
A .. Vasárnapi Uj ság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú iven jelenik meg. 
Klól izctésl dij január-júniusig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai uton a,.Politikai újdonságokkal" együtt csupán csak 3 ft.pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyetemuteza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

A pestbndai alagút. 
Igaz ugyan, hogy a testvér-főváros lakói élvezik leginkább az 

alagút kellemét s kényelmét : de ugy hiszszük minden magyar 
embernek kedves dolgot cselekszünk, ha azzal megismertetjük, miu
tán ez hazánk tulajdona s dísze,' épen ugy mint a páratlan nagy-
8zerüségü lánczhid. — Hogy vidéki 
olvasónk is tökéletes fogalmat 
nyerjen ezen csuda műről, egy kis 
helyismertetést bocsátandók előre. 
A budai várhegy gerincze a pesti 
oldalra menetelesen lejtösödik, an
nyira hogy csak egy sorház fér el 
alatta a Dunaparton; túlról völgy 
veszi körül , mellyben Budának 
egy része fekszik. A ki a testvér
várost összekötő pontból, jelesül a 
lánczhidról kiindulva Budának em
iitett völgyi részébe, s a völgyön 
tuli hegyekre akara jutni, legalább 
is félórai kellemetlen kerülő útra 
kellé magát elszánnia. 

Ezen érezhető kellemetlen
ségre gondolt a nemes gr. Széche
nyi István, azon feledhetlen hazafi, 
ki annyi nemes műnek vala hazánk
ban kezdője, indítványozója s te
remtője; midőn az alagút eszméjét 
legelső megpendítette, s szavára 
már 1845-ben társulat alakult az 
eszme megtestesitésére. A legkö
zelebb lefolyt események meggá
tolták a terv megkezdését, s talán 
örökre el is alszik, ha közhasznú 
vállalatairól ismeretes hazánkfia 
Ürményi József ur az eszmét 
1852-ben újra fel nem eleveníti, 
s oda nem érleli, hogy egy rész
vénytársulat alakult, melly legfel
sőbb helybenhagyás után 1850. 
aug. 24. legelső közgyűlését meg 
is tartotta. A közgyűlés tagjaiból 
24 személyből álló választmány bí
zatott meg a neme* alapító elnöklete alatt a munkálatok vezetésé
vel; építése pedig azon férfiura, ki tervét készítette, a világhíres 
Clark Ádámra bízatott, ki a lánczhid hasonnevű teremtője halála 
után ezen dicső, bámulatos müvét tökélyre vitte. Megemlítendő, 
hogy ő Felsége 800 mázsa lőport ajándékozott a hegy szétszóratá-
tóra, miért is a cs. kir. katonaságnak szabad átjárás határoztatott. 

Clark Ádám, a budap sti lánczhid s a buda- várhegyi alagút'építőmestere 

Ha látta valaki azon roppant sziklatömegeket, azt gondolta 
talán év tized kell azok téglávali kibélleléscre, s ime a roppant mü 
mar kész, a testvér-város lakosai élvezhetik annak jótékonyságát. 
Csak az képes felfogni ezen mü nagyszerűségét, ki az első szikla 
szétvettetése óta az utolsó tégla beleillesztéseig figyelemmel kisér
hette annak készítését. 

A lánczhidon áthaladva alig 
néhány lépésnyire a hegy tövében 
ott tátong az alagút féltojás alakú 
öble. Az öböl szájához lépve egy 
hosszú lámpasorzat tűnik fel, melly 
a kijárásnál csak szikraként csil
l o g , mig az egész fénytengert 
áraszt a roppant boltozat alatt. 
Midőn az öböl szájából elindulva 
Buda felé haladunk, lassanként 
eltűnnek Pest házsorai, s a nyílás
nál felbukkanó emberek csak tör
péknek látszanak, s egyszer csak 
Budán a Horváth-kertben találjuk 
magunkat 

Igy vándorol az ember a 
hegy, várfalak, királyi palota, var-
épületek alatt, s öt perez lefolyása 
múlva Buda völgyi részén van, 
mire ez előtt j ó időben is fél óra 
kívántatott. 

Az alagút hossza 180 , széles
sége 5 ö l , a lánczhid hossza 200 
öl, képzeljen magának most min
denki 180 öles föld alatti utat. 
Legnagyobb magassága 5 öl, 3 láb, 
7 hüvelyk; közepén 4 öl 1 láb, 2 
hüvelyk. 

Kettős kocsi- és gyalogút van 
benne. Gyalog átmenő díja 1, lóé 
3 kr. Megnyitása 65 első napján 
5698 ft. 44 kr. hozott be, tohát 
egy napra 87 f tot 

A középponttól tíz ölnyire 
e g y öbö l nyúlik föl, melly a vár 
föpiaczára vezet föl, mellynek ma
gassága 28 öl. 

Ha J az alagút s kikötő elkészül a hídfő két oldalán, méltósá
gos tekintetet nyerend a testvérváros közép vonala. — A gyönyörű 
házsor, szabad tér, kikötő, a nyüsgö életű, gőzösök, vontató hajók, 
csónakokkal hemzsegő országos folyam, a lánczhid, alagút olly 
tünemények, minőket a birodalom egy fővárosa semgképes fel
mutatni. . B. 



Szűcs Pál gazda. 
(Génre.) 

„Szép jó estét lelki atyám." 
Es fogadj Isten-évei kész 
VisBZonozni Szűcs Pál gazdát 
A munkás, a szelid lelkész. 

„ K i tudná a mi sorunkat 
Ollyan Isten-igazába' 
Miként lelki atyám — mond Pál 
Alázatos képet vágva — 

Egy jó szóért fordultam be 
Hogy a szót ne szaporítsam, 
Es tiszteletes uramat 
Itt sokáig ne busitsnm." 

„Oh örömest Pali szomszéd 
— Mond a lelkész — kelmed baját, 
Ha ugy mint én, de különben 
Talán senki se látja át. 

A nyomornak mázsás terhe 
Nem akar hullni válláról, 
A szegénység könyököl ki 
Két lantornás ablakából; 

De engedjen meg Pál szomszéd, 
S fogadja el jó tanácsom', 
Ennyi bajnak, ennyi rosznak 
Fő okát én kedbe' látom ; 

Gazdasága nincsen rendén, 
Földét lepi parlag gyomja 
Estéit a korcsmán tölti, 
S naphosszant az álom nyomja. 

Bizon bizon nem viseli 
Magát aként a mint illik. 
Ugyan mondja meg csak, hogy a 
Templomajtó merre nyilik? 

Ha mezgésen *) hnza megyén 
Felesége bús napot lát, 
A semmiből mért nem főzött 
Jó ebédet, jó vacsorát. 

Ekéjénél felesége 
Be sokkal többször kap pántot, 
S jajjához éhes gyermeki 
Fújnak szomorú discantot. 

Mig meg nem tér. és azt hiszi 
Szomszéd, hogy élnie igy jó, 
Szegénysége mind kisért, 
Mint egy sarkát maró kígyó. 

Legyen csak józan életű 
Isten-félő szelid, munkás, 
Oyarapodni, lépesedni, 
Es boldogulni fog mint más." 

„Pontos szavak—monda Szűcs Pál — 
De most nem azért jöttem én, 
A papbérből lelki atyám 
Mit enged csak el az idén?" 

„örömest segitek szomszéd, 
Hogy ha javulását látom, 
Ugy harmincz pengő krajczárral 
A papbért alább bocsátom." 

— Mond a lelkész — és Pál gazda 
Igen szépen meg köszönte. 
Es haza megy gyors léptekkel, 
Azaz a csapszékbe szinte. 

„Ide Áron, ki lelked van, 
Az italod közepéből. 
Mert különben a falad ki-
Aztán hat záp fogad bédöl 

Torony-magas kedvem vagyon, 
A lelki kakasnál voltam, 
S a papbérből harmincz krajezárt 
Igen szépen meg spóroltam; 

Hiszen ez tiszta nyereség, 
— Mond — hadd iszom meg előre." 
Még a róka sehol sincsen 
S be van iva már a bőre. 

S ugy lesz holnap mint tegnap volt, 
EsÁronhoz addig jura, 
A mig minden kis vagyonát 
Fel-felhordá garadjára. 

Egy párral kevesebb fújja 
Már a szomorú discantot 
Mert kettőt gyermeki közöl 
Az éhség a sirba rántott. 

Szegény neje se húzza már 
Sokáig az élet terhét. 
Elcsigázva sirba viszi 
Ma holnap kinos keresztjét. 

Zálogban van Pál gazdának 
Feje felett háza is már, 
Mit bánja ? ő rá a megye 
Bolthajtásos szállása vár. 

Honj Farkas. 

AIlo csizmadia-uiiiasztal. 
Tekintetes szerkesztő ur! — A tekintetes ur soraim következ

tében szives vala a „Vasárnapi ujság" 12-ik számának „Szerkesztői 
mondanivalók-' rovatában engem felhívni arra, hogy nz általam fel
talált czipész-(Schustcr) gépet rajzoltatnám le és a tekintetes urnák 
ezen rajzot küldenem meg. 

Ezen becses és engem egyszerű szegény mesterembert igen 
megtisztelő felhívásnak annyival inkább készséggel a következőkben 
megfelelni kívánok ; mivel a tekintetes ur becses felhívása által fel
bátorítva, gépemet, az eddig itten városunkban is ismeretlent, több 
értelmes uraknak és orvosoknak bemutattam,kik mindnyájan talál
mányom iránt igen nagy meglepetésüket nyilvániták, különösen 
pedig az orvos urak ezt a csizmadia- és vargamesteremberekre nézve 
nagyon hasznosnak s az egészség fentartására nagyon üdvösnek 
találták; sőt némellyek az érdemes urak közül arra is felbátorítot
tak engem, hogy ezen gépemnek modellját a magas cs. kir. keres
kedelmi és iparminiszteriumhoz küldenem fel. — Én illy bátorítá
sok után gépemet sajátkeziileg faragva 8 hüvelyknyi nagyságban 
elkészítettem, mellyet az érintett magas helyre elküldeni kívánok; 
ezen kis modellről rajzolá le az engem bátorító j ó urak egyike gépe
met, mint itten következik * * ) . 

• ) Tijsio = ittas. 
* * ) Nagyra becsüljük tisztelt kézműves hazánkfiának azon szives készségét,melylyel 

« találmányát velünk közölni sietett Ha felveazszük, hány ezer meg ezer ember nyomoro
dik el egészségrontó görnyedés miau azon igen becsülendő kézműves osztályból, melly
nek munkáját ur és szegény egyaránt használja, ez őket felmentő találmányt szívesen kell 

Hogy gépem szerkezeié, — mellyet én örömmel bocsátok a 
világ elébe, — könnyebben felfogható lehessen; szükségesnek talál
tam annak egyes részeit elébb lerajzolni, s azután közleményemnek 
végén azt egészben előadni. 

Itten Á alatt látható az ülőpad, mellynek magassága a szokott 
ülöszékek magasságával egyenlő, s igy jóval magasabb az eddigi 
gyakorlatban létező kerek schuszterszéknél : minek az az előnye 
van, hogy a lábak az alacsony ülés miatt nem kuporodnak annyira, 

mint az eddigi kerek 
székeknél, s igy az 
ülés sokkal kényel
mesebb s az inakat 
nem összezsugorító. 
Az A alatti ülőpad
nak a nyilasába hely-
heztetik a B és C 
alatti géprész, a b 
nyílásba pedig a D 
alatti rész. A c alatti 
lábfőhöz <l sróf van 

alkalmazva, melly kapcsolatban tartja azt tiz ülőpaddal, ugy azon
ban, hogy az szabadon járjon , s igy bármelly egyenetlen szoba fol-
dezetén is az ülőpad mindig tökéletes vizirányusságban létezik A z 
e ékecske a B és C géprészeket az ülőpadhoz erősíti. 

A B alatti géprész közönségesen klernának ne
veztetik, mellyen a csizma szárának minden mun
kája elvégezhető, ugy mindennemű tűzések, toldá
sok stb. Ennek azon előnye van, hogy vonalt adván 
a varráshoz, tűzéshez, igy az egy hónapos inas 
is, kinek a mesterséghez hajlama van, a legszaba-
tosabban varrhat. E B alatti rész az ülőpad a nyi
lasába tétetik az f csapnál fogva, és az e ékkel a 
padhoz erősíttetik. 

A C alatt látható rész a csizmafejének össze
állítására használtatik, mellynek g, h és í alatti 

oszlopaira alkalmaztatik a csizmafö a kaptárai foglalás után, — a 
lefoglalt csizmafö a k alatti sróf s srófháznál fogva az ezekhez 
kapcsolt csatos szíjjal annyira szorittatik, mig a fogantyus oszlop 

tetején mozdulatlan állást vészen. 
— Az / alatti sróf segítségével 
az í oszlop kiebb vagy belebb 
mozdítható a készítendő mü nagy
ságához képest : ugyszinte a g 
oszlop m pontjával átellenben 
szinte sróf van, melly a g oszlopot 
felnyithatóva teszi a mü minősé
géhez képest. A k oszlop, mint 
közép gyámol, a müdarabot le-
jebb vagy felébb emeli ahhoz ké
pest, a mint az n szerint több, 
vagy kevesebb börkarikácskák té
tetnek alá. — A 0 alatti rész az f 

csapnál f o g v a j u z niópad a nyilasába tétetik és az é ékecskével leszo-
rittatik. A g, Aést oszlopok végei megbőrözve s szőrrel kitömve van
nak, hogy a mü alatt lévő anyagot szorítás közben meg ne sértsék. 

— _ ^ A D alatti rész az o alatti csapnál fogva az üb» 
* pad b nyilasába alkalmaztatik, s annak a tetején a 

talp- és sarkbürök kiveretnek, mellyek eddigelé a 
m térden egy bambadarabon verettek ki, s ez a testnek 
' igen kellemetlen rángatást okozott. A p egy lapos 

homorú vas, mellynek füle a q vasékkel megerö-
sitetik. 

Az E alatti rész a téli bagaria-csizmák szárá-
n , r-i~pgsjjs|sjE»ii.L_ =-^Kvii:ik varrá-

E S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s j j ^ ^ ^ ^ M I ^ M * u n i hasz 
£^^£^=-===^7—- ~.^^^**WWW\\\WWWmW náltatik. 

melly a C géprészbe a kaptafa helyett alkalmaztatik, 
s a k alatti strófháznál fogva a csatos szíjjal leszo-
rittatik. 

A rajz kétségtelenül kimutatja, hogy ezen gépnél a lábbelik 

üdTözölnlink; külföldön hasonló állva dolgozó rsixmadia-uztal feltalálásával nagy zajt 
ütöttek nem rég, csakhogy az «ok költségbe kerül, nem szegény embernek való, mig ez 
egyszerű olesón és akárki által kiállítható. S z e r k . 



varrása igen kényelmes, a szegezésnél pedig még nagyobb czélszerüsé-
get fejt ki, mivel a dolgozandó mítvet a B ésG'géprész a mell közepéig 
tartja magasban, igy a test csak nem függőleges állásban tartatik : 
a mig ellenben a kerekszékeni varrásnál a fejnek csaknem a térdig 
le kell hajlani, s a testnek j ó nagy része, a mell, gyomor, tüdő és 
más Liolrészekre egész napokon keresztül nehezedik, a vér a fejre 
tolul, melly körülményből számtalan testi bajok s idő előtti elhalá
lozások eredtek. 

E gép felfedezésére inségteljes állapotom vezetett. Kora ifjúsá
gomban, még a vándorlási éveket sem töltve b e , katonának állot
tam, s a 37-ik es. k. sorezred gránátos osztálvánál az egész szolga-
lati időt, káplárságig emelkedve, eltöltöttem, hol semmi testi bajok
kal nem ostromoltattam. Onnan haza jővén, eredetileg csizmadia-
mesterségemet czipészrnesterségre fordítottam , s ezt szorgalmasan 
gyakorolván néhány év ig . a sok görnyedt ülés miatt mellfájás és 
májdugulás betegségbe estem. Több orvossal közlém mindinkább 
sulyosodő betegségemet, s ezen j ó urak egyhangúlag a görnyedt 
sok ülést mondották betegségem okozóául s óvakodni intettek a sok 
üléstől. Betegségem okát magam igen jó l tudtam, de az okot el nem 
hárithutám, mert családomat két kezem munkájával kellett táplál
nom. Igy betegeskedésem mindinkább sulyosodott, mig egészen 
munkaképtelen lettem. — Betegségem ágyba szegezett, s családom
mal egyetemben az inség szélső fokához közeledtem. Betegágyam
ban imáim és keserves fejtöréseim közepette jöttem e gépem eszmé
jére , s félbetegen készítettem el azt. Felgyógyulásom után e gépen 
kezdtem dolgozni és dolgozom rajta 1855. július elejétől a nélkül, 
hogy előbbi betegségemnek legkisebb nyoma is mutatkoznék rajtam. 
- - Én e gépet életem megmentőjének tekintem, azért belőle titkot 
és egyedáruságot nem csinálok, hanem hálát adok a gondviselés
nek, melly engem ason gép eszméjére vezetett, mellynélfogva több 
ezrei iparos társaimnak súlyos betegség s kora haláltól ínegmen-
tethetnek. 

Böbeszédüségemért bocsánatot esdekelve, vagyok tekintetes 
szerkesztő urnák 

Sugy-Szalonlún, april 7. 185b'. alázatos szolgája 
Szathmári Lörinczi István, 

szalontai czipész. 

Utóirat : Egy illy gépecske körülbelül 10 pítért előállítható. 

Kalotaszeg vidéke, és magyar népe. 
Erdély bérezés honunk, régebben Kolosmegye felső kerülete 

fölvidékét az úgynevezett Kalotaszeg mintegy 80 falva foglalja 
el : általában kitűnő festői kellemekkei nem bír, de itt-ott regényes 
tájok nélkül sem szűkölködik, valamint néhol történeti tekintetben 
is érdekes. 

Délnyugotról havasos hegyláncz környezi; azokból erednek a 
Itítt-Szamos és Fekete- rügy Sebes-Körös folyók, amaz Déesnél 
Belsö-Szolnokmegyében a beszterczei Nagy - Szamossal egyesülve, 
Szathmárnak tart, ez több havast patakokat, azok között a Kalota 
patakát is, mitől Kalotaszeg nevét vette,inagába vévén, szikla ágyon 
rohan N.-Várad felé tutajokatragadva magával. 

Nyugot felöl, a Yleyyásza havas hegy tetöjén vonul el a Ko
los- és Biharmegyéket elválasztó határ; éven át, hosszasan hóval bo
rítva; ritkán veti le ködparókáját, kopasz bérczén az izlandiféle 
szúrós moh dúsan terem, oldalán bors-fenyőbokrok, s az ismeretes 
gyógyerejü bogyót termo gyalogfenyök örökösen sötéten zöldéinek, 
lejebb sudár fenyves erdők adnak deszkaanyagot a völgyi patakok 
fürészmalmai nak. 

A Vlegyásza mellett, mint kisebb testvér, már merőben nö-
venylepte borzas tejét emeli a Yurcurászu. homlokán holttetem 
alakú szirtek csucsorodnak; déli oldalában vagyona Yoncsásza bar
lang, bel ürege 60—70 • ö l , magassága 4 ö l , oldalában és 
merőben függőleges boltozatában sok, többnyire a kétlakiakhoz 
tartozó, még meglehetős épségü osontvázdarabok függenek : a bar
lang közepében tiszta forrás buzog. — Ezen barlang még a termé
szet néma keblében nélkülözve rejlik, holott egy szakértő termé
szetbúvárnak dús éldeletet adhatna. 

Sagy-Almás és Sebesvár helységek határain két várrom is 
uiutatkozik : az utóbbit oláh nyelven Bologának nevezik; miről a 
köznép azt regéli, hogy egy Balog nevü zsarnok birtokosa építette 
volt. 

Lakosi Kalotaszegnek vegyesen magyarok, oláhok; utóbbiak 
kivált a havasiak mokány név alatt {ismeretesek, kik a ctviusatio 

terén nagyon hátul állnak, s kevésbé szorgalmasak : ezúttal esak a 
magyarajku nép ösmertetése levén czélom, az oláhajku lakosok 
leirásávul más alkalommal szolgálok. 

A magyarok, kik inkább a rónák és völgyek lakosi, tisztán 17, 
vegyesen az oláhokkal 23, öszvesen mintegy 40 helységben laknak: 
a polgáriosodás terén tovább haladtak, s naponta mind saját szor
galmuk, mind némelly közremunkáló lelkes honfiak segélyével 
előbbre haladnak. 

Foglalkozásuk földmirelés, marhatenyésztés, faanyugokkali ke
reskedés. Találkoznuk természeti hajlamok által képzett (natura
lista) j ó kézművesek is. 

A népesebb helységekben népiskolák kedvező sikerrel alapít-
vák, mikben mindkét nemű növendékek olvasni, irni, számtanra, 
vallás elveire oktattatnak, mikből a más vallású vagy ajkú növen
dékek sem rekesztetnek ki. 

A magyar lakosok középszerűnél magasabb termetűek. — A 
férfiak, született erejöket, gyakorlatilag fölhasználják a gazdászat és 
műipar terén. A nők mint egy borda szövetei ugyanazon testal
katúak, szabályos szép arezukat egybehangzó, tiszta ruházatuk na
gyon emeli. 

A férfiak öltözete : a nők által háznál szőtt gyapjuposztóből 
készített ujjas, mellyet ezondrának vagy daróeznak neveznek, 
ugyanazon szövetből nadrág, nyárban vászonból, báránybőr mel
lény, az ifjaké vörös irhával kiczifrázva, széles karimájú kalap, 
hosszúszárú borjubőr csizma, a szegényebbeknél bocskor, melly 
egy darab kikészitett, némellykor készitetlen talpbőrböl, és lábra 
tekert vászondarabokból áll. 

A nőké : sötét kék szinü ránezos rokolya, minek alsó széle az 
életidőhöz képest, vörös, zöld, kék vagy sárga, 3—4 ujnyi széles 
posztóhasábokkal vagyon beszegve; rendesen báránybőr mellény : 
ingok saját kezök által szőtt kender, len tömött fodros vászon, saját
ságosan készítve, vállukon alul vörös, vagy kék pamutfonallal mes-
terileg hímezve. Az asszonyok hajókat az ösmeretes kontyba szedik, 
vékony recze fejkötöbe szorítják. Ünnepnapokon fehér, máskor sötét 
kék keszkenővel fedik. 

A leányok : téli időben zöld vagy sötétkék posztó, fekete bá
ránybőrrel prérazett, sárga vagy vörös selyem csipkével hímzett 
mellényt viselnek; nyárban vörös szövetből, fekete zsinórral befűzött 
mellény födi karcsú derekokat, s fehér gyolcs rokolyát hordanak. 
Vasárnapokon, vagy más ünnepélyek alkalmával, a templomba pedig 
mindenkor fejőkön gyöngyökkel (nem napkeletiekkel) kirakott, s 
hátukon hosszan le függő, különböző szinü selyem szalagokkal fel-
ékitett pártát hordanak; melly mint tiszta erkölcsük díszjele, nagy 
becsben tartatik. Ha valamelly lánytársuk erkölcstelenség gyanúja 
alá kerül, elsőbben csak maguk körében, a párta viseléstől eltiltják, 
s ha mégis pártásan jelenne meg, róla a legnyilvanosabban, templom 
előtt, vagy bár hol a pártát és szalagokat, mint kakukról a pávatol-
lakat. letépik s mindaddig mig magát ki nem tisztítja, társasá
gukban meg nem szenvedik. 

A fiatal nők és leányok kedvesebb halottjukat, pártájukon és 
haj fonadékukban fekete szalagokkal, fekete csizmával gyászolják, 
mert rendesen piros, kordován csizmát viselnek. 

A kalotaszegi magyarajku nép kevés kivétellel ev. reformált 
hitű; vallásához, miben született, üsi szokásukhoz, öltözetükhöz,nem-
zetiségökhöz híven ragaszkodnak. Vendégszeretök, szorgalmatos* >k. 
tiszta erkölcsüek; a bántalmakat nehezen tűrik, azokért nem orozva, 
hanem nyíltan bosszúállók. — Sajátságos, azonban nem a legkelle
mesebb szókiejtéssel (dialectus) beszélnek. — Fájdalom, némi babo
nás balvéleményektől még máig sem menekültek meg, millyenek 
a boszorkányok, kisértetek működései; csinálmányok, kuruslások s 
több e félék. De már ezeknek is hadat izentek a népiskolák, csak 
vezérek lennének. 

A tehetősebbek született gyermekük keresztelője alkalmával kö
zelebbi rokonikat, j ó barátikat költségesen megvendéglik : a növen
dékek keresztszülőjüket mindenkor nagy tiszteletben, valamint 
azok is növendékjöket nagy szívességben tartják. — A keresztelőn 
megjelent vendégek, a koma czimet éa barátságot híven megtart
ják. — Régebben meg volt azon furcsa szokás, hogy ha a kereszt
komák valahogy összeháborodtak, a megbántott fél egy darab for
gácsra pökött , s azt mint a megszűnt komaság jelét a bántó félnek 
küldötte. 

A menyegzőt u legszegényebb is három napig tartó ünnepély 
és lakoma közütt tartja. A z úgynevezett násznagynak, ki az ünne-



pélyt vezeti, éa naszasszonynak, mindenkor a helység legtekintélye
sebb lakosát kérik fel, mit nagy megtiszteltetésnek tartanak, azon 
felhivást pedig el nem fogadni illetlen, sőt vétek. — Többnyire az 
úgynevezett zöld farsangon, azaz húsvét és pünkösd között háza
sodnak, mert azt tartják, hogy az uj menyecskének azonnal dolgot 
kell adni, hogy ideje ne legyen, netalán leánykori kedveséről gondol
kozni ; a menyegzőt megelőző napon, a leányos háznál megülik a 
sirató vagy borstörő estvét, mikor a menyasszony leánybarátnéi-
tól és pártájától is elbúcsúzik: tudnivaló tánczolnak a sirás helyett. 

rostot, meglehetős haszonnal, sahot alakort dúsan: őszi tisztabuzát 
keveset, törökbusát (kukuricza) csak az alattabbi völgyekben: lencse, 
borsó, nagyon j ó l terem; a kalotaszegi borsó, mint szinére, ugy 
nagysága, és könnyü-fövöségére nézve híresztelt. — Passuj is j ó l te
rem : kendert és lent nagyban termesztik. — A havason termesztik 
a tavaszi rostot is, mellynek az alattabb helyekeni honosítása, még ed
dig nem igen sikerült. 

Gyümölcs is termesztetik, de még eddig a fajok nemesítése mel
lőzve vagyon. 

A budai alagút belzó átmetszete hosszában. 

Menyegző utáni napon a leány szülői és rokonai s néhány ven
dég meglátogatja az uj párt, melly ünnepély héréznek, annak 
személyzete bérezéseknek neveztetik, ez is mindenkor nagy lakomá
val megy végben. — Szokásban vagyon sok helyt, hogy rokonai s j ó 
baráti, mindennemű gazdasághoz és gazdasszonysághoz tartozó esz
közökkel ajándékozzák meg a menyegző alkalmával az uj párokat. 

Átemeléseket is a tehetősebbek nagy szertartással viszik végbe, 
nem ritkán két halotti beszédet tartatnak, melly alkalommal min
den közeli távoli rokonuktól , barátjuktól, sőt még a harangozótól 
és sírásoktól is elbúcsúztatják a halottat. — 
A temetésért a lelkésznek férfitől egy ka
kast, nőtől egy tyúkot, néha varottas ken
dőt és párnát adnak. 

Minden háznál az eladó leány köteles
sége, a hol csak vagyon, korán reggel ivó 
vizet hordani; a nagy leánynak ebéd, vacso
ra felett leülni illetlen, — valamint bár
melly csikorgó télben, csizmában mosni a 
kútnál vagy folyamnál. — A kalotaszegi 
leány naplemente után nem marad a táncz-
vigalomban, különben vége a szalagos pár
tának; közmonda : szemérmes mint a kalo
taszegi leány. 

A z ifjú legények a legkorosab legényt 
megválasztják legény-bíró név alatt, mellé 
esküdtekkel, kik minden vasárnapi templo-
mozás után gyűlést tartván, káromkodáson, 
vagy más erkölcsiség elleni kihágáson talált 
hibás ifjú legényekre ítéletet hoznak, s ér
deme szerint egy kifúrt falapoczkával meg
veretik. Sok helységben a mezei rendőrség 
is a legények kötelessége, kik éjjelenként 
lóháton rendre kerülik a tilalmas határt. 

Miklós napján a leányos házakat az ifjulegények rendre járják, 
megvizsgálják a darab fonalakat, s azon leányt ki nov. l-sö napjától 
kezdve minden hétről egy darab fonalat nem mutathat, hamuval tö
mött zatskóval megütögetik. 

A földmivelést még most is eldödiektől örökölt modorban 
űz ik : s a mérsékeltnél hivesebb éghajlat, sovány, agyagos, köves föld
réteg daczára, sok helyen élelmökre elegendő, söt több gabonát is 
termesztenek vas szorgalmuk által. 

Termesztenek : tissta tavassi búzát, néha megád, e 8—10 magot, 

Az alagút kereszt-metszete 

Néhol szólót is mivelnek, azonban savanyu bort nyernek. 
Kosinak való takarmányok a havason, nagyon silányul terem

nek, öt izmos kaszás egy nap alig borotválhat le egy kisded szekér 
szénára való füvet. — A rónákon és völgyekben, elég j ó és tápláló 
széna, és sarjú is terem. 

Ez úttal megemlítendő a kalotaszegi magyar népnek azon di
cséretes szokása: minden mezei munkát egyszerre végeznek; mielőtt 
a mezőre kimennének, korán reggel mindnyájan a templomba siet
nek, dolgozó eszközeiket az ajtó előtt lerakják, s imájokat a minden 

áldások sz. atyjának bemutatván, oszolnak 
el dolgukra. Estve hasonló renddel egye
nesen a templomba s onnan nyugalomra 
haza mennek. 

Erdők : a havasokon fenyvesek, alább 
tölgy, cser, bük erdők, s más számtalan fa-
nemek, díszlenek. Van egy még eddig par
lagban heverő köszénréteg is. 

A marhatenyésstésl illetőleg : a hava-
sos helyeken, közönséges hosszú fürtös 
fejér juhokat, kecskéket, kisded termetű, 
kurta, vagy épen szarv nélküli, fekete
szürke, tarka szörü, j ó tejelő teheneket; 
apró, zömök, tartós, a meredek hegyek má
szására alkalmas lovakat tartanak. 

Az alattabbi helységek lakosi, szép, 
nagy termetű, fejér szarvasmarhákat, jele
sen derék tekerés nagy szarvú Ökröket ne
velnek. — Nemesitett fajtájú j ó lovakat is 
lehet látni. — Sok helyen méheket j ó si
kerrel, elegendő sertéseket; a szárnyas ál
latok minden nemeit bőven szaporítják. 

A vadaknak sok nemei lakják erdeit, 
nevezetesen sok és merész farkasok. A ha

vasi patakokban, sok pisztráng és rák találtatik. — Kolosvár mel
lett, 20. febr. 1856. Közli M. Gy. 

Papirnövények. 
Németből. 

Habár a papir, mint köz irasanyag, halhatlan szellemi kincsek
nek őrzője, jelen korunk polgárisulásának egyik fötényeaöje, s hasz
nálata ugyszólva a népek műveltségének mértékjévé vált, melly 
iránt az éjszaki tájak vad s tudatlan lakói is ol ly nagy tisztelettel 



viseltetnek, miszerint a legkisebb beirt papirdarabkát becses drága
ság gyanánt megőrzik; mindazáltal azon anyag iránt, mellyből e 
fontos gyártmány készül, meglehetősen homályos és zavart fogal
mak uralkodnak. 

Köztudomású dolog, hogy elviselt fehérnemüek foszlő rongyai 
képezik a papir legközönségesebb s egyszersmind legalkalmasabb 
anyagát, mit , kis és nagy várasok szemétdombjain s falvakban 
szerteszét a rongyszedö fiúk összegyűjtvén, a nagyban rongygyal 
üzérkedő kalmároknak drága pénzen eladnak, kik az illy rongy hal
mazokat viszont a papírgyárakba, papirmalmokba szállítják. 

A rongyok legnagyobbrészt a növények elhasznált fonható 
rostszálaiból származnak, mindazáltal a nyers rostszálakat jóságra 
s papírgyártásra! alkalmazhatóságra több oknál fogva tetemesen 
felülmúlják. A rongyban találtató rostok minden tisztátalanságtól 
mentek, mitől a nyers növényrostot csak bonyolódott átdolgozás 

tek,gyártmánya alig lenne olcsóbb azon szövetnél, mellyből a rongy 
származott. — Már ha veszszük, miszerint egy röf szélességű papi
rosnak röfe legfeljebb néhány krajczárba kerül, mig a középfinom-
ságu vászon röfének ára 24—30 krajczárra sót többre is rug, köny-
nyen megfogható, hogy ha a papirgyárnok elhasznált rongyok he
lyett nyers rostokból akarná készíteni papirosát, ez olly drága 
lenne, ára olly magasra rúgna, miszerint csak a gazdagok fényűzési 
czikkét képezné, s igy a könyvek, hírlapok ára szertelen emelkedvén, 
a nép alsóbb osztályai a tudatlanság lelki homályából nem csak 
ki nem bontakoznának, sötmiveltségben s erkölcsiségben mind mé
lyebbre sülyednének. Sokat lehetne e tárgyról még mondani, de 
ebből is eléggé láthatni, miszerint a papírgyártás egyedül ott űzet
hetik sikeresen, hol sürü s nagy népesség nagymennyiségű rongyot 
állit elő. 

A papírgyártás ügye mindazáltal nem igen jó l állana, ha kizá-
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Budapesti alapút kapuzata. 

folytán lehet s kellene megszabadítani; a rongynál ezen tisztítási 
eljárás költségeit a ruhagyártás viselte, s a papírgyártó már olly 
anyaggal dolgozik,melly mások által minden kitelhető módon töret
vén, hajtogattatván s dörzsöltetvén, ép ez által reá nézve a legkere
settebb s legalkalmasb anyaggá vált. Ezen szemétre vetett s lábbal 
tiprott hulladéknak kellő feldolgozásával s értékesítésével ünnepel
heti csak az újkor miveltségi korányának hasadását Emeli a rongy 
becsét azon körülmény i s , miszerint minden ember a papirgyártó-
nak ingyen dolgozik, testén hordván s ez által előkészítvén a leendő 
papír anyagát, mi által, tekintve az emberiség millióit, a papirgyár
nok évente roppant összegeket gazdái meg. — Végre a rongyban 
talált rostszálak olly nemes eredetűek, miszerint, ha a papirgyár
nok papírjának készítéséhez olly finom kendert, lent vagy pamutot 
venne, mint a millyet egykor a rongygyá lett vászon készítéséhez vet-

rólag a rongyra, mint a len és kender hulladékaira, szorulna; sőt 
talán ép olly roszul, mint az időben, midőn az egyiptusi papyrtts 
növényből vett tekercsek, s az állatok kikészített bőréből gyártott 
pergamen- levelek, az emberi visz számtalan terményeinek felvéte
lére elégtelenekké váltak. Számos régi remekíró munkája az írás-
anyag drágasága és szűke miatt veszett el. A középkor setét kor
szakaiban, főleg annak első századaiban ugyanis a régi költök ver
seivel beirt hártyákról, gazdálkodásból, a régi irást lecsiszolták, s 
uj mézga- s krétaréteggel bevonván, az igy nyert uj lapra, uj dol
gokat irtak. Régi legendák, krónikák és számolási könyvekben 
nem egy remekmunka létezik eltemetve. De korunk tudósai több régi 
remekiró munkáját támaszták fel újra, lemosván a második réteget 
s az ismét feltűnő eredeti vonások nyomaiból kibetűzvén az egész 



T Á R H Á Z . 
(•azdhkat trcleklö rovat . 

Házi-orvos. — Szőlő-gyógymód jatappa-szőtővel. — Olly egyéneknek 
ajánlható, kik vértorlódásokban, hasdugulásokban, arany eres s szívbajokban, 
rásztkórban (hypochoudria), szédelgésben, megrögzött bőrkiütésekben, gör-
vélybcn (scrophulu), küszvényben szenvednek továbbá az ülő helyzetet kö
vető, és elmét foglalkodtató egyéneknél. 

A beteg az egész orvoslási idő alatt, melly 14 napig tart, sok szőlőn és 
kevés fehér kenyéren kivül egyebet ne egyék. 

Jalappa szőlőt a közönséges fehér szőlőből kell késziteni, még pedig a 
következő módon u. m.: 

Az e czélra megválasztott szőlőtőkének gyökere s töve földmentesíte-
tik, s ennek környékére 4 evő kanálnyi jaluppu-gyökérpor hintetik, mellyre 
az elkapart föld az előbbi mód szerint vieszakapáltatik, s jól letipratik. 

Ezt akkor kell tenni minden évben, midőn a szőlőtőke levelet hoz. 
A jahippát nagyobbszerü fűszeres boltokban vásárolhatni, gyógyszer

tárból orvos rendelete mellett kaphatni. 
A melly szőlőtöke jalappát kap, annak fürtjei sajátszerű olvasztó, osz

lató, vércsillapitó, ritkitó, s nedvjavitó, anyagváltoztató, székeitető erőt nyer
nek, melly sokkal czélirányosabban hat az egyszerű szőlőnél és jalappánál. 

Készítése nem nagy munkába és költségbe is kevesebbe kerül, mint 
mennyit az egészséges jólét, s maga az élet ér. 

E kezelési eljárás mellett a válalkozú reményeiben csalódni nem fog, 
azért halálosan vétkezik mind az, ki egészséges élete fentartásáért e kis áldo
zatot is unatkozik megtenni, ha csak egy talpalatnyi földnek is birtokosa. 

Én ezt már megkisérlettem, ugyan azért bátorkodtam is nyilvánosságra 
hozni, mert hozzá határtalanná lett bizalmam. Tersanczky, orvos. 

Irodalom. 
A Vannak könyvek, mellyekhöz körülbclöl ollyan az ember viszonya, 

mint a jó baráthoz, —nélkülözhetlenek; folyvást körünkben óhajtjuk tartani, 
sőt állandóul birni akarjuk, inert minduntalan jó tanácsára szorulunk. A 
mindennapi életben kalauzul, útmutatóul szolgáló kézikönyveket sorolhatjuk 
ide. Hlyének : 

1. Farkas Elek által szerkesztett : Legújabb népszerű magyar lerelezö 
és házi ügycéd, vagyis mindennemű viszonyokban előforduló levelek, bármi
féle iratok és oklevelek szerkesztésére vezérlő segéd kézikönyv. Számos pél
dákkal felvilágosítva, 7-ik jacitolt és a mostani törvények és viszonyokhoz 
alkalmazott kiadás. Pest, 1855. Heckenast Gusztáv tulajdona. 374 lap. Ara 
csinos boritokba tűzve 48 kr. — Szerzőt két tekintet birta jelen munkájának 
újbóli átdolgozására; u. m. a külföldi irodalomnak időközbeni elfthuladása, 
mellynek mezejéről, mi szép és jeles volt, hazánk viszonyaihoz alkalmazva 
átültetni, czélszerünek találta; továbbá a jogéletünkben történt gyökeres át
alakítás, mi az előbbi kiadások lényeges módositását tette szükségessé. S 
hogy e tekintetek a mü szerkesztésekor kellőkép méltányoltáltak. azt a nyá
jas olvasó a munka átlapozásnkor bőven tapasztalandja. Idejárult a kiadó 
Heckenast ur óhajtása, e művet minél olcsóbbá tenni és igy a kevésbé tehe
tőseknek is módot nyújtani e közhasznú munka megszerzésére, mi az olly 
czikkeknek, mellyek más helyre illenek inkább, mint a levelezőbe, kihagyá
sával eszközöltetett, s ez által az olvasó most e munkához ivét 2 krjával szá
mítva, juthat hozzá, minél nagyobb olcsóságot, tekintve a munkának a köz-
életbeni haszonvehetőségét, képzelnünk sem lehet. 

2. Útmutatás arra nézve, hogy mikép kelljen azon feleknek, kiknek a ma
gyar-, horvát- és tótországi, a szerbvajdasági s a temeti bánsági földtehermen-
tetitéti pénzalapbon igényeik vannak, ezen igényeket érvényetiteniök. Magyar 
és német szöveggel. Pest, 1855. Heckenast Gusztáv tulajdona. — A meg
változott jogviszonyok következtében számos családnak van hazánkban oly-
lyatén igénye, mellynek érvényesítésére a jelen munka szükséges útmutató 
és kalauzul szolgál, és minthogy a jogok fentartása időhöz és formaszerüség-
höz van kötve, mellyek elmulasztásával a legnagyobb értékek is koczkáztat-
nak sőt veszendőségbe mennek: azért e mü megszerzését, mellynek ára kü
lönben is csak '21 kr. minden érdekeltnek ajánlhatjuk. 

3. Az 1855 augusztus 18-ki ausztriai concordatum folvilágositáta. Né
metből fordítva és a concordatum deák és magyar hivatalos szövegével. Pest, 
1856. Kiadja Heckenast Gusztáv. Ara borítékba fűzve 1 pft. — A jelen mun
kában közlött concordatum az egyházi hatalomnak mind az állam mind a 
hívek irányában és ezeknek egymás közti viszonyát nemiekben tetemesen 
módositandja. A cs. k. magas minisztérium a birodalom érsekeit a püspökeit 
húsvétutáni másod vasárnapra hívta egybe tanácskozni a concordatumnak 
minél előbb öszhangzatos életbeléptetése iránt. Akikre tehát az érintett ujabb 
egyházi rendszabályok ki fognak terjedni, és jövőben maguk mihöz tartása 
végett, a corcordatum minden pontjai iránt felviláüositást nyerni kívánnak, 
azoknak kellő szolgálatot teend ezen kézikönyv, melly az egyházi egyezmény 
pontjait bőven magyarázza és felvilágosító jegyzetekkel látja el. A lelkésze
ket, bírákat és ügyvédeket elég csak figyelmeztetnünk is, a nekik olly any-
nyir.i szükséges munkára. 

M i I I j s á s ? 
í Ö császári kir. fensége Hildegarde főherczegnő védelme alatt álló 

jótékony nőegvlet 1855. april 1-től 185<». márt. 3l-iki kiadása 10,473 f. 
Szép szám, de azért nem minden szűkölködőn lehet vele segíteni, nzért nvis-
sák meg erszényüket, kiket Isten megáldott. 

/ Fehérmegyében Sár-Bogárd vásárszabadalmat kapott, s mint hall
juk, biberunt magnum áldomás. A kinek semmi vásárolni valója nincs is 
Sár-Bogárdon, meglátogassa, mert Sár-Bogárdon sok jó ember lakik. 

.• Mistofalun tüz ütött ki, még pedig a szülei gondviselés nélkül ott
hon hagyott gyermekek miatt, kik tüzet raktak a szobában, s csaknem ben 
égtek. Gondolkozott-e már valamelly helység a kebelében felállítandó kiaded-
ovóról. Hej pedig de hasznos, és szükséges intézet lenne ez mind a gyerme
kek, mind a szülékre nézve. 

/ Ungvárott egy olvasó társaság van alakulóban 20 p. forint részvény-
díjjal. Örömmel üdvözöljük ezen társaságot, csak azt nem tudjuk helyeselni, 
hogy a bevásárlott könyveket évenként dobra ütik ; mert ez által a könyv 
sok kézbe megy, pedig az lenne óhajtandó, hogy könyvtár-szegény hazánkban 
különösen magyar könyvtárak a l a k u l j a n a k . Oda czélzott a lapunkban megje
lent „Községi könyvtárakról" irt czikk, hova Ungvár törekszik; és ezt min
den nagyobb község megteheti, a hol nem jut 20 p. f., elég lesz 20 p. kr. is, 
csak lendítsünk valamit. 

.• Említve volt lapunkban hogy báró Kemény József pompás könyv
tárát, Erdély leendő múzeumának hagyományozta, s mi már akkor kijelen
tettük, hogy addig a magyar nemzeti múzeumban tétethetnék leőrizés végett: 
örömmel tudatjuk, hogy Kubinyi Ágoston, muzeumunk igazgatója felszólita-
tott említett könytár átvételére. 

/ Báró Podmaniczky Frigyes „Tessék ibolyát venni" czimü öt kötetes 
regényt fejezettbe. Szabad legyen őt mint bárót megkérni, hogy olcsón árui
tassa regényét, hogy az szegényebbekhez is bejuthasson. 

/ Csak ne dicsekednék aztán sok ország olly nagyon azzal a civili-
satióval! Virgiuiábana charlotteviellei egyetem tanulói Stove Harriet a „Ta
másbátyakunyhója" szerzőjének arczképét nyilvánosan megégették, hogy mert 
irni a rabszolgaság ellen. Már én azt mondom, hogy az illyen mivelt fráterek
ből vagy rabszolga, vagy rabszolgakereskedö válhatik csak; a mi annyival 
állunk Virginia fölött, hogy tanulóink elevenen azt égetnék meg, ki a rab
szolgaság mellett írna. 

•í April ltí árol irják Aradról, hogy egy tartós jó eső felüdítette lan
kadt vidéküket, s ollyan aratást várnak hogy jobbat kívánni sem lehet. Adja 
Isten, szivemből kívánom a derék aradiaknak. 

/ „Megvetésein és utálatomnak 
Hitvány tárgya ember a neved" 

talán ollyan forma történetet olvasott Petőfi, midőn ezen költeményét irta, 
mint mellyet most adandók elő: Birminghámban a rendőrség arról értcsitetett 
hogy Kennedy nevü színházi díszítő 14 év óta házában elzárva tartja leányát, 
s őrültség ürügye alatt az emberi társaságból kizárja. A reudőrhivatalnokok 
erővel utat törtek a megnevezett helyhez, s egy napvilágtól gondosan elzárt 
szobában egy mezítelen, szurtos, kegyetlenül elcsigázott, hos3zu körmű, egész 
testén megszőrösödött alig emberi lényhez hasonlító leányt találtak csupasz 
szalmán kuezorogva. Orvosi vizsgálat után semtüntki a szerencsétlenen őrült
ség nyoma. És ezt apa tette saját gyermekével. Lehet-e Petőfiként nagyobb 
szörnyeteget találni az embernél? 

/ Örömmel tudatjuk, hogy lapunk 10 és 11 számában megjelent czikk 
a „Községi könyvtárak"ról viszhangra talált, nemcsak Ungvárott, Zilahon is 
üdvösnek látják ennek létesítését. Csak rajta uraim! menjetek elől példával, 
s ezerén fognak követni, de a dicsősség tietek lesz. 

í Xem régiben a marcali kerületben tüz ütött ki egy faluban, melly 
azt csaknem egészen elhamvasztá : a helység volt földes ura ingyen szolgál
tatott fát, és fele árért téglát. Csak azt sajnáljuk, hogynevétnem tudjuk ezen 
nemes emberbarátnak. 

/• Van nemzeti, képes, nagy, kis, humoristikus, gazdasági, hölgy nap
tárunk, lesz szini is, mellyet Bolnni, Dