté
nyek folyton üldöztetnek. Wang városának bevétele után a foglyul 
esett 400 fiút a diadalmas mandarin maga elé vezetvén kérdőre vonta 
őket, mellyik Istent hinnék. „ M i Sang-ti s öcsének hívei vagyunk ," 
mondának a fiúk ( így nevezik ott a keresztények az Istent s az üd
vözítőt), mire a felbőszült mandarin valamennyit elevenen elte
metni parancsolá. — Kétszázon maga katonáival hajtaté végre a 
borzasztó ítéletet; nagy gödröt ásatván, abba taszíttatta őket, majd 
földdel betemetteté a gödröt , vad szidalmakkal illetvén a kereszté
nyek Istenét, ki híveit maga is cserbe hagyja. — Hadnagyának 
szíve azonban, kire a másik két száznak kivégeztetését bízta, Isten 
megszelídítvén, ez nemcsak nem teljesité a vad parancsot, de fog
lyait rokonaiknak váltságdíj mellett kiadá — A csin bi rodalom, 
mint mondják bomlásnak indul, pártütés, vallási vil longások s rabló 
seregek dúlják a szerencsétlen fóldnépét s a nagyok romlottsága an
nyira mén , hogy a kalózok elfogására kapott hajókat a rablóknak 
kikölcsönzik- s a martalékon osztoznak. 

Pfei/fer, szül. Reier Ida asszony, ki külföldön tett utazásairól 
híres, jelenleg Berlinben tartózkodik, hol a, , földirali társaság-* által 
nagy kitüntetéssel fogadtatott. Jövő tavaszszal Madagaskar szige
tét készül meglátogatni. 

Barnum, mint a lapok mondják, másokért kezeskedvén, csőd 
alá került s még kedvencz lakhelye a szép Iránstan is a hitelezők 
hatalmába esett. — Ámbár a hír valósulásra vár, mindazáltal meg 
lehetünk győződve , h o g y a bukott is majd ismét talál módot gaz
dagságra szert tehetni. . . . . s . . . . s. 

T A R H A Z. 
G a z d á k a t érdeklő rovat . 

Házi-orvos. — Métely. — Cachexia icteroso-terminosa. Labes hepa-
tis cerminosa. Eyelseuche, Leberfuulc, Gclbsucht, Fáule, Anbruch. 

Legpusztítóbb nyavalyája a házi állatoknak, s ezek közül feltünöleg a 
juhok és szarvasmarháknak. — Természeti mivolta vizkórral párosolt sárga
ság, mellyben előkelő a májnak szenvedő állapota, és a métely-férgeknek 
(Distoma hepaticuni. Egelschnecken, Dopelloch) túlságos képzése. 

E rovatban kizárólag csak a juhok mételyét értem, mivel értesültem az 
iránt, hogy c nyavalyának is feltaláltatott legbiztosb ócó-gtjógyszere. 

Kórismeret. A beteg juh rest, lankadt, el szeret maradni a nyájtól, több 
izben lefekszik, ellentállás nélkül engedi magát megfogni, keveset eszik, so
kat iszik, s e mellett mégis teljes testű, gyapjúja könnyen kitéphető, szemei 
sárgák, félig zárvák, orrából, szájából szennyes szinü nyák foly ki, melly a 
nyelvet is vastagon borítja be. Tovább növekedvén a baj, a beteg elsorvad, 
testének hátsó részeiben főleg jobb oldalt feldagad, semmit sem eszik, sokat 
iszik, földes anyagokon szeret rágódni, végre bc áll a hasmenés, rothasztó 
állapot és életszünet. 

Az elesett juhban felbonczolásnál ezek láthatók : a lefejtett bőr alja 



vizenyős, a mell és H a s ü r e g b e n v i z van, a s z í v b e n és erekben kevés a vér, e 
miatt ezek összeesettek, minden b e l r é s z e k h a l a v á n y a k . Feltűnő a májnak 
szenvedőállapota, Ez felettébb nagy és n e h é z , f e l ü l e t é n több csomókat é r e z t e t 
és néha vizhólyagokat terem, á l l o m á n y a porhanyó, töredékeny, az ujjak k ö z t , 
könnyen szétmorzsolható, az epehólyag nagy, tele van epével, a májban l e v ő 
epevezető csővekben tanyáznak az említett mételyférgek, 

Oka e b e t e g s é g n e k a nedves évjárat, a vizenyős helyeni legeltetés, és a 
savanyu takarmánynak etetése, mellyszerint a kellő táprészek hiánya miatt 
vizenyős vérképlés állván be, a fentnevezett senyves állapot fejlődik ki. 

Kimenetele e nyavalyának eddig dög volt, a mostani óvó-gyógyrendsza-

bályok szerint egészség, 
Orvoslása biztos. Legüdvösb óvó-gyógyszere : a csillagfürt, Lupinus. 
E növénynek babja hasznos, 100 darab juhra 8 méró'száinitatik naponta, 

> a melly gazda ezt etetni fogja, az juhait a métely ellen megóvja sőt a már 
mételyszöktc betegeknek is megmenti életét. A ki e felett kétkedik, köteles
sége kísérletet tenni. 

E növény vadon nem terein, termelése mester kezelést igényel. Faja 
igen sok van, ezek közül legajánlhatóbb a fékét csillagfürt babja. (SeminaLu-
pinorum alborum.) E bab kellemes keserű, vásárolható minden nagyobbszerü 
magárusnál, az idei árszabály szerint egy mázsa 22 pft. kerül. Magjával meg
ismerkedhetni minden gyógyszertárban, növényével pedig ugy, ha e magok 
elültettetnek. 

A termesztő föld porhanyó, laza, se igen nedves, se igen száraz, se igen 
kövér ne legyen, még is jó erőbeni. Szereti a meleg évjáratot, a meleg helyet. 
Vetni kell mint a babot április hóban, szedés ideje július, augustus. 

Egy kis erélyes érdekkeli válalkozás mindenkinek kielégítő tudomást 
adand, s ki ezt tenni vonakodik, az önmagának olly rosz akarója, mint 
másnak. — N.-Kanizsán, febr. 29. 185G. Tersánczky József, jár. orvos. 

n i II j s a g ? 
£ Lonkay Antal „Tanodái lapok" czim alatt hetenként megjelenő 

iskolai lapot adand ki. 
/ Budai Ferencz „Magyarország polgári lexicona" czimü becses mun

kájára, mellyből példányok igen nehezen kaphatók, előfizetést hirdet Magyar 
Mihály könyváros. Előre figyelmeztetjük az olvasó közönséget, ára 12 p. ft. 
é páratlan munkának. 

í Simonffy Kálmán „Magyar hangfüzére" nagyon kapós, első kiadás 
után négy hétjn a második jelent meg. A ki a z elsőt meg nem vette, siessen 
a másodikat, njellyrc szerző 3 p. ftjával előfizetést hirdet, megszerezni, mert 
a ki ezt nem teszi, kénytelen lesz a harmadikkal érni be. 

/ Bécsben egy nő a Dunába ugrott, I hogy biztosan elmerüljön követ 
kötött a keblé^; váljon micsoda kő nyomhatta szivét, hogy ezen második 
kőre szorult? 

/ Mártius 14-én tüz ütött ki Kassától négy mérföldre fekvő Forró 
nevü helységben, s 60 ház lett lángok martaléka. Tűzbiztosítást ajánlunk. 

£ A Zágrábban á l l o m á s o l ó Kuloz ezred fogházán néhány nap óta fe
hér zászló leng annak jeléül, hogy nincs benne rab. Egy év alatt második 
eset, mi azt tanúsítja, hogy vagy a fegyelem, vagy a legénység, vagy a tisz
tek jók (vagy mind a három). 

