
A „Vasárnapi Ujság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú ivén jelenik meg. 
Előfizetési dij július—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz kttldve vagy 

postai nton a . ,Polit ikát ujdonttnKokkal" együtt csupán csak S f t .pp . Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

A magyar birtokosok elszegényülése. 
Hannibál ad portás! Illy szókkal ijesztették s részint buzdították egy

mást a dicső romaiak, midőn a vég pusztulás őket elnyeléssel fenyegette. — 
De a köztök kifejlett erős akarat, meghozta náluk azon kedvező eredményt, 
miszerint a kapuban állott Hannibált, nem csak be nem eresztették kapuikon, 
de őtet népével együtt a távol hazába visszamenni kényszeritették. 

Illyen vég elpusztulás fenyegeti most hazánk birtokos osztályát, midőn 
ugy a hazai mint a bécsi lapok, az uzsoratörvénynek rövid időni eltörlését 
már nem csak rebesgetik, de mínt küszöbön álló bizonyos, és csaknem kima-
radhatlan ténynek bekövetkezését, s életbe léptetését állitják. 

Ez lesz megölő betűje, végpusztulása birtokos osztályunknak. 
Mert ha bár in thesi áll is, miszerint az uzsoratörvény fennállása mel

lett hitel nem lehet, nincs hitel; — s hitel nem levén, se bel-, se külföldi 
tőkepénzesek, pénzeiket magyar birtokosnak kölcsön adni nem bátorkodnak; 
nem levén ked vök magokat kitenni azon kellemetlenségeknek, mellyek a 
pénzbehajtás nehézsége mellett, még tőkéik elvesztését is lehetővé te
szi. — S illy körülmények közt, egy ideig inkább heverni engedik pénzeiket, 
8 csak és egyedül termények bevásárlásával foglalkoznak. 

Megszűnvén pedig az uzsoratörvény, minden tőkepénzes szivesen fog, 
bármelly birtokosnak fekvő birtokára kialkudott haszon mellett kölcsönözni, 
igy nem levén pénze koczkáztatva; — majd igy lesz pénz elég, a gazdának 
földjéhez illő és szükséges beruházást megszerezni — mit eddig pénzhiány 
miatt nélkülözni kelletett — ; majd igy az ipar minden ága, nagy előmenete
leket teend; — majd a sok hasznot hajtó gyárak, mint a gombák essö után, 
fognak előállani; — majd lesz átalányos felvirágzás az eddig gazdaságilag 
elhanyagolt Magyarhonban. — Illyés, s ezekhez hasonló számtalan hypothe-
sisekkel támogatják, s indokolják az uzsoratörvény eltörlésének jótékonysá
gát, a sokféle Lloidtagok, bankárok, ezek baráti, és satellesei, kik magoknak 
ugyan kimerithetlen hasznot, de épen ezen haszon által a magyar földbirto
kosoknak véghetetlen károkat fognak okozni. 

Mert a hitelnek, vagy is inkább a hitelezésnek ezen felszabadult álla
pota fogja maga után vonni azon abnormis létet, miszerint földbirtokosaink 
egyátalján nem fognak kölcsönhöz juthatni. 

Mert földbirtokosaink és gazdáink közül ki fogja a pénztőzsérek azon 
túláradó kamat-követeléseiknek nyomását kiállani, melly gabona- és gyapju-
vásárlásaik után húzott nyereségüket egyenlősitné, vagy azt felütné. 

Mellyik földbirtokos és gazda fog ezen uraknak 30—40 száztólit fizet
hetni; pedig hogy 10—15 száztólival nem érik be, az nagyon világos : mi
vel egy tőkepénzes, évenként kétszer, sőt sokszor is megfordítván tőkéjét, a 
negyvenes nyereség csaknem tisztán bejő; már pedig hogy birtokosaink jobb
léteért ezen urak, terjeszkedhetésük és nyereségükről úgyszólván lemond
janak, az a speculatio szellemével nem fér össze. 

Egy magyar gazda pedig 8, vagy legjobb esetben és kedvező körül
mények közt 10-nél több száztólit nem fizethet, maga készakaratos meg
rontása nélkül. *) 

Hová fog tehát ez vezetni ? Oda, hogy a magyar földbirtokos most épen 
ugy, de még ugy Bem fog kapni kölcsönt mint eddig, sőt ki merem mondani, 
hogy sehogy sem! — Mert a ki mégis, mind ezen nagy áldozatok mellett is, 
kénytelen lesz kölcsönhöz nyúlni, annak vagyoni élete igen rövid időre, leg
feljebb öt évre fog terjedni, s akkor kikerülhetlenül előáll a halál; vagy ís 
kereskedői nyelven a dobos. 

Hogy pedig ezen vagyoni halált kikerülhessék földbirtokosaink, egy 
ideig minden esetre küzdeni fognak a nagyon is belátható tátongó örvénynyel 

*) Annyit stm, soha, ha esak egy kicsinyt ért a kétazerkettóböz. Szerk. 

8 nélkülözni. — De ez ismét nem felvirágzást, nem lendületet, de sőt pan
gást és nagy vieBzamenést fog szülni, csak néhány rövid év óta felvergődő 8 
haladni kivánó gazdászati életünkben. 

De e mellett a sokféle fizetést mégis teljesíteni kellvén évről évre gaz
dáinknak, a pénzök napról napra fogy, s következve nem hogy terjeszked
nénk gazdaságunkban, de szemlátomást alább szállunk. 

S e mellett majd az évenkinti eddigi pénzforrás is csaknem megszűnik, 
mert a terményeknek, a gabona és gyapjúnak az ára ki maradna tlanul és pe
dig jóval lejebb fog szállani. 

Mert azon jó urak, azok a tőkepénzesek, kik eddig — hogy pénzeik ne 
heverjenek — csaknem kénytelenek voltak pénzeiket terményekbe fektetni 
— mi által olly tisztességes és megállható árt kapott terményeiért a gazda, 
hogy igen soknak kölcsönzéshez nyúlnia nem kellett — most majd a termé
nyek árát le, igen alantra szállítják; sőt csak alig fognak vásárlásokat tenni. 
A földbirtokos gazdák egy ideig természetesen majd tartják magukat, majd 
tűrnek és várják a kelendőbbséget; — de a számító bankár zsebének türelme 
tovább állja ki a hallgatást, mint a gazdának adófizetés, drága cseléd és nap
számos-fizetés szükségletei; — tehát a mellett, hogy vagy igen potom árért 
lesz kénytelen a birtokos terményeit elvesztegetni, vagy a kis körű fogyasz
tok szükségérei vékánkinti eladáson fölül, gabonáját el sem adni, — még ezen 
számító bankár urak által erkölcsileg fog kényszeríttetni, előbb gazdaságbeli 
felbomlást, - végre biztosan halált okozó drága kölcsönvételhez nyúlni. 

Es igy e nyomon fognak a magyar földbirtokosok egymásután vagyo-
naikra nézve kidűlni, ha csak ezen bankári terjeszkedéseknek érez akarattal 
ellene nem állandnak. 

Lássuk tehát jövő alkalommal, miként lehetne ezen kelepezéből leg
jobban menekülni. H. J. 

Ronow Ágnes. 

Mindjárt pirosabb lesz László király trónja 
Bárdot emeltek már Hunyady Lászlóra. 
Térden vára Ronow Ágnes 
A kegyelemBZÓra. 

A kegyelemszóra mindhiába vára. — 
Ne ölesd meg László, az egek urára! 
Áldjon meg az igaz Isten, 
Két szemein láttára! — 

— Két szemem láttára patakzott el vére. 
Oda borul Ágnes a király szivére . . . 
Szeretője könyét László 
Mért ne törülné le? 

Mért ne törülné le, mért ne ölelné meg!' 
Rányílik az ajtó . . . követi belépnek ; 
Jó szerencse László király, 
Köszentenek téged. 

Köszöntenek téged, a franczia császár 
S ékes hajadonja, ki kezed után vár. 
Akkor áll fel Ronow Ágnes, 
Mint egy liliomszál. 



Mint egy liliomszál, ki reszket a széliül, 
Kiesik kis keze a király kezébül; 
Kitántorog a szobából 
S pamlagára szédül. 

Jaj Istenem, jaj, jaj! oda van hát minden! 
Leszakasztott virág . . . csalva reményiraben; 
Más osztja meg a koronát, 
Mit fejemen hittem. • ' *' O ^ W V 

Mit fejemen hittem, amit neki szántam : & \ 
Hunyady Lászlónak . . . kit titkon imádtam! 
. . . Csillapulj köny; föl ne keljen 
A gyanú irántam. 

A gyanú irántam kebeledben László! 
(Benyitott a király, hallatszott a zárszó.) 
Téged bllak, téged várlak, 
Gyér ölembe László! 

Gyer ölembe László, szivem reszket, félek; 
Jaj millyen hirt hoztak, ha elvesztenélek! — 
— Ne remegjen galambszived 
Ollyan nagyon, kérlek! 

Ne olly nagyon, kérlek, csak kezem lesz másé; 
Tied marad szivem, tied lesz a nászéj. — 
László király szava, hangja, 
A szivdobogásé. 

A szivdobogásé arcza pirulása, 
Megjelenik erre Ágnes mosolygása . . . 
Angyalé lesz, sátáné lesz 
Forró karolása. 

Forró karolása mint az inda rá foly, 
Melly csak a fa hunytán hull alá a fáról . . . 
Ki gyanitná, hogy fáj neki 
Trón helyett a zsámoly ? 

Trón helyett a zsámoly, mégis csupa gyönyör. 
— Jer közelebb Ágnes! a forró láz gyötör . . . 
Idébb . . . idébb . . . ajakimhoz . . . 
Szomjuságom megöl! 

Nem, nem, édes László! szomjadat eloltom, 
So'se vádolhassad az én gondos voltom : 
Nézd ez almát . . . piros almát . . . 
A számodra tartom. 

Elébb hát az almát; azután meg ajkad. — 
Ágnes ajkán elhal egy fojtott sobajtat. 
Éj borul a palotára, 

ial)iru^p^|i Minden csendes, hallgat. 

•gs! Minden csendes, hallgat a királyudvarba'; 
Lelik Lászlót másnap vetett ágyon, halva . • • 
Ronotv Ágnes, Ronow Ágnes! 
Rosz volt az az alma. Tóik Endre. 

R e g i k é p e k . 
VAS GERKBEN-tol. 

(F.lyUXíi.) . 

Az intézeti leczkékre gyakran bejárt, és szivesen hallgatta az 
előadásokat, melyek épen azért lőnek mindig érdekesek; mert a 
tanárok mindig hihették, hogy a gróf is bejön. 

A z intézeti növendékek kétfélék voltak, inlraneusok, kiket a 
gróf saját költségén tanitatott, kik közöl aztán saját jószágaira a 
jelesebbeket kiválogatta, — extraneusokn&k pedig azok neveztettek, 
kik saját, vagy mások költségén jártak az intézetbe egy vagy két 
esztendeig. 

A z utóbbiak közt akadt aztán ollyan is, ki az intézet felé csak 
nagy ritkán ment, s igy épen nem nagy csuda, hogy abból nem so
kat tudott, a mit nem hallott. 

A gróf néha az illyen urfiakat ugy akarta megpiritani, hogy 
a tanár által jelenlétében kikérdeztette őket; s illyenkor a megré
mült fiatal ember szívesen megfogadta, hogy inkább bejár szorgal
masan, mint a* gróf előtt megszégyenítesse magát. 

Akadt azonban egy, ki már csakugyan eltökélte magát, hogy 
semmit sem tanul, ámbár már harmadszor kérdi a tanár a gróf je
lenlétében. J ' i iöl ítffÉíf^áir . • í-

,Barátom, kérdi a tanitó, — mondjon nekünk valamit a himlő
oltásról ?' 

Erre a halavány gyakornok fület hegyez, s nagy mohón utána 
mondja azt, mit a másik pajtás kópéságból a birkajelelésről súgott : 

Megfogják a fülét, s abba különböző jegyet ütnek, néha csip
késre vágják ki! 

„Es ezt ön elhiszi ?" kérdi a gróf meglehetős boszusággal. 
,Igen is elhiszem.' Felel a lusta tanuló egész bátorsággal. 
,,Járt ön sokat a birkák között?" Kérdi ujabban a gróf. 
,Igen gyakran.' 
„Na akkor jövőre azt a tanácsot adom, csipkéztesse ki legalább 

a fülét, hogy irgalomból birkának higyjék." 
A gyakornoknak másnap kiadták az útlevelet; mert a gróf en

nyi kísérlet után nem akarta, hogy egy illyen kerge juh még a töb
bit is elrontsa. 

Kétségtelen,hogy a keszthelyi intézetnek nagy befolyása lön a 
dunántúli kerület gazdálkodására; mert a posványok, rengeteg er
dőségek sorban pusztulának s a Balatonnak Somogy felöli oldala 
nyíltabb, barátságosabb lön, s alig félszázad alatt ma már olly gyö
nyörű gazdaságok vannak mindenfelé, hogy hazafiúi örömmel gyö
nyörködhetik bennük akárki, ha azon tájakra vetődik. 

A legnagyobb urodalmakban ugy mint kisebb gazdaságokban, 
még máig is számos keszthelyi növendék van, és szorgalmuk ered
ménye kétségtelenül a keszthelyi intézet kisugárzása. 

Nem röstelt a gróf késün, korán, hidegben, melegben utána 
járni a dolognak, azért jaj volt annak, kit ismételve hanyagságon 
kapott; annak nem volt kegyelem. 

Régóta lesett már egy majorsági tisztre, ki a fölkelő napot 
csak hírből ösmerte, s ö miatta kaszálhattak, arathattak éa takarod
hattak a merre akartak. 

A gróf egy darabig eltűrte a hanyagságot, mert nem volt szo
kása rúddal menni az emberre minden csekélységért, s ebben a 
tekintetben még azon gyengédsége is megvolt, hogy családos em
bernek többet elnézett, mint a nőtelennek. 

A jelen esetben a tiszt nőtelen volt; tehát a beszámításnak 
még kevesebb helye volt, s minthogy a hanyagság valóságos rend
szerré vált, a gróf bement a majorba, s egyenesen az alvó tiszt szo
bájába nyitott, hol a tiszt javában horkolt. 

A gróf egy dunyhát vetett még a takaró fölé, mire a tiszt föl
ébredt, s meglátván a grófot, eszeveszetten akart kiugrani, azonban 
késő volt ntert a gróf lefogta. 

,Nem szabad, a világért sem szabad, mert a nemzetes ur beteg, 
aztán meghütené magát.' 

Egy darabig nyögött az ispán; mert a gróf lefogta a dunyhát, 
és hagyta izzadni a kénytelenségből beverőt; hanem utóbb megint 
mozogni kezdett. 

,Méltóságos uram, semmi bajom sincs!' 
„ A z már más,' ; — mondja a gróf eleresztvén a takarót, s a be

jövő öreg bérestől kérdi : 
,Hány üres szekér van?' 
„Tizenhat, méltóságos uram, mit tetszik parancsolni?" 
,Ezen urnák minden holmiát fölrakjátok, s elviszitek a legelső 

faluba s a hol ukarja, lerakhatjátok.' 
Ekkor aztán magára hagyta a kimelegedett embert, kinek elég 

oka volt most már akar megmelegedni, akar megfázni; mert a gróf 
a milly türelmes és elnéző volt kicsinségeknél, vagy a hol rosz aka
ratú hanyagságot nem látott; más esetben épen ollyan kérlelhetet
len volt. 

Estére már betöltve lön a hely, s az uj embernek elég volt elő
dének példája arra, hogy mihez tartsa magát. 

De nem is találta ám öt ágyban a gróf! 
Szorgalmának gyümölcsével álda meg az Isten, s a j ó l rende

zett' uradalmak mellett milliók halmozódtak össze pénztáraiban, de 
azért ő változatlanul megmaradt annak, a mi volt, barátságos és lee-
reszkedönek, s a vele beszélő napszámos mindig az igaz barátot, 
résztvevő embertársat látta, soha a gazdag urat, kinek rendelkezé
sére kész milliók álltak. 

A kcrtészfiúkkal órákig elcsevegett, s ha valamellyiknek szor
galmát látta, haza menvén, mindeniknek egy külön pörsölyt tar
tott, s abba az érdemnek megfelelő jutalmat tett. 

Mikor nagy ünnep következett, lehozatta a pörsölyöket, s a 
gyepre heverészett a vidám fiúk közé, s a bevégzett munka után 
hosszan tréfált velük, rendre kinyitogatta a pörsölyöket. megszám-



lálta mennyi pénz van mindenikben annélkül, hogy azt megmon
daná, mellyik kié? s a fiúkra hagyá találgatni, hogy a nagyobb 
vagy kisebb összeg mellyiké. 

Rendkívüli öröme volt, midőn a fiúk maguk kitalálták, hogy 
kbrülbelöl mellyek kié? s igy osztogatta el a pörsölyök tartalmát, 
melly a gyermekeket jövendőre mindinkább ösztönözte. 

Hanem megszolgáltatta velük, éreztetni akarta, hogy csak a 
szorgalom várhat jutalmat, s a kis polgárok egészen uj erényekkel 
mentek ki a föl ügyelet alól. 

De sok ember van még, ki gyermekkorából emlékszik az egy
kori pörsölyökre. 

Hányszor mondják : Bár csak még élne, vagy hogy még valaha 
föltámadna. 

Fájdalom, ez is ember volt, ennek is meg kellett halni, hanem 
mégsem akkor, mikor a tudós orvos urak előre megmondták. 

A gróf elég okos volt arra, hogy órájának közeledtét belássa, 
hanem azért az orvosokat mégis minduntalan kérdezte, mit gon
dolnak, mennyi időig élhet még ? 

Az orvosok látván, hogy a beteg állapotáról elég tiszta foga
lommal bir, csakugyan bevallák neki a veszedelmet, s minthogy a 
g ró f a hátra levő időről kérdezte őket, azok végtére még egy huszon
négy órával biztatták. ; ; ; . ) ! át gam injjiil i 

"Csak kétszer huszonnégy órát 'engedjenek a tekintetes urak!' 
mondja a gróf 

„Nem lehet,- a kiszabott idö is szűken fog kikerülni!" mondja 
nagy képpel az orvos. 

,De h í nagyon szépen kérem a tekintetes urakat.' 
„Mégsem lehet." 
,Épen semmi, de semmi mód sincs?' kérdi a gróf egész léleke-

rövel. 
,,Már mondtuk, hogy nem lehet." 
,Akkor a huszonnégy óra sem kell,' mondja a gróf, a fal felé 

fordult, s néhány perez múlva már halva volt, mintha az orvosok
nak időmérését igy akarná nevetségessé tenni. 

Ezen pillanattői kezdődik a halhatatlanság, s nekünk azon kön
nyű szerep maradt, hogy a nagy emberről megemlékezhessünk. 

Méltóságos uraim! a példa itt van, kinek van rá kedve, hogy 
holta urán iliy szivessen megemlékezzék róla az utóvilág? 

Herczeg Batthyányi Lajos. 

Ez is ollyan ember, kinek emlékezete nem egy könnyen vásik 
el, s ki nagyon jó l tudta, hogy mikor kell az egyik kézzel adni, s 
mikor kell a másikkal büntetni. 

De sok ember vehetne róla példát, értem az ollyan embert, ki 
mindkét kezével elvenné, a mi a másé. 

Elment jószágaira, jobbágyainak panaszát maga meghall
gatta, aztán csinált igazságot kurtán; hanem jó l megrágta légyen a 
panaszát, a ki mit elmondani akart, mert szárazan csakugyan nem 
maradt, ha panasza vádaskodásnak bizonyult. 

Egy időben a névtelen levelek egymást érték, s alig volt egyet
lenegy tiszt, kit a névtelen levél be nem vádolt volna. 

A herczeg valóban nagyon elkeseredett, hogy jól fizetett tisztei 
tömegesen csalják s végtelenül szerette volna, hogy a vádak alap
talannak bizonyuljanak. Ennek kinyomozása miatt mindent elköve
tett, s maga szemével akart meggyőződni, mielőtt a tiszteknek a 
vádat tudtul adta volna. 

Kpen ezért most már éjjel is gyakran fölkelt, s midőn egyszer 
igy a komornyik szobáján keresztül menne, a gyertyát égve találta, 
az asztalon pedig egy elkezdett levelet, melly tökéletesen hasonló 
volt a névtelen föladásokhoz, azonban ezen be nem végzett levél 
nem a tisztek magaviseletéről szólt, hanem jegyzék volt magáról a 
herczegröl. 

Ekkor a herczeg rögtön szobájába ment; hanem reggel korán 
elfogatta a komornyikot, ki a föladásokat nem tagadta, s azt is be
vallotta, hogy már némely pártfogoltjánakTeményeket is nyújtott. 

A herczeg katonás ember levén, az Ítélet is hasonló volt, mert 
a várnagy a hivatalnok jelenlétében két hajdú közé vetette a fog
lyot, maga pedig egyenkint tépegette el a névtelen leveleket, mely-
lyeknek minden példányáért egy rovást kapott a fogoly. 

A tisztek elbámultak a herczeg szigorú igazságszolgáltatásán; 
de látták, hogy nagy lelkiismeretességgel tartoznak annak, ki az " 
becsületüket és kenyerüket igy őrizi meg. 

Szerteszét járt terjedelmes uradalmaiban, hol legtöbbnyire vá

ratlanul érkezett meg, a néha igen takarékos ebéddel kei le megelé
gednie. 

Egy illyen alkalommal Knyingre délelőtti tiz órakor érkezett, 
midőn a tisztek mind munka után voltak. A herczeg nem csinált 
zajt, hanem a kastélybeli fölügyelőnek, egy hajdúnak feleségével 
főzetett magának ebédet, minthogy az asszony saját állításaként va-
lamellyik veszprémi kanonoknál volt szakácsné, és magára merte 
vállalni, hogy a herczegnek ebédet főzzön. 

Délután két órakor tálaltatott a herczeg, s a négy tálból álló 
ebéd igen j ó izün esett, azért ebéd után rögtön magához hivatta a 
szakácsnét. 

,Minden j ó volt, édes lányom, de különösen j ó volt a leves! 
„Egészségére váljék herczegségednek!" mondja a nő megmu

tatni akarván, hogy ö már forgott a nagy urak körül. 
,Na, aztán hány fontból főzted ezt a j ó levest? 4 

„Engedelmet kérek, kegyelmes uram, a mit kaptam azt is a 
tisztartó úrtól hoztam e l , annak volt egy darab a jeges vermében; 
mert a mészáros ebben a melegben csak minden harmad nap vág,— 
biz az nem volt több egy fontnál. 

,Az lehetetlen! mondja a herczeg, hisz a szakács nekem min
den nap huszonöt fontot számit be, ha egy magam vagyok is.' 

„Már pedig az egy font volt, kegyelmes uram,pedig abból még 
vacsorára is maradt, éa még én is ettem belőle meg a kis fiam is." • 

A herczeg megmosolyogta az őszinte beszédet, s mikor Bécs-
beu a szakács megint huszonöt fonttal kezdte, azt irta a számadás 
hátára: 

Ha a szakács öl fontból nem tud egy magamnak jó letett készí
teni, ugy hogy még magának is marad négy font hus: rögtön el
mehet, t; v i l xlaf 

A szakács megmaradt, s a herczeg azért esak ollyan levest ka- r 
pott mint máskor. 

Enyingen mindig igen szívesen mulatott, ámbár a legtöbb do
log ott várt reá, minthogy a nagy uradalomban temérdek panasz 
adta elő magát; de ö azért nem fáradt el azoknak elintézésében. 

Egyszer délután egész embercsapat jelent meg az uradalmi 
iroda előtt, hogy igazságot kérjenek a herezegtől, minthogy a hely
beli haszonbérlő zsidó gabonájukat és borukat hitelre beszedte, 
most pedig csődöt mondott, s a sok kárvallott ember pénzevesz
tetté lett. 

Mit csináljanak? kihez fordulhatnának inkább, mint a her-
czeghez, ki legalább legolcsóbban elvégzi a pört még akkor is, ha 
semmit sem kapnak is. 

• Iak:il> gazda azonban csak nevette a dolgot, mert ha már az 
Istentől nem félt, gondolja magában, akkor biz a herezegtől sem 
ijedt meg.Csakhogy ezt az egyet nagyon roszul számította k i , mint 
az alább következendőkböl bővebben meglátjuk. 

A herczeg türelemmel végig hallgatta a sok panaszolkodót, 
ki egytől egyig azt mondta, hogy Jakab ennyi búzát , ennyi bort 
vitt el hitelbe, s most ennyivel adós; hanem fizetni nem tud. 

,Majd meglássuk! mondja a herczeg a tételeket rendbeirván, 
miből jókora összeg jött ki , s a herczeg nagyon fölindult a meg
csalt emberek panaszán, azért el is határozta, hogy e gazságot igen 
rövid uton fogja megbüntetni. 

Fölizent a zsidónak, ki ismét visszaizent, hogy hiában me
gyén le, ö ott is azt fogja mondani, a mit a maga lakásán, hogy 
fizetni nem tud. 

A jobbágyok méginkább megdöbbentek; mert látták, hogy; 
a zsidó a herczegen is ki akar fogni; hanem a herczeg most már 
azon utasítást adta, bogy erővel hozzák le . 

A zsidó ezen nyájas meghívásnak unná l inkább nem tudott 
e l l e n á l l n i : mert az egyik hajdú elölről húzta, a másik pedig hátul
ról tolta; azon kivül pedig mindenik igért neki valamit, ha nem 
megy ; tehát végre ö lett az okosabb, és a két hajdú közt szépen oda
talált az irodához, hol annyira megbecsülték, hogy sokkal közelebb 
állott a herczeghez, mint*a panaszosok maguk. 

,Szegény Jakab, — kezdi a herczeg egész sajnálkozással, — 
tehát csakugyan nem tudod kifizetni ezen embereket.4 

„Egy fillérem sincsen!" mondja a zsidó elszántan, mire a pa
naszosok keserves szemekkel nézték Jakabot. 

,Pedig lásd, Jakab, — okoskodik a herczeg, — ennyi ember 
nem szenvedhet egy ember miatt, s én azt akarom, hogy ezen em
bereknek pénzük meglegyen egy fillérig.' 

„De hol vegyem ?" kérdi Jakab-



,Adok én kölcsön, ' mondja jósaggal a herczeg. 
„Azt meg sohasem sem tudom megfizetni!" mondja rá Jakab. 
,Majd ád az Isten neked is módot, én meg elvárok.' 
„ T u d o m én , kegyelmes uram, hogy sohasem tudom megfi

zetni 1" mondja megint egész szemtelenséggel. 
,Ne búsulj te azon, — mondja a herczeg, majd tudom én, hogy 

a pénzemet mikép veszem meg rajtad! Számtartó ur! — szólítja 
m e g a tisztet, — ezen embereknek követelését még ma kifizeti, 
egyszersmind irjon a német újvári uradalmi tisztségnek, hogy ez a 
Jakab zsidó az ottani kőbányában ötven krajczár napi díj mellett 
követ fog fejteni, még pedig u g y , hogy élelmére és ruházatára na
ponként huszonöt krajczár forditassék, a másik huszonöt krajczár 
pedig ezen tartozás lerovására. Magától értetik, hogy a fogság ad
dig tart, mig az adósság letisztázva nem lesz I' 

Jakab nagyot nézett, s azt mondja térdre esve : 
,Kegyelmes uram!' 
„Hallom, mit akarsz Jakab ?" 
.Hátha három nap alatt megfizetném ezt az adósságot?' 
„Akkor szabadon mehetsz; hanem ugy , hogy negyed nap 

múlva az uradalomból is kipusztulsz." 
Harmadnapra lefizette az egész tartozást, s a jobbágyok mi

liő áldást kívántak a herczegre, ki nekik illyen kurtán csinált igaz
ságot, melylyel tökéletes okuk volt megelégedni. 

Hlyen prókátor és biró volt a herczeg. 
Jelen századunk elején 

Körmenden levén egyszer, _ - _ . ^ ~ ~ _ L -
valamelly ik iródiákot a tiszt í f i S ^ S S S 
tartó Gráczbe küldte gaboná
val, b o g y a tetemes árak 
mellett lassankint az egész 
gabonamennyiséget eladhas
sák. 

A z első szállítmány cse
kély volt, alig száz mérő, de 
a herczeg mégis igen türel
metlenül várta a hazajövő iró
diákot, mert a/, eredményt 
kívánta tudni. 

Végre megjött az ifjuur, 
s minthogy a tiszttartó a ber
ezegi kastélyban volt, kényte
len volt utána menni. 

A herczeg nem várta be, 
hogy a tiszttartó külön kér-
dezkedjék; hanem mindjárt 
maga szólitá meg : 

>Hogy kelt el egy mérő? ' 
„Harmincz forinton, ke

gyelmes uram." 
,Nem vesztetted el a pénzt az uton ?' 
„Vigyáztam rá, kegyelmes uram, -

pénzcsomót, — itt van a pénz." 
.Számláld meg! utasítja a herczeg, s mig az iródiák tönnszó-

val számlálta a pénzt, addig a herczeg fejből kiszámolta, hogy men
nyinek kell lenni az egész összegnek; de midőn az iródiák elvé
gezte a számolást, a herczeg csudálkozott, hogy hatvan forinttal 
többet olvasott le, mint a mennyi a beküldött gabonáért járna. 

.Itt hatvan forinttal több pénz van ?' kérdi a herczeg. 
„Igen is, kegyelmes uram; mert a mi mértékünk bizonyosan 

bővebb , mint a gréczi, s igy az átméréskor két mérővel szaporo
dott ; a hatvan forint tehát azon két mérőnek az ára." 

A herczeget meglepte ez a becsületesség, azért a hatvan forin
tot neki ajándékozá, a tiszttartónak pedig felmenvén azt mondja : 

Ett a böctületességel nagyon szerelem ugyan, hanem azért sem 
haragszom, hogyha az ökröt a jászolyhoz kötik, aztán eszik. 

Emberszerető volt, s főleg jobbágyainak sorsa nagyon szivén fe
küdt, ezért minden faluban, minden pusztán volt egy tanító, ki leg
alább télen át tanította a gyermekeket. Minthogy pedig a helységek 
általában minden rend nélkül szétszórt házakból álltak, lehetetlen 
vo l t egyhamar egyenes vonalakat húzni; tehát hogy mégis minél 
e lőbb legyen egy rendezett falu, a veszprémmegyei mezőföldnek leg
termékenyebb részén egy uj falut méretett kJ, melly máig is a leg
rendezettebb helység egész Magyarországon. i T - i u U m 

Szalmnoprtnak 

az iródiák kihúzván a 

S z a l m a c s ó n a k . 
Egy utazó naplójából. 

Utazásomban néhány vizi jármüvet tanultam megismerni. 
Mindig örömömre szolgált a nyers természet művészet nélküli talál
mányait az emberi művészet legmagasabb találmányaival összeha-
sonlítni. 

Láttam a kivájott fatörzset, mellyben az északamerikai vad 
rohanó folyamain át evez, Anglia roppant sorhajója mellett, melly 
a vízből mint egy ház emelkedik k i , emberek ezreit s több száz 
ágyút hord gyomrában s kiállítása millió tallérnál többé kerül. 
Összehasonlítani az eszkimónak fóka bőrből ügyesen összevarrt, 
könnyű, habokon tánezoló csónakát Anglia tiszta vasból készített 
hajóival; vizsgáltam a négerek lassú haladásit evezős hajóit, és a 
feszitett vitorlákkal tova haladó tengeri hajókat, ugyszinte a csen
des és hánykódó tengeren útját egyformán végző gőzhajót. 

Természetesen az emberi ész mind ezen találmányiban az esz
kimó bőr csónakában ugy, mint Anglia gőzhajóiban nagy művésze
tet találunk, csak hogy a müveit népek lassanként a terjedő szük
ségek miatt gondolkozás és kísérletek által a természeti erőknek és 
anyagoknak czélhoz vezetöbb használatára akadtak. De mind e mel
lett sem állhatja meg a legműveltebb európai is , ki mindezeket 
ismeri, hogy a természet népének némelly müvei felett ne csodál
kozzék. 

Igy jártam én is egyszer 
Peruban, Limából Truxillóba 
akarván hajózni, nem kevéssé 
bámultam, midőn felszólítot
tak valami tárgyba belépni, 
vagy inkább rá ülni — mert 
bele ülni nem lehete — melly
nek alakja egy nagy vadkecs
keszarvhoz hasonlított s mi 
csodálkozásomat még inkább 
nevelte : szalmából volt. Egy 
félmeztelen bennszülött, ki 
egy borzasztó nagy evezölap-
páttal mindkét kezével műkö
dött, tudatta velem, hogy ezen 
csónak nemét a bennszülöt
teknél lovacskának nevezik. 

.Lovacskának ?' kiülték 
csodálkozva. 

„Igen erösité a bennszü
lött; mert meg lehet hogy ha 
a hullám magasra hág, önnek 
mint a lóra ugy kell ülni a 
csónakra, ha le nem akar esni." 

Ez a dolog nem igen tet
szett nekem, de semmi más szállító eszköz nem levén : kénytelen va
lék ráülni; s e mellett megnyugtattak, hogy a csónak olly szalma-
nemből van, melly a parafa tulajdonságával bir. 

Röviden, elhatározám magamat', és ezen csodálatos szállító
eszközön szerencsésen Truxillóba értem. 

Egy hajós, ki Madras városában a koromandeli parton, egy 
illy csónakot nagy evezölapátjával meglátott , uti naplójába e kö
vetkezőket irá. „Egy órával délelőtt láttam két megtestesült ördö
göt, kik hosszú botokkal az Oczeán felszínén játszottak. Adná az 
Isten hogy ez ne jelentene valami gonoszat." V. 

Fekete királyné. 
E l b e s z é l é s , irta J Ó K A I MÓR. 

(Folytatás.) 

Ha valaki 
hegylánczot fog 

egy tekintetet vet Afrika térképére, egy hosszú 
látni annak közepén, melly egyik tengerparttól a 

másikig vonulva, épen két részre osztja a világrészt. 
A hegyláncz felső, északi oldalán városok vannak rajzolva, 

országok határai szépen kifestve, folyamok kígyóznak alá, és tele 
van írva a tér spanyol, arab, franczia és vad idegen hangzású ne
vekkel; a mi pedig a déli oldalra esik, a túlsó rész, az egy fehér 
ürességet mutat, hol száz meg száz mérföldnyi téren sem folyó, sem 
város, sem egy megnevezett hely nem látható. 



A legelső név, a mivel ez ismeretlen tér határán találkozunk: 
Gengira. 

Lehet, hogy ez a név sem helyes, lehet hogy azon földet, a kik 
rajta élnek, egészen máskép nevezik, de mi fogadjuk el a meglevőt 
s mondjuk el azt a keveset, a mit tudni lehet róla. 

Nem valami pompás város az, a miről beszélünk; — egy nagy 
csoport gunyhó, félgömb alakra tapasztva sárból, mint egy-egy fél 
tojás-héj, mikben tízezer férfi és asszony s megfelelő számú gyer
mek, tehén és kecske lakik; ez a birodalmi székhely. Egy simára 
faragott fa, mellynek bunkós végébe szemek, száj és orr vannak 
csinálva, ez az ösi bálvány Köröskörül beláthatlan pálmarengeteg, 
úttalan őserdők végtelenje : ez a birodalom. Egyik oldalon égig 
nyúló sziklás hegyek, masikon szélesen elterülő folyam; ez a hitele
sített határ. A mezőkön legelésző csordák s az erdőket lakó vadak 
és tarka madarak, ez a status gazdagsága. 

És itt boldog emberek laknak, a kiket nem üldöz a dicsvágy, 
nem aggódtat a jövendők iránti félelem; élnek j ó egészségben, töl
tik a napokat unalom nélkül, egy lándzsa a vadászatra, egy kókusz
dió tele 
frisstejjel, 
e g y pipa 
ki nem al
v ó tűzzel, 
egy szelet 
sós szar
vassült, és 
e g y sze
rető asz-
szony éle
tük min
den kin
cse; s mi
kor m e g 
h a l n a k , 
abban a 
h i t b e n 
s zunyad -
n a k el, 
hogy a túl

világon 
még szebb 
kókuszer-
dők van
nak, s ott 
is feltalál
ják a lánd
zsát, a 
friss tejet, 
a ki nem 
alvó pi
pát, a futó 
s z a r v a s t 
és a szere
tő nőt, a ki 
ott örökké 

ifjú marad. — A gengirai király kunyhója semmivel sem nagyobb, 
mint a t öbb i ; mert hiszen az ö termete sem magasabb, mint szom
szédaié; több húst ő sem eszik, több tejet, vagy pálmamustot ö sem 
iszik, mint mas, hisz neki is csak egy gyomra van, s a szarvast, 
mellyet lakomára akar szerezni, csakúgy saját kezével ejti cl az er
dőn, mint más, mert hiszen az büntetés volna reá nézve, ha helyébe 
vinnék mások s megfosztanák ez örömétől. Pénzt nem ismernek az 
országban, tehát ott nem fizetnek, nem csalnak meg senkit; adósok, 
uzsorások, törvénybirák, enyim—tied fölött vitázó ügyfelek nem 
léteznek, mind ezzel nem háborgatják a király elméjét. 

Ámde ő az egyetlen úr az országban, a kinek viselni szabad a 
királytigris tarkafoltos bőrét, mellyet önkezével ejte el, s a ki fel
tűzheti hajába a két agami tollat, midőn valamelly szomszédnép 
megtámadja boldog határait, s a mikor e két tollat feltűzve látják 
a gengiraiak, nem kérdezik : hová megyünk? kire megyünk? hány 
ember az ellenség? hanem mindenki veszi nyilait, dárdait, súlyos 
köbárdját s követi a királyt, és harczol vele a csatatéren, a mig ez 
azt nem mondja : „elég." 

Dévényi vár romju 

A gengiraiak királya, nem tudom hányadik Tarud, meghalt. 
Hulláját bebalzsamozták finom jószagu gyantákkal, s bepólálva 
kallott pálmalevelekbe, eltették öt a kivájt sziklaoldalba, a hol 
külön fülkékben elrakva a nagyszámú Tarud ősök aluszszák hosszú 
álmaikat s várják egymást a napfényes mezőkre oda át. 

Ezentúl már hiába fognak várni. 
A meghalt Tarudnak egy fi utóda sem maradt. Hat legény fia 

mind elveszett ő előtte. Egyet a sárga folyam nyelt el, másik a 
bölény vadászatban zúzta össze magát a sziklákon, harmadik a nagy 
földrengéskor önkényt való áldozatból beleugrott az égő tűzhányó 
hegy szádába, a többi három csatában esett e l ;mind dicsőén haltak. 

A gengiraiak nagy szomorúságban voltak e fölött : ki legyen 
már most a nép vezére ezentúl, ki viselje a két agami tollat, ha 
ellenség üt a határra , kihez forduljon a kinek panasza van, ki mu
tassa be a termések zsengéit a nagy bálványnak aratás és szüret 
idején ? 

Ekkor előállt a nép legvénebb embere; egy magas szálas öreg 
hazafi, ollyan fekete arczczal mint a korom, mellyet igen szépen 

vett körül 
a hófehér 
g y a p o t 
haj, hófe
hér sza
káll, még 
a szemöl

dök és 
s z e m p i l 

l á k is 
mintha e-
züsttel let
tek volna 
oda rajzol
va; ez szólt 
a néphez 
meguyug-
tatólag. 

— A 
nagy Ta
rud meg
tért ősei
hez s át
adta lel
két a nagy 
s z e l l e m 
nek, Hon-
hánnak és 
nem ha
gyot t ma
ga után 
fiat, a ki 
férfi ar-
czot visel
ne JDenem 
maradt • e 
neki leá

nya, a ki férfi szivet visel? Nem maradt-e meg a délczeg Szenna-
hámi, a kinek 3zemei úgy ragyognak, miként bölcsessége, és ter
mete olly karcsú, a millyen erős? Nem láttátok-e őt lovon ülve, a 
mint az iramot üldözé? Nem ült-e olly j ó l a ménen, miként egy 
férfi, kezei nem hajiták-e olly biztosan a kelevézt, miként egy férfi 
kezei? Nem felelt-e meg apja távollétében a niám-niám ellenség ra
vasz küldötteinek nagy bölcsességgel? Nem hangzik-e ki szózata 
ezer férfié közül? Bizony mondom néktek, hogy Szennahámi nem 
hiába ölte meg saját kezével a királytigrist, melly a gulyába tört; 
hanem érdemes rá, hogy annak bőrét viselhesse; 8 midőn á gyors-
röptü agamit nyíllal keresztül lőtte a levegőben, bebizonyitá, hogy 
annak ragyogó tollai megilletik homlokát. 

A nép öregei helybehagyák az ősz beszédét, mert elismerek 
Szennahámi bölcsességét, s a nép ifjai paizsaikat döngetve kiálták 
helyeslésüket, mert ök odavoltak Szennahámi szép szemei miatt.... 

Azzal felkeresték Szennahámit apja sátorában, vállaira övezek 
a tigris bőrt, hajába tűzték a két agami tollat s megcsókolák ke
zeit, annak jeléül, hogy ezentúl ő leend a gengirai nép uralkodója. 
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• Szennahámi szép délczeg; hajadon volt, egész teste olly fényes 
éa fekete, mint az atlasz, izmai domborúak, tagjai finomak, karcsúk, 
mégis idegesek. A fekete bársony bőr átlátszó rostjai alól az arcz 
rózsapirossága tündökölt elö, mint izzó tüz a sötét hamu alól, nagy, 
tiszta szemei ragyogtak, mint a villám, s telt, édes ajkairól ugy 
hangzott le a szó, mint az édes vizű patak folyása. Mindenki elismeré 
azt, hogy a gengirai népnek sem bölcsebb, sem vitézebb, de szere
tetreméltóbb királya bizonyosan nem volt soha. 

Azonban nem soká tartott az öröm. Volt egy gonosz ellensége 
Gengirának, melylyel örökös viszálkodásba vala keveredve : s ezek 
voltak a hosszú farkú niám-niámok. 

Kz egy csodálatos emberfaj, mellyröl sokan azt tartják, Bogy 
egész létele csak mese, ámbár több európai utazó bizonyítja, hogy 
Afrika belsejében, a hegyek között él egy rendkívüli népfaj, melly -
nél férfiaknak, asszonyoknak hosszú állatfarkuk van, melly, mint a 
majmoknál, felkunkorodik hátul, s hogy e farkas emberek fajuk 

leggonoszabb ellenségei, vad szelidhetlen nép, melly ellenségeit 
megeszi. Fejük egájsz alkotása , előrenyomott állkapczáik, tömpe 
orruk, beszorult szemeik, ritka, egymásba csukódó fogaik inkább 
hasonlókká teszik őket két lábon járó fenevadakhoz, mint embe
rekhez. 

Ez a niám-niára faj maguk a feketék között is utálatos és félel
mes. Ezek nem laknak házakban, hanem az erdőkben, mint a többi 
vadak; nem tartanak adott szóra, nem lehet velük békét kötni, nem 
emlékeznek a vereségre; csak az állati ösztön vezeti őket, mint a 
hyenákat, farkasokat. 

E niám-niám faj a mint meghallá, hogy az öreg Tarud király 
meghalt, és utána nem maradt férfi ivadék, hanem leány ágra szállt 
a kard és kopja, uj erővel támadt a gengirai népre s átúszva a sárga 
folyamon, vad, éjszakai üvöltésével tudtára adá a gunyhók jám
bor népének, hogy újra meglátogatta a kókuszerdőket, s tüzeket 
rakott a szép virágos kávéfák között. (Fűlytxtíaa kftvetfcrzik.) 

T Á R H Á Z . 
B £ j 

K a k a s M á r t o n a sz ínházban. 

Vllt. levél. Férj,egy órára. Vígjáték Kovács Páltól. 
Szerkesztő ur! Én bizony meg vallom, hogy nem voltam jelen ezen a 

darabon. Valami gonosz lélek ugyan azt sugdossa belém, hogy hiszen, lehet 
áui kritikát irni, ha az ember nem látta ia a darabot: de nem visz rá a lelki
ismeret; aztán meg félek is, hogy ugy találok járni, mint egyik collégám, a 
ki máig is el van ragadtatva Lesznievszkának egy áriája által, a mit az épen 
nem énekelt. Arra is találhatnék ki valami históriát, hogy miért nem men
tem el ez előadásra, de tisztességes dolognak tartom itt is megmondani az 
igazat. Annak, hogy én nem voltam ez előadáson, egyenesen az én hajdani 
rektorom, Varga János uram az oka, a kitől a kétszerkettőt tanultam; ugyan 
ia azt értvén meg a színházi hirdetményekből, hogy bizonyos olasz dalmüvész 
fog a napokban felemelt árak mellett énekelni, hát gazdálkodásból előtte egy 
héttel és utána egy héttel nem járok színházba : a közbeeső darabok számot 
se tartsanak becses jelenlétemre. Ez a legtermészetesebb algebrai számítás, 
a mire engem Varga János uram tanított ezelőtt épen 26 esztendővel. Tehát 
most egyenesen következik a 

DC. levél. Carrion olasz dalmüvész föllépte. 
Signore serchesto! Eugedje meg kérem, hogy az elején egy kicsinyt 

érzékeny legyek. Millyen csodálatos dolog az, hogy a hatalmas Olaszország, 
melly egykor a fél világot meghóditá fegyverével, most az egész világot meg
hódítja énekével. Ez buzdító példa ránk nézve ís. A dicső hun fajzat, melly 
egykor a félvilágot elŐzönlé táboraival, egyszer megint elfogja azt özönleni 
valami mással (talán kalendáriummal?). Ah queszta figura! Ah queszto bor
zasztó tenoré! sóhajtozék mellettem egy túlmagasztalt ifjú oroszlán; sempre 
bene, solo bravó! Ez az igazi lángész! Ingenio crasso! Mig nem végre figyel
meztető valaki, hogy a kit most lát és hall, az még nem signore Carrion, és 
nem is tenor, hanem signore Vangelio és bariton. Az oroszlán ugy elment 
onnan, hogy rá nem találtam többet. 

Megvallom az igazat, mio caro serchesto; hogy én minden szép és gyö
nyörű ének mellett is csodálatosnak találtam azt a furcsa találmányt, hogy 
ngyanazon színpadon egyszerre egyik ember magyarul, másik olaszul beszél
jen : ,,Ah dio, mio, adio!" — , \an dió uram, egész zsákkal.' — „Questa 
cosa?" — .Behozzam? itt van az ajtóban.' — „Andiate allo diabolo, hallunco 
infamel" — .Csókolom a kezeit, köszönöm alássan, majd máskor is hozok.' 

Ha a „Vasárnapi ujság" olvasói erre azt mondják, hogy nem értik, vi
gasztalódjanak, mert én sem értem, a közönség sem érti, hanem azért fölsé
gesen mulattunk. Az olasz gyönyörűen énekel; a ki pedig a szöveget akarja 
érteni, vegye meg a librettót. — Az olasz művész mellett kitüntették magu
kat még eignora Bodia (olvasd : Bogya kisasszony) és signore Fiuretti (ol
vasd : Füredy Mihály). 

Maradok azonban ad rivederé (olvasd : rövididőre) önnek mio caro 
seniuesto; servitore umilissimo. Martina Gallo (olvasd : Kaka$ Márton). 

Hl u jság? 
j Ó cs. k. Fensége Albrecht főherczeg, Magyarország kormányzója, 

l ii'mör megyei Betlér helység kérelme folytán a leégett iskola felállítására 
100 pengő forintot ajándékozni méltóztatott. 
. . . . , £ O cs. k. Fensége István főherczeg saját birtokán Tisza-Szent-Mikló
son lévő iskola felsegélTésére tetemes összeget ajándékozni kegyeskedett. 

/ Ferdinánd császár és Mária Anna ő Felségük a rajeczi égettek szá
mára 500 forintot méltóztattak ajándékozni. 

.• (Tanyai iskolák.) A tiszamindszenti hat tanyaiskolában sikerrel foly 
a tanítás, s remény van, hogy a helységbeli tanoda újra fog építtetni. 

/ (Semes lelkit telt.) Főméltóaágu herczeg Eszterházy MikIÓ6 a na
pokban éjféltájban máriahilfi palotájába térvén vissza, egy utána száguldó 
lovas őr megállitja kocsiját A meglepett herczeg ennek okát kérdezvén, 
az Őr bocsánatot kérve tovább akar vágtatni, mert ő egy üres bérkocsit ke
resett, hogy egy nőt, kit a glacis-n a szülés fájdalmai elértek, kórházba 

vitethessen. A humánus herczeg rögtön visszafordul, a szegény vajúdóhoz 
vezetteti magát, és segítséget nyújtván a szülés bajai körül, az anyát kisde
dével kocsijába emelteti, s elvitte a szüldébe. Kell-e több tanúság a herczeg 
nemes lelküsége bebizonyítására. 

/ (ínség.) SzegényTrencsinből panaszkodnak,hogy a folytonos száraz
ság miatt a gabona hervadt s szénához hasonló öltözetet vett magára. Tren-
csin nem csinál drágaságot, de bezzeg lesz drágaság a szegény megyében. 

£ (Tűzvész.) Ugyan Trencsinből leverő hirek szállongnak. A tűzvész is 
kezet fogott az aszálylyal. Bittsén tűz ütött ki mult hó 4-én, a szomszéd illi-
nikiek segítségre siettek, s mire visszatértek, házaikat elhamvadva találták. 
Szegény népi sem fedeled, sem kenyered, mikép nézesz a jövendő eleibe? 

/ (Tanodái faiskolák.) Főt. Haas Mihály prépost, és iskolatanácsos ur a 
tanodái lapokban egy szép levelet tesz közzé, mellyben értesiti a közönséget, 
hogy a pest-pilisi megyehatóság azon közhasznú határozata, melly szerint 
minden néptanoda mellett faiskola állittassék, már legnagyobb részben tel
jesítve van, melly leginkább a községi hatóságok, lakosság, papok, s urasá
gok buzgalmának tulaj donit ható . 

£ (Gázvilágítás.) Ki a Pesten felállítandó gázvilágítás valahai létre
jöttében tamáskodott, az az úton s útfélen tátongó csővezető gödrökbe nem 
csak ujját dughatja, de lábát is törheti. 

/ (Izraelita iskola.) Az apostagi izraelita község egy kétosztályu is
kolát alapított, 3 minden szükségcsekkel ellátott, melly követésre méltó pél
dát ezennel köztudomásra juttatunk. 

2 (Ne főzzetek a gyermeknek mákhéjakat!) Gyónón Dabas mellett egy 
gyermek abban halt meg, hogy dajkája mákhéjat adott neki, mellyet a pór
nép kisdedek elaltatására szokott használni. Tanácsos lenne, ha a lelkészek 
szószékből figyelmeztetnék hallgatóikat ezen növény veszedelmességéről, 
valamint arra is, hogy a büntetőtörvénykönyv büntetést szab az ezt hasz
nálókra. 

£ (Dühödt ebek.) Tápio-Szecsőn egy kutya megveszett, s az ugyanott 
megharapott egy sertvést; Gödöllő mellett egy pórfiút;Gödöllőn két kutyát, 
két sertvést; Boldoghon egy tehenet. — Mennyi időt engedtek neki a dü
höngésre. 

/ (ij aratógép eredménye.) A Pirklerféle aratógépről, melylyel kisér-
let tétetett a városerdőben, nem kedvezőleg szólnak a gazdasági lapok. A 
magas kalászt levágta, de az alacsonynak csak a kalászát szedte le; hanem 
ezen bajon segíthet okos ember. 

j (Nem a mi dolgunk.) Egy bakonyi földesúr birtokát járván be, egy 
hegyoldalán megállva arra figyelmezteté gazdasági felügyelőjét, hogy oda 
egy malmot lehetne állítani, mert ott a víznek jó esése lenne „Hol veszünk 
vizet, méltságos uram?" kérdé a felügyelő. „ A z a molnár dolga!" feleié a 
theoretikus méltságos. 

S (Szijj Sámuel) jeles gépészünk, mint halljuk, gazdasági és egyéb 
gépgyárát a Két nyúl-utczában még e nyáron megnagyobbíttatja. Pénz em
berség, ruha tisztesség, ha nagyobb gyára lesz, többen látogatják. 

.• (Népnevelési ügy.) A népnevelés terén naponként örvendetes jelensé
gekkel találkozunk. A szentesi tanyaiskolák száma már négyre szaporodott. 
Kettő a ref., kettő a kath. híveké. Egy-egy tanitó évi fizetése 200 pft. s 
egyéb termesztményi járulék. 

/ (Nyári tanoda-látogatás.) Csongrádon a nyári tanoda-látogatás a 
legnagyobb sikerrel eszközöltetik, s ki eddig kételkedett annak lehetőségén, 
menjen Csongrádra. 

/ (Gyászhír.) Nyáregyházi báró Nyáry Antal kamarás nr hitvese, 
nagy-olaszi és felsŐ-kubinyi Kubinyi Jozefa asszony nincs többé, őt a halál 
akkor ragadtak!kedvesei öléből,midőn orvosa utasításából Mariénbadba uta
zott, de hült tetemei visszaszáUittattak, - legalább a hon főidében nyu-
gosznak. 

£ (A Szentgellért elvétetik a boszorkányok birtokából.) Azt rebesgetik, 
hogy a szent Gellérthegy sétatér s mulatóhelylyé fog alakitatni. Budapest 
a nélkül is kevés mulatóhelylyel bir, ez lenne a leggyönyörűbb kilátással kí
nálkozó. 



/ (Öngyilkosság.) Egy teréziavárosi lakatos őrületbe jővén öngyil
kosságba esett. 

.• (Becsületes szív.) Az ónzéstelenaégnek ritka példáját hallottuk a mai 
önző világban.L.Samu alsó-nyéki birtokos 2030 forinttal terhelt levéltárczát 
adott át a rendőrségnek, mellyet az érsekújvári pályaudvarban talált. A tár-
cza egy szegedi kereskedőé volt. 

/ (Villámütés.) Nagy-Kállói hir szerint Balkány nevü helységben a 
mennykő egy kéményen becsapván egy ott álló leányt agyonütött. Ebből az 
a tanúság, hogy ollyan időben nem tanácsos kémény alatt állani. 

(Ügyvédi nemesszivüség.) Az ügyvédi önmegtagadásnak nemes pél
dáját olvassuk az „Aradi újságban." Becsületességéről a önzéstelen jellemé
ről ismeretes Csemegi Károly ügyvéd remek szónoklatot tartott egy útonálló 
védelmére. A törvényszék 40 pft. tiszteletdíjjal kinálta meg, mellyet nemcsak 
nem fogadott el, de sőt saját zsebéből 100 ftra pótolt, hogy kivégzett véden-
czének egy éves fia számára takarékpénztárba tétessék. Ez aztán igazi 
ügy védő. 

/ (Gyászhír.) Ez év kezdetén a magyar gazdászat előbajnokát vésztők 
el Horhy Mihály fehérmegyei birtokosban, most hasonló csapás érte a ma
gyar gazdászatot Irinyi János, az ismeretes pol. és regényíró József atyjá
nak elvesztésében. 

í (Tűzvész.) Szegedről írják, hogy mult hó derekán két rendbeli tűz 
rémítette el a városi lakosságot. A z első 17-én éjfél tájban ütött ki a város 
széléni olajgyárban, melly temérdek készletével együtt porrá égett; 18-án 
pedig egy bőrökkel telt szín hamvadt el. A gyakori tűzvész aggodalmat költ 
bennünk gyúlékony anyagból készült színkörünkre nézve, ha ott a túlságos 
szivarozás el nem tíltatik. El kell tiltani, puncttim. 

/ (Nagy tiliar.) Mult hó 21-én iszonyatos vihar vonult át Szeged ha
tárán, több sóval terhelt hajót sülyesztett el, mellynek legénysége közül 
szinte három beleveszett. Az őszi vetés tűrhető, a tavaszi gyönge, gyümölcs 
elég, a burgonya díszük. 

(Borpállék.) Van Fest minden utczáján bolt, a hol kávépótlékot mér
nek. Most egy bécsi iparos azt hirdeti, hogy ő borpótlékot talált ki. Nem 
kaparjátok ki a szemét, ti borkedvelők! azon vakmerőnek, ki azt meri állí
tani, hogy a bort surrogálni lehet, mintha bizony a bor ser volna, mellyet 
servitacsöppel és vízzel surrogálni lehet. 

/ (Háromszegtl párbaj J Hallottak-e olvasóink valamit a háromszegü 
párviadalról? Amerikában Bayon-Sarahban egy Robertson nevü újságíró 
postára ment; egy,Marka nevü tisztitáraa vállára ütött ezen szavakkal : „ké
szen vagyok!- „En is!".feleié Robertson, - azonnal el kezdtek egymásra 
lövöldözni. Marksnak egy barátja meglátta ezt, s ő is el kezdett Robertsonra 
püfogatni, ki alig győzött a kettőnek replieázni. Sok lúd disznót győz, Ro-
bertsont fejben találta egy golyó, s leesett. 

/ (Liszt misei zenije.) Az esztergomi főegyház felszentelésére irott 
misék közöl Liszt Ferencz hazánkfia miséjét fogadta el prímás ő eminentiája, 
s annak vezetésére a nagy mestert hívta meg. 

/ (Uj lap régi helyett.) Vida Károly ur „Magyar Futár" czím alatt nj 
politikai lapott inditott meg a „Kolozsvári Közlöny" helyett. 

. (Kitüntetés.) Derék hazánkfia Fischer Móricz, ki herendi porczellán 
gyárának czikkeivel eddig már a londoni, new-yorki éa pétervári iparmütár-
latokon kitüntetésekben részesült, e napokban kapta meg azon első osztályú 
aranyérmet, mellyel porczellán gyártmánya a mult évi párisi iparműtárlaton 
kitűntettetett. Parisban tehát hazánknak nemcsak állatai, hanem gyárczikkei 
is figyelmet gerjesztettek. 

(Pályn-vigjntékok.) A gróf Ráday Gedeon úr által kitűzött 40 arany 
jutalomra 24 darab 1 és 2 felvonásos színmű adatott be eddigelé. Egyik bí
ráló állítása szerint remélhetünk 8 jó vígjátékot a 24 között. E pályázat fő-
érdekét azonban épen azon mód teszi, melly szerint a jutalom odaítélése 
végbe fog menni Elébb a birálók kimondják, hogy a beküldött müvek közül, 
mellyek érdemesek az előadásra? Akkor ezek rövid idő alatt, ha lehet páro
sával egy este, előadatnak; a közönség maga levén felhiva törvénytartásra, 
igen természetesen nagy számban jelenend meg tetszése vagy nem tetszése 
szavazataival a szerzők neve nélkül bemutatott darabok fölött ítélni. A bí
rálók csak akkor mondják ki azután, hogy mellyiket találták a legjobbnak? 
és igy a 40 aranyra méltónak. A többi azonban szinte részesül a szokott írói 
díjazásban. 

Vidéki hírek. 
HlcczenzéC. Tiszt, szerkesztői Felső-Meczenzéfi határunkon, a melly a 

lenyúló Kárpátok bérczei miatt igen hegyes, baromgulyánk a fiatal mar
hával együtt a hegyen szokott tartózkodni tavasztól egész őszig és csak min
den hónapban rándul be egyszer egy éjszakára. 

Már valami két hónapja, hogy hetenként 1 vagy 2 marha a ragadozó 
farkasok prédájává lett és összesen már 12 darab szarvasmarhát tönkre 
tettek, a megsebesitteken kivül. Estvefelé már lappangnak a gulya közelé
ben néha négyen, néha pedig hárman és mindég éjszakfelől jönnek a hatá
runkkal határos Szepes megyéből, és szeratelenségök annyira megy, hogy 
alig sikerül a gulyásnak éjjelenként marháját megvédeni, holott sokfelé 
a marha körül tüzet rak, de mégis betörnek; ha pedig nem sikerül éjjel a 
hegyen nekik, lejönnek korán reggel, másfél órányi távolságra a völgyekbe 
a legelő vonó marha és lovak közzé, ugy hogy már sokat megsebesítettek, 
és csak az őrök felügyelésénck köszönhetjük, hogy ez utóbbinál nem tettek 
olly tetemes kárt. Már vadászatot is tartottak rajok dc semmi sikerrel, 
noha kívánatos volna e szörnyek kiirtására valamit tenni. • ) 

* ) A télen közlötttink egy jé. recipét a farkasok kiirtására, tessék felkeresni. S z e r k . 

Berciéi, juliushó 2-án. Nógrádmegyében berezeli plébániához tartozó 
Kövesd fiókközségben délutáni •> óra tájban a szerencsétlen tüz a kovács 
műhelyből kiütött, és egy óra lefolyta alatt a középszerű' szél által II ház, 
minden hozzá tartozó épületekkel, sőt még az udvari gátakkal és kerti vete-
ményekkel lángok áldozatává lett. E szerencsétlen esetben egy családatya 
távol lévén három napi fuvarban, ennek 18 éves leánya, midőn édes anyjával 
már a tűzben lévő házból élelmi és ruházati szereket kihordani iparkodtak, 
a háztetőről a tüzes fedezet le roskadván, az érintett leányt a tüz olly an
nyira legyötrötte, hogy a lángok közül ceáklyákkal húzták ki, édes anyja is olly 
borzasztó égéseket kapott, hogy mind a ketten halál leányai lehetnek rövid idő 
alatt. — Kérettetnek mély tisztelettel mind azon jó szívű adakozók, kik uz 
illyetén szerencsétleneken könyörülni sietnek, hogy segédadakozásokkal őket 
(bármi csekélységgel ia) elősegíteni kegyeskedjenek, és az illető öszveget a 
nógrád-berczcli plébános t. Saller Ignácz úrhoz küldeni szíveskedjenek. A sze
rencsétlen tüz esetében a nőgrád-bcrczeli és gutái nép nagyobb rész jelen 
volt a tűzvész terjedését akadályozandók. — Hálás köszönet az illy jeles két 
község érdemes lakosainak. Rács Sámuel. 

Ceicsó, június 30-án. A még csak pár hónap előtt ünnepélyesen meg
vizsgált 8 helybenhagyott csallóközi nagyszerű dunai zsilipről (máskép Ke-
szifok) az egész világ azt mondta, hogy bármilly nagy áradás, vagy jégtorlás 
legyen, nem képes megrongálni, éa e szerint Csalóköz biztosítva van, s ha 
valaha, most méltán arany kertnek nevezhető. — De ime, miről talán senki 
álmodni sem mert volna, épen az megtörtént; ugyan ia : június 2!)-én ezen 
országhíres zsilip alját, a Dunának e caekély áradása kimosta, borzasztó 
volt a bír s rettenetes a levertség a dunamelléki lakosokra, midőn haliák, 
hogy a víz a zsilip alatt már mintegy két öl mély örvényt mosott ki, s dü
höngve éa pusztitólag rohan a körülte fekvő helységek érett vetéseiket s 
takarmányukat megsemmisítendő. — Azonban a jó Isten megsegített ben
nünket. A vész legsürgetőbb perczében, megyénk köz szeretetü főnöke, több 
szakértők kíséretében a hely szinén teremvén, a körüllevő helységek azonnal 
a zsilip eltöltésére rendeltettek, s hála a jó Istennek, a rendeletet be sem 
váró nép önkényt seregenként tódult a víz elnyomására, mi sikerülvén 
annyiban, hogy több száz földdel tömött zsákokkal a zsilip Duna felőli részét 
eltöltötték, most már könnyebben lélekzünk. — Áldja meg a jó latén szerc-
tett főnökünket, ki a köz boldogság és a nép javára semmi költséget és fárad
ságot nem sajnálva, mindenhol védangyalként jelenik meg. — Beöthy Mihály. 

Csurgó. A mult 1855-ik év június 30-án alkonyatkor kinn jártam a 
természetben egy barátommal. Hazajövet találkoztunk a helység árendásá
val, ki is háza előtt állt. Az árendás egy mult éjszakai eseményt beszélt el. 
azt tudniillik : hogy a lelkész ur földje végiben mindjárt az árkon túl pénzt 
vettek fel. Közel lévén az említett hely az árendás lakához, kértük az áren
dást, hogy vezessen el oda bennünket. Elmentünk tehát. E- ott csakugyan 
voft sok uj ásott fóld, edény helye, még pedig meglehetős nagy terjedelem
ben, és hogy pénzt vehettek fel onnan, az megtörténhetett, ebben nincs 
semmi természetelleniesség, de igen abban van, a mit az árendás e hely szinén 
megjegyzett, hogy tudniillik : „nem jó volna ám most nekünk, sem senkinek 
e gödröt betemetni; mert ki betemetné, ahhoz egy évre, az ördögök és babo
nás vén asszonyok átka után, meghalna." Illy nyilatkozat után mit tehettem 
okosabbat, mint azt, hogy a gödröt betemettem olly czélból, bogy ba Isteu 
életemnek kedvezend,megczáfolhasgam,s ki irthassam az árendásnak baboná-
biedelmét. Szinte sajnálkozásra méltó volt az árendás, a mint féltett engemet 
a bizonyos baláltól. Dc bála az égnek! elhaladt ez esemény kezdetétől fogva 
az év, és én élek. Nem küldött a babonás átok sírba. — Ezen tettem üdvös 
következménye az, hogy az árendás kebléből, az illy babonás, hiedelmeket 
kiírta életbeni maradásom, mert többé illyeemiknek nem hisz. Es ezt okoaan 
is teszi! — Tátos, sárkány, boszorkány és ördögök létele hívesének kora 
régen lejárt, éa hogy nincsenek, ezt iskolás tanítványainknak, hála az égnek! 
eléggé van alkalmunk megbizonyítani,mint népiskola-tanítóknak. El ia köve
tünk mindent, hogy mostani tanítványaink majd egykor babonától a balhíe-
delmektől ment, mivclt lelkű polgárai legyenek a hazának. Gode />., r. tan. 

Rgregy,juL 1. (Erdélyben). Tiszt, szerkesztő ur! A „Politikai újdon
ságok" idei 26-ik számában, Zilah, Egregy éa környékén kiütött marhadög-
rőli tudósitást olvasván, örömmel ragadok tollat, megezáfolandó e birt. 

Mult évben általánosan Erdélyben kevés volt a téli takarmány, s e 
miatt rosszul teleltettek a marhák, s jókor kihajtattak tavasszal az erdőre, 
hol részint enni nem kapva, részint a hideg idő és esők miatt elaanyarodva, 
n<-tm-lly falvakban néhány marba megbetegült, igaz, de ez kevés ideig tar
tott, s kevés áldozatot is vitt el magával, marhadögnek azonban szakértő 
orvosok által sem bizonyosodott; valamint vidékünk perczig sem zároltatott 
el. — A z egész marhabetegség — nem ragályos vész — május elején néhány 
napig tartott, s azóta, hala Istennek, semmi hire. — Erdélyből, mellynek 
gazdái jelenleg csaknem marhákból pénzeznek, 4 passuson vitetnek ki mar
hái : Temesvár felé, B.-IIunynd, Zilah s N.-Bányán, — s miután e szerint 
Zilahnak, mint egyik főútvonalnak neves heti marhavására van, nehogy 
magyarhoni eddig nagy számú vevőink elrémitesaenek a hirdetett marhadög 
által, a közönség érdekében kényszerülve valék, mint e vidéki lakos, hol e 
perczig marhavésznek ez idén semmi nyoma eddig, megezáfolni a hírt. 

Nálunk is kezdődik a tagosítás. Miután máj. 1-től vissza van adva min -
den birtokosnak azon természetes joga földjéhez, mellyet községek bitorol
tak eddig; bírván a magos rendeletet,melly szerint mindenki szabad akarata 
szerint használhatja földjét; az ugar és legelő lassanként meg fog szűnni. -
visszautasithatlanul a tagosítás eszméjére tér a nép, — nem levén sem ugara, 
sem legelője, vagy erre elegendő erdeje, — vetett füvet pedig csak kevés, 
civilizáltabb gazdászainknál láthatunk még. — S mióta a magas rendelet al-



A párisi állatkiállitásból : 1. Angoli tehén; 2. duxi ökör;*3—4. magyar tehén és ökrúk 

kalmazva is van, már is több községek részint beadták folyamodásukat ha
zánk tisztelt kormányzója, ö magasságához, ki gazdászatunk fólvirágzását 
igazán szivén hordja — tagosithatásért, részint el is kezdték, mint Apahida. 
— Nem is lehet máskép, miután vasútra nekünk is van reményünk, Erdély
nek eddig is, de főleg ezután egyik főkiviteli czikke a vágó és vonó marha. 
— Anyagi után szóljunk szellemi állapotunkról is valamit. — Vidékünkön 
9—10 magyar család lakik 20 faluban, e néhány család másfél évvel ezelőtt 
összeállt, s anyagi körülményei minden nehézségei mellett, egy kis könyvtárt I 
állított, s ma már magyar irodalmunk nevesebb termékeit — mint Józsika, 
Eötvös, Vörösmarty, Petőfi, Garay, Jókai, Arany, Degré stb. müveit birják, 
s birnak egy pár gazdászati (Benkő, Korizmics. Mórócz G. könyvét) és tör
ténelmi könyvet. Tehetségükhöz képest pártolják nemzetünk irodalmát, eb
ben a nyelvet, melly őre nemzetiségünknek. Meszest. 

Halal-hir . 
Az aggastyán, ha egyvivású társak dőlnek ki mellőle, ollyförmán érzi 

magát, miként gyermek, ki mellől kísérői szed köznek; remeg, hogy egyedül 
marad a vadonban hátra. Hly érzelem mellett mély fájdalom fogta el keble
met, midőn Ferenczy Istvánról, honunk első jeles szobrászáról, kit korábbi 
értesülésem után épen baráti karjaim közé vártam Pestre, véletlenül azon 
hiteles tudósítás rázott meg, hogy ő nincs többé! hogy július 4-ike, dicsőén 
megfutott pályájának 65-ik évében, ragadta őt ki, születése helyén, Rima
szombatban, az élők közöl! 

Veszteségem nagy; de a magyar hazáé nem csekélyebb. Mert ha én 
büszke voltam s szerencsésnek vallhatám magamat, hogy a ritka tehetségű 
és kitűnő művészt, a mivelt lelkű, szilárd jellemű és őszinte s ártatlan kedé
lyű férfiút barátomnak nevezhetem, kihez boldogul leélt órák s jobb napok 
emlékei kötöttek: a haza benne olly férfiút, olly díszét veszté el, ki saját 
személye dicsőségétől egy perczig sem birá különválasztni a hazáét; ki 
legviritóbb korát, erejét, idejét hozá áldozatul, hogy keble művészetét a még 
mostoha hazában meghonosítsa, azon hazában, melly az önérzet jutalmazásán 
kivül alig kecsegtethette fáradalmait valamivel, s mellyben művészetének 
még durva anyagát is, saját magának, részvétlenségek közt kellé fölfedeznie! 

Ö, a tenger hullámaival sokat küzdött, s annak undokaival sokat csatá
zott, és e küzdelmekben megtört erejű honfi - művész — már*nyugszik! 
helyette hátrahagyott jeles müvei élnek közöttünk, mellyeket minden kere
sett gáncsok daczára is, honi szobrászainktól készítendő jelesebbek — tartok 
tőle — nem egyhamar fognak feledtetni és elhomályosítni! Fáy András. 

Szerkesztői mondaniva lók . 

605. Ismét a rselédflgyról. A m. kormány által kiadott cselédrendszer jobbára 
fölöslegessé teszi a panaszokat. 

606. Fanihoz. „Ne csókolódj te kii barna. 
Szivemnek nagy (!) angyala. 
Mert szivemet elraboltad 
Ügy állok itten félholtan." 

Ne álljon itten félholtan; mert még valaki hozzáköti a lovát. 
607. A r a b i é é s gyermeke Csak a hol zsiványokrul van szó, hagyjunk fel az 

érzékeny kedéssel. Vége van annak az időnek. a mikor a rablókról balladákat lehe
tett irni. 

606. Pápára. Előfizetési ívek költségeit az viseli, a kinek érdekében áll előfizető
ket kapni j ha a szerző adja ki a munkát, a teher is az övé, ha kiadója van, azé. A lapok 

dijt vesznek a szétkuldözésért, mintán ók is dijt fizetnek minden mellékletért a postán. 
A kérdezett müvet nem sokára közöljük. 

609. A pusztai hajnal. Népies verseknél is megtartandó a metrum. 
610. Bandi bojtár. A versezet nem rosz, de itt is a tárgy elten van kifogásunk. 

Lapjainkban az orgyilkosság nem lehet ének tárgya. 
611. falusi malom. Nagyon száraz malom. Az adomák jobbak. 
612. Levél K. L.-boz. Maradjon privatügynek. 
613. Keszthely-balatoni Hlrdó. Tökéletlen rajz. Egy távoli csónak nagyobb, 

mint a közeli gőzös : a fürdő-alakok ruhástul csizmástul ugranak a vízbe. A z épületekben 
sincsen semmi távarány.l _. 

614. A va lóság képe. Jó kis csipós életkép. 
61&. Ulász ló . Ballada. E tárgyról nem rég közöltünk beszélyt, ismétlésekbe nem 

örömest akarunk esni. 
616. György vitéz beállhat a „Vasárnapi ujság" katonái közé, de bizony annak 

még egy kicsit kell várni az avandzsirozással, mert sokan vannak előtte. 
617. A távolbél. Szép gondolat, dc nem jöhet napfényre. 
618. I l n n y iiily Jami*. Megvalljuk igazán , hogy nem rokonszenvelünk azon 

törekvéssel, miszerint históriánk legfényesebb személyeit papucsos ottboniasságban ma
tassuk be a közönségnek. Hőseinket csak magasztos hangon szeretjük beszéltetni. Az 
ellenkezd könnyen paródiává válik. 

619. Borzas Pista. Ne kívánja magának azt a tisztességet, hogy mi fésüljük meg. 
620. i»zalay György nr kéretik lakását mit megrendelő leveléből kifelejtett, ve

lünk tudatni. — 621. Beszterrzérol egv levelet kaptunk 3 forinttal de czim nélkül. Az 
illető tudassa velünk czimét és lakását. (Ki idó-hivatfti.) 

F e l s z ó l í t á s . 
A „Vasárnapi ujság" szerkesztőségéhez évenként több száz 

levél érkezik „ezimeres pecsétekkel," a kiadóhivatalhoz még több . 
Gyakran gondolkoztam rajta, hogy ha valaki e czímerek jelképeiből 
olvasni tudna, mennyi rejtett kincscsel gazdagítaná a történeti iro
dalmat. Az pedig nagyon valószínű, hogy minden családtag tudni 
fogja, mit jelent saját czímere? ki nyerte azt, és mi érdemeiért? E 
czélból felszólítom mind azon tisztelt hazámfiait, kik a Bzerkesztö-
és kiadóhivatalhoz levelet intéznek, hogy vegyék maguknak azt a 
csekély fáradságot, miszerint egy kis szelet papírra jegyezzék fel a 
levélre nyomott czíraer értelmét, magyarázatát, azon históriai ada
tokkal, adomákkal és hagyományokkal együtt, a mik annak erede
téhez vannak csatolva; miket majd e lapokban folytonosan meg 
fogunk ismertetni. Hasonló iratkákat a felküldeni szokott előfizetési 
borítékok alá is lehet zárni. Ez által én nem a nemesi osztályok 
büszkeségének akarok tömjénezni, hanem egy még eddig nem igen 
keresett uj kútforrást kívánok megnyitni a magyar történet iroda
lom terén, hol a főbb vonások akkor fognak valóban világosan 
olvashatók lenni, ha az egyes családok történeteit is összegyüjtöget-
tük. Érzem, hogy ez roppant munka leend, mellyet nem én fogok 
bevéávezni; de azért örülök, ha megkezdhetem. 

Azért még egyszer bizalmasan kérek néhány magyarázó sort 
minden beküldött pecsétezímer felöl. Egyeseknek ez csekély fárad
ság, együtt véve pedig mérhetlen kincshálmaz. Jókai Mór. 

Felelős szerkesztő : Paltb Albert. 
Kiadó-tulajdonos : Mtckenaat Gnaztav. — Nyomtatja Laaaerer is Heckenast, egyetem-uteza 4-dik szám alatt Pesten. 




