
A , .Vasárnapi U j ság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétü ivén jelenik meg. 
Előfizetési dij január—júniusig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

poHtai uton a „Politikai újdonságokkal" együtt rsnpan caak 3 It. pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

Hídvégi gróf illlkó Imre. 

Boldog Erdély! 
A melly hont fiai olly nagyon szeretnek : hogy taég testvér-

hazájukra, Magyarhonra is féltékenyek érte; a kik büszkék arra, 
hogy magyarok; de kétszer 
olly büszkék arra, hogy er
délyiek. 

És van is okuk rá. 
Három század óta Er

dély tartotta fenn ösi szo
kásainkat, fajunk tiszta jel
lemét, hazai irodalmunkat, 
és a legdrágábbat : a haza
fiúi magas jellemek példány-
képeit. 

Miket köszönhetünk mi 
Erdélynek a múltból? azt 
tudja mindenki, a ki a törté
net lapjait forgatta. A bé
kés jelen nem kivan áldo
zati vért s hősi kardcsapáso
kat többé; most ész, és érző 
sziv, és magas lélek az erős 
tulajdonai, mikből élet tá
mad a hazára nézve. 

A jelenben él Erdély
nek egy derék fia, ki korá
nak és nemzetének szövét-
nekéül szolgál: Hídvégi gróf 
Mikó Imre. ö t találjuk min
denütt azon jelesek között 
legfelül, kik neveiket nem 
engedik elfeledtetni; kiknél 
a fiak folytatják az apák eré
nyeit. 

És én azt mondom, hogy 
ezek az erények egymással a 
legszorosabb összefüggésben 
vannak i 

Arra, hogy valaki a 
hazának szolgálatokat télies-
sen, magas szellemi mivelt- . v.Vv '-/i „TÓI: Mii 
seggel kell birnia; hogy ál-
dozatokhoz kedve legyen, ahoz nemes, szeretni tudó sziv kell, hogy ' 
legyen mivel áldozni, ahoz rendben tartott vagyon szükséges; h o g y . 
az ösi ur-birtok gazdáját valóban úrrá tegye, azt csak szilárd el-! 
vek, okos fő, és mindenek felett magyar egyszerűségében megelége 
dett kedély eszközölhetik. 

E néhány sorban gróf Mikó Imre van leirva. 
Szép hazája Erdély, mellynek legáldottabb vidéken a székely Há

romszéken terülnek jó l rendezett uri birtokai,olly sokat vesztett, olly 
sokat kellett nyernie. Gr.Mikó Imre nem várta el, míg a kor szükségei 
ngy ránk érnek, hogy mindenki ujjal mutathat arra, a mink nincs; 

Ő maga vitte elöl a fáklyát 
a sötétben és kereste merre 
a boldogság utáni u t? 

Erdélynek van gyönyö
rű színháza. A szinház a nem
zeti nyelv őrkincse. A ki azt 
Erdélynek visszaszerzé, ki 
annak részvénytársulat ut-
jáni fennállását biztositá s 
hiányait, szegénységét saját 
áldozataival fedezte, az gróf 
Mikó Imre. 

A színház a szívek mi-
velő tanodája : ámde a tudo
mányos miveltség tárháza, 
Erdély legszebb tanodája, 
honnan annyi tudósunk ke
rült ki, a naggenyedi colle-
tjium csak üres, kormos bol
tozatait mutatta, midőn há
rom év előtt ott jártam. 
Most ismét hirdetik abban 
a tudomány igéit az itju 
nemzedéknek; e szellemi ol
tár létrehozója ismét gróf 
Mikó Imre. 

Erdélynek annyi régi
sége, boldog előidöket fen-
tartó emléke van , hogy 
azokból egy museum bizton 
megtelhetnek. Lelkes haza
fiak rég pengették ez eszmét. 
A kincsek megvolnának, de 
olly nagy épületet hogy al
kosson Erdély országos se
gély nélkül ? Erre azt vála
szolta gr. Mikó Imre, hogy 
Kolozsváron levő pompás 
nyári palotáját, a környező 

szép angol kertfel együtt „oda ajándékozd-- a nemzetnek, múzeumi 
épületül. 

Az ipar, az anyagi jóllét eszközei teszik tartóssá az ország bol
dogságát, gróf Mikó Imrének köszöni Erdély tüz- és jégkármentesitö 
intézetét, melly évenkint pár millió forintnyi értéket biztosít; ö 



idézte uj életre nevezetes áldozathozással az erdélyi gazdasági] 
egyletet, melly a legjótékonyabb befolyással van az ottani gazdászati 
viszonyokra. Adja az é g , hogy legújabb törekvései a Kolozsvár-
brassói vasút ügyében kívánatos sikerrel legyenek koronázva; az le-
end a legszilárdabb kapocs, melly a két hont egymáshoz csatolja, 
s mellyröl Kolozsvár örökre megemlegetheti a legelső nagy alapí
tók neveit; köztük legelői Mikó Imre grófot. 

És ha akarjuk öt látni az országos müvek gondjából alább 
szállva, mint tudósi íróasztala mellett, mint irodalombarátot könyv
tárában, mint házigazdái baráti, ismerői körében, akkor azt, kit ed
dig tisztelni tanultunk, most becsülni és szeretni is megtanuljuk. 

Gróf Mikó Imrében legbuzgóbb pártolóját ismeri minden életre
való, minden helyes irodalmi vállalat; ö maga is alapos,tudományos 
képzettségű bajnoka az irodalomnak; az igen érdekes „Erdélyi tör
ténelmi adatok" szerzője, * ) az irodalom oltárára tett áldozatait 
szellemi kincseivel iparkodik felülmúlni. Háza mindig nyitva van 
költök, tudósok és művészek előtt, kik az erdélyi főúri körök által 
valódi őszinte magyar szívességgel vannak felkarolva, s kik külö 
nősen gr. Mikó Imrét nem ugy tekinthetik, mint magasról lenéző 
pártfogójukat, de mint osztályuk szives patriarcháját, a ki elnököl, 
de nem uralg. 

A z ég tartsa meg soká nemzetünk testilelki javára a valódi ne
mest! és tegye foganatossá magas és fényes példáját mind a két 
hazában! J-

G y á s z v i t é z e k . 
I. 

Megszűnt a csatazaj, a kardok csörgése, 
Csak távolról hallik lovak nyerítése, 
Mellyek urok nélkül 
Elszáguldhatának a harcz mezejéről. 

Nem maradt egy hant sem az augsburgi téren, 
Melly ne fürdött volna drága magyar vérben; 
Elhűlt bajnokoknak 
Halovány hullái halmokat alkottak. 

Husz ezerét ölt le ellenség boszúja, 
Husz ezer az áradt Lech vizébe fúla. 
Kónyezett az ég is . . . 
És vegyesen ömlött a csatában vér, viz. 

Csak heten maradtak élve : gyáva férgek, 
Kik hős társaikkal együtt halni féltek, 
Inkább választottak 
Dicső halál helyett rút szégyent magoknak. 

S szólt a győztes Ottó : „kegyelmezek néktek, 
Hogy véreiteknek a birt megvigyétek; 
De megbélyegezlek, 
Hogy hitele légyen otthon beszédteknek." 

S meg lőn bélyegezve a hét gyáva harczfi . . . 
Jobb lett volna nékik dicsőén meghalni. 
Mint fülek s orr nélkül 
Térni haza mostan a harcz mezejéről. 

Rokonaitok, ha a hazába értek, 
Ölelő karokkal jönek-e elétek, 
Mondva : hozott Isten! . . . 
Szánalom- és örömkönynyel szemeikben!? . . . 

Ne térjetek vissza a szabad hazába, 
Nem türetik ott meg, a ki halni gyáva; 
Ki sem vár hon rátok, 
Menjetek bujdosni, nincs többé hazátok. — 

II. 
Megindul a hajó Magyarország felé, 
Meílyre őket Ottó, a győztes ültető. 
Zugnak a hullámok, . . . . 
Mintha a Duna is neheztelne rajok. 

*) Minú igaz szenvélyes részvéttel viseltetik a t. gróf nemzeti irodalmunk iránt, a 
íclól egy jellemző vonást említek fel : Erdélyben jártamkor szerencsés valék a t. gróf ál
tal egy kedélyes mulatságra meghivatni, mellyet ugyanazon nyári palotájában tartott, 
mellynek most már „erdélyi nemzeti múzeum1' a neve. Ott a t. gr. egy halmaz elsárgult kéz
iratot mutatott d ó ; üromtul ragyogó szemekkel mondva : bogy ez általa véletlenül felfe
dezett kincs, egy szomorúan elhált szaktudós hagyatéka kőzüí való. Ez volt néhai Deb-
reczeni Márton Kitti csata czimü hőskölteménye. A mü csak tisztázatlan iratokból áll
ván, a t. g róf tajéiktsmltg lissláita le a nehany svai irott tort mca'í munkai (még pedig igen 
szép írassál). Hány főrangú hazánkfia dicsekedhetik azzal, hogy csak el is oltasta, a mit ó 
olly szenvedélylyel sietett megmenteni az enyészet kezétől ? E sok tekintetben remek hős
költeményt a t. g ró f késdbb kiadta saját költségén t az egész jövedelmet a szomorúan el
hunyt t a hazának sok hasznot, magának sok gondot szerzett Debreczcni Márton családja, 
nak engedte át. 

Feltünedeznek már a Kárpát hegyei, 
Mellyeknek ormait csillámló hó fedi; 
A csonka vitézek 
Feléjök olly búsan, bánatosan néznek. 

Mit érez a rab, kit visznek bitófára? 
És ők mit éreznek a hon lá tására?! . . . . 
Megrendül a szivök: 
A jövendőtől nincs mi jót remélniük. 

„Álljatok meg! . . . mi h í r ? ' . . . de ne feleljetek, 
Könnyes szem, véres arcz beszél helyettetek. 
Hol a magyar sereg? 
S egyedül titeket haza mért küldtenek?!" 

„Ki a bonért, ha kell, elvérzeni gyáva, 
Legyen rút rabszolga szép Magyarországba'; 
Legyen csúszó féreg. 
Ki hónát, nemzetét becstelenité meg!" 

„Nincs többé vagyontok, nincsen szabadságtok, 
Sújtson benneteket a nemzeti átok! 
Nem ontjuk véretek : 
A világ csúfjára megvetve éljetek!" — 

Kemény az itélet, rettentő az átok.: • • - — • • • — 
Becsületszerető nemzet volt birájok; 
Nagy a büntetések ; 
Czudar gyávaság volt az elitélt vétek! Vida József. 

A kétszer elesett magyar király. 
(Történeti beszély.) P. S Z A T H M Á R Y K Á R O L Y T Ó L . 

I . 
Azok a ragyogó kövek, mellyek a fejedelmek koronáin csillog

nak, legtöbbször hasonlók azon harmatcseppekhez, mellyek a kedves 
halottaink sírjára boruló Bzomorfüz ágait ékitik. 