/ Figyelmeztetjük gazdáinkat Smalbonnes ur keresztúri, valamint 
Iitichietl czinkfalvai haszonbéréé birtokára. A ki az angol farmer rendszert 
megakarja ismerni, sehol nem teheti sikeresebben, mint ezen két birtokon. A 
marhatenyésztés és gépekkeli gazdálkodás czélszerüsége ott gyakorlatilag 
bizonyittatik be. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy ollyan gazdálkodást 

u-t- m á l l o t t l p l i p t folvtatni. / f>rütiyi aiy , , . ? ' ( m i f Mikes Bencze ajanlata, ki ingyen en-

vet számlált, mondják hogy 4 0 evig epeuicn. cgj . 
/ A régen rebesgetett erdélyi politikai lap e hó31-én megfog indulni 

Szerkeszti Vida Károly, kiadótulajdonos Berde Áron, czime „Kolozsvári 
közlöny", tárczája: Erdélyi múzeum; hetenként két ív jelenik meg. Pártoljuk, 
mert erdélyi atyánkfiai is pártolják irodalmunkat. 

£ A franczia írók és művészek nyugdíjintézetének 00,000 frankot 
ajándékozott fia születésekor III. Napóleon császár. 

/ A pesti József-vásár eredménye nem volt kielégítő. A kézmiiáruk-
bani üzlet lanyha volt, készpénzzeli vásárlás kevés, fizetés gyér. Legjobban 
keltek a divatezikkek, hiszen nem csuda, emberi gyarlóságunkban fekszik a 
szükségest mellózni és a fölöslegest megszerezni. Á fóldmives osztály tartóz
kodásának oka a gabonaár csökkenésében keresendő. A posztókelmék ára 
alább szállt, rosz volt az üzlet a terményekkel is. Gyapjúból a raktári kész
letnek — 12,000 mázsa — csak fele kelt el. Egy nyirctü finom ára 125 — 141, 
középé 100—120, kártolt közép finomé 80—(Jb'. Kétnyiretii legfinomabb téli 
90, fehérhegyi 80—05, kékes 81—85, tiszai jobb 7 0 - 8 0 , bárányai közönsé
ges 54—5b" bácsi szinte. Nyári fehérhegyi 7 8 - 1 0 0 , kékes 7 5 - 9 0 , tiszai 
jobb 74 — 78, miskolcz-hevcs-gyöngyösi 04 —70, baranyai közönséges 52 — 55, 
szegedi 50 — 50 stb. Iicpcze, nagy ára miatt semmi sem adatott cl. A béke
hír, s reinénydus vetések leszálliták a gabona árát. 

£ A ki jó étvágygyal, s divatos eledeleket akar enni, Oláhországba 
egy bojárhoz utasítjuk. Az oláh bojárok czigányokat tartanak szakácsokul, 8 

'nivei ezek sem irni, sem olvasni nem tudnak, s így nem sok franczia sza
kácskönyvet olvasnak, sajátságos lesz betekinteni az általuk gyakorolni szo
kott fözésmódba. A rétes készítésmódjai adjuk elő, de nem azért ám, hogy 

magyar gazdaasszonyaink betanulják. A czigány szakács feje kopaszra van 
nyírva, s ha rétest akar készíteni, fejére nyomja a rétestésztát, e addig 
nyújtja lefelé, mig egészen behúzza magát vele mint egy lepedővel, s akkor 
összehajtja, s megsüti. Jó étvágyat hozzá. 

/ Tompa Mihály nem fogadta el a szentesi gyülekezet meghivását. 
Páratlan önzcstclenség. O bizonyosan azt akarja, hogy hamvát Hamva ta
karja. 

/ Követésre méltó példa. Borsod megyei edelényi járás izraelita lako
sai Szendrőn tetemes áldozattal két osztályú tanodát állítottak, melly idővel 
harmadikkal is fogna szaporitatni. Csak attól függ minden : váljon hónunk 
alá, vagy zsebünkbe dugjuk e kezünket. 

/ Bajáról márt. 10-áról panaszkodnak, hogy a nagy hó miatt hét na
pig semmit sem szállíthattak a vidékiek. Ügyes levelező azt ugy adta volna 
elő, hogy ha még pár napig tartott volna ezen kínos helyzet, éhhalál jelei 
mutatkoztak volna. 

/ örömmel emiitjük, hogy Temesváron gazdasági egyesület fog ala
kulni, s Újvidék sem akar Temesvártól elmaradni. 

