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Krimin! zivatar. 
Legrégibb időktől fogva egy tenger sem volt olly félelmes 

a hajósoknak, mint a Feketetenger. Pusztitó viharait megéne
kelték a régi világ költői, épen ugy, mint a legújabb hadi tudó
sítok , kik a mult télen siralmas képét állították elő az angol-
franczia hajóhad veszteségeinek, mellyeket a Feketetenger 
orkánjai okoztak. De nem csak e tengernek vannak hírhedett 

viharai, hanem Krimia s általában egész déli Oroszország is 
hires az ő szárazföldi íorgetegeiről. 

Minap olvastuk a hírlapokban, hogy egész csapat orosz 
katonák, kik Odesszából Szebasztopolba vonultak, útközben 
megfagytak. E hir csak addig látszik lehetetlennek, mig hitelt 
érdemlő útleírásokban az orosz viharok rajzait nem olvassuk. 

Krimiai zivatar. 



Az oroszok háromféle hózivatart különböztetnek meg, 
mellyeknek neve : mjatjol, szamet és tcjuga. Leggyengébb a 
mjoljol, s a közönséges hóförgeteget értik alatta, midőn egy át
vonuld fellegből omlik a hó. Erősebb a szamet, midőn a leesett 
havat egész tömegekben kapja fel a forgószél s vizirányosan 
hajtja tova a síkon. Ez már veszedelmes és jaj az utazónak, kit 
útban talál. Szemét felnyitnia lehetetlen, sőt még a ló sem megy 
előre, ha agyon verik is. Még legjobb illyenkor a földre bo
rulni, különben könnyen felragadja az embert a forgószél sugy 
viszi odább, mint a tollat. A marhacsordákat illyenkor félelem 
szállja meg s ijedten iramodnak szót. Összevissza forog kering 
minden. Minthogy illy vihar néha hetekig, rendesen pedig há
rom napig tart, gyakran megtörténik, hogy a nyájak és gulyák, 
sőt sokszor emberek sem találják fel többé szállásaikat, s féle
lelem s éhségtől elgyötrödve ott veszi meg a hideg. Még gyak
rabban történik, hogy különösen a juhnyájak egyenesen a ten
gernek rohannak s ott vesznek, még gyakrabban pedig farkasok 
prédái lesznek. Szerencsére bizonyos jelekből előre megtudják 
jósolni a pásztorok a vihar közeledését s nyájaikkal illyenkor 
benmaradnak az istállókban; a tatárok azonban télen által is 
künn hagyják barmaikat s minden efféle veszélyeknek kiteszik, 
a mit gyakran a jószág egy harmadával keserülnek meg. 

Azonban ezen szamet . minden veszélyessége daczára csak 
árnyéka is alig lehet a tcjugának, melly a hóforgeteg legiszo
nyúbb s legveszélyesebb neme. Illyenkor a hó mind felülről 
oml ik , mind alulról kavarodik fel, roppant hidegben erős vihar
ral. Szamel alkalmával még van menekvés; a ki valamelly házba 
vonulhat, biztosítva van; több utazókocsi, egymás mellé állva s 
egymást támogatva, még ellentállhat neki; de a tcjugának ellent 
nem állhat semmi! Legnagyobb szerencse, hogy ennek bekö
vetkezését is csalhat lan jelek szokták napokkal megelőzni. Illyen
kor senkinek sem jut eszébe, útra kelni, még csak a legközelebbi 
faluba sem; a házat őrzi minden ember s gerendákkal, czölö-
pökkel támogatja. A vad ménesek szélgyorsasággal menekül
nek a közel erdőkbe, gulyák és nyájak oltalmat keresnek, a hol 
legközelebb találják. A mit szabad ég alatt talál e förgeteg, 
ember, állat, utikocsik, menthetetlenül el van veszve minden. 

A pusztítás iszonyú sorát jeges hóforgeteg nyitja meg, melly 
olly sürü s olly vizirányosan rohan végig a síkon, hogy sem az 
ellentállás nem használ, sem ha tovább ragadtatja magát általa 
az ember. S ha az orkán ez elöhirnökének hatalmából sikerült is 
megszabadulnunk, okvetlenül áldozatai leszünk a második csata
sorban előtörő szélrohamoknak s forgószeleknek, mellyek poly-
vaként szórják szét a levegőbe útban talált zsákmányaikat. De 
ennél még egy harmadik, erősebb foka van a féktelen elemek e 
dühének, mert ha ezek az emiitett módon már csaknem kidü
höngték magokat (a mi gyakran több napig tart) : akkor indul 
még csak meg az igazi orkán, egy ellenállhatatlan szélroham, 
melly gyökerestől felforgatja az erdőket, s a legmagasb fenyőfákat 
szalmaszárként repítvén a levegőbe,. toronyraagasaágban egész 
mérföldnyi messzeségre sodorja; csűröket és istállókat dönt, le
szedi a házak tetejét, tornyokat rombol, ugy hogy azon vidék, 
mellyben a tcjuga pusztított, pusztább lesz a háború által szen
vedett vidéknél; s nyomait agyonzúzott nyájak, tövestől kifor
gatott erdők s földig rombolt faluk jelölik. Megtörtént, hogy 
pusztán álló istállókba néha bekapott a tcjuga, s a belé menekült 
állatokat az épület gerendáival együtt magával sodra, s távolabb 
helyen összezúzva ismét letevé. Legnagyobb szerencse, hogy a 
tcjuga ritka , minden 10 — 12 évben mintegy egyszer kerül elő, 
de ha előkerül, akkor minden, a mihez az ö jéglehellete hozzá 
fér, halál éa pusztulás martaléka lesz. 

Mai képünk egy orosz seregvonulást ábrázol Odesszából 
Krimiába , a fentmagyarázott szamet nevü förgeteg alkalmával. 

Ifjabb Ritka Péter uram életéből. 
(Bewély.) 

Pfc_ JfeU PÁLFFY ALBERT. 
VTL • r -

Alig hangzottak el ugyanis a lovagok nehéz léptei, s a meg
szorult ifjú az ágy alatt még el sem határozhatá magát, ha ki

mászhatna-e már, midőn az udvarra egy könnyű kocsi érkezett. 
A kocsi pedig zsúfolva tele leányokkal. 
Rögtön nevetés, visitás, és csiripolás TÖLTE be a léget : az 

egész sereg hamarabb mint kimondani lehet, leugrándozott a 
kocsiról, s jöttek mind egyenesen az ajtóra, mellyen az imént 
Bánfi Dénes, s a hadnagy, ki öt kikiséré, eltávoztak. 

Az ifjúnak lehetlen volt kibújnia; mert a lányok nem any-
nyira az ajtóhoz jöttek, mint inkább egyszerre a hányan voltak 
az ajtóhoz vágódtak, a zár a hatalmas csapásra felpattant, s a 
szoba el volt foglalva. 

Ha valaha, most lett volna ajó tanács kedvesen látott vendég, 
az ágy alatt. Még tiz másodperez sem tölt el, s az ifjú egész 
sereg leány nevet hallhatott, a mint azok egymást szólitgaták : 
Rózsa, Tercsa, Julcsa, Zsuzsa, Sári, Klári, Erzsi . . . és a többi, 
és a többi . . . 

— Kik lehetnek ezek? a hadnagy leányai? az égből esnek 
le egyszerre? hol voltak eddig? hogy lehet az, hogy az öreg egy 
szóval sem emlité, hogy gyermekei volnának. ? 

Most erősebb női hang is vegyült a többi közé . . . 
—• Ez bizonyosan az anyjok. 
E lárma között egyik leány a szomszéd szobába akart 

menni, azonban azt bezárva találta. 
— Kinél van ennek a kulcsa? — kérdé a többiekhez for

dulva. 
— Én Rózsa nénémnél láttam — felelt egy másik. 
;— Nálam bizony nem láttad •— 
— Akkor hát Tercsinél kell lenni. 
— Mit? én nálam? mi közöm nekem az ajtó kulcsához? fél 

esztendeje, hogy rá se néztem arra az ajtóra , . . kell is nekem a 
ti szobátok, vagy annak a kulcsa . . . süssétek meg. 

— De hát végre is ennek a kulcsnak meg kell lenni. 
Ezt ama komolyabb , erősebb , s némileg parancsoló hang 

monda, mellynek hallatára az imént az ágyalatti vitéz azt 
monda : Ez bizonyosan az anyjok. 

— Talán nálad van, Julcsa? — folytatá ugyanaz. 
— Nincs édes néni; a mivel én járok, azt elő is tudom adni. 

(Tehát csak néni.) 
— No de ez mégis szörnyűség, valaminek igy szörin-szálán 

elveszni. Rajta leányok . . . mindenki keresse . . . mert annak 
meg kell lenni, ennyi gazdasszony a háznál, s illy rendetlenség. 

Egyéb nem Í3 kellett vitézlő Ritka Péter uramnak, mint
hogy most rögtön általános házmotozás történjék. Egy másod
perez huszad része sem fog eltelni, s ö kegyelme szégyenszemre 
kénytelen leend porosan, borzasán, és pelyhesen elővánszo
rogni : lesz bámulás, hogy ki ez? hogy jöhetett ez ide? . . . In
kább szerette volna, ha az ég irgalmasságot tesz vele , s az ágy 
deszkáit, százmázsára emelt súlylyal, nyakára szakítja. 

— Megálljatok — szólt most egy rezgő hang, mint szaba
dító angyal szózata — most jut eszembe, hol láttam utoljára 
a kulcsot . . . 

— Hol, hol, hol? 
— A néniéknél . . . ki hozta oda magával,nem tudom; elég 

az hozzá, hogy ott volt; az első szobában, az ablak párká
nyán . . . 

— Most már én is emlékezem — folytatá egy másik. — 
Igen, ott láttam az ablakon; még a kis tarka macska is mellette 
volt, a mellyiknek bőriböl a néni zekegallért akar varratni . . . . 
Meg egy összetört zöld dió is volt ott . . . 

— Ah ? egy összetört zöld dió ? — szólt egy harmadik — 
akkor mindjárt kifut az igazság szeme . . . Jöszte csak elő Jul
csa húgom . . . jöszte csak édes barátném, a ki mivel jársz, azt 
elő is tudod adni . . . Nem te mondtad nekem, mikor a néninél 
a kertbe sétáltunk, hogy megakarod próbálni, ha érik-e már 
a dió? 

— Én?? (Ez egy kis tagadás akart volna lenni, de nem 
sült el.) 

— Bizonyosan te. Azért jöttél ki te egyszer sírva a szobá
ból 1 bizonyosan, mikor törted azléretlen diót, a leve szemedbe 
fecskendett. Erővel nevetni akartál, de a keserű lé ugy csípte a 
szemed, hogy könnyezned kellett. 

A dolog világosságra jött. A szoba kulcsát csupán gazd-



asszonykodásból Julcsa vitte el magával, és szépen ott felejtette. 
Egyebet nem lehetett tenni, mint egy lovas legényt a hadnagy 
emberei közül visszaküldeni. 

— Mikor fog ez visszajönni — jegyzé meg a néni — Szent-
Lörincz ide jó másfél óra. 

— Most hat óra édes néni. Félóra oda, félóra vissza, épen 
kilenczlesz . . . . a szoba ugy sem kell addig, mig le nem fekszünk. 

Ifjabb Ritka Péter uram ezalatt csak szedegette össze a 
tudnivalókat. — Arczot ugyan még egyet sem látott, de lábat 
mintegy tizennyolczra menőt, ebből ha kettő a nénié volt, marad 
tizenhat, vagy is nyolcz leány, feltéve, hogy egy sem volt közü
lük féllábú. De ki ez a néni Szent-Lörinczröl ? Talán csak nem 
épen a papné? Még csak a volna hátra, hogy a ki őt olly dicsőén 
látta a bakon, négy gyönyörű lovat hajtani, s hihetőleg az öreg 
udvarbirót meg is ismerte, az lássa meg öt az ágy alatt. I 

Akart, nem akart, maradnia kellett. A sok lábcsusszanás 
nagyon kezdé felverni a szoba porát, pedig illy hadnagyi lakásra 
ollykor sáros csizmáju hajdúk, és katonák is szoktak belépe
getni : félnie kellett a fiatal embernek nehogy a prüszkölés 
elővegye. 

Elvégre visszajött az öreg is. Sokáig beszélgetett az utcza 
ajtóban ő kegyelmével, ki hihetőleg a legfontosabbakat legutol
jára is hagyta. 

A lányok először egyszerre, aztán egymásután rohantak 
atyjok nyakába, mindenik akart mondani neki valami kellemest, 
valami hízelgőt. Szegény öreg 1 áldás hiányában te sem panasz
kodhattál; no de mindegy, ha Isten türelmet is adott hozzá. 

— Jól van gyermekeim, jól — szólt hozzájok. — Tudom 
hogy szerettek. . . Hanem szeretném ha már vacsoráról is gon
dolkoznátok, mert ma különösen éhes vagyok 

Ezután a nénihez fordult. 
— Isten hozta kedves húgomasszony . . . tudom volt elég 

baja e sok szeles leányzóval . . . hogy vannak otthon . . . . ? mi
vel mulatja magát oda haza tiszteletes komám uram ? Egy úttal 
ő is átjöhetett volna. . . 

— Férjem egészséges — felelt a hölgy — tiszteli kegyel
medet, de nem jöhet, nagyon el van foglalva. 

— Ejnye , leányok, nem hallottátok, hogy éhes vagyok 
máskor hatan is rohantok a konyha felé : azt mondom jó va
csora legyen . . . . tiszteljétek meg nénéteket is valami jóizü 
félével, aztán még vendég is akadhat. . . 

Három leány, tánczlépésekben , azonnal kitakarodott a 
konyhára ; maradt azért annyi, hogy a lárma csendesüléséből a 
fogyatékot ki nem lehetett volna találni. 

— Nos — szólt aztán ismét leányaihoz az öreg — beszél
jétek el, hogy ment a néninél dolgotok. Remélem jól viseltétek 
magatokat, nem adtatok okot panaszolkodásra. . . . Egyik sem 
felel? . . . Ez első példa volna, a mióta meg vagytok 
Egymásra néztek ? Susogtok ? Gyermekek I Ti veletek ma tör
tént valami. . . 

Egy pár leány azt felelte : Semmi, egy pár meg hogy : Cse
kélység. A néni pedig leült, női munkát vett kezébe, és mosolygott. 

— Semmi? Csekélység? Mit akartok ezzel mondani? Jer 
csak ide Erzsikém. (E volt a legkisebbiké Jer édes jó leányom... 
te mondasz mindég nekem igazat: beszéld el mivel mulattátok 
magatokat a néninél. 

— Hát csak beszélgettünk, édes atyám. . . . 
— És aztán? 
— Lementünk az udvarra. 
— És aztán ? 
— És a mint az udvaron voltunk, és szaladgáltunk, egy

szerre az egész udvar tele lett török katonákkal. 
Az öreg visszahökkent . . . és a nénére pillantott. . . 
— Török katonákkal? Erdélyben? Szent-Lőrinczen . . . ? 
Az öreg füleinek sem akart hinni, de mindnyájan, a többi 

leányok s a néni is erösiték, hogy a falu hol látogatóban voltak, 
tele van törökökkel. Kucsuk váradi basa van ott, lovassággal, 
és ágyukkal. 

— Beszélj tovább te szerencsétlen — folytatá az öreg, s 
füleit megvakargatta. í&" i 

— A mint a törökök az udvarra kezdtek jönni, a néni 

mindjárt jött felénk, és kiáltotta : hogy hamar, hamar, jöjjetek 
be a szobába; mi beakaránk menni, de akkorára már a basa is 
bejött s a tiszteletes bácsival beszélgetett. 

— Hát aztán hova mentetek . . ? 
— A néni azt mondta : bújjunk el a kertbe; mi aztán egy

szerre a kis ajtón a kertbe szaladtunk, s oda húztuk magunkat 
a sűrűségbe, hol a málna, és törökszölő van. 

— Es meddig voltatok ott ? 
— Nem nagyon sokáig : mert alig hogy ott elhelyeztettük 

magunkat, hát egyszerre csak halljuk, hogy : poty, poty, poty. 
Kikandikáltunk minden felé, de semmit sem láttunk, mig végre 
valatnellyikünk fel talál nézni a fákra, hát akkor ugy ült már 
ott a sok török, mint a varjú . . . 

— És aztán mi volt az a : poty, poty, poty ? 
— Hát a törökök nekünk szilvát hajgáltak a fáról, azt gon

dolták talán, hogy mi is csak azért bujkálunk ott, hogy a föld
ről a lehűlt szemeket felszedegessük. 

Az öreg nyugtalanul hemgetett. Az ugyan, hogy leányai a 
török lovasság megérkeztekor Szent-Lőrinczen voltak, nem igen 
lehetett ínyére, de másfelöl, mint alfélé titkos malecontentus 
csak örvendhetett a meglepő újságon . . . 

— Hm, hm — dörmögé fogai közt — a fényes porta utol
jára is nem tréfál ezzel az Apafi-féle históriával. 

Itt a néni félrelökte kezéből a női munkát, a mivel elfoglalva 
volt, s gúnyos hangon felkaczagott : 

— Apafi-féle históriával 1 Ki ez az Apafi? Ki ismeri őt Er
délyben ? Mi lesz már a fejedelemből, ha azzal ugy bánnak mint 
ócska bútorral, mellyet ha megunnak, kilökik a szobából, mintha 
soha ott se lett volna. 

A ki pedig mindezeket az ágy alól volt kénytelen hallgatni, 
dühösségében a fogait csikorgatá : 

— Csak nézze el az emberi — gondola magában — hol 
nem tenyésznek még Kemény János uramnak eltántorithatlan 
hivei. Patvarba ezzel a csúnya nénikével. Szépeket gondolhat 
rólam a jámbor Posztoczki, ha elhitte, hogy illyenekbe hirtele
nében szerelmes tudtam lenni. De meddig maradok itt? Ha 
ezen asszony meglát, s megismer, hogy én voltam az udvarbiró-
val egy kocsin, büszkén, fényesen mint egy kis Isten, s most itt 
vagyok az ágy alatt, mi mindenfélét nem fog gondolni ? . . . de 
csak lesz talán bátyámnak annyi esze, hogy módját találja, mi
ként szabadulhassak meg e rettenetes helyzetből. 

Az öreg visszavitte a beszédet az elöbbeni tárgyra . . . 
— Mond meg csak aztán, Erzsikém . . ettetek-e sok szilvát? 
— Sokat ? Nem sokat . . . nem nagyon sokat ettünk . . . 
E szavakat a lányka olly vontatva mondta, hogy az öreg 

megérthette, hogy tán leányai még sem ettek meg egy teli 
kocsival. 

— Ennünk kellett, édes atyám — tevé hozzá még a kis 
lány — mert féltünk, ha nem eszszük meg a mit nekünk ráztak 
a fáról a törökök, megtalálnak haragudni. 

— Tudom! . . . tudom . . . . és magatoknak sem hiányzott 
rá az étvágy. De csak ne fogadjátok ti atyátok szavát, majd 
sorba lel benneteket a hideg , és én nem győzöm az orvosságot 
fizetni. Mig a cseresnyétől kezdve a szöllöig a gyümölcs tart, 
soha sem fogy ki házamból az ispitály. 

A lánykák fris szakácsnak voltak. Sokkal előbb mint gon
dolná az ember, a vacsora készen volt. Három más lány asztal-
terítéshez fogott. Az is készen volt egy lementre. A tányérok, 
kések, villák, kanalak, poharak, palaczkok, mintha szárnyra kel
tek volna. Ripsz-rapazra ment minden dolog. Kettőnek a nyolcz 
közül mindig volt egy kis elintézendő pöröcskéje; kettő tánczolt, 
egy kifelé szaladt, egy befelé rohant, a két utolsónak pedig sza
kadatlanul valami zörgös és csattogást okozó holmivei volt 
dolga . . . mindnyájan pedig egyszerre kiáltottak, nevettek, és 
énekeltek. 

Illyen sorsot készítettek oda fen öregebb Ritka Péter had
nagy uramnak, azonban ő már régen elhitette magával, hogy 
ennek igy kell lenni, ez másként nem lehet, s egykedvűen nézte 
maga előtt az élénk hadat, és ült karszékében mint ,egy nagy 
prépost, kit a templomban hét pap szolgál egyszerre. 

(FolyUijuk.) 



A népiskolák leleplezett niysterituiia. 
E nagy beszédtereinben , melly sokak rokonszenvü óhajtá

sával találkozólag, egy szerencsés órában megnyittatott, mint 
beszélő társ következtetem a sort az iskolaügyre, most állván 
telve a tanodák oktatandó gyermekekkel; és elmondom nézetimet 
a falusi népiskolák mysleriiimáról, (olv. müszterium) azaz: szent 
titkáról; melly czim alatt az úkolaszobák négy fala közt gya
koroltatni szokott fenyítéseket értem. 

A tökéletes embernevelésnek, mint ezt Poroszhon szintén 
az ideálig elénk tükrözteti, *) folytonos iskoláztatásnak kell 
lenni, bölcsőtől a koporsóig; illyennek hazánkban is előbb-utóbb. 
A kisded korból kinőve. melly közvetlen az édes anyai ápolás 
között foly le a családszobában, a gyermeket kiadják háztól elő
szőj is az óvodába, hol olly elemében érzi magát, mint a hal 
a vizben; innét a népiskolába, innét a reál, vagy (az nem levén) 
a vasárnapi iskolába; mellyet a már felserdült ifjú és leány ad
dig jár , mígnem házasságra lépvén, beérkezik ama legfőbb 
életiskolába, mellynek tömkelegéből aztán nincsen többé sza
badulás se ki, se be. 

Iskolát pedig én nem tudok, nem is akarok képzelni fenyí
ték nélkül, ennek vékony és vastag nemein által. Meglehet, hogy 
a porosz eljárás szerint óvodázott gyermekek olly erkölcsösen 
lépnek iskolába, hogy őket, mint megannyi fél angyalokat, csak 
selymes büntetéssel illetni elegendő, millyen pl. a merőn rajok 
nézés , ujjali néma feddőzés , pirongató szó, vagy legfolebb kis 
bezárás. Illyen tanulók mellett aztán a ferula (tenyér-verő), bot, 
vessző, térdepcltetö, és a büntetési szerszámoknak minden bun
kós készletét, bizvást ki lehet küszöbölni az iskolák szobáiból.— 
De a magyarhoni népiskolákkal a dolog egészen másképen áll, 
jelenleg még. Óvodák hiányozván, a gyermekek szinte hatodik 
évökig önmagukra hagyatván, elvadulnak és erkölcseikben 
megromlanak, szüleik sem birván a fenyítéket illően kezelni és 
huzamosan íontartaiii. Milly vakmerő és daezos fiukkal van sok
szor egy falusi isk. mesternek vcszödése : arról fogalma sem le
het másnak, mint a ki e hivatalnak praxisát nézte, látta, vagy 
maga is ízlelte. Azért isk. látogató és polgári kormányzó itt ne
hezen itélbet méltánvosan , hacsak valamikor ö maga is tanító 
nem volt. E ritka szerencsében részesült Lajos Fülöp, a volt fran
czia király, üldöztetése idején, 8 hónapig tanítóskodván Helvét
honban a reichenaui intézetben, ki aztán trónra jutván, képes is 
lett isk. ügyekhez szólni, és inint valahai iskolamesler-társ (igy 
irta magát alá 1837-ben egy gyűjteményhez a szegény isk. mes
terek felsegélésére,) s így tudta e néposztályt és teendőit mél
tóan megbírálni. A mi szilaj magyar ficzkóinkkal, isk. mester, po
roszféle érzelgő fegyelemmel semmiképen nem boldogulhatna; és 
illyenekre nézve a testi büntetés elkerülhetlen szükséges rosz, 
és pedig nem pöczintési, hanem fájósán megverési jó adagban. 
S igy szolgáltatik alkalom falusi isk. tanítóknak a szigorú fenyi-
ték-tartásra, mellytöl az átmenetel a zsarnokságra hamar meg-
szülemlik, mi már tulság és meg nem bocsátható hiba. 

Igen! kívánom, hogy legyen fenyíték uz iskolákban, vé
kony, vastag, selyem, darócz, a véteknek súlya szerint. Vesszőt 
a gyermeknevelés mellett meghagyja a szentírás is. Sőt azt is 
illőnek tartom a szemérem és becsületérzés kímélése tekinte
téből, hogy a büntetés mysterium legyen az iskolában. Az lé
gyen a házi is, midőn az atya büntet, bezárt szobában, egyedül 
a családtagok levén jelen szomorú nrczczal; de a cselédség 
messze eltávolítva, hogy az ne is tudja, bent mi történt. Lám 
mysterium a katona büntetése is, ki midőn vesszöztetik, vagy 
deresre huzatik, az mindig elzárt körben és titkon szokott végbe 
vitetni. Illyést nézni nem-katonának tilalmas, a minthogy efféle 
scenalátása nélkül élhetünk is, halhatunk is boldogul; mindent 
tudni s látni, csak Íróknak való csemege levén. Sőt a megfenyi-
tettnek hivatalosan meghagyatik, hogy a rajta esett katona
dolgot senkinek ne beszélje, és váltig tagadja el, bár ollyankor 
a meglakolt el nem kerülheti, miszerint a pajtások kissé ne gú
nyolják, hogy millyen szép prezentet kapott, stb. — Az iskolai 
fenyítés is, ugy illő, c«jgy f*sak a négy fal között vitessék 

*) Részletesen ilu!tm leírva * Tvdnmán'jot fgújleménfbtn, 183&. X I . 

végbe zárt ajtóknál, tanító és tanitványok mindnyájan szomorú 
arczczal jelen, — más senki se; — mit a büntetett gyermek nem 
is szokott kicsacsogni az iskolából. 

De ezen myBteriummal a falusi tanitók közül sokan vissza
élést gyakorolnak : mit önmaguknak megengedni épen azon 
okból merészelnek, mivel az eljárás mysterium. Es a helybeli 
pap vagy isk. látogató, — bármit mást mindent kinyomozhat, 
— de annak nyomára, hogy a fenyiték mi módon gyakoroltatik 
részletesen, el nem juthat semmiképen. S igy a tanító még több 
bátorságot vesz magának, e veszélyes mysteriumot a tanulókon 
szeszélye szerint folyvást űzni, — néhutt szinte hidasba-záráa 
s más olly aljas kinzásokkal, mellyeket tollamból kiereszteni, 
visszaborzadok. 

Nem lehet e titkot kinyomozni azért, mivel annak kibeszé-
lése, a tanulók zárt társaságában kemény boszuállás terhe alatt 
meg van tiltva. Félnek és rettegnek is ettől a gyermekek, s nem 
könnyű, belőlük hírt kisajtolni az iskolában történtekről. — Bár 
ki légyen a fenyített és bármilly zsarnokság uralkodjék az 
iskolában, annak nincsen hire, és az nem jut el a lelkész füleibe. 
Ha a megvert gyermek, testét fejétől talpig valamelly részben 
napokig sajogva fájlalja is : ö azt még szüleinek sem lődözi fel, 
és készebb azt hazudni, hogy el talált esni, vagy hogy tanuló
társaival kissé verekedett. De tegyük, hogy gyermek megpa
naszkodik is szüleinek, ezek, mivel maguk, a fenyítéket háznál 
kezelni nem tudók, gyermeköket beállításkor a tanító elé az
zal a kívánsággal vezették fel. hogy ezt „a csintalan fiút csak jól 
megregulázza ám" — nem léphetnek fel magzatjok védelmére 
sem lelkésznél, sein szembe a tanítónál; kivált hol ez még 
jegyző is. Csak mikor a gyermek iskolából már rég kimaradt, 
és mestertől nem fél többé : akkor beszéli el, mi történt vele az 
iskolában ekkor, ekkor. Szemeim előtt járnak, fiók egyházaim
ban felnőtt ifjú egyének, kiket gyermek-korukban tanítójuk tett 
holtiglau hibásokká; — egy pórlegény, ki a tenyérbe verés 
sebét genynyel folyó tenyerében ma is hordozza, — egy mind
két fülére siket fiu, ki e szerencsétlenségbe tanítói kezek miatt 
esett, stb. cs nekem ezeket, mikor történtek, senki nem adta 
tudtomra. 

Az isk. fenyíték bitorlását pedig nem lehet eléggé nagyra 
tenni. Milly veszélyhozólag hat ez a népnevelésre, kitetszik 
abból, hogy azáltal a gyermekek testök épségében és érzékeik
ben holtig tartó kárt vallhatnak , nyavalyatörésbe eshetnek; — 
a szülék érzékeny szívfájdalmakkal fuvaltatnak, — atyrannizált 
tanuló sereg keményszivüségre vezettetik, — a megkínzott 
gyermek bosszúállásra gerjedez, — barbársággal a jó erkölcsre 
átalján mirigy árasztatik; az iskoláztatás iránt viszont, mellyet 
áldásképen akarunk a szüléknek magasztalni, idegenség terjedez 
mind szülékben mind gyermekekben. Valóban is, sok szülék, 
gyermekeiket féltvén , az iskolából kifogják s tanulatlanul 
hagyják felnőni, csakhogy testükben épek maradjanak. Magára 
az isk. tanítói karra háruló becstelenséget és szégyenvallást 
nem is említvén. 

De hogyan fojtsuk el tehát iskoláinkban e gonoszt gyöke
resen ; vagy — mi még óhajtandóbb — hogyan vehetjük annak 
elejét ? arra fogunk még felelni a következőkben. 

Bármi gonosznak irtása tárgyában, jobb azt eltávolítani 
mint orvosolni, jobb megelőzni mind megelöztetni. S itt az 
egyetlen feltétel, melly nélkül ez ügybeni javulásról szó sem 
lehet, az óvodáknak létrehozása hazaszerte minden helységek
ben. A mellé az u. n. praeparandidk, azaz: isk. tanítókat képező 
intézetek (képeidék) felállítása megyénként. Mert ebben vezet
tetnek az ifjak mind szaktudományi mind erkölcsi tekintetben a 
miveltségnek olly fokára, mellyen néptanitókul felléphetnek és 
illőbben is dijaztathatnak ; holott jelenleg ök e foktól még átal
ján messze állnak. Praeparandiában vezettetnek az okos bánás
módra is gyermekekkel, és humán fegyelem-gyakorlásra; hogy 
igy a szülék az ö legdrágább kincseiket, a gyermekeket, bátran 
kezeik alá adhassák. Ugyan ebben ismertetnek ki a hirtelen ha
ragú és mérges természetű egyének, kiknek isk. tanítói tiszt
ségre belső hivatástik nincsen, és c pályától jó idején eltávolít
tathatnak. 

A jelent illetőleg, addig is, mignem óvodák és képezdék 



állíttathatnak, védés oltalmi intézkedésekre van sürgető szükség. 
Mert ez az isk. fenyitékkeli visszaélés, nagyobb mértékben és 
gyakrabban üzi rosz játékát, s felekezeti különbség nélkül, több 
tanodában lappang, mint gondolnók. Hirdetik ezt maguk, a 
hivatalból kiesett, és minden felekezetből s minden vidékeken 
találtató szerencsétlen tanitók. És lám a f. é. „Vasárnapi Újság" 
első Bzáma is efféle példával köszöntött be. Melly iskolai zsar
nokságnak, hogy lehetőségig gát vettessék, és hogy a kedves 
gyermekek az iskolák zárt falai között is személyes bátorságban 
legyenek : azon czélra az itt következőket ajánlanám életbe lép
tetni, hol csak lehet. 

1) Iskola-ügyelésben a lelkész egymaga nem járhatván el 
a kellő egyenességgel és foganattal; egyházi község-gyülésböl 
neveztessék ki egy állandó isk. bizottmány, képezve a lelkészből 
és a mellé rendelt 3—4 világi elöljáróböl, — ollyakbői, kiknek 
iskolába járó gyermekök nincsen. Azoknak tisztökben álljon : 
meglátogatni az iskolát gyakran, pl. hetenként kétszer; — majd 
délelőtt, majd délután; de mindenkor váratlanul. Vesszőn 
kivül minden más büntető eszközt az iskolából eltiltanak. Fe-
nyitési scenákat, — midőn efféléknek hirböl vagy rajta-érésből 
nyomára jutnának, megvizsgálnak, vájjon rendén lettek-e végre 
hajtva, 

2) Kegyetlenséget tapasztalván, ugyan ők (nem a szülék), 
elBÖ esetben a tanítót az egyházi gyűlés elé adják helyben; 
komolyan megdorgáltatják, s jövőre humánabb bánásmódra 
intik. 

3) Második olly esetben a tanitó tette világi bíróság elé 
terjesztetik, melly a bűnösnek talált egyént, egy különös rende
letnek is következtében, melly a cs. kir. soproni helytartósági 
kerülettől jan. 12-én 1854. bocsáttatott ki, ugy fenyitendi, mint 
az ausztriai polgári törvénykönyv a kegyetlen szüléket fenyít
tetni parancsolja. 

4) Ha a tanitó még sem térne észhez, akkor harmadik eset
ben, az illy ember, világi és egyházi hatóság által, rögtön és 
kíméletlenül hivatalától megfosztassék: mire azonban, az előbbi 
eljárások mellett, nem könnyen jutand a dolog. 

A bűnbe esett egyént hírlapokban kikürtöltetni, nem tar
tom igazságosnak, mert ez annyi lenne mint egy honpolgárt 
infámiával bélyegezni s családával együtt (melly ártatlan) sze
rencsétlenné tenni egészen, holott jobbulás még a bűnösnek is 
előtte áll. 

Végre figyelmeztetünk minden községet, melly a nála meg
ürült tanítói hivatalra más egyént hív, hogy ennek választásá
ban , — a physicai személyes külső után, — legföképen a jó in
dulatot és szelid jellemet tekintsék , nem pedig a mellékeseket. 
Kívánandó volna ugyan, hogy tanítóban minden kellék feltalál
tatnék; hogy volna ékes-szava, éneklő, ügyes orgonista, porosz 
divat szerinti oktató és szépiró, de mivel még most képezdék 
hiánya és sovány dijaztatás mellett jeles egyénekben válogatni 
nem lehet, tehát nézzünk főleg a jó jellemre. — Kevély, önfejű, 
küzködö természetű, világias és hirtelen haragú tanitó, az is
kolák szentélyeitől távol maradjon örökre. — Ne feledjük, hogy 
isk. tanítóval is soha sincs baj a tudományi gyöngeség miatt, 
hanem a rosz jellem miatt. 

Ennyit a falusi népiskolák mysteriumáról, harminezhat évi 
Tapasztalásaira után. Iskolalátogatásnak módjáról leírtam gon
dolatimat a Prot. Egyh. és Isk. Lapban, 1845. 28-dik számban; 
a büntetések okos kezeléséről pedig Kési Könyvemnek kalauzoló 
beszédében a tanítókhoz. 

Jelen czikkemmel, jól tudom, hogy nagy darázsfészekbe 
szúrtam. Tisztelet, becsület tőlem is a jó tanítóknak. A kiket e 
leleplezés nem illet, ne vegyék magukra. Kényes tárgyak sző
nyegre hozásával a harag el nem kerülhető. — De én, kinek ma
holnap az életem, és se félni, se reményleni valóm földön sok 
nincsen : senki haragjára nem ügyelek, tiszta leikiesméretem 
levén, hogy minden betűmmel a közjóra és a nemzet felvirágzá
sára czélzok. Majd több kényes ügyekről is e sokaktól olvasott 
lap hasábain elmondandóm nézetimet bátorsággal. — Mert mind 
az olly tárgyak iránt, mellyeket más iró még különösen nem 
fejtegetett, magamra értem ama versét Ovreniusnak 

Quod manet infectum, niai tu perfecerio ipse t 
Mandátum a sumino tu tibi crede deo. 

Magyarul : 
A mi marad tettlen , ha magad nem végezed el te , 

Azt az Ur Istentől rád bizatottnak ítéld. 
Edvi Illés Pál. 

A viz. 
Irta Dr. HEGEDÚS. 

Kemény tél volt, ablakom a szőke Duna hatalmas folya
mára nyilt, mellyen a torlott jég természetes önalkotta hidként 
emelkedett. A gyertya világa még nem oszlatá az est ábrándos 
szürkületét, midőn munkámat félretéve, ablakomhoz léptem. 

Csepel szigetétől, mellyen a honalapító Árpád sátrai álltá
nak , fel a hegy tetején tul, mellyen hajdanában Mátyás király, 
kinek igazságszeretetére maiglan emlékszik a magyar nép ural
kodott, szabadon járt körül tekintetem. 

Kemény tél volt, hideg fagyos idő, a csókák, hollók maguk 
is megunva a jég hátán való mulatságot, károgva sietének esti 
nyughelyükre, az apácza zárda tornyára. Néma csend uralkodott 
a néptelen téli tájkép felett. — De a zord s hideg magányt csak
hamar a mult idők emlékei, a párduezos ősök, a daliás vitézek, a 
világromboló Etele s világbájoló Krimhilda nejének képei né
pesítek. — A dicső mult emlékei gyorsabb keringésbe hozák 
ereimben a vért, lehelletem sebesebb lön , midőn egyszerre abla
kom homályosodni kezde, a tündérvilág s a meleg Bzoba prózai, 
de jótékony valósága között észrevétlenül jégvirágokból csillogó 
függöny szövődött. 

Eleinte neheztelek, hogy ábrándjaim menetét az önokozta 
fátyol összetépte, s a képzelet végtelen birodalmából a minden
napiság szük körébe levont. 

De elmélkedésimnek csakhamar, a vesztett helyett más és 
valódiabb tárgyát találtam s gondolatimat tovább fűzve azon 
meggyőződésre jutottam , hogy a képzeltnél nem kevésbé szép a 
való, s hogy a mindennapi a rendkívülinél csak azért tetszik ke
vésbé érdekesnek, mert tanulmányozására kevesebb gondot for
dítunk, mintsem a legtöbb esetben érdemlené. 

Alig van jószág, anyag, melylyel gyakoriabb érintkezésbe 
jönnénk, mint az, melly ablakomon ama csillogó jégvirágokat al-
kotá. — Nincs pillanat, mellyben a vízzel érintkezésbe ne jön
nénk, majd ételeinkben, italainkban, sőt magával a léggel, mellyet 
beszívunk, tetemes mennyiségű vizet veszünk fel magunkba. — 
Vérünk, idegeink nagyrészben vízből állanak. — Viz terméke
nyíti földjeinket, jegecze: a hó, óvja a sarjadozó vetést a tél fagya 
ellen, viz az mit arany lantján a költő mint felhőt megénekel, 
melly a kalmár áruit legolcsóbban szállítja, mellyen a büszke 
sorhajó, ezer halált szóró ágyúival vitorláz, mellyben a szennyes 
ruhát tisztítják. 

Viz nélkül földünk, hideg, néma, örömtelen sivatagnál nem 
volna egyéb , mint millyen jó szomszédunk a hold , melly talán 
azért is néz olly búsan reánk, mert rajta, csillagászaink állítása 
szerint, sem levegő, sem viz nem létezvén, rajta sem növény, sem 
állat nem élhet, 8 azért sem dalidó, sem tánczvigalom, théa-estély 
vagy világháború , szóval mind az , mi e földön olly sok jónak, 
rosznak, nagynak s nevetségesnek okozója, nem találtatik. 

Ha ábrándos szerelmeseink, kik puszta szerelemből a holdba 
vágyódnak, a viznek természet-és vegytani tulajdonságaival meg
ismerkednének, kevesebb megvetéssel pillantanának e forgó 
rögre — megértvén milly gyors és szomorú véget érne örök sze-
relmök, ha holdpolgársági óhajtásaik teljesedésbe mennének. — 
Miért is e czikkemet szép olvasónöimnek, 8 mellyik ne volna az? 
különös figyelmébe ajánlani bátorkodom. 

A viz, tisztelt olvasóim, a valódi természetes viz, melly föl
dünknek, ismeretlen mélységre, három negyedrészét borítja, s nem 
az, melly számos versek- s világfájdalmas regényekben s politi
kai vezérczikkekben özönli körül a tisztelt olvasó közönséget, 
rendszerint folyadékony, áJátszó, szin- és iznélküli anyag; melly 
bizonyos fokig meghűlve csillogó szilárd testté, jéggé, s viszont 
felforralva gőzzé változik, melly a levegőnél könnyebb lévén fel
száll, s fejünk felett egy egész világtengert képez. 



Bármilly halmazati állapotban, mint szilárd, folyó- vagy 
göznemii test létezzék is, hét egyszerű légnemű testből áll. 

Sokáig, egész a legújabb időkig elemnek, oszthatlau testnek 
tárták a vizet, mig végre Lavoisier (olv. Lavoazié) franczia ve
gyésznek sikerült a vizet két alkatrészére, villany segélyével, 
felosztani. 

Egyik alkatrésze az éleny (Oxygen) egy színtelen s íztelen 
légnem, melly a közönséges levegőben is nagy mennyiségben lé
tezik, s magyar nevét azon tulajdonságától vevé, mellynél fogva 
minden állat csak benne élhet, s a közönséges levegőből kifogy
ván, nélküle sem az állatok nem élnek, sem a tüz nem ég. 

Második alkatrésze a kőneny (WasserstotT, hydrogen), melly 
szinte szin- és iznélküli felette könnyű légnem, mellyben ugyan 
a testek nem égnek, de melly maga meggyújtva, kicsiny, gyen
gén világító, de felette heves lánggal ég. Magyar nevét könnyü-
ségétől nyeré. 

Ha egy üvegpalaczk fenekére vasdarabkákat rakunk s ezeket 
vizzel elegyitett kénsavtal (verdünnte Schwefelsaure) leöntjük, 
rövid idő múlva egy lég- nem fog kifejlődni, melly könnyüségé-
nél fogva a palaczk száján ki- és felfelé fog tódulni. — Ha a pa-
Iaczkot dupacscsal bedugjuk, ezt keresztül fúrjuk, s egy kis üveg
csőn a levegőt kieresztjük, azt könnyen meggyújthatjuk. — Már 
ha e kis láng fölött egy üvegpoharat szájával lefelé tartunk , en
nek belseje csakhamar homályosodni fog s harmatcseppek fognak 
az asztalra csepegni. E cseppek a legtisztább viz. Az égő kőneny 
égés közben egyesülvén a levegőben létező élenynyel, vizet ké
pezett, melly gőzformában az üveg-pohár belsejére szállt, s onnan 
mint viz rakodott le. — Az illy felette érdekes s alig néhány ga
rasba kerülő kísérletnél azonban vigyázni kell, hogy a csőből 
kitóduló kőnenyt előbb meg ne gyújtsuk, míg a palaczkban volt 
levegőt ki nem hajtotta, mert ellenkezőleg a palaczkban lévő 
kőneny-éleny keverék könnyen meggyúl s iszonyú erővel a pa-
laczkot szétrobbantja, mi által könnyen szerencsétlenség történ
hetik. 

Ha a kőneny könnyüségéről akarunk meggyőződni, a kis 
üvegcsőre, mellyről a lángot előbb lefújtuk, egy papír- vagy hó-
lyag-golyót kötünk s ezt kőnenynyel megtöltvén szájánál beköt
jük. A kis golyó ha szabadon eresztetik, felfele fog egész a szoba 
tetejére, a mester gerendáig emelkedni. Ez a léggömb (Luftballon) 
melylyel, ha nagyban készíttetik, emberek magasra, a levegőbe 
emelkednek , nagyobb magasságokra mint millyenekre maga a 
madarak királya, a sas repülni képes. Az első, ki illy léggel meg
telt selyemgolyóra bizta irháját, Mongolfier franczia volt, ki 
1782-ben szállt először fel. 

(Folytatják.) 

9 
Árvízi p u s z t í t á s . 

A".- Varsány (Észak-Szabolcs) febr. 25. 1855. A Tiszának illy idő
szakban ember emlékezetét felülhaladó árja, febr. hó 15-kén végpusztu
lással fenyegeté helységünknek többet fele részénél. — A mit emberi 
erő illy mostoha időben tehetett — saját élete, háza, marhája meg
mentése végett, éjjel-nappal mindent igyekezett megtenni, hogy a Tisza 
borzasztóan dühöngő árjának gátat vessen; de elvégre ís hasztalan lett 
minden emberi igyekezet s fáradság, mert febr. 19-én, jóval később nap
lemente után a töltést ketté szakasztván a Tisza r< mik tv üli árja, borzasz
tóan romboló zúgással vette magát egyenesen helységünk derekának. 
Irtózat volt hallani az emberek jajveszékelését, az oktalan állatok bőgé-
sét, a kétségbeesett szüle édes gyermekét vagy vagyonkáját mentse-e? 
nem tudta. Egyszerre roppant kömpölygő víztömeg lepte el udvarát, 
házát, s legtöbben menekedni nem tudván ez iszonyatos kemény hideg 
időben, saját életök megmentése végett éjszakának idején házuk padjára 
szorultak. Egy illy éjszaka rémletes voltát nincs toll, melly leírhatná! 
Kiviradván febr. 2 0 - kára. ekkor láttuk valódi nagyságában a veszedelmet; 
több mint 40 család háza a romboló árvíz kellő közepén ! A szegény 
gazda tökéletesen tehetetlen lévén éhező családjának kenyeret, marhája 
számára takarmányt nyújtani — szív fájdalommal mondom - irgalom s 
könyörületért kiáltat 

Ha volt valaha helység, melly megérdemlette a könyöradományt, 
ugy N.-Varsány s ennek több mint 40 családja — egy azok közül, melly 
arra igazán érdemes. Mert e rendkívüli szűk időben élete egyetlen egy 
fiíntartoja, táplálója, meglehetős mennyiségben meglévő kolompérja — 
véletlen lepvén meg a rohanó árvíz — a tavaszra eltett vetnivalóval, 
nagyobbára mind a fold alatt maradt, marhájának téli takarmánya a 

hozzá férhetlen vizár közepén; csekély alapokon nyugvó házaik is csak 
addig maradnak épségben, mig a jegek, mellyek most falaikat tartják, 
olvadásnak nem indulnak. Illy szomorú sorsa alig van a Tiszamentében 
egyegy helységnek mint N.-Varsánynak, melly jelenben már hozzá fér-
hetetlen lévén a Tiszatenger árja miatt, még egészen elpusztul, ha isteni 
gondviselés nem őrködik fölötte, minthogy igen alant fekszik a Tisza 
rendes folyásához az alig 200 ölnyi távolságra eső helység. S hogy ha a 
jégtorlatok megindulnak, s kitör nagyobb erővel s egyenes vonalban a 
most is a falu derekának szüntelenül rohanó roppant vizerő, akkor nincs 
emberi hatalom, segély, hogy a végenyészcttől megmentse! Ha pedig 
nézzük annak kenyeret termő határát, melly a legboldogabb időben is 
igen nagy mértékben viz állásos fekvése miatt, hasonlithatlnnul szűken 
fizette meg a szegény szántóvető reá fordított munkája bérét, ugy lát
szik, hogy most több mint 160 hold búzával bevetett földje nyög az 
árvíz folytonosan hullámzó habjai alatt. Azonban — ha isteni gondvise
lés mellett megmarad is a helység s éhen meg nem hal annak népe — mi 
kilátása lehet jövendőre? szerezzen élelmet vagy építsen lakhelyet? a 
mikor nincs honnan, nincs miből — alig lehet képes meghatározni, 
inellyiket legyen teendő ? ! 

A veszedelem illy minden perezben végpusztulattal fenyegetvén 
helységünket, cs. kir. főszolgabíró t. Mihalovics János urnák, kellő intéz
kedés segélykérelem végett hirül adatott, ki is azonnal kijött február 
22-én a veszedelem szinhelyére, hol a mennyire meg akkor — nagybajjal-
a rohanó árviz töltésén járni lehetett, személyesen maga megvizsgálta a 
veszedelem nagyságát s rögtön a magas kormányhoz egy jegyzőkönyvet 
terjesztett a helyszínén a már megtörtént és tovább történhető veszedel
mekről, igen érzékeny tollal irván meg abban minden nagyítás nélkül 
azon majd 200-ra menő lélek szomorú sorsát, kik egy falat kenyér nélkül 
maradtak, s megirá azon tetemes károkat is — a mennyire a hozzá fér-
hetetlenség miatt folszámitni lehetett —• mellyeket a rohanó árvíz a lak
helyek és buzavetésekben visszapótolhatlanul okozni fognak. 

Nem lehet, hogy a legnagyobb köszönetet érdemlő elismeréssel föl 
pe említsem a főszolgabíró urnák rögtön tett nagybecsű intézkedését, 
mellynek már éhező szegénycink eddig is azon szép sikerdús következ
ményét látták, hogy Szathmármegyében fekvő lik helységének felebaráti 
szeretettel teljes becsületes lakosai, bár segély nyújtásra pénzért 
valának fölszólítva, mint igaz keresztyén emberek, a szent könyv 
eme szavait tudván : „a jókedvű adakozót Isten is kedveli'' ingyen, nem 
pénzért a nyomor helyére szállítva 45 pozsonyi mérő kolompárnak rög
töni megadását ajánlottak föl, melly öszvegből 20 pozsonyi mérőben ma 
már szomszéd Gyüve helységében —• minthogy a hely színére a viz árja 
miatt szekerén szállítani lehetetlen—Ínségben szenvedő embertársaink ré
szesültek. Hála s köszönet nektek emberbaráti meleg szeretetekért, lik 
helysége becsületes polgárai! — Valóban megérdemlitek, hogy azon jólét, 
boldogság, mellyben ti most vagytok, firól fira, nemzedékről nemzedékre 
sérthetetlen örökségtek maradjon ! Nemes kebletek szép kifolyásaért — 
melly oh bárcsak számos követőkre találna e hon telietősb polgárai kö
zött — Isten áldjon meg titeket! 

Mennyire kívánatos, különösen minálunk, a Tiszának minél előbb 
bekövetkezendő szabályozása, egy tekintet kell csak e vidék mostani szo
morú területérc, azonnal minden emberi kebelben dobogó sziv egyhan
gúlag kéri , rimánkodja : „Tiszaszabályozás — jöjjön el a te országod!" 

Menyhért János, ref. lelkész. 

Egyveleg. 
— Brüsszeli csipke s egy férj baklövése. Nem régiben egy bécsi 

fűszerárudnak Brüsszelbe kellett utaznia; magával vitte feleségét is. 
Brüsszel Belgium fővárosa, s ott készítik a világ legfinomabb, leghíresebb 
csipkéit, mellyek után annyi asszonyi sziv eped. 

A kereskedő — kinek neve legyen Rumburger — végre elvégezte 
dolgát Brüsszelben, eljött az ideje, hogy haza készüljenek. Az asszony 
pakkolni kezdi a koffert. Ekkor belép Rumburger. 

— Ah, te vagy, azt gondoltam, a házaló ! — mond az asszony. 
— Miféle házaló ? 
— Az, aki igazi brüsszeli csipkével kínált itt az imént — oh Istenem, 

mi gyönyörűek voltak! De fájdalom, nem egyezhettünk meg. — Még 
sem kellett volna eleresztenem — most esz a méreg. Bécsben kettős áron 
kell fizetnünk az efféle csipkét. 

— Örülj neki, hogy nem vetted meg — monda Rumburger — mert 
ha hozzá veszed a nagy vámot, a mit a határnál kellett volna e csipkeért 
fizetned, aligha nyertél volna vele valamit. 

— Mi közöm nekem a vámhoz! Ugy csempésztem volna be a 
határon. 

— De hát nem tudod, hogy a vámhivataloknál szigorúan megvizs
gálják az embert ? 

— Tudom biz én,— de hát olly ostobának tartasz te engem? Talán 
én a csipkét szépen a kofferbe zártam volna, hogy a vámőr tüstént rá
akadjon ? Majd bizony! A derekamra kötöttem volna : 

— Mindegy, a felügyelő személyzet ott is megtalálja. 
— Eredj,ne tréfálj! Csaknem fognak egy nőnél vizsgálatot tartani? 



— De bizony fognak, édesem! ugy levetkeztetik, mint annak a 
rendje; nem ugyan a financzőrök, hanem külön e czélra rendelt asszony
személyek. A csipkét szépen megtalálják, s azután fizethetsz, mintaköles. 

— Nem hiszem! 
— Fogadsz velem, hogy ugy van, a mint mondom ? 
— Eh, hagyj békét. Nem is tudom, minek ez a perlekedés, mikor 

ugy sem vettem csipkét. 
Itt vége lett a párbeszédnek. Rumburger uramnak ismét el kellé 

távoznia s ez alatt újra előjött a házaló a csipkékkel. Rumburgerné asz-
szonyom újra nézi, újra gyönyörködik bennöks ezúttal nem bírván többé 
ellenállni vágyának, megköti az alkut, 200 pfton megvesz egy csomó 
finom csipkét. 

A házaló elmegy, az asszony óvatosan magára zárja az ajtót, levet
kezik s a csipkéket derekára kötözi. 

Néhány óra múlva már útban vau férjével Bécs felé, s egy pár nap 
múlva a határ melletti vámházhoz érnek. A kereskedőné alig képes eltit
kolni nyugtalanságát, félénkség kinozza, a vér arczába tolul. 

— Aha — mond mosolyogva férje — ugy-e hogy a vizsgálattól 
félsz. Bizonyosan nem fog elmaradni, s még most fogod nekem igazán 
megköszönni, hogy azt a csipkejószágot meg nem vetted. 

Épen a vámházhoz értek. Ei kellett ugyan szállaniok a kocsiból, 
azonban a vámfelügyelő igen szelid, felületes vizsgálattal érte be. Nem 
talált semmit s már távozni akart. Rumburger azonban restelte ezt a 
dolgot, mert félt, hogy majd most ugy áll neje előtt, mint a ki nem ért a 
dologhoz s még csúfot űzhet belőle, hogy csak a szája jár. Egy gondolat 
jut eszébe Rumburgernek, gondolja, megtréfálja kissé feleségét, csak, 
hogy neki legyen igaza. Oda lép tehát a vámfelügyelőhöz s fülébe súgja : 
„Uram, annak az asszonynak tiltott portékája van; ha szigorú vizsgála
tot tartat ön, rá fog akadni." 

Ez a feladás nem maradt következmény nélkül. Rumburgernét szé
pen megkérték, hogy lépjen a mellékszobába, itt erre rendelt asszonyok 
levetkeztették s megtalálták nála az elrejtett brüsszeli csipkéket. 

Képzelhetni most az udvariatlan férj bámulását, a kinek sejtelme 
sem volt arról, hogy a dolognak illy szomorú kimenetele lesz! Hiszen 
neki neje maga monda még Brüsszelben, hogy nem vett a csipkékből a 
most ezen hallatlan meglepetés! Fizetnie kellett, fizetni, még pedig saját 
erszényéből. Hogy boldogtalansága tetőpontját érje, a vámfelügyelő azt 
az ügyetlenséget követte el, hogy neje jelenlétében köszönte meg Rum
burgernek a szíves feladást! —Hogy azután mi történt, mikor a házaspár 
ismét magára maradt a kocsiban, azt jobb lesz, nem feszegetni. A rosz 
vüág azt hireszteli, hogy Rumburger egészen összekarmolt képpel érke
zett meg Bécsben. 

Nemzeti színészet. 
Pest, kedden, márczius 13-án 1855, délután 4 órákor Engeí Jakab 

ur Óriáe képtárának (Monstre-Cyclorama) első előadása ; a mostani há
ború legérdekesb színhelyeit és eseményeit öszvesen 28 átvonuló képben 
ábrázolva. A képeket festette Marschal Károly britt királyi udvari szín-
festő. A zenét szerzetté Hauptner karmester. 

A képtár müsorozata : 1. A franczia és angol egyesült keleti flotta. 
2. Alaml szigetek, 3. Bomarsund ostroma. 4. Bomarsund erőd kerektor
nyának belseje. 5. Ezen kerektorony külseje, Bomarsund bevétele után. 
6. Abo, finlandi város. 7. Reval, Esztland fővárosa. 8. Helsingfort és 
Sweaborg. 9. Kronstadt. 10. Sz. Pétervára a Néva mellett. 11. Színope. 
12. Szinopenál a török flotta szétrombolása. 13. Kalafát, Oláhországban. 
14. Gyurgyevo, dunai kikötő. 15. Szilisztria városa és fellegvára. IC 
Szulina-torkolat. 17. (iallipoli. 18. Egy angol hordhajó. 19. Konstanti
nápoly. 20. Gőzhajó holdvilágnál, a Dardanellákon átkelve. 21. Odessza. 
22. Odessza bombáztatása. 23. Anapa, a Feketetenger egyik vára. 24. 
Trebizond, Kisázsiában. 25. Várna az erődmüvekkel. 26. Az egyesült flot
ták bemenetele a Feketetengerre. 27. Az almai csata. 28. Szebasztopol. 

Ezen orias képtárt, melly a nevezett helyeket és eseményeket a 
szinpad egész nagyságát elfoglaló és élethű képekben ábrázolja, mübe-
csénél fogva is a t. közönség figyelmébe ajánljuk. 

Az előadások száma szerződési viszonyoknál fogva csupán halra 
van határozva. 

T á r o g a t ó . 
x* A budapesti egyházakban e hét folytán hála-!9tenitUzteletek 

tartattak azon örvendetes esemény következtében, hogy ő csász. kir. Fel
ségének Ausztria császárnéjának szülése szerencsésen ment végbe, melly 
istenitiszteletekben a testvér városok hatóságai, testületei s mindenféle 
sorau, rangú 09 felekezetű lakosai buzgó részt vettek. 

x* Szegszárdon ugyan-c szerencsés esemény örökemlékére a Fe-
rencz-kórházban egy tökéletesen felszerelt betegágy alapitatott azon 
sorsjátékkal összekötött tánczvigalmak jövedelméből, mellyeket jan. 31-én 
és febr. 14-én Nagy Lajos tolna-megyei főnök s neje Vizer Konstantia 
6 nsgaik rendeztek. A szent czélu jövedelem gyarapitásához Bézsán bá
rónő 100, Zichy Jánosné 15, Dőry Frigyes 25, Huber jószágigazgató 10, 
Geiss tolnai postamester 25, végre a rendezők 10 pfttal járultak. 

x* A pesti izraelita község 500 pftot osztott ki valláskülönbség 
nélkül a szegények között a felséges császárné szerencsés szülése fölötti 
örömében, 1000 pf. pedig alapitványozott.meUynek rendeltetését Ó cs. kir. 
Fenségének Magyarország kormányzójának magas meghatározása alá 
bocsátá. 

x* A gyulai károsultak jacára, hallomás szerint egy nagyszerű hang
versenyhez történnek előkészületek Pesten. Bárcsak ne készülődnének 
sokáig, hogy minél előbb megmutathassa Pest, mennyire fris emlékezeté
ben van az a csapás, melly őt érte 1838-ban, milly jól esett neki a rögtön 
segély és milly hálásan ragadja meg az alkalmat, hogy visszapótolhassa 
hasonló bajban levő felebarátain azokat a milliókat, meűyek az ő felae-
gélésére az ország minden zugából összefolytak. 

x* A pesti takarékpénztár f. é. marcz. 22. d. u. 3 órakor közgyűlést 
fog tartani, melly a mult 1854 évi számadásokat megvizsgálja, a uj vá
lasztmányi tagokat választand. 

x* Szegei'!' az ágost. prot. község, melly 96 családból áll, s a hold-
in.-vásárhelyi anyaközség fiók-egyháza, a városi tanácstól 14,000 • ölnyi 
földet nyert, hogy templomot, paplakot és oskolát építhessen. Ugyanez 
egyház javára mult febr. hóban táncz vigalom tartatott, s a szegedi kö
zönség olly számmal vön részt e mulatságban, melly csalhatlan tanújele 
e derék város tiszta felebaráti szellemének, s egyszersmind nyilvános 
helyeslése a derék tanács eljárásának. 

x* Pozsony vidékén történt, hogy egy gr. Zichy- féle tiszt kocsiját 
az országúton akiáradó viz felforditá, s annyira ellepte, hogy csak úszás
ban lelhetett menekülést,a mihez hozzá is látott, de eszébe jutván kocsisa, 
visszauszott s ezt is szerencsésen kivitte magával. Súlyos betegség követ
kezett ugyan ez életkoczkáztató vállalatra, hanem jó az Isten, s bizo
nyára felgyógyitja azt a derék gazdát, a minőhöz hasonlót kívánunk 
minden igaz cselédnek. Már az illyen embert hiven is, örömmel is szol
gálhatja, ki szolgálattal kénytelen megevő falatját keresni. 

x 4 A Dunavizállás még folyvást magas, dé nem növekszik, jégtáb
lákat már csak ugy lézengve látni a zavaros folyam sebes hullámain úsz
kálni; a dunapart pedig minden órában élénkül, folyvást csatlakozván 
melléje hosszú téli álmukból ébredező hajók; már a gőzösök is kezdik 
elfoglalni állomásaikat, f. hó 7-én már többet lehete látni, mind a felső, 
mind az alsó dunapart mellett. Egészen szokatlan látvány, ezen gyors 
utazó házakat nézni a lánczhidról, midőn szép csendesen ereszkednek 
óbudai szállásukról a pesti part felé, mintha csak próbálgatnák kerekeiket 
vájjon tudják-e még a régit. Reméljük, hogy pár nap múlva, ha kiásitoz-
ták magukat, majd a vidéki kikötőkbe gyorsabban fognak beköszönteni. 

x* A Józsefnapi vásár már elkezdődött, a sátrak még folyvást régi 
helyeiken vannak szétszórva az Ország- és váczi-ut hosszában, s egyéb 
szokott tereken, és nem az uj vásártéren mikép a mult év vége felé táro
gattuk. Hogy nem igy van, nem a mi hibánk, hanem a kérdésben levő uj 
téré, miért nem készült el, ha meg volt igérve. No de nem is hirdetünk 
róla ezután semmit addig, mig nem látjuk szemeinkkel, hogy az ige be 
van teljesedve. 

x* Alföldi csodaszulött. A napokban hozzánk tévedt egy Kecske
méten nyomott csodabogár, melylyel a Slezák lovardájához tartozó czé-
dula hordó, elcsapatott állapotában búcsúzik a közönségtől, s egyúttal 
hirt, nevet szerez magának egy pár hétre, szorul szóra igy hangzik : 

Bucsú-szó. 
A Cirque tV Afrique Uti költség hát 
Czetula hordó Instálom egygyet, 
Nem vágyom én már; „ A mit is aztán 
Mert nekem allonz Megköszöni majd 
Más fele lesz mars! , Czelula osztó. 

— Selmeczröl irják egy helybeli hírlapnak : Elt városunkban egy 
70—80 éves öreg ember, ki soká hírneves kereskedő és polgár volt. Nem 
egy közhasznú terv kivitelén fáradozott, különösen a szegény sorsú elha
gyatott árva gyermekek neveltetését s iskoláztatását léptette életbe tár
sas vállalatok utján. S most ezen jó lelkű öreg, a mostoha sors csapásai 
által olly elhagyatott állapotra jutott, hogy (ámbár felesége, nős fia 8 
férjhez ment két leánya szintén itt érnek) a helybeli kórházban volt kény
telen az utolsó időkben hajlékot és szegényes táplálékot keresni, mig 
végre a mult hónap közepe táján az úgynevezett óvári kútba ugorván, 
véget vetett terhére vált életének. 

— Szintén Selmecz vidékén történt, hogy egy hodrusbányai 112 
éves czigányt, ki néhány hónap előtt meghalálozott 107 éves élete párja 
nélkül egyedül járt ide oda kéregetni, garammellékí Sz. Hencdck (táján a 
farkasok ettek meg, csak Ősz fejét hagyván meg nyomul, miről az embe
rek ráismertek. Mondják, hogy némi pénzecskéje is lett volna már meg
takarítva, de az öregség rendszerint félénk s fukar levén, talán kcveselte 
tőkécskéjét s még szaporítani akará koldulással. Bly mathuzsálemi kor 
mellett illy szerencsétlen véget érni, valóban megható esemény. 

— Menő-KövesdrŐl azon örvendetes tudósítást veszszük, hogy a város 
főbírája, Kudlovich Imre ur az eddig egészen elhanyagolt iskolai épületet 
a legjobb karba hozta s kellően felszerelte. Egy tánczvigalmat is rende
zett mult farsangon az iskola javára, melly 45 pftot jövedelmezett. Ad
jon Isten sok illy lelkes főbírót városainknak! 

— Komárommegyéből e sorokat vettük : Ki az Magyarhonban, ki 
előtt Csokonai neve fénynyel nem ragyogna? S ki az, a ki Csokonai 



munkáit olvasván, nem emlékeznék annak Lillájára? — Lilla, — saját 
nevén Vajda Juliánná; hajdan D. Ahnási Lévay Józsefné, 1845. óta pe
dig nt. Végh Mihály komáromi egyházmegyei esperes és hetéuyi helv. 
hitv. lelkész ur neje — f. hó 20-án 83 éves korában élni megszűnt. Tete
mei I>.-Almáson temettettek el. Lilla 11.-Komáromban született; ott 
látta és szerette meg Csokonai; s hogy a szerelem, mellyet a nagy költő
nek Lillához irt ódái lehelnek, mennyire fejlett közöttük, előttem titok. 
Azt azonban az utóbbitól haliam : hogy egy Csokonaitól kapott levelet 
tőle a derék P. vett át, vele a nemzeti muzeumot gazdagítandó. — R.
Komárom Lillára , valamint több élő magyar iró szellemdus nejeire is 
büszke lehet; s ki tudja, a szép nőkben gazdag Komárom és vidéke felé, 
nem vágyik-c most is több költői szív! ? F. B. 

x* {hii-m odere, paedagogum fecere, azaz a kit az Isten gyűlöl, 
tanítóvá kárhoztatja. Illyen feliratú, mind a négy lábára sántikáló és a 
nyelvszabályokat agyba-föbe verő verset kaptunk nemrég. Közlés helyett 
azt súgjuk meg.t. cz. költő urnák, hogy mi azt az elavult diákos példa
beszédet nem tartjuk igaznak, mert nem lehet az, hogy Isten azokra bizza 
a legnemesebb hivatalt, a kiket gyűlöl, ámbár azt is elismerjük, hogy bi
zony nem irigylendő sok nevelő sorsa, de még is helyesebbnek tartjuk 
nemes elszántsággal küzdeni a napról-napra mindinkább enyésző előíté
letekkel. Most sincs már ugy mint volt régen, s még szebb nap süthet 
az égen. 

— Oláh László, Végrendeletek készitésmódja s örökösödési rend és 
jog czimü munkája két hét alatt sajtó alól kikerülend, s az előfizetőknek 
azonnal szétküldetik. 

Felhívás. Miután az ipoly-sa jó-völgyi vasút létesítését eszköz-
lendő társulat alakítása végett f. márcz. hó 17-én a nemzeti múzeum 
teremében tanácskozmány fog tartatni, ennélfogva mindazok, kik e hazai 
vállalatban magokat közelebbről érdekelve hiszik, tisztelettel felhivatnak, 
miszerint a nevezett napon d. e. 10 órára az említett helyiségben fenn-
kitett czélra megjelenni sziveskedjenek. Pest, mart. 1-én 1 8 5 5 . Birányi 
Ákos, id. toll vivő. 

Szerkesztői könyvtár. 
A sokszor hirdetett s óhajtva várt „Vázlatok Magyarhou ncpéle-

téböl" czimü munka, mellynek szerzője báró l'rónay Gábor ur, nemrég 
sajtó alól kikerült, s most már közkézen forog, mindkét u. m. magyar és 
német nyelven. Els5 pillanatra mindjárt a díszmunka kiállítása lepi meg 
az olvasót, ki a magyar elmetermékek illy pompás öltözékéhez nincs hoz
zászokva. Azonban még jobban, és méltán lep meg a diszmű béltartalma, 
melly sokévi tanulmányozás, adatgyűjtés és szellemi fáradozás gyümöl
cse, s melly Magyarország népszokásait, viseletét, a fajok szellemi tehet
ségeit és jellemét, az ország természeti kincseit s adományait stb. adato
kon nyugvó, élénk színekkel rajzolt előadásban tünteti föl a külföldnek 
ugy mint a hazafiaknak, kik közöl nem egy, Japánt vagy Chinát jobban 
ismeri, mint saját hazáját. Részletes taglalata s fejtegetéséhe e jeles mű
nek, mellyben szerző nem egy üdvös reflexiót tesz, nem bocsátkozhatunk; 
elég legyen itt annak tartalmát közölnünk, mellyet is következő föczik-
kek képeznek : a paraszt lakodalmak; az aratás; az alföld szérűi; a pász
torok (juhász, gulyás, bivalcsordás, csikós, kondás); a czigányok; a szü
ret; vadászat; halászat; drótos-tót; olajárus; oláh fuvaros; ludhajoeár; 
fonóka; falusi tanács; magyarhoni népviselet; a puszta; Pest (a pesti 
dinnye vásár, dunaviz-hordogatók, la ezi konyha). Ezen egyes pontokat a 
szöveg lapjai közé illesztett 25 színezett rajz díszíti Barabás, Veber-
éa Steriótól, mind eltalált jeles ábrázolatok, Arnz és társa düsseldorfi 
kőnyomdájában készítve. Hclylyel-közzel korszerű észrevételek fordul
nak elő , igy például az országos gazdászat emeltyűire vonatkozólag, 
eléggé jellemzetesen van említve, mikép „Pesten is létezik több évek óta 
e g y !>g a z (l a sági egylet", mellynek működése az országos iparra nézve 
hajdan buzdító elemül szolgált, deez jelenben pangásnak indulván, fájda
lom már csak teng." Közbevetőleg szólva, nem tudjuk gondolni, hogy ez 
egyletet, melly közbirodalmi és hazai szempontokból egyiránt fontos, va
lódi ügyszeretet s egyedül a közjótól áthatott buzgalom nem volna képes 
óhajtott virágzásra lendíteni. De mi itt, sem a mű recensensei, sem köz
gazdászat! tanácsadók nem vagyunk, s csak egyszerűen azt emiitjük még 
föl, mikép az érdemes szerző ur czélját : „fentartani az utókor számára a 
jelenlegi népéletnek némelly vonásait, és (mondhatjuk kedves és tanulsá
gos) időtöltést szerezni a népek szokásait kedvelőknek, jelen munka által 
teljesen elérte. Kiadó Geibel Ármin ur, ki a munkát tartalmához méltó 
liszszel kiállította, s ezért felsőbb és legfelsőbb helyekről már többrend
beli becses emlékekben részesülni szerencsés vala, azt bizonyára a na
gyobb közönség, sőt a nép számára is hozzáférhető kiadásban fogja majd 
általánossá tenni. A jeles diszkiállitás ára 38 pft. Mint halljuk, a báró ur 
egy mtis nagyobbszerü munkán dolgozik. — o — 

# % E napokban Alsó-Lendváról egy igen becses régiséget kap
tunk a következő sorok kíséretében : 

„ A folyó évi 6-ik számú „Vasárnapi Újságban" „Lövő" eredete s 
múltja közlésénél azon kérdést teszi ön : vájjon a kiásott régiségek meg 
vannak-e vagy elvesztek? Van szerencsém válaszolni, hogy a Mark 
Aurél által emelt sírkő Z.-Lövőn egy rokonomnál van, s még e hó foly
tán birtokom leend; az archaeologiai kőlámpa szintén ott van, ez ís rövid 

Ü 

időn enyim. Mark Aurél és Faustina rézpénzei szinte emiitett rokonoméi 
voltak, mellyeket azonban volt fiumei kormányzó neje Kiss Pálné asz-
szonyság, nála mulatván elkért s elvitt. — Alsó-Lendva és Rédics falu 
közt egy szép hegylánczolat mellett szintén római sírokra akadtunk; ezek 
csak egyszerű halmok, s miután az egész vidéken senki eera tudta, hogy 
ki által és miért emeltettek, egyet szétszórattunk, s ime benne régi római 
eredetű hamvvedreket, edényeket és más temetkezési maradványokat 
találtunk. A többi halom még mind nieg van; összesen mintegy 8 vagy 
több is, bizonyosan nem tudom , de annyi bizonyos, hogy ezek római sí
rok. — Már a megyei mérnök is volt ott künn, megtekintette s fekvésük 
helyrajzát is felvette. — Egy illy hamvveder tartalmát van szerencsévi 
ezennel szerkesztő urnák [elküldeni, s hajónak látja, legyen Bzives nevem
ben a Nemz. Múzeumnak beadni. Majd a hamvvedret és a kőlámpát U 
felküldöm, ha szívesen veszi ön , legalább a szerkesztőségnek ne csak 
könyv- hanem régiségtára is legyen." Egyházosbükki Dervarics Kálmán. 

Fogadja a t. küldő ur szíves köszönetünket. S midőn az igért régi
ség-tárgyak beküldését kérjük s kutatásainak további folytatására felszó
lítjuk, biztosítjuk egyszersmind, hogy a hozzánk érkezendő tárgyaknak a 
Nemzeti Múzeumba szállítását mindenkor édes kötelességünknek isme
rendjük. Bár sikerülne minél több hazánkfiának figyelmét ez irányban 
felébreszteni! 

Szerkesztői nyílt posta. 
C^f Ismételve kijelentjük, hogy a „Vasárnapi*Ujság" és „Politikai újdonságok* 

január és februái havi számúi elfogytak, eltévedt egyes számokai e szerint nem 
pótolhatunk. 
Ct. L. F.-Dabas : Kiadóhivatalunk, foglalkozásainak halmaza[miaU, egyes pél

dányok kivételes szétküldésébe nem bocsátkozhatik. Az expeditio hetenként kétszer 
történik, a „Politikai újdonságoké" szerdán, a „Vasárnapi Újságé* pénteken délután. 
E rendtől eltérnünk nem lehet. 

D . J. K—t : Hosszabb indokolásra nincs terünk. Ön miivei (az ujabbak is) 
tisztán szépirodalmi lapban helyet foglalhatnának, nálunk kiszoritja egyéb. Ajkivánt 
előfizetéseket szívesen teljesítjük- DFIBH 

Egy valaki N'.-Várad : Megtörtént. 
P. K. V — i : A czikket használni fogjuk. Az óhajtott'arczképpel majd kedves

kedünk, mihelyt lehet. 
P. Zs. I) - n : Köszönjük szives buzgalmát. Világosan kimondtuk hirdetésünk

ben, hogy a ki a Vasárnapi Újságra előfizet, a Politikai Újdonságokig, is megkapja. 
A közlött czikk olly fontos tárgygyal foglalkozik, mellyről már köteteket irtait a 
nélkül, hogy mai napig el lenne döntve a kérdés. Ön csak tűhegy gyei érinti. 

Felelős szerkesztő: Pákh Albert. 

Előfizetési jelentés. 
Miután a 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságokra 
még folyvást történnek megrendelések, holott azokból a 
január és február havi számok elfogyván, teljes számú pél
dányokkal többé nem szolgálhatunk : a még előfizetni aka
rók kivánatainak megfelelni az által igyekezünk, hogy 

n é g y h ó n a p r a , 

azaz f. é. mártius 1-tol jnnlus utoljáig uj rendes elő
fizetést nyitunk és pedig következő feltételek alatt : 

„Vasárnapi Újság" 4 hónapra azaz (mártius—jo-
niusi folyamra) postán küldve 1 ft. 20 kr. 

„Politikai Újdonságok** 4 hónapraazaz mártius— 
júniusi folyamra) postán küldve 1 ft. 

Mind a két újságra 4 hónapra 2 ft. 20 kr. helyett 

c s a k 2 f t p . p . 

A pénzes levelek bérmentesítve küldendők. 
Pest, február hó 1856. 

A „V&SÁRDAPI Újság" és „Politikai újdonságok" 
kiadó-hivatala. 

egyetem-uteza 4-ik szám alatt. 
tii.i-i, 