Szomorú fény, szomorú dicsőség ez, melly alá a politika leg
többször a kebel és élet boldogságát temeti. 

Oh a természet azon nagy törvényét; „hogy egy helyen kettest 
nem létezhet" a szív is követi s az a nimbusz, melly az uralkodók 
bölcsőit környezi, gyakran a-sirig kizárja a lélek és élet valódi örö
meit, melyeket Isten kegyadományul adott embernek. 

Az 1440-ik év ép illy végzetteljesen szomorú vala két uralkodó 
szivének, bár birtokosaik fejein a magyar és lengyel korona fénylett. 

A meghalt Albert király 31 éves szép özvegye Erzsébet s a 
tüzvérü 16 éves lengyel király 1-sö Ulászló voltak ezek. 

31 éves nő, 16 éves férfiú s a végzet mégis férj- és nővé akará 
egyesíteni őket. 

A magyarországi rendek elismerek a szép, özvegy királynő 
tronjogát, de hozzá tették, hogy e pillanatban, midőn a keleti vad 
ellenség vég pusztulással fenyegeti a hazát, a női karokat nem tart
ják elég erősnek a csapás elhárítására s nyakasán követelték, hogy 
a még gyászát le sem vetkezett királynő, ki azon felül magzatot 
horda szive alatt, férjet válaszszon magának. 

Magyarország tekintete Ulászlóra esett, a fiatal lengyel királyra, 
kiről minden oldalról dicséret hangzék. 

Lengyelország tekintete a magyar koronára,mellynek a lengyel
leli egyesülésétől a kereszténység megmentését, az egyedüli üdvöt 
fóltételezé. 

S hiában veté a szerencsétlen királynő, bogy még le sem pe
regtek megholt férjeérti könyüi; még nem is tudja, ha nem ajándé-
kozand-e királyt az országnak; hiában menté magát a fiatal lengyel 
király korkülönbség- és természetellenességgel: itt mint ott, meg 
kellé hajlani a közjónak, s a népek kívánságának. 

És a mit az özvegy királynőnél szükség és fenyegetés, ugyan
azt eszközlé a lelkesités az ifjú királynál is. 

Magyarország követei megindultak, hogy eljegyezzék Lengyel
országot, bár a két kormányfő szive „ igen" helyett, határozott „nemet" 
mondott. 

Erzsébet csak anya volt már s e házasságtól a leghatározottab
ban idegenkedett s a szűzies érzelmű királynövel a politika épen 
kérői szerepet játszatott. 

A királynő leány-gyermeket remélt s a vas sors előtt megha
jolni tanitá szivét, — de még Krakkóban voltak a kérő követek, 
midőn váratlanul és épen út közben figyermekkel ajándékozá meg 
a végzet. 



Az anyai ösztön sugallata kevés nappal a gyermek születése előtt 
tevékenységre ösztönző Erzsébetet; így történt hogy Sz. István ko
ronáját kezére kerítve, igyekezett Bécs felé, hol a csecsemőnek tá
maszt nyerni reméllett. 

S midőn a szerető anya fimagzatát végre karjain tartá; midőn 
a reményeket, mellyeket olly soká és olly nagy vágygyal táplált szi
vében, végre teljesedésbe menni látta : az eddig gyönge enge
dékeny nö oroszlánnyá vált, melly a barlang száját, melly gyerme
két rejti, minden erőszak ellen megvédeni kész. 

E közben a fiatal lengyel király lemondott az édes álmokról, 
mellyeket fiatal vére és élénk lelke olly rózsás vegyületben szőttek 
s annyi szép szóra, intés és fenyegetésre végre elhitte, hogy a 
nagy Isten Öt csakugyan a kereszténység s a magyar-lengyel nem
zet vértanujául szánta. 

Reszkető kebellel ment ki az utolsó csöndes estve Krakkó egyik 
távolesö utczájába, hogy Lenkájának, kinek öt többet látnia, szeret
nie nem szabad, örök „Isten hozzádot" mondjon. 

Az ifjú király szeretett már és pedig az első szerelem salakta
lan érzelmeivel s az ifjú kebel forró tüzével. Országiárainak tanácsa, 
a püspökök és öreg nevelője rábeszélései azonban nemes lelkében 
sokkal fogékonyabb anyagra találtak, hogysem ő, ki hazáját és nem
zetét a lengyelek saját csaknem fanaticus föláldozásával szerette, a 
nagy eszme által el nem ragadtatott — s életboldogságát a közügy
nek alá ne rendelte" volna. 

A kis Lenka pedig, egy lengyel birtokos egyszerű leánya, ki 
csak Wladislawot a krakkói tanulót szerété, mit sem tudott a király 
felöl s a kis kert hátsó ajtajánál csak az iskoláiból megtérő kedvest 
várá. 

Tizennégy éves lehetett a kis leány, a lengyel hölgyek szépségé
nek minden bajaival. Világos kék szemeiben elérhetlen vágyak áb
rándja égett, szép homlokán, nemes vonású arczán a nemesre és 
nagyra törekvő lélek nyomait horda s a könnyen hevülő ifjú király 
mellé ép illy szőke hajú, angyali jóságú teremtés illett. 

Hetekkel ez előtt nem is volt boldogabb pár a nap alatt s he
tekkel később nem érzett nagyobb fájdalmat szerető szív, mint az 
ifjú királyé. 

Már eléje mosolyogtak az annyi édes boldogságot látott kert 
fái, a lemenő nap vidám bíbor fényében; már hallani vélte a csalo
gányok dalát, mellyek szerető lelkét annyiszor ringaták édes álmo
dozásba; s még nem volt tisztában magával, hogy mit mondjon a 
szerető gyermeknek, ki hihetőleg most is szíve dobbanása után 
számítja a perczet, mellyben Wladislawja megjő; nem tudá, miként 
fejtse le a hókarokat, mellyek beléptére olly gyermekies testvé
ries ártatlansággal fűződnek fekete bársonyra hulló szőke hajcsigái 
körül. 

— El kell hagynom őt, — ezt megmondhatom neki . . . Sokáig 
nem fogjuk látni egymást . . . ó ez már maga is annyi fájdalmat fog 
okozni! . . Hátha még azt tudná, hogy sziveink közé két ország he-
gyeiés völgyei tolulnak s mi ezeknél is nagyobb, két nemzet koroná
jának csillogó köve i? ! 

De miért repesz szem szét a szelíd gyermek szivét? Mit használ 
tudnia, hogy a holnapi nap két hon királyát látja bennem? . . Mit 
nálam dicsvágy és a nemes hivatás ösztöne kárpótolnak, mi kárpó
tolná neki? , . Én távozom is meretlenül és ő mitsemíog rólam hal
lani többé . . . Talán megemészti a bánat, de reménye mégis fenn 
marad s ez addig táplálhatja, mig a másik segéd a feledés el nem 
érkezik. Miért foszszam meg ez utolsó támaszaitól is? . . 

Illy gondolatokkal közelgett Ulászló a kisded kerthez, melly 
eddigi boldogságát rejté bokrai között. Fölhevülésében észre sem 
vevé, hogy távolról egy egészen fekete selyem köpenybe burkolt 
férfiú követi, kinek négyszögű lengyelsipkája alól tisztes hószínű 
fürtök omlanak alá. 

Lenka gyermeki örömmel fogadá kedvesét s nemsokára a kert 
bokrai fedek el szem elöl a boldog párt. 

Mit mit nem beszéltek?azt mi nem hallhatjuk, de annál nagyobb 
figyelemmel kiséri suttogásaikat az említett ősz férfiú, ki kétszer 
háromszor elmegy a kis kert előtt s a mondott szavakbői úgy látszik 
egyet sem akar elveszíteni. 

Fejét gyakran előre nyújtja, s illyenkor kitűnik a szép agg 
patriarchális arcz , összefolyó bajusz és szakállal, mellyen sz elér-
zékenyedés és bánat vonalmai ülnek. 

Már leszállt az est s a teli hold tányéra emelkedett az ódon 
város tornyai felé, midőn Ulászló a kertet elhagyá. 

— De holnap látlak még ugy-e édes, édes Wladis láwom? . . 
Jer el még egyszer meglátni a szegény Lenkát, kitől mint mondád 
olly hosszú időre távozol. 

— Eljövök, ha megtiltanád i s , látnom kellene még egyszer 
téged kedves leányka — monda a könyezö leány parányi kacsőit 
tartó király. 

— Es olly hosszan fognak ez úttal a szünnapok tartani? 
— Igen hosszan, ó nem szünnapok lesznek ezek nekem egyet 

len kedvesem, de a fáradalmak, nélkülözés és fóláldozás, szenvedés 
dús napjai, évei. 

— Te rejtélyekben beszélsz . . . Mit beszélsz itt évekről? — 
vág közbe rémülten a leány. 

— Nó légy nyugodt. Nem éveknek tetszenek-e neked is az órák,mi-
dőnWladislawodra várakozol ? . . Nap és hold járása — hiszen magad 
mondád — kétszer olly hosszú az én távol létemben s százszor olly 
rövid ha veled vagyok. Légy nyugodt . . . Töröld le könyüidet. Té
ged szerettelek, szeretlek s bármi történjék az életben veled, vagy 
velem, szivem mást szeretni nem fog soha. 

— Tehát holnap — 
— Ez órában még egyszer Isten veled : Tedd, hogy nyugot-

tabb légy, és hogy kétszerte fájdalmasabb ne legyen az elválás tő
led. Isten veled, Isten veled! 

Még egy Ölelés egy forró kézszorítás, s az ifjú lovag, festői bár 
sony öltönyében a kis nyusztprémü lengyel sípkával fején, délezeg 
léptekkel haladt tova. 

A hold ezüst sugarait utána küldé, s kör rajz át még a távolban 
is kivehetővé tette. Talán hogy tovább láthassa a kedves gyermek, 
ki a kert ajtajából könyüs szemekkel tekintett utána. 

Már eltűnt szem elöl; a könyük homályos fátyolán át mit sem 
lehetett többé kivenni s Lenka szemei még mind a tájra valának 
függesztve, merre szeretett ifja távozott. Lelkével még mind látta öt. 

Merengéséből egy jéghideg kéz érintése ébresztő föl, s a kelle
metlen érzést a rettenet egy sikoltása követé. 

Vissza akart vonulni, de az agg férfiú, ki a kerítés egyik kiálló 
vége megöl lépett elé, gyöngéden fogta meg kezét s jóakaró részt
vevő szemekkel tekinte reá. 

Illy arcz, illy tekintet minden félelmet eloszlat. 
— Mit se félj, gyermekem. Pár szót mondandók neked. Itthon-e 

atyád? 
— Még nincs. Ez időben egy j ó barátjánál szokott mulatni. 

Utána küldök. 
— Nem, gyermekem. Véled és különösen véled akarok beszélni. 

Majd később atyáddal is értekezhetünk. 
Lenka megdöbbent. — Mit akarhat véle e tisztes agg épen e 

perezben és illy komoly hangon ? 
— A dolog, miről véled szólani akarok, igen komoly. Ne ret

tenj meg, gyermekem. Tekints úgymin t atyádat; mert az is vagyok 
a szó nemesebb értelmében. Először is azt kérdem, — de őszintén 
szólj, — mióta ismered a fiatalt, ki e perezben vett búcsút tőled. 

— Már két hó óta, — szólt remegve a leányka. 
— Igaz, monda magába az agg férfiú ; ennyi ideje lehet, hogy 

néha kimarad! — Es szólt-e neked szerelemről ? . . No, ne pirulj el ; 
faggatni nem akarlak ; a dolog fontos, valót akarok hallani. 

A z agg férfin szavai jóakarat mellett szilárd és parancsoló 
hangúak voltak, s Lenka szemeibe, ki az első kérdésre fülig pirult, 
könyük szöktek föl. Előérzete megsúgta neki, hogy szerelmét vész 
fenyíti, de szíve sokkal bátrabb és nemesebb volt, hogy sem az iga
zat el akarja tagadni. 

— Igen, uram, megvallom, mi szeretjük egymást ; de szerel
münkben egyetlen olly érzelem sem támadt, mellyért pirulnom 
kellene. 

— Jól van, gyermekem. Nemes és széplelkü leányka vagy; 
sem te, sem ö benne nem csalódtam. De szólj csak, nem szólott-e ö 
valamit származásáról, szülőiről? . . 

— Keveset. Régi nemes családból valónak monda magát s 
nemes szíve és még nemesb arcza könnyen elhitethetek azt velem. 
Nem remélem, hogy e tekintetben meg akart volna csalni. 

— Nem, kedves gyermekem, szerencsétlen leánykám, ö igen 
is régi és nemes családból való, a Jagellók-éból! 

— Nagy Isten! sikoltá Lenka; ő királyi vér, királyi herczeg. 
— Nem, gyermekem. Az idö rövid s gyönge szíved iránt kime-

Iettel nem lenetek. Erősítsd magadat, ö a király ö felsége maga! 
Lenka hóhalvánnyá lőn s eszméletlenül hanyatlott az agg férfiú 



karjaiba, ki gyöngéden foga föl s egy közel gyöpparalagra fektetve, 
a kert hosszában a csinos kertilak felé ment. 

Pár perez múlva egy éltes férfiúval jött ki onnan. 
— Mit mond főtisztelendőséged? monda felindultan a nemes, 

lehetséges volna? 
— Kétségenkivüli; saját füleimmel haliam ártatlan szerelmek 

szavait s magam kisértem idáig az ifjú királyt. Ha gyermekedet és 
hazádat szereted, itt férfias tettre van szükség . . . Igen, Micisláw, a 
leányt el kell távoztatni. 

— Jól van, püspök ur ; de hova? A királyoknak millió sze-
mök van. 

— Olly helyre derék férfiú, honnan, ha meglátná sem szabad
j o n kivennie; olly helyTe, mellynek szentségét előbb megsértheti 
az utolsó rabszolga, mint maga a király 

— S e hely? 
— A zárda, a kolostor falai. 
— De illy ifjan, ennyi élet, ennyi szerelemmel? 
— Fájdalom meg kell lenni. Nem ernlitem, hogy hatalmamban 

állana téged kényszeríteni e tettre, — csak hazafiságodra és belátá
sodra hivatkozom. — ^ _ _ 

— Legyen ugy. 
E beszéd közben a 

két férfiú a kert azon 
helyére ért, hol a sze
rencsétlen leányka 
aléltan feküdt. 

Szép szike haja kö
rülfolyta a kis hal
vány angyalarczot s a 
becsukódott szempil
lák alól nehéz köny-
cseppek bí rkóztak föl. 
A mint a hold ezüst 
sugarai afáknyilatai 
között szüzien tiszta 
alakjáig értek, egész 
lényét, a hókcbeltől a 
fehér szoknyáig s a fe
hér, szattyánu pará
nyi lábakig dicskörrel 
látszottak bevonni. 

— Szemeire kö
nyök tolultak — 
monda a püspöknek 
szólított — mi jele, 
hogy a fájdalom föl
olvadt s az eszmélet 
visszatér. Hagyj pár 
perczig egyedül véle 
Miczizláw. 

A z atya tisztelet
teljesen hajlott meg s 
visszavonult; az ősz 
püspök pedig oda hajolt a leánykához s hideg kezét megfogván meg-
szólitá : 

— Térj magadhoz jó gyermekem- Egész erődet össze kell szed
ned, hogy a reád mért csapást elviselhessed. (Folytatás következik.) 

Ó v s z e r A v e s z e t t s é g e l l e n . 

Mióta az Isten a nagy világ alkotásával az állatokat is megteremte, 
azóta mint egy sötét átok húzódott annyi ezer éveken keresztül egy veszedel
mes betegség a világ felett, melly úgy a vadakat, mint a szelíd marhákat, 
eőt az embereket is ollykor-ollykor megkereste, s áldozatját a Iegirtózato-
eabb kínok között a legszánandóbb állapotba helyhezve olly lassú halállal 
ölte meg, mellyet hallani is borzasztó, s ha a kórjelck kiütöttek, nem volt 
többé ellene semmi gyógyszer : az áldozatnak menthetlenül veszni kelletett. 

Annyi idő, ezredévek után még máig sem találtak az emberek semmi 
gyógyszert e betegség ellen, mit azután „veszettségnek" neveztek el; s az 
egyiptomi gyógyító papok a görög és római bölcsek a az afghanok méreg 
és „bŰvazer" feltalálói éghajlatokhoz képest csak annyit találtak fel, a 
mennyit nálunk is az orvosok és sok pór kuruzsoló tud : a marás után jókor 
érve a sebesültet, mielőtt a baj a harmadik fokához közeledne: elejét venni 
a betegségnek. 

Bár ennyi segítség is meghálálhatatlan az emberi nemre nézve; de ez 
mutatja meg leginkább azt, mennyire tökéletlen még e betegség gyógyítása, 

(Jrrif Mikó Imre kolozsvári nyári palotája, mojt már „erdélyi nemzeti mtizeum." 

(A körüle látható pompás kert ra'éb i* létezik, nem úgy mint n pesti tinmzeti mnzcnm körüli, melly, tzszerte 
íra/'lügali'i hazánkban, eddigelé még < - s i k rajzolva van.) 

hogy mig megelőzni lehet, addig a kór kiütése után lehetetlen a bajon 
segíteni. 

A veszettségnek az állatok között egyedül a kutyafaj van alávetve. — 
A farkas, róka, hicna, sakál csak igen ritkán, ellenben a kutyák minden faja 
nagyon gyakran, s igen kevésből elkapják a betegséget, ha inni nem kap, ha 
sokáig éhezik s ha nemi ösztönét ki nem elégítheti; a honnan aztán minden 
állat, sőt az ember is marás után, ha rögtön eleje nem vétetik, a mérges 
nyál meleg vérével érintkezésbe jővén, menthetetlen áldozatja lesz. 

Mig tehát az isteni gondviselés és a naponként nagyobb tökéletességre 
vitt orvosi tudomány felkentjei megajándékoznák a világot egy megmérhe
tetlen fontosságú biztos gyógyszerrel, legyen szabad nekem egy jó barátom 
18 éves tapasztalása után azon módot közleni, mellynek következtében a 
kutya e betegségnek semmi tekintetben alá nem vettetvén, az emberek többé 
e szerencsétlenségtől nem félhetnének. 

1830-ik évben édes atyám, — monda barátom — járatta a „Száza
dunk" czimű lapot, mellynek april 2í)-én költ 34. számában Tallián István 
táblabiró a veszettség (ebdüh) ellen a következendőt közlötte. 

„Minden kutyának nyelve alatt van egy kis ere, melly ha kivétetik: ku-
kaczboz hasonló; hogy ezen ér vagy is kukacz a kutya nyelvéből kivétetvén, 
a kutya soha meg nem dühödik, saját 40 éves tapasztalása után bizonyította. 
Felhívta a dolog mélyebb megvizsgálása tekintetéből az orvosi kart,hogy ve
gye kísérlet alá tapasztalásait, kutyáit zárják össze veszett ebbel, s akár

melyik maija is meg a 
másikat, az övéinek sera
mi baja sem lesz, e egy
szersmind a műtétei 
módját is leírta. 

Az ember a két vagy 
három hónapos kis ku
tyát háttal lába közé 
szoritja, száján keresz
tül egy vastag konyha 
ruhát veezen, s feje vagy 
nyaka felső részénél há
tulról összeszorítja, a 
kutya hátulsó lábait va
lamelly gyermekkel tar
tatván ; azután a mű-
tevő a kis kutya nyelvét 
bal ujjaival húzza ki a 
szájából, s forditsa maga 
felé.jobbjával egy szem
zőkés segedelmével azon 
nyelv alatti erecskét 
gyengén messe hosszant, 
s ha a vér elborítja, azt 
mind addig törölgesse, 
míg az ér fehérségét, 
vagy kukaezot meg nem 
látja, mi annak jele, 
hogy a hártya, melly e 
kukaezot fedi keregztül 
van metszve; ekkor a 
kés hátuljával, melly
ben csont van, emelje 
fel a nevezett eret, s két 
első ujjával megfogván, 
egy húzással egyik, má
sikkal másik végét eza-
kaszsza ki, s látni fogja, 
hogy az valóságos ku-

kaczhoz hasonló. E műtétei után a kutyát eleresztheti, melly azonnal futkos, 
eszik, és semmi baja. 

Atyám, néhány hónap múlva, kis kutyáin előttem tett kisérletet, s 
azóta én is folytanosan ezt cselekedvén, több fajú u. tn. vadász, szelindek és 
házikutyáink e betegséget, mind a mellet hogy számos döhös ebet megölet
tem velők, soha cl nem kapták, s ha sebet kapott a küzdésben, egy kis meleg 
borral kimosván semmi baja nem lett. Történt az is, mit Tallián úr is irt, 
hogy a dühös eb kutyám torkát szakasztotta ki, mellyet gyógyítani nem 
lehetvén, a kutya eldöglött, dc minden veszettségi jelek nélkül. — " 

S én miután barátomnál egy eseten voltam, midőn kutyái a dühös 
ebet megölték, a nélkül hogy akármellyiknek baja lett volna, tökéletesen 
hiszeni nem <\->ak, dc bizonyítom, bogy a veszettség ellen, — ha ezt minden 
ember tenné, — van biztos óvó szer. 

Nem volna-e jó, minden helységben a peczérek közül egyet külö
nösen e műtéteire kirendelni?? s megparancsolni, hogy minden ki ebet tart, 
legyen bár kicsoda, de különösen a pásztorok megtartsák e szabályt, B min
den e műtételen keresztül esett kutya bizonyos jelet hordva, az azt nem vi
selők agyon ütte-senek?? — Igy a siker bizonyos lenne s többé egész bar
mok, ménesek, sőt emberek is tökéletesen mentve lennének. 

írtam Hód-Mező- Vásárhelyen, april 19-én 1856. 
Maíók Béla. 



T Á R H Á Z . 
Iskolai és egyházi figyeli. 

A békési evang. esperesség mindent teljesített a mit a m. kormány kí
ván, hogy Szarvason fenálló felgymnasiuma nyilvánossá lehessen, és most 
m á j u s 20., 21. M.-Berényben tartatott közgyűlésén teljhatalommal megbízta 

.az esperest és az iskolai tanácsot, miszerint ez ügyben ugy járjon el, hogy 
jövő iskolai év kezdetén a nyilvánossági jognak birtokában lehessen. — Az 
igazgató tanárnak végleges választása a gyülekezetekhez utasítatott, s július 
elsejéig be kell küldeni a választó szavazatokat; ideiglenes igazgatóul Tatay 
István tanár ur választatott, éa ugy látszik a gyülekezetek bizodalma vég
legesen is őt tiszteli meg az örökös igazgatósággal. Annak idejében közölni 
fogjuk az eredményt. 

A hazai protestáns lelkész, tanár és tanitó urak figyelmét a mi esperes-
ségi papi, tanári s tanitói özvegy- árva- gyámoldánkra forditjuk, mellyet e 
gyűlésen az esperesség alkotott. Tudtunk szerint páratlan áll ez e honban, 
mert ez az árvák s özvegyek tisztességes jövőjét egészen biztosítja. Alapesz
méje ez : kölcsönösen biztosítani az özvegyeket és árvákat minden különbö
zés nélkül; minden árva félözvegyül tekintetik; a fiúk 24 éves korukiga 
leányok pedig férjhez menetelig segélyt húznak. Alaptöke a papok, tanárok 
és tanítók hi ványaik, mellyek szerint mindenki bevallotta jövedelmét, és száz
tól évenként egyet fizet az esp. pénztárba, melly összeg, ha több özvegy s 
árva van : egészen kiosztatik egyenlő summákban; de ha csak egy öz
vegy van : akkor az özvegy személye csak 200 pftot, mint maximumot 
kap, azon felül minden árvája mint félözvegy : tehát 100 pftot huz. A beval
lás körül-belől hatvan ezer pengő forintra rug, mellynek száztólia most COOp. 
ftot hoz, és cz lesz ezen 1856-ik évre a kiosztandó segélyzés, de ha most öz
vegység! e árvái állapot be nem áll, akkor ez évi percent kamatra kiadatik, 
és ha esztendőre több özvegy lesz : akkor osztatik ki a jövő esztendei száz-
tólival együtt. Ha szükség lesz:az esperesség feljebb emeli a száztólit; mert 
e gyámolda az esperességé, az esperesség kényszeríti az illetőket, hogy e 
gyámoldába beúlljanak, és azt rendelte, hogy az egyházak a papok s tanítók 
fizetéseikből lehúzván a száztólit, azt az esperességi pénztárnok kezeibe szol
gáltassák, ki a gyámonezokat fizeti. Áldás legyen e humanisticus, ezen apos
toli intézkedésen, s mi örülnénk, hogy minden prot. esperesség s tractus illy 
alapra fektetné gyáinoldáit, mert itt a tőke halhatatlan, és soha el nem vesz, 
a kamat biztos, és pontosan bejő, és a segélyzés nem alamizsna, hanem igazi 
dotatio; megszabaditja az árvákat és az Özvegyeket az éhhaláltól, mellyel 
most olly sokan küzdenek. x. y. s. 

ITjahb lendületek a k isdedóvás kórul . 
Talán nem teszek fölösleges dolgot, ha tisztelt szerkesztő barátom en

gedelmével a közönséget pár szóval arról értesitem; milly lendületek mutat
koznak ujabban a hazánkbani kisdedóvás mezején. — Először is legyen sza
bad megemlitnem, hogy a vezetésem alatti kisdedóvó-képezdéből mult évi 
őszszel mentei Marmaros-Szigetre egy képzett egyén, Sztankovics János, 
ki is az ujon fölélesztett ottani óvodát a lelkes egylet felügyelete alatt sept. 
24-én vette át, mellynek ünnepélyes felavatása azonban csak novemb. 19-én 
mint a Császárné ő Fölsége nevenapján ment véghez. Folyó évi május 4-én 
pedig Buda-Ujlakon nyílt meg egy, a budai nőegylet által nagylelkűen ala
pított, ujabb óvoda, hová szinte a pesti óvó-képezdéből választatott meg 
óvóul Doppler Antal. — Aradon, hol az előbbi óvoda, tudomásomra, fájdalom 
megszűnt, Eisler Márk nyitott meg e hónapban egy kizárólag izraelita óvo
dát. E körülményből azon sajnos tudomást meríthetjük, hogy tehát Aradon 
csak az izraelitáknak lesz óvodájok,mig a keresztény felekezeteknek nincs. — 
Győrből azon örvendetes tudósítást kaptam, hogy ott az egykori tapasztalt 
kisdedovó Magvasy Mihály az 1848 óta szendergett intézetet f. évi május 
6-án ujabban megnyithatni engedelmet nyert. — Ezen örvendetes tényekhez 
csatlakozik azon nem kevésbé vigasztaló remény, hogy Hajdú-Nánás városa 
is külön óvodát alapitni szándékozik. Erre vonatkozólag a nyíregyházi buzgó 
kisdedovó, Krajcsovics Pállót, ki szinte képezdénknek hajdani növendéke, 
igen lelkes tudósítást vettem, mellynek főbb pontjait röviden közleni igen 
kedves kötelességemnek ismerem. „Nánás 12 ezer lélekből álló lakossága ki
tűnő barátja a nevelés ügyének, melly is az őt lelkesítő áldozatkészségénél 
fogva egyhangúlag elismerte a kisdedévé intézet minélclőbbi létrehozásának 
szükségét. S e körülmény csak ujabb dicséretére szolgál a belviszonyai- és 
erkölcseiben oly tiszta, ősi szokásaihoz olly hűn ragaszkodó, vendégszerető, 
barátságos városnak. Hogy pedig az óvoda felállítása nem puszta szándék, 
bizonyítja azon tény, miszerint némileg már is gyakorlati téren áll az ügy; 
mert Nyakas Endre ur, ottani elemi tanitó, a mult nyáron már is megkezdte 
azt kisérletképen 130 gyermekkel, s elégséges pártoltatásban részesült. — 
Az óvoda fő pártfogása a városi elöljáróság kezében van, melly még ez idén 
óhajt czélszerü épületet emeltetni, mellyre a város saját telkét, a város kö
zéppontján, felajánlani szíveskedett. A hőbb pártolók közt különösen emlí
tendő Sós Gábor főjegyző ur, ki 200 pftnyí örök alapítványt ajánlott; hasonlag 
Takács Gábor főbíró ur, ki azon törekszik, hogy ez intézet a legvirágzóbbak 
egyike legyen, és Porkoláb József tanácsnok nr. Egyébiránt az egész elöl
járóság, és az összes derék polgárság buzgó részvéte a leghőbb köszönetre 
kötelezi a nép művelődéséért lelkesülő minden honfi kebelét." — Részemről 
szabadjon csak azon egy óhajomat kifejeznem : vajha e szent buzgalom minél 
előbb ténnyé érlelje a szép tervet, mellynek létesítéséért a derék város lakos 
ságát a hálás utókor is áldandja." 

Ney Ferencz, a pesti kisdedóvó képezde igazgatója. 

A párisi állatkiállitás. 
Tudom szeretnének már buzgó olvasóink minél elébb arról is hallani, 

hogy mi történt hát n mi teheneinkkel és juhainkkal ott abban a nagy Paris
ban : hogy viselik magokat a mi kanászaink ? bámulják-e küldeményeinket. 

Bámuljak bizony, dicsérik is derék gulyásaink kipödrött bajuszát, Tol-
nay Laczi sugár termetét, ökreink szarvait s ránk nézve az is szép buzdítás, 
hogy terményeink nem foglalják az utolsó helyet a kiállításon. 

A nagy pompás üveggel fedett palotában úgy van elrendezve minden, 
hogy ne csak az emberek szeme gyönyörködjék a látványon, hanem az álla
toké is, nem csak zászlókkal és színes függönyökkel vannak ellátva a kor
látok, hanem élő bokrokkal és virágzó fákkal, s mindenféle nemű széna áll 
boglyákban, készen az idegen vendégek számára, a miből uri tetszésük 
szerint válogathatnak. 

Az elsőség szarvasmarhák dolgában az angolokat illeti, azok után kö
vetkeznek a francziák. Az angol hizott marhák csaknem négyszegletüek : 
széle, hossza, magassága egy, teheneik legtöbb tejet adnak és legjobbat. 

Ml által érték el e tökéletességet? Legelőször az által, hogy a takar
mánytermesztésre már rég idő óta a legnagyobb figyelmet fordítják; de fő
kép azáltal, hogy az egyszer nemesnek bizonyodott fajt nem engedik minden
félével összekeveredni. Igy Jerzey (Dzserzé) szigetébe semmi idegen szar
vasmarhát bevinni nem szabad. Ezért az ottani marhák a legkitűnőbbek. Ezt 
a szabályt nálunk is kellene követni,mert a szüntelen való keverés által min
den állatfaj cl korcsul. 

Azután kedvesek még a havasi szarvatlan marhák, mellyek igen csinos 
képüek fejékesség nélkül. 

Hogy némi fogalmunk legyen a kiállított állatok becséről, meg kell 
tudnunk azt, hogy egy angol bikaért 30,000 frankot (12,000 pengőt!) fizet
tek. Majd ha mi is ennyire vittük! 

A magyar szarvasmarhák közül báró Wenkheim ökrei és gróf Festetics 
bivalyai nyerték az első jutalmakat. 

A többi érdemes állatokrul jövőben. 

K a k a s Márton a színházban. 
III. levél. Brankovics György, írta Obernyik. Egressy jutalomjátéka. 
Szerkesztő úr. A legutolsó restauratio óta nem vivátoztam annyit, 

mint ezen az előadáson. Pedig azt már veheti észre, hogy én nagyon válo
gatós ember vagyok. Aztán megvallom, hogy nem is sokat vártam ettől az 
Egressytől, hiszen a lapok ugyanakkor, mikor Belke Johanna mosolygásától 
el vannak ragadtatva, annyi rendreutasítani, igazgatni valót találnak Egressy 
minden szavában, mozdulatában, hogy magamforma falusi ember azt hiszi, 
miszerint ezt talán már meg sem lehet nézni. Ezt perse azért teszik, hogy 
annál nagyobb legyen a meglepetés, ha azután az ember szinről színre látja. 
A mííszabályokhoz én nem értek, én csak azt tudom megítélni, a mit látok 
és érzek. Én csak azt mondhatom, hogy nemesebb, élethivebb, minden moz
dulatában igazabb alakot képzelni nem tudok, mint a millyen Egressy volt 
a vén szerb fejedelemben, és indulatnak csak azt hiszem, a mi az ő szavából 
hangzott, a mit az ő arcza fejezett ki. Mikor haragudott, én remegtem, mi
kor Birt, vele sirtam, és nem jutott eszembe, hogy ez játék, hogy ez művészet, 
azt gondoltam, minden igaz; és ugy látszik, hogy a közönség is egy véle
ményen volt velem, mert az egész darab folyama alatt olly példátlan dolga 
volt minden kéznek, szemnek ée zsebkendőnek, hogy ha ez nem tetszés jele, 
hát akkor én nem tudom, hogy mi az? A darab története az, hogy Branko
vics leánya szerelmes Murát zultánba, kinél a békesség kezeseiképen Murát 
fiai vannak. A szerb nép azonban hadat sürget a magyarral egyesülten a tö
rök ellen ; mire Murát kiszúratja a két fiú szemét; a kikkel azután apjuk 
épen akkor találkozik, midőn leányát elátkozza, a mi nagyszerű jelenet. Vé
gül a magyar és szerb sereg megveri Murát hadait, a mit Brankovics haldo
kolva tud meg. A három első felvonás igen jó , a másik kettőn látszanak a 
halál sürgető kezei, melly a költőt kora sírjába temette. Azért én mégis 
szivesebben megnézem azt a müvet, mint akárhányat, mikben a három első 
felvonás ugyan rosz. hanem a két utolsó még rosszabb; s a milly énekről már 
van egy pár levél a begyemben. 

Végezetül szeretném megtudni azt az egyet, hogy mire való volt még 
ez annyi okos mondással gazdag beszélő darabba is beletoldani egy kis tán-
ezocskát? ha csak annak az indokolására nem, hogy a szép Mara unja ma
gát a háremben. Részemről elengedtem volna. Környékemben minden ember 
ollyan érzékeny hangulatban volt már, mellettem egy derék bácskai atyafi 
ült, a ki minden velős mondásnál oldalba döfött könyökkel, sőt a hol arról 
van szó, hogy a szerbek és magyarok legyenek jó barátságban, a kezem is 
megszorító, s már épen annál a pontnál voltunk, hogy egymás nyakába bo
rulva örök barátságot fogadjunk egymásnak, a midőn caing-ling1! hipp-happ! 
előugrik egy pár nympha, kirúg, berúg, körülmosolyogja a világot: s azzal 
vége a lelkesülésnek. Tánczoljatok a tánczolókknl, és szomorkodjatok a szo-
morkodókkal. Ez a mondás a színpadra nézve is helyes. Kakas Márton. 

M a g y a r szinészek Bécsben. 
Hogy egyszerre az ajtóval rohanjak a szobába, azon kezdem, hogy az 

aradi színtársulat első föllépése a bécsi színpadon megtörtént e színművésze-
tünk teljes diadalt aratott benne. Mind az előadott darab, mind az egyes 
szereplők határozottan tetszettek. Képzelheti, szerkesztő úr: annyi magyar 
ember egy rakáson, most újra magyar hangokat hallva, hogy volt elragad-



tá tva . Pedig, a ki csak magyar, mind sietett ám oda : herczeg Eazterháiytól 
kezdve az utolsó kézművesig. A derék igazgatónak Szabónak nagy köszö
nettel tartozunk azért a bátorságért, hogy nemzeti színészetünket ő merte 
bemutatni Bécsnek, még Pest olly félénken és kevés önbizodalommal búzó-
dott vissza mindig e vállalat előtt. Nem kellett volna kifeledni számításaink
ból, hogy Bécsben aligha több magyar ember nem lakik (mindenesetre több 
tehetős) mint Pesten s saját szülötte földén túl még egyszer annyira szereti 
a magyar nemzetiségét, mint odahaza; a mit ez alkalommal is fényesen be-
bizonyitott. A további előadásokról is sietek önt majdan tudósitani. 

Bécsi kakas. 
I l i n j s á g ? 

tf Pest rég nem volt olly élénk, mint a napokban. A vásár, lóverseny 
megteszik hatásukat. Az idei lóverseny f. hó 6-án ment végbe délutáni 4 és 
fél órakor. Az idő kedvezett, ennek következtében fő, közép, polgár és alsó 
rend nagy számmal vala képviselve. Hat szakaszban tartatott a verseny, a 
mindegyiket fél órai szünidő követte. Az I. dijra úrlovagok futtattak saját 
színeikben. Tér 1% mérföld 150 pft. tétel. 50 pft. bánat. Hat pályázó közül 
3 jelent meg a téren gróf Battyányi István ; g. Kinszky Octáv, s Rohan La
jos herczeg. Battyányi István mindjárt a kiindulás után nagy egérutat nyert, 
mellyből egy talpalatnyit sem engedett, mig mint győztes, a közönség har
sogó tapsa közt el nem érte a czélt. A II. díjért 1000 pft. megint csak hár
man versenyeztek, Birch J. cs. k. fő hadnagy, Kinszky Oktáv gróf, és Malt-
zahn R. báró. A diadal soká kétes volt, végre báró Maltzahn nyerte. A III. 
dijt 900 pgőfrtot Henckel grófnő szép sárgája nyerte. A IV. futtatásban 
ismét úrlovagok vettek részt, csupán magyar honi lovakon. A kezdet gyö
nyörű volt, de szomorúvá vált, mert közszeretetben álló itju Keglevics Béla 
gróf lova egyszerre felbukott, s a gróf soká eszméletlenül feküdt a földön, mi 
a közönséget nagyon lehangolta.*) A díjt Károlyi Sándor gróf nyerte. A z V . 
Szécsényi 100 arany díjt Zichy Aladár gróf nyerte. Ebből látható, hogy csak
nem minden dijt magyarok nyertek el. Vajha nagyjainkat ne csak a lóver
seny vonná fővárosunkba, hanem állandó lakást tartanának, ez némi élénk
séget kölcsönözne a fővárosnak; alakitanának itt magyar köröket, ez szinte 
megtenné hatását a nemzetiségre nézve. De hiszen úgy is lesz az mint mi 
óhajtjuk. 

/ Egy falusi ur böfteket rendelt ebédre egy vendéglőben s miután egy 
órai várakozás után sem kapta meg, felkerekedvén — „kelner — monda — a 
jövő vásárra okvetlen bejövök, akkorra készitesse el bÖftekemet" — s azzal 
ott hagyta a faképnél a szájtátó pinczért. 

j» Eperjesről jött utazók beszélik hogy Eperjes mellett iszonyatos felhő
szakadás volt. A lég annyira meghüsült, hogy téli öltönyöket kell felhúzni. 

/ Egresi Sámuel nemcsak egész könyvtárát a körösi iskolának ajándé
kozta, hanem azon felül évenként 20 pftot fizet, hogy az irodalom ujabb ter 
mékeit is megszerezhesse az ifjúság. 

/ Nagy Bányán Máj 7-én hó esett, s a szőlőhegy több napig hóval 
•olt borítva. Ott sem szűretelnek az idén. **) 

J* A pesti vakok intézetének részint kegyes adakozások utján, részi n t 
a meglévő pénzalap kamatjából befolyt bevétele 13,000 pft. Jelenleg 48 vi
lágtalan taníttatik. 

f Szegszárdon mult máj 25-én szűnni nem akaró felhőszakadás dü
höngött, melly a várost átmetsző patakot annyira megdagasztá, hogy az több 
utczát elborított. 

tt Tóth Pál gazdasági egyleti írnok a már emiitettük önmozgonyra 
egy éves szabadalmat nyert. 

.•• Hír ezerént Magyar-Óvár, Érsekújvár, és Losoncz táján tetemes 
kárt tett a jégeső, a a gazdag aratással kecsegtető gabonát tönkre juttatá. 
Milly boldogoknak mondhatnák magukat azon boldogtalanok, ha a magyar 
kölcsönös jégkár ellen biztosító egyletnél néhány forintot tettek volna le jö • 
vendőjük, s családjuk kenyere biztosítása végett! 

/ Garan vidékéről dicsekesznek hogy a tavasz elejével beállott szá
razságot termékenyítő eső váltotta fel, minek folytán a csüggedni kezdett 
remények újra feléledtek. Az őszi vetések szépek, valamint a tavasziak el
len sem lehet panasz. Takarmányra kevés kilátás. Mesterséges takarmányt 
kell termeszteni. 

Nagy Kőrösről érkezett tudósítás után arról értesültünk, hogy ott 
bizonyos 23 éves fiatal ember, alig rázván le az iskola porát, miután egy pa
rányi hivatalpolczra lépett, szegény apja által teins utaztatja magát. A ter
mészet minden országában vannak kinövések, miért ne lehetne az állatok 
országában is, kivált most, midőn Pesten egy nő ördögöt szült, egy somogyi 
tehén három lábu borjut ellett. 

^ A szegedi uj színház, ***) melly 50,000 forintba került, máj. 31-én. 
Hegedűs Lajos „Bibor és gyász" czimű drámájával megnyittatott. Lám nem 
kell egyébb csak akarat, és mindenünk lesz. 

tt Nagy Vásonyban egy 12 éves fiu töltött lőfegyverrel játszván, 17 
éves leánytestvérét agyonlőtte. Az illyen apa, ki ugy vigyáz gyermekeire és 
fegyverére csakugyan nem érdemel fegyverengedélyt. 

jt Soroksár két nagy vízi puskát rendelt meg Pesten. Okosan tette So
roksár, bár több helység is követné példáját, s nem hamvadna el annyi ház, 
ha valamely helységben tűz üt ki. 

. Losoncz hamvaiból épül, az iskola már készen áll, a díszes egyház 
is elkészülend ez idén, mert Gyürky ur Ő kegyelmessége a templom építésére 
szükséges költséget önkéntcsen megajánlá. 

• ) Mar felüdült. S z e r k . 
" * ) Dehogy nem, ugyan akkor volt hó a Svábhegyen is, mit sem ártott. S z e r k . 

" * * ) Aza-, hogy színkör. S z e r k . 

r / A lefolyt májushóban, a nemzeti színháznál újdonság három volt, 
színműben „Okos bolond," operában „Teli Vilmos," hallétben „Esmeralda." 
Három jutalomjáték, Jókainé, Ellinger és Aranyvári Emília javára. Vendé
gek, Levassor hétszer, Jánosiné kétszer, Reoht Eliza egyszer léptek föl. 
Drámai előadás tizenhét, mellyből tizennégy eredeti volt. Hét operai elő
adásból kettő eredeti. Ballet háromszor. Vegyes előadás egyszer. Ebből lát
ható, hogy a magyar színháznál magyarosan megy a dolog. 

/• Darmstsdtban Lange György G. kiadó könyvárusnál egy hazánkat, 
és külföldet egyiránt érdeklő munka fog megjelenni, magyar és német nyel
ven. Czime „Magyar- és Erdélyország érdekesebb városai, fórdőhelyei, tem
plomai, várai s palotáinak festészeti eredeti képei," mellyhez a történeti 
szöveget Hunfalvi Jáno3 hazánkfia irja. 

Vidéki hírek. 
A. Lendva, Zalában, májushó 28-án. — Cserencsóczon, jelen értesítés 

kelte helyétől 1 órányira eső helységben tegnap májushó 27-én 0 . cs k. apóst. 
Felsége legkegyelmesb Fejedelmünk s Királyunk legmagasb engedelmével 
épitendő kath. egyház alapkövének letételével összekötött nagyszerű s meg
ható ünnepélynek valánk tanúi. Ezernyi számú nép tódult össze, elhozva 
gyermekeiket is, hogy emlékezetükbe véssék tárgyát éa nagyszerűségét ez 
ünnepélynek. — Jelen volt itt a lendvai járási összes hivatalnoki kar; mél-
tós. báró Duka Péternő, szellemdus két leánya, báró Duka Miklós s lelkes 
nője, Ghika Constancze herczegnő, Derranő és Raics János ő méltóságaik, 
a vidékbeli egyházak főnökei s a honoratiorok. — Az alapkőbe magyar, 
német, latin és azon vidék divatazó vendslav nyelven irt okmányok, miután 
a jelen volt nagyszámú Írástudók által aláirva s megpecsételve lőnek, tekin
tetes Keresztessy Jósef cs. k. szolgabiró a Ferencz József rend keresztes vi
téze által e czélra készíttetett üveg és bádog ládikába jelenleg forgalomban 
lévő s nagyobbára ez évben vert arany, ezüst és réz pénznemek mindegyiké
ből két-két darabbal elzárva, tétettek le. — Az alapkövet beszentelő egyház
nak, a ca. k. hivatalnoki kar minden tagja, ugy ő méltóságaik és a honoratiorok 
egyenkint lépdeltek a gödörbe a kalapácscsal-ütési szokásos szertartást telje-
sitendők. — A szertartások végeztével aztán a már teritett asztalokhoz ülénk, 
hol vidám kedvünket a tüzlángu borok, ugy a jó zene és 14 mozsárnak sza
kadatlanul tartott ropogása még inkább felvilanyozta. Nem hiányoztak dic-
tiók és felköszöntések uralkodó Királyunk ö cs. k. apóst. Felségeért, Fensé
ges Családjáért, Magyarhazánk cs. k. Főkormányzója Ü Fenségeért e mind 
azokért, kik az ünnepélynek nagyszerűségét áldozattal s tettleg is elősegi-
ték; ezek közt megemlitem a már fennt említett tek. cs. k. szolgabíró urat, ki 
tanusitott fáradalmival s szakavatott rendezéseivel ez ünnepély körül a főér-
demet kivívta — és tisztelendő Borovnyák Mátyás cserencsóczi plébános 
urat, ki legőszintébb magyar házi-gazdai szívességgel fáradozott nagyszámú 
s érdemes vendégei körül, s kinek a népnevelés éa tanítás körül tanusitott 
erélye, ugy a rend és eddigi ó egyház csinossága körül tapasztalt finom tapin-
tata, mint szinte a népnek az egyházbani gyönyörű öszhangzatu éneklésre 
tanítása csak dicséretet és hálát von maga után. — Az egyház alapja a vize
nyős föld, a ebből az ásott gödrökbe nagy mértékben felszivárgott víz miatt 
egerfából készített gerendákra építtetek; gödör ásás közt egy helyen igen 
terjedelmes csonthalom födöztetett fel, melly is vagy az 1587-ik évben e vi
déken dühöngött pestis, vagy pedig az 1603-ík évben, mint alulirtt a „ V a 
sárnapi újság" 1855 évi 32-ik számában is megirta, az e vidéken Tor-
nistyehez közel tűzzel vassal pusztított török és tatárcsordák emlékéül ma
radt fenn. Egyházasbiikki. 

Tiszn mellől. Hogy a pálinkaivás iniatt a nép satnyul, eléggé bebizo
nyította már a tapasztalás. Mert ott, 8 azon vidéken, hol a pálinkávali élés 
előtt ép vidor, erős,egészséges magyar fajt lehete látni; ma hijában keresnők 
a piros, posgás, munkagyőző, velős, tömött testű mezei embert. 

Fonnyadt, korán vénült, sáppadt vagy rőtbibircsóa, élénktelen, mond
hatni kellemetlen, arczokkal találkozunk mindenütt. S a zömök magyar ter-
mct,minden nehéz sarustul, zsíros ködmönöstül, alig üti meg a 100 fontot. Ki
lobogtatta a velőnek olaját a lángnedv a csontokbul. De a pálinka ártalmas 
hatását, kivált a már kissé kótyagosok egészségét kimélőleg, még csak meg
enyhítették néha Izrael jó szivü fiai vízzel annyira, hogy az legalább nem 
gyúlt meg bennök. 

Most ezen egyetlen mentőszernek is vége van. Most odajutottunk fa
lustul, hogy fajunknak vagy végkép ki kell pusztulni, vagy legjobb esetben 
árnyékembereket fogunk csak körültünk szemlélni. A falusi szeszgyárosok, 
kik mintegy felkölt Nemesis egyesültek arra, hogy mint hajdan Egyiptomban 
az első szülötteket, ugy most minden szülötteket halál martalékivá tegyenek; 
a szegény fóldmivelők kunyhójában 30 s több fokú szeszt mérnek. A nyomo
rult nép tódul inni a balálnedvet. Mert mondja : ez már a jó; nem a kocs-
mabeli. Vizzel fölereszteni? Mentsen Isten! elrontani a jót. Iszsza ugy, a mint 
adatik. Hadd járja meg a rossz belemet! 8 tivornyázik mellette az udvaron, 
vagy a szomszédban, a fal alatt. Egy a templom, sok az ivóhely. A jámbor 
megszokás s a szelid belérzct azonban elvonza az imaházba ia. Minek? nem 
hogy ott beszedje az igét s épüljön; hanem, hogy azt adja ki mit künn be
vett, a a kevés józanok botrányára pálinkabüzüs fohászokicai betöltse azt. 

Egy tiszaparti lelkész. 
Pesf, június 6-án 1856. — Tisztelt szerkesztő úr! üa országunk különböző vidé

kein nyáron át ezelőtt utaztam, valahányszor egy határt átléptem, mindjárt megítéltem a 
következő falu népét munkásságáról. rendszen/tetéröl, avagy restségéről s szegénységi 
sülyedéséról. — Ezt a fóldmiveléséról a legpontosabban lehet meghatározni. — Ezen 
birálgatás közben sokszor keserű érzés fogott el, midúo egy roszul mivelt silánytermésü 
határ vizsgálisa, kiéhezett szarvasmarhák, apró gebe lovak látása után a faluban magyar-
faju népesség düledező, rendetlen házait, roszfedelü vakolatlan templomát s iskoláit ke l -



le.tt felismernem, mig az elhagyott másik falu határa- és házaiban a munkásség-szültc 
jóllétet a német ajkú lakosoknál benső gyönyörrel észleltem. 

A z összehasonlítás fajunkra nézve sokszor igen sokszor kedvezőtlen volt, és cz 
engem nagyon szomorított. 

Foglalkozási köröm Pesthez kötvén, már darab ideig nem utaztam ; ez idén azon
ban néhány vidéket ismét bejártam 8 örömmel tapasztaltam, hogy azon ellibbeni reám 
kellemetlen hatása aránytalanság magyar faluinkban és határaikban tilneduzni kezd; sót 
vannak községek, mellyekkel a szomszéd telepitvényesek teljességgel nem mérkőzhetnek. 

Ez engemet felderít s vérmes reményűvé tescen fajunk jövendője iránt. 
Engedje meg ön hasonló rokonszenve mellett, hogy jelenleg egy illy előrehaladt s 

szerintem peldányképiil állítható községről szólhassak. Talán a j ó példa serkenteni ós buz
dítani fogja a még hátrább maradtakat. 

Szólok kis-kún Laciháta városáról, melly Pesttől bárom órányira s innen menve 
telepitvényes német ajkú községek szomszédságában fekszik. 

Határába érve a vidéken uralgó homokot mivelés által megfogva és szelídítve lát
ják, mellyen az ó-/.i és tavaszi vetés buja kalásza lang. — Elkésett, vagy épen elhagyott 
munkát sehol fel nem fedezhetünk; söt inkább a korai vetés ártalmassá vált bujaságát kell 
sajnálnunk. — Legelőször j ó l táplált - tisztán tartott igavonó és erőteljes magyar fajú 
heverő marha díszeleg. — Lovai nem nagy, de erőteljes alkatúak s az örökös Pestre és 
visszaváló utazás mellett is sebes járású, kitartó állatok. — Apró tanyái körül a munkás 
nép mozog, elevenítve a pusztai rónaságot. A fákkal kiültetett országúton a mezőre ki- és 
bemenő jókedvű s egészséges kinézésű fiatalság dalait hallhatni. 

Ekként megtelik egyelőre az utas azon gondolattal, hogy a hegyes tornyú mező
város azon boldog lakókat tünteti fel, kik munkásság, egyszerűség és rundszerctet által 
jóllétüket biztosították. 

Közelebb érve kifejtik a láthatár bomályiból a város tojásalaku körvonala s a 
nyüzsgő vidor élet zaja kellemesen ébreszti figyelemre az utazót. 

A város derekán átvonuló országúton beérve a városba, jobbról és balról minden 
ház mint méhkas tűnik fel, mellyből egy sereg piros pozsgás gyermek tisztán öltözött 
öreg, virgoncz legény, vagy egy szép kun leány jön ki, vagy be. Minden arez korának 
jellege mellett az egyszerű megelégedést sugározza. 

A nagy és díszes reformált templom előtt elhaladva, a buzgó nép malasztos éneke 
áradozza az orgona hangjait. Bent a templom minden ürege megtelt buzgólkodókkal és 
a legnagyobb rend és tiszteletteljes viselet által imádkozásra gerjed az idegen szemlélő. 
Igen rövid s erkölcsi irányú beszédét a lelkésznek áhítattal leni le ajkáról a hallgatóság. 
A nép legszebb rendben s áthatott érzelemmel vonul ki a templomból. 

A férfiak most a városház udvarára vonulnak, a nők s leányok a városház körül cso
portosulnak, mindenki látni akarja a megérkezett főkapitányi, kit a gyermektől az elaggott 
öregig mindenki jóltevője és pártfogója gyanánt tisztel és szeret. A fiatalok szép arczát, 
n férfiak szelíd, de méltóságteljes tartását dicsérik, mialatt mindenki elmondja, hogy ° /<-'-
kapitányunk van legjobb itive a három kerületben. 

Azalatt a főkapitány egy züld lombos, roppant területű sátor alatt nyájasan társa
log 300—400 vidéki díszes vendégsereg között. A nép lassan körűlövedzi a sátort, bogy 
láthasson látatlanul, de a fóbiró igazi j ó magyar képével s gombos dolmányával kijön a 
sátor alul, — nyájas, szelid hangon kiadja a rendeletet Lidinek, Pistának, Mariskának, 
Laczkó és még 200 másnevü fiatal és öregebb félének, mialatt minden egyes rendeletnél, 
„Igenis megteszem fóbiró ur," a várt és készséges fedelet. 

Egy perez alatt hemzseg a városházban, sátor alatt, pinozében és udvaron a fiatal 
nép, egyik tányért, másik bort, harmadik kést, villát stb. boa, s mig széllyelnéxtunk, 
360 személyre teljesen felterítve van. 

A főkapitány urat asztalfőre ültetik, mire a vendégek étkezéshez fognak. — Egy
szerre megzendül a sátron kivül a nagy-körösi banda édes, bús zenéje, Egressy Samu ur
nák egyszerű, szép, eredeti magyar dalait játszák. — Mindenkit a vérnek fejből lábba és 
innen a fejbe átfutása győz meg arról, bogy most az igazat játszák. A társaság fellelkesül. 

A közlelkeeedés közben a főkapitány ur orsiágunk felséges fejtáelmééi l emel poharat. 
Beszéde szép, csengős, jó l esik az észnek e gyönyörű szüleményeit hallgatni — A z éljem 
elhangzik. Egy idegen ur érzelemtől áthatott lelkes szavakban magasztalja ai orstág fi-
kormány*ójának és fenséges herczeg asstonymtknak a magyar nyelv, magyar intézetek és egye
sületek iránti kegyteljes rokonszenvet és jótékonyságát.Beszéde szívből jön és szívhez szól. 

Ezek után B. K. ur megnyerő vidám arczával előadja, hogy milly nagy nap és ün
nepély ez Laczháza városára nézve, hogy az igaz, miként a Kalo és l'soka pusztákat Kún 
László magyar király a Kató csókjáért adta volt a laczháziaknak, s azóta nem is jutottak 
illy könnyű szerrel redemliós foldhat,; de azért mégis csak szerzett a város ismét egy pusz
tát, a Bankháiát, mellyet ugyan nem csókért, hanem sok nép babos bankóért adott át mai 
napon gr. B—y. Illő tehát, hogy a vendégek örüljenek éa igyanak, miután a laczbázi szé
pek, ha csókot nem is, de bort adnak eleget, — még pedig ingyen. Ez már az érzékiség-
hez, főleg a torokéhoz szóllott s nem is tévesztette el hatását; mert hevenyében lett oly-
lyan általános áldomásozás és pohárkoezczingatás, hogy az áporkai nemes urak a szom
széd faluban mind felugráltak s azt gondolták, hogy valahol resióratió van. 

Csilapulván kissé a nagy zaj, — egy másik feláll s elmondja, hogy a mai ünnepélyre 
nem csak az előbbi ok szolgáltatott alkalmat; hanem azt is, hogy a város népességének 
miveltsőgi elóhaladásával szükségessé lett rendes orvos tartása, és egy gyógynerlár felálli-
tása, — továbbá a szomszéd urak agarászati ós vetés-taposési hajlamának gátlása miatt 
meg kellett a tadássatiól ni almaim a határt sa főkapitány ur erélyes közbenjárására mind 
ezt megnyerték a laczháziak s mind ezen engedélyek a mai napon lépnek életbe, — végre 
K. pcBti orgonaművész olly gyönyörű zengzetű orgonál készített a laczháziaknak, hogy 
párját lehet keresni az országban. Igy kell tehát megérteni azt, hogy ezen nagyszerű ven
dégség egy réstvényes tárta ág összetett pénzéből májat utolsó napján létesíttetett. 

Erre a főkapitány úrért olly hosszas éljenzés következett, hogy ha a j ó kívánat és 
az éljen hosszúsága után méretnék ki élete pályája, akkor olly vénséget kellene érnie, mi
kén* Mathusalem. 

A szép kún lyányok azonban jobb szerettek volna már, ha a vendégek kevesebbet 
poliaraznánnk, többet semmit nem szólnának, hanem kiki saját ertjéből felállna székéről s 
helyt adna a tánezolóknak. — Ez meg is történt, mindenkinek dicséretére legyen mondva, 
— mire azután egyszerre eltűntek az asztalok, dc még a kúnlyányok is, s midőn tánezra 
szóllott a zene, csupa selyemruhás hölgyekkel telt meg a sátoros tánezterem. A selyem ru
hásokban alig tudtam felismerni az ebéd alatt felszolgált kun lyányokat. 

Ezen kissé megütköztem s eszembe jutott a fényűzésnek elharapódzott mételye, 
melly még ezen munkás és eredeti, tiszta egyszerűségében lenni látszó nép közé is befúrta 
magát. Elkomorulva hagytam el a tánezhelyet, nyugodni menvén, s még midőn a kelő 
nap sugarai felébresztettek, akkor is azt sajnálottam, miért kellett e nagy fényűzést lát
nom, hogy azon boldogitó képek, mellyek tegnap e nép életéből olly jó l hatottak reám, 
azétoszoljanak! — Midőn azonban felkeltem s az utczán végig menve a selyem ruhásokat 
már ismét a tegnapi felszolgáló egyszerű öltözékükben a ház körűi foglalkozni láttam, 
azon gondolat békitett ki, hogy itt a fényűiéi it megbocsátható, mert nz a munkásságnak ér
demlett jutalma. 

E napon megnéztem a fiu és lyányiekolákat, és a jő karban lévő külön álló iskolai 
epületeket, városházát, főjegyző, pap és orgonamester lakait. Mindenütt a legnagyobb 
rendet és tisztaságot fentartási gonddal párosulva lenni találtam. — Ezt mondhatom a 
város közigazgatási, számadási és gazdasági Ügyeiről is. Mindenütt a kellő pontosság, 
rend és világosságbantartás szelleme tünt elő. — A z egyes házak i« jólétről és tisztaság
ról tesznek bizonyságot. Szóval e városban köusellem n tparkodas. munka i.silim, egyetér
tés és vatta,osság. 

Illy kollemes benyomások között nem fojthattam el kijelenteni abbeli sajnálatomat, 
bogy a fő és mellék utczákon arczczal, véggel és oldalt, összevissza vannak a régi házak 
épitve, s hogy a város nzépitéséról gondoskodva nincsen. Alig mondhattam el azonban 
észrevételemet, tüstént a városházához vezettek s előmutatták a városnak nagy gonddal 
készített uj kiépítési lenét, melly arányos utczákra s terekre osztja a várost s szigorú pon
tossággal ki van mérve minden belső telekre az építendő ház tére és fekvése, mi által ke
vés idő alatt meglepő szép alakja lesz ezen sebesen népesedő és épülő városnak. • 

^ Midőn gazdám elóct mind ezekről dicaéróleg emlékeztem, lelkesedve monda, hogy 
ők minden szellemi és anyagi jót, a mit én dicséretre méltónak találtam, Jankovieh György 
fő-, és Bibó Karoly járási kapitány uraknak, — továbbá a városért magát feláldozó, oko-
belátásu, s a népet minden jóra szelíden vezérlő fő túrájuknak Tóth Sándor urnák köszön
hetik. — Elmélázva eszembe jutott : milly nagy mértékben emeli a közjólétet, ha a nép, 
nyelvét ét jó tidndéku akaratát érti. s felfogni birja a* igaián jó akaratú lnitvistliknck t köl
csönös bimlom alakul a jóttevés altul a hivatalnok és nép k •i-tt' 

Photographirozni akartam jelen sorsaimmal azon jeleneteket, mellyek lelkemet kel
lemesen lepték meg, s az ázsiai indolentia iránti hiedelmemet megingatták. 

Azon kívánattal teszem le toliamat : adjon az Eg mindenhol e hazában az említet
tekhez hasonló hivatalnokokat és elöljárót; de adjon az Ég az országnak több illy jő és 
munkás népet is 11! y y. 

ldöjós lósok A j ö v ő jú l ius hónapra . 
A svábhegyi csillagvizsgáló toronyban szerkesztve. 

J' I r ! - . : „ViffJÁitf, vtfy riwl rl.\ Tilial d« IraiT . . . . 

Július 1., 2., 3. Sokkal melegebb lesz, mint ez előtt hat hónappal. Bun
dát csak a juhászkutyák viselnek. 

4. , 5., 6. Az ország némelly részében zivatarok és égi háborúk fognak 
lenni: — a hol ezek nem láttatják és hallatják magukat, ott állandó szép 
idő lesz. 

7., 8., 9. Fagytól nem lehet félni; a jeget pénzért adják a ezukrász 
boltban. 

10., 11., 12. Nagy szeleket várhatunk; a mik ha még is el nem talál
nának jönni, bizonyosan nem fogunk búsulni rajta. t 

13., 14., 15. Csendes esős idő; ha felhők nem találnának lenni az égen, 
akkor az „esős'' kimarad. 

16., 17., 18. Egyik vármegyében nagy záporok, menykőhullások, a má
sikban szárazság és forró napok. 

19., 20., 21. A forróság olly nagy, hogy még a korcsmárosok pinczéjé-
ben a bor közé töltött viz is kiszárad. 

22., 23., 24. Éjszaka mindig hűvösebb lesz, mint nappal. Az ég hol be
borul, hol kitisztul., 

25., 26., 27. Éjszaki szelek dermesztő hideget hoznak. Ha ezek helyett 
déli szél talál fújni, rekkenő melegség. 

28., 29., 30., 31. Az éjszakai szelek végképen megszűntek, ezek helyett 
küzködünk a nappali porral; minden növény megkivánja a szorgalmas locso
lást, kiváltképen az embernek a torka. 

(E jeles meteorológiai és astronomiai *) vizsgálatokat minden hónapra 
kiadandjuk.) 

T á r o g a t ó . 
* „* A „Falusi gazda" szerkesztőségéhez egy derék szőlőgazda igen ér

dekes küldeményt juttatott; e czim alatt : A szőlő ellenségei. Az értekezés
hez egy ládika is van mellékelve, mellyben mintegy husz darab üvegcsébe 
boriéi közé téve, maguk az érdeklett gonosztevők láthatók színről színre; az 
ismeretes vinczellér bogártól kezdve a legfurcsább földalatti kukaezok báb
jáig, a mik mind azon törekesznek, hogy a bort elébb leszüreteljék, mint a 
gazda. Képeik ki fognak adatni a „Falusi gazdában" hogy a gonosztevők 
mindenütt megismertetvén, bűneikhez méltólag üldöztessenek és kivégez
tessenek. 

y.— Brassó mellett (Erdélyben) Keresztyén-Faluban egy csűrben tüz 
támadt s két óra alatt 60 gazda csűrei, gazdasági épületei és ólai lettek ha
muvá. Ezen kivül 2 pár ló, 12 darab sertés és 16 darab szar vasmarba is ál
dozatul esett. 

y.— A pesti nemzeti casinó e hó 7-én tartott ülésében elhatározd, hogy 
jövendőre részvényeinek ára 50 pftról 60-ra emeltessék. 

y.— Legújabb tudósítás ezerint a hg. prímás ő emtja. az esztergomi 
székesegyház felszentelése napjául augusztus 31-ét tűzte ki. 

y. — Távirdavonal az ausztriai birodalomban 1847-ben állíttatott először 
és akkor hossza 80 mfdre terjedt, most pedig e tekintetben a legtöbb euró
pai államot fölülhaladja, hossza összesen 969 mfd. levén. Ebből a Magyar
os Erdélyországon keresztülfutó 207 mfdet tesz. A távírda 1851-ben 21,976 
államsürgönyt, 22,935 magán sürgönyt közölt és 122,606 ftot jövedelmezett, 
1855-ben pedig már 59,021 államsürgönyt, 145,200 magán sürgönyt közölt 
és 519,805 ftot jövedelmezett. A posta pedig 1851-ben 31,196,000 levelet, 
1855-ben pedig már 51,388,300 levelet szállított. E jótékony közlekedési esz
közök használatának illy emelkedése a haladást igen örvendetes színben tün
teti elő, főkép a két testvér magyar hazára nézve. I. Ferdinánd követe írja, 
nem egészen három századdal ezelőtt, hogy konstantinápolyi útjában, Győr
től kezdve az ország hosszában nem talált fogadót. Erdélyben pedig 1690-ig 
nem volt fogadó; maguk a polgárok ingyen látták el mindaddig az utasokat 
barmaikkal együtt a szükségesekkel, mig I. Lipót király a mondott évben az 
illető földbirtokosok és községek által nyilvános fogadókat állíttatni rendelt. 
A posták szintén csak a mult század elején lettek először felállítva, I. Ferencz 
király alatt pedig a póstavonalak és állomások szaporittattak, sőt 1804-ben 
sürgöny (Diligence) is állíttatott fel a kereskedés főbb vonalain **) . Csak eb-

*) Hadd maradjanak e szavak görögül, ígv jobban megijednek tőlük az emberei; 
Szerk. 

**) üorv. Mib, Ipar és ker. tóit. 1810. 



böJ ia kiviláglik, hogy már őseink is b'rtak a haladás szükségének érzetével 
éa hogy többet nem tettek, annak neiu annyira ők, mint a sajátos körűimé' 
nyek és állapotok voltak okai. 

y.— Gyulán az uj kath. iskola helyiségéül egy nagy telket vásároltak. 
Egy uj easinó alakitását is erélyesen munkába vették. A legközelebb itt tar
tott országos vásár igen silány és pénztelen volt. 

y.— A soproni közigazgatási kerületben 2254 népiskola létezik, ebből 
14t>7 kath., tiUO evang., 25 görög n. e. és 149 izraelita — továbbá 1340 ma
gyar, 437 német, 39 szláv, 34 magyar-néniét, 7»» német-szláv és 11 magyar-
szláv. Van még e kerületben ezeken kivül 27 főbb iskola és igy minden 840 
főre egy esik egy képző intézet. 

y.— Nem rég találták ft 1 Pesten az önmozdonyt, most meg egy kolozs
vári érdemes rajztanár egy merőben uj alkotású kaszáló éa aratógépet talált 
fel. Sok szerencsét hozzá. 

y.— Hir azerint Abauj-Tornamegyében, Tállyán a marhaaszály kezd 
puaztitani. Örömmel vennénk, ha valaki e birt alaposan meghazudtolná. 

y.— Magyarországban líj40 óta a dohánytermesztés mennyisége 300és 
500 ezer mázsa között ingadozott, mi az egyedárusság behozatala óta 100 
ezerre szállt alá. Egész puszták, raellyeken előbb dohányt termesztenek vagy 
sívatogon hevernek és legelőül használtatnak vagy pedig gabnatermesztésre 
fordittatnak. A közelebLi pár év alatt azouban a dohánytermesztés ismét 
nagyobb kiterjedést látszik nyerni. 

y.—Az elmultévben a dunagőzhajózási társulatuuk jövedelme 9,201,157ft, 
volt A jelen évben azonban minden esetre több lesz, mert a vaspályán tör
tént balesetek miatt örömestebb utazik mindenki gőzhajón, hol nagyobb ké
nyelem- és renddel is találkozik az utazó. 

y.— Réthi Lipót nyomdája Szarvasról Gyulára fog áttétetni, hogy igy a 
hivatalos nyomtatványokat annál gyorsabban előállíthassa. 

Arsz lán és arszlánnö. 
(Folytatói.) 

Itt áll előtted az arszlánnö, jámbor olvasó. 
Szaladj, vagy add meg magadat. 
Azt jól tudod, hogy a hím oroszlánynak még vaunak gyöngeségei, egy 

bajdani tollatlan kétlábú állat (bölcs Plató műszava az emberi faj számára) 
még barátságot is birt egygyel kötni, sőt zsarnok emberek kalitkába zárt 
him oroszlányt még tréfára is mutogatnak; de a nőoroszlány kegyetlen! 

Egy tekintet e vad, tüzes szemekből, és a világ minden bivalyai és 
egyéb szarvasmarhái reszketve borúinak lábaihoz; és engedik vérüket kiszi-
vatni és bőrüket lehuzatni az ellenállhat hm arszlánnö által. 

Az arszlánnö élete igen regényes. 
Délig barlangjában heverész, mellyet valamelly gazdag bölény épített 

számára, a melly szépen ki van szőtiyegezve ártatlan nyulak, tapasztalatlan 
őzecskék bőreivel; barlangja falait hires lovak arczképei ékesítik, mellyek 
lóversenyekben győzelmet arattak s egész sora a megemésztett áldozatok 
koponyáinak az agyara? vadkantól, a bosszú orrú elefántig s a bárgyú egy
szarvúig. 

A mint az arszlánnö felnyítogatja lassan pislogó szempilláit, kényel
mesen kinyújtva délezeg körmeit, nagyot ásít, mellyre reszketve jelen meg 
fürge szobalyánya, a kis czirmoa czicza, csészében csokoládét, tálezán láto
gató jegyeket éa skatulyában illatos szivarokat hozva úrnéjának. 

Az arszlánnö délezeg termetével végig nyújtózik varázsló mozdalattal 
giratfe bőr pamlagán; kiölti hosszú piros nyelvét, megkóstolja vele a csoko
ládét s hozzá vágja az egészet a kis czirmoa eziezushoz. Kozmás volt. Aztán 
szivarra gyújt; kékes füstfelhőket fú maga körül a kezdi sorba szedni a láto
gató jegyeket. Unalmas ismerősök. A bivaly. Ez már le van kopasztva. A 
tulok. Ennek sem maradt már egyebe mint a szarvai Az elefánt. Vén bo
lond, még ez is udvarolni akar. A csiga. Váljon sok gyöngy van-e benne? 
Az őzike: szegény gyermek; úgy látszik megakar örülni az arszlánnőtől ka
pott sebek miatt. Hát ez micsoda? Versek egy uszkárnak a fülére írva. Az 
uszkár poéta; az uszkár fájdalmas verseket ír az arszlánnőhöz, s hogy a fáj
dalom hangja annál hívebb legyen, lemetszeti a fülét, arra írja fel szerelmi 
dalát. Szegény kutya. Az arszlánnö úgy bánik a szerelmes versekkel, mintha 
ő volna a „Vasárnapi újság" szerkesztője . . . . Ah végre valami ritkaaág. 
Tarka tojás hártyájára írott név. Nagyságéra Pulyka ur! Pulyka ur igen gaz
dag, nagyhirü bankár; orczája ugyan nagyon veres s a feje már kopasz, de 
mindig elegánsul jár s tud magának uri tartást adni. Ha a lábairól beszél
nek, dühbe jön, felfuvalkodik és haragosan öblögetve dicsekszik halomra ra
kott aranytojásaival.. Ez szivesen látott vendég lesz az arszlánnőnél. <F..IYU 

Szerkesztőt mondaniva lók . 

505. Tündérkert. Szép menetelú vers. — 506. IV. Béla gyöngébb; szerzőnek úgy 
látszik tübb er>je van a fuvolához, mint a harczi kürthöz. 

607. A kísérlet. Szép vers. Közölni fogjuk. 
508. Noétól Árpádig. Hisz az igaz, hogy mi magyarok Noétői származtunk, a 

többiek is csak attól származtak s nincs mit dicsekednünk a genealógiánkkal. 
509. Bojár ra . A molnárokról írt czikk használható. Adja az ég, bogy „használa

tos" is legyen. 
51u. M. Mi lka kisasszonynak. Mind a két képet köszönettel fogadtuk, az illető 

jutalmakat, becses kivánata szerint a nemzeti múzeum parkja és a színházi nyugdíj intézet 
számára átszolgáltatandjuk. 

511. Barátom temetésen. Erzésteljes mü. 
512. Szibériai népek . Pihentetnünk kell már egy kissé a physica geographiát, 

mert olvasóink majd beleunnak. 
513. Szóza t . Bajos Vörösmarty után szózatot írni. 
514. T. Domokosnak. Szép versét örömmel fogadtuk; kihez levelét eztmezte, még 

most is Grnefenbergben van, de hála az égnek, erősen haladó testi javulásban. 
515. Márk János úrnak. Szíves tanácsait követni fogjuk. Az eddigiekre nézve 

vehette észre, hogy magunk sem helyeseltük a dolgot. 
516. A könyvet, nap. J ó volna az n vers, csak prózában ne volna írva. A kívánt 

munkát küldjük. 
517. A konv. mit a hauat sajtol. Nem adható. 
518. Jurlblrh Közölhető. 
519. X-nek. A késedelemnek nem Mi vagyunk az okai. Ha korábban tudósitatnánk 

a teljesületlen óhajtásokról, korábban utána látnánk, hogy azok pontosan végrehajtassa
nak. Nincs más menekülés, mint minden hónap 10-ig írni levelet onnan a havasok közül, 
hogy rendben van-e ii küldemény? a míg tudniillik a viszontlátást elzáró hónapok 
tartanak. 

520. Egy panaszló kárval lot tnak. Ön arról panaszkodik, hogy egy elégett ház 
tulajdonosa, miután háza biztosítva volt, mindenféle furfangos uton kijátszatott a biz
tosító társulat által. Legyen szíves nekünk az illetékes adatokat átszolgáltatni, hogy tud
hassuk minő társulat volt az'/ mert ez a hihetlenséggel határos. Ha a tény való, 
szavunkat adjuk, hogy elégtételt szerzendünk a károsodottnak. 

521. k n . J.-nek. Nem vagyunk egészen tisztában a felől, hogy az elégett kőszén 
füstjéből hogyan kell légszcsit csinálni. Ha szerző rájött, közölje velUnk. 

522. Napkele tkor stb. Nem adhatók. 
528. Sstuirekovszky GyOricy úrnak. Becses értekezését köszönettel vettük s minél-

elébb közölni fogjuk, AZ adomák és küldött tudósítás is ollyanok, hogy egy betű kivetni 
való sem találtatik bennük. Hlyen a született író. 
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