í Tápió-Szent-Mártonon tagosítással foglalkoznak. Nem is tehetnek 
okosabbat, mert a tagosításban gazdagság, és a gazdagságban f'enmaradásunk 
rejlik. Ugyan onnan halljuk, hogy a kertészet, és méhészet virágzásnak in
dult. Ez azon ut, mellyen kell azoknak járniok, kik boldogságra akarnak 
jutni. 

í Szinte sajnálom, hogy ezen jó hírekre leverőket kell mondanom. — 
Mátéfalva, herczeg Esztcrházi birtokához tartozó gazdag mezőváros,cpen 
vásár napján mártius 21-kén egészen elhamvadt. Sajnálatra méltó község, 
annyival inkább, mert csak kevés év előtt épült ki hasonló szerencsétlen
ségből. 

/ Márt. 19-éről szotnoritó hirek szállongnak Hont éa Nógrád megyék
ből. Pár hét előtt két marhakereskedőt agyonverten találtak az országúton 
llontban. Mondják, hogy mintegy 7000 ezüst forint lehetett náluk, s ezt 
érezték meg előre gyilkosaik. 

Márt. 14-én Nógrád megyében Ilerencsényben bizonyos S. nevű 
birtokost hat rabló támadt meg, midőn épen vacsoránál ült a család. A rab
lók agyba főbe verve minden cselédet, a szobába hajtottak, hol urat, és szol
gát megkötözvén mintegy 500 ft. kész pénzt, zsebórát, gyűrűket, függőket, 
és férfi ruhát szedtek össze, s a szobaajtót rájuk zárva távoztak cl. A sza
kácsné azt állítja, hogy uri csizma volt a rablók lábán : dc »bből nem csak 
azt lehet következtetni, hogy tehát urak voltak, hanem azt ís, hogy az uri 
csizmát is ugy rabolták. 

/ Ugyanezen idő tájban több rabló rohanta meg Puszta-Csobánkát, 
s 50 ezüst forintot kértek az űrtől, ki midőn azt megtagadta, felgyujták épü
leteit, s ugy távoztak. Nem vetik, sőt gyomlálják a rablókat, mégis szapo
rodnak, mi hát az orvosság? népnevelés, igen népnevelés, harmadszor is nép
nevelés. 

/ Angliából csak öngyilkossági híreket tudunk közlcni. Egy Burfield 
nevü jó hitelben álló kereskedő, ki a glamorganhiréi takarékpénztár könyv
vezetője volt, sok pénzt elköltött, s könyveit meghamisította. Néhány nap 
előtt elfogatván, szabadságot kért, hogy kalapja, s felső öltönyéért a szom
széd szobába mehessen, s azt arra használta, hogy magát agyon lője. 

2. Ki hallott illyen csudát? Néhány nap előtt Parisban egy Tinconi 
Sándor nevü 50 éves tudóst halva találtak szerény lakában. Ki ölhetett meg 
egy tudóst? Senki. Eleiem hiánya miatt halt meg. Ez már nagyon való-
szinü. De nem azért halt meg éhen, mintha nem lett volna mit ennie, hanem 
mivel a nagy foglalatosság miatt elfeledett enni. Holt testét különböző nyelvű 
könyvek, és kéziratokra terülve találták. Szobája padlásig zsúfolva volt 
könyvek és kéziratokkal. Tinconi 12 nyelven beszélt, még többet értett. De 
nem csak enni hanem tisztát venni is elfelejtett a nagy tudós, ugy hogy két 
év óta sem inget, sem ruhát nem változtatott. A tudomány bölcsesség, de a 
tnlztÍ8 bolondság. 

/ Az angol királyné gyermekei ezüstnemüjét azon napon rabolták el, 
midőn Francziaország gyermekének születését ünnepelte London. A rabló
kat nem tudják feltalálni, bár az egész policzáj világ talpon van. Az egésznek 
értéke mintegy 5000 forint, a kár tehát nem lenne tetemes; de az a legne
vetségesebb, hogy a királyi háztartásban legalább tiz személyt fizetnek az 
asztali szerek őrzése végett, és mégis találnak módot az ügyes rablók annak 
elsikkasztására. \ 

/• Coulcmbier Márton franczia művész egy szent sír készítéséhez fo
gott egy franczia f'ő ur megbízásából, de az közbenjött akadályok miatt fél
benszakadt. Pest városa közönsége felszólította lelkészét f.t. Szántófy Antal 
urat, vásárolná meg azt a városi egyház számára, ki is azon reményben, hogy 
hívei kegyes adakozásából kikerülend annak ára, megvásárolta , s a művész 
hazánkban fogja bevégezni azt. Annak idejében bővebben szólandunk ezen 
szent remekről. 

/ A francziák mint mindenben, az uj trónörökös dicsőítésében is túl
ságba estek; valami (iautier Teofil nevü tanyérnyaló azt mondja, hogy má
sodik Krisztus, ki a világ békéjét, s emberi nemzet boldogságát adja visszn. 
Nehéz volna meghatározni a szemtelenség milly magas foka kívántatik meg 
egy illy kifejezés leírásához? 

2 Sietünk a kereszténytelcnség ezen példája után a keresztény türe
lem néhány szép vonásit tüntetni ki, mellyek daczára annak, hogy sokan 
szeretnék a gyűlölség és osztály magvait elszórni, naponként szebb példá
nyokban mutatkoznak. Modcrsdorf nevü tiszta katholikus községben egy 
evan°\ vallású kóbor suszter meghalt, s a kath. község nemcsak koporsójá
ról gondoskodott, hanem saját költségén a nagy-szombati evang. temetőbe 
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is elvitette. Lóczon szinte meghalt egy evang. lakos, olly nagy szegénység
ben, hogy egy fillérje sem maradt, a kath. község saját költségén ev. lelkészt 
hozatott, s számosan kisérték sírjához az elhunytat. Galgóczon mult hó28-án 
egy D. Henrik nevezetű kiszolgált 56 éves ref. vallású katona halt meg, s a 
helybeli kath. lelkészen, egy szerzetesen kivül, ezernyi katholikus kisérte sír
jához az agg bajnokot egyházi zene és harangzugás mellett. Komárom köz-
tiszteletü kath. lelkésze sorba járta híveit azl848-ki tűzvészkor leégett díszes 
főegyház nevében, .- ime útját állják a derék lelki pásztornak az ellenkező 
vallásúak, a bár őket hasonló csapás érte, kérve kérik, térjen hajlékukba, 
hogy a keresztyén szeretet adóját ők is lefizethessék. Kicsordul a köny illye-
neket olvasva! 

/ Mondom, hogy azok a francziák széllel bélelt nép. Levegővel tneg-
tölthető alsó szoknyákat viselnek a franczia nők, mellyeket egy oda alkal
mazott cső által fel lehet fuvni, és ismét meglappasztani. Most pedig mióta 
Eugénia császárné szült, uj divat jött módiba. Eddig ollyanok voltak mint a 
puffadt hajó vitorla, most pedig ollyanok mint az árboezfa. 

K» Pozsonyban egy tisztes hölgy megjósolta jóval ezelőtt, hogy Euge-
genia császárné mártius 16-án fiat fog szülni. Almodta-e, vagy jós szelem
mel bir, nem tudjuk, de annyi beteljesedett, hogy fiat szült. (Vak is talál 
garast.) 

Vidéki hírek-
Ököriió, Szatmármegye, febr. 11-én. Tisztább öröm érzettel soha nem 

fogtam tollat, mint midőn e sorokat akarám irni. Egy barátságos estélyen, 
hol reméltem, hogy hatással szólhatok, érzékeny panaszomat mondám el 
azon hideg részvétlenség, sőt vétkes hanyagság fölött, mellyet némelly — 
sorsukhoz képest — elég tehetős szülékben s lakosinkban kelletett tapasz
talnom, midőn őket a „Vasárnapi ujság*' olvasására .- főkép a „Vasárnapi 
könyvtár" megszerzésére serkentgetem, mondván, hogy ezt nem csak önma
gokért, mint inkább gyermekeikért, s a népnevelésért kell tenniek. Hitem 
nem csalt. Néhány anya, kikhez szólottam azonnal fölkarolta az érdekes 
szent ügyet és egyen egyen 30 p. krt. megajánlottak, s már be is fizettek. 
Nagy Benjámin cs. kir. h. tollnok pedig csekély jövedelméből megrendelte 
iskolánk számára a „Vasárnapi újságot" egy egész évre, ugyszinte a „Vasár
napi és ujtestamentomi könyvtárt." Adjon az ég sok illy lelkes pártolót még 
nagy részben pangásban levő iskoláinknak. Az eddig begyült pénzből ezen
nel előfizetünk Dr. Encz urnák „Kertészeti füzeteire" fenmaradt néhány 
krajezárunkat minél elébb igyekszünk annyira szaporitni, mennyin egy fóld-
tekét szerezhessünk, hogy gyermekeinknek tiszta fogalmuk levén a föld
gömbről, ne hidjék a bakának, hogy ő a világ szélire ülvén, lábait lelógázta. 
— Igy már a nehezén — a kezdeten — áthaladva teljesen, reméljük, hogy 
iskolánknak fóldtekéjcn kivül egy nélkülözhet len kis könyvtára, is leend. Pa
pirosról és irómvl már gondoskodtunk. Gy. I. 

Szathmár, mártius 16-án. A szathmár-németi protestáns testvéregy
házak algymnasiumáról lesz egy két szavam, ezt ugyan még most nem di
csérem meg olly szép czifrával, mint a diák szokta kedvencz tárgyát író pen
nájával; csak a mi szent igaz, azt akarom róla elmondani. — Pénzereje, mit 
a diák nervus rerum gerendarumnak nevez, — e tanodának van elég. Hogy 
e pénzerőt nagyobbára t. Gyene Károly, volt főgondnok és választmányi el
nök ur gyűjtötte ösBze, azt mindenki hiszi és vallja! köszönet ernyedetlen 
buzgalmáért, mellyet e nagy fontosságú ügyben kitüntetett! Most két fiatal 
erő egyesült e tanintézet jövője biztosítására t. Kiss Gedeon gondnok és t. 
Boros Bálint választmányi elnök urak! kikre bizton vethetjük szemcinket, 
midőn tanodánk hajója, jövője felé evez. — Tanárai: Figura Károly, Kani
zsai Zsigmond, Nagy Áron és Orosz István, ügyszerctő, tárgyavatott, körül
ményekhez örömest alkalmazkodó férfiak! Az igazgató még csak egy hetes, 
róla előlegesen se jót se roszat nem mondhatni. Beköszönő beszédében azt 
ígérte, miszerint a növendékeket, a testi fenyiték alól föl fogja szabaditani... 
Ez Ígéretet a szülők kedvesen fogadták . . . Bizonyosan beváltja igéretét. 
Már nem gyermek, 42 éves ember, 18 éves tanár. — A tanoda teljesen szer
vezve van. A tanágak, szakrendszerben, ügyes kezekbe lerakvák. Méhszor-
galommal működnek tanárok és tanulók, hogy a nyilvánosság malasztjait, 
mellyhez az ut minden oldalról meg van törve, minél előbb élvezhessék. — 
Igen szép számú, jó hajlandóságú növendékek gyűltek össze eddig is ez 
Athenaeumba; bizton reménylhetjük, miszerint a mennyiség naponként és éven
ként szaporodni fog ez intézetben, hol a növendékek a tanárokban, nevelők, 
testvérek, atyák és barátokra számithatnak. Bartók Gábor, tan. igazg. 

Zilah, mártius 11. Ma estve ment végbe a zilahi ev. ref. gyranasium 
fölsegéllésére az első színielőadás a műkedvelő-társulat által. Kisfaludy Ká
roly koszorua költőnk egyik jeles darabja „Kemény Simon" adatott, ezt 
megelőzte : „Hymnus" Kölcseytöl, kardal, ezt követte : „ A vén czigány" 
Vörösmartytól, szavalta Kerekes tanár, ezután : „ A pórfiu" Erdeitől, sza
valta Hiri Bertha k. a. (A milly kitűnőleg vitte a tisztelt kisasszony e szere
pét, bátran elmondhatjuk, hogy hazánk bármelly színpadján babért aratott 
volna.) — Hallgatóság reményen fölüli számban. A. F. 

Soprony. Mult héten 10 óra tájban délelőtt, az idevaló árvák atyja ma
gát főbelötte, miután sok árvapénzt elköltött. 

Halál-hir . 
Nagy-Sáróban, mártius 17-én délután 4 */a órakor hunytéi tek. Moysfalci 

Gyurcsányi István, nőtlen állapotban élt 72 éves fóldes ur és emberbarát; 
minden embert egyiránt szeretet éa munkásság karjaival ölelő keresztyén 
katholikus hitű férfi, ki a reformált híveket, s ezeknek egyházaikat, lelkészeit 

ée tanitóit, kitűnő keresztyéni szeretettel előmozdította. Nincs ollyan reform. 
va»y ágostai egyház a barei egyházmegye kerületében, mellyet, vagy lelkészét 
vagy tanítóját jövedelmes segélylyelne gyámolította volna. Különösen a barsi 
ref. egyházmegye esperessége őtet holtig tartó egyházmegyei táblabirósággal 
tisztelte meg azon nemesszivüségeért, hogy ez elhagyatott hitrokonoknak 
900 p. forintot tőkésített olly feltétellel, miként ennek fele része egyházme
gyei szükségek, fele része pedig a szegény elnyomorodott egyházak felségéi-
lésére fordíttassák. — A Moysfálvi Gyurcsányi családnak utolsó férfiú sarja
déka kihalt. — Békében nyugodjanak porai!!! 

T á r o g a t ó . 

# % Milly nagy figyelemmel kezdenek viseltetni főuraink emelkedő iro
dalmunk iránt, bizonyítja e következő eset is. Lapjaink egyik jeles munka
társa P. Szathmáry Károly „Vezekény" czimü beszélyében az itt vivott 
dicső ütközetben elesett négy hős Eszterházyról megemlékezvén, azon óhaj
tását fejezi ki, vajha az ezen hőstett emlékére emelt szobor kijavitva, vagy 
helyettesítve lenne. Most értesülünk, hogy herczegEszterházy Pál ur ő nagy
méltósága e költői óhajtásnak eleget teendő, már intézkedéseket tétetett e 
hazai műemlék helyreállítására. Örvendenünk kell e buzdító figyelemnek. 

y.— Az ezelőtti pesti vásár nevezetes volt leginkább az által, hogy egy 
suszterinas felakasztá magát egy fabódé ajtajára, a jelen józsefnapi vásár 
azonban semmiről sem nevezetes, — még csak eső sem volt, mi pedig a vá
sárról csak kivételkép szokott elmaradni. 

y.— Alig ment cl a Duna jege, már ismét megkezdődtek az önkéntes 
vizbe fojtások. Pesten alul a napokban két hullát vetett a viz a partra. 

y.— Mikor jön el azon boldog idő, midőn újdonságaink közt egymás 
után jelenteni fogjuk, hogy ebben meg ebben a községben, városban nincs 
egyetlen ház, melly tűzvész ellen biztosítva ne volna! Hly örvendetes hirek 
helyett azonban százak és ezrek koldusbotra jutását vagyunk kénytelenek 
majdnem naponkint jelenteni. Jelen hó 20-án Nagy-Mártonban Sopronme
gyében vásár alkalmával egy csűrben tüz ütvén ki, 261 ház és több áruval 
rakott sátor lett a lángok áldozata. Két nő, egy férfi, továbbá több házi ál
lat veszté életét ez alkalommal. 

y.— Deézsre 37 „Vas. ujság", 27 „Vas. könyvtár", 8 „Pesti napló", 
7 „Budapesti viszhang", 4 „Délibáb", 3 „Hölgyfutár", 2 „Magyar sajtó", 
2 „Budapesti hírlap" és igy összesen 90 példány magyar lap jár; a német 
lapok számát ennek felére tehetni. 

y.— Somogy megyében Dr. Wehle Ferdinánd egy orvoBi könyvtár 
felállításán munkálkodik. Helyisége a kaposvári megyeházban fogna lenni. 
A részvevők évenkint 5 pftot fizetnének, s a könyvtárt szabadon használhat
nák. Az érdemes Wehle úr dicséretes fáradozásainak sikeréről nemcsak nem 
kétkedünk, sőt biztosan reméljük, hogy ez adott példát más megyékben is 
utánozni fogják. 

Szerkesztői mondaniva lók . 
261). Mindszent. E közlés a hirdetmény rovatba iktatandó. 
27U. Miskolcira. Az adomák közül egy pár használható. 
271. Kedves urain batyum ne haragudjon. Kedves uram öcsém, minden jura

tus-viselt ember tudja ezt a verset könyv nélkül; dc aki nem tudja, sem sokat vesz
tett vele. 

272. A londoni postahivatal közölhető. 
273. Tersanazky úrnak. Küldeményeit köszönettel vetttik és jövőre is mindig 

igen szívesen látandjuk. 
274. Ronow Ágnes. Férjhez adjuk. A lapok küldődnek. 
275. Kia-Saróba. A dicséretet nyert müvek díjazása ivenként 32 pft. Könnyű 

kiszámítani a rendelkezésre álló összeget. 
276. Ur. Hegedűsnek. Ha vésü, hát legyen éles. 
277. Falusi néptanítók. Az elmondottak mind igazak, de hírlap utján bajos erről 

beszélni. 
278. Szögligetbe. Az az őszi kendervetés csak tréfás gúny volt tárogató Írónktól, 

ki maga is kiszolgált gazdatiszt levén, bizonyosan tud annyit, hogy a kendert tavaszszal 
vetik s csak a könnyen hivókre élezeskedett azzal. 

L'7'J. Az igaz magyar hölgy. Éltesse az Isten sokáig! 
280. A puszta kút. Helyette elég víz van a versben. 
281. Batori András. Így írták valaha a verses krónikákat. 
282. Iskolai neveld tulajdonai. Nemsokára egy nevelési lap fog megindulni, 

mellyben hasonló szakavatott hosszasabb czikkek méltó tért találnak. 
283. Ocakai László. Nehézkes kidolgozású mú. 
284. lllesy Györgynek. Az öreg asszony — igen szép. 
285. Edvi Hír* Pálhoz Siklósról. Nem ülik férfiaknak az asszonyokra panaszkodni. 
286. Szentkirály környékérői különös tudósítást kaptunk, melly szerint két házas 

férfi nejeikkel nem bírva kijönni, azokat kölcsönös egyesség utján elcserélték s máig is 
meg vannak c birtokukban; hajlandók vagyunk az egészet mesének tartani. 

287. Dal. Életkép. Igaz , hogy mi szeretjük a rosz verset is, dc az legyen aztán 
igazán rosz, necsak úgy félig meddig. írjon ön még rosszabbakat. 

288. Szathmáry Károlynak Békésbe. A kivánt mú a határidőre ott lesz. 
289. Érzékeny adomák. Prózában érnének valamit, versben kevesebbet. 
290. Eröa Marczit nem láttuk. 
291. Jelenkor. A jelenkorban jobb verseket kell írni. 
292. I jdon új iparág. Ez is jó. Közöltetni fog. 
293. András gazda. Nem rosz, de kevés figyelem van fordítva a kidolgozásra. 
294. Liliomok. Szél Gáspár még szebben tudta csinálni a verseket; megmérte 

czérnával az első két sor hosszúságát, a többit azután ahoz szabta, a mellyik hosszabb 
volt, levágott belőle ollóval s a mellyik rövidebb volt, ahoz oda ragasztotta. Ezt nevezte 
mértékes versnek. 

Nyilatkozat. Távollétemben a „Vasárnapi ujság" f. é. 11-ik szá
mában megjelent helytelen adoma akaratom és szándokom ellenére közöl
tetett. Pákh Albert, felelős szerkesztő. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonos : Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Herkenasf, egyetem-uteza 4-dik szám alatt Pesten. 
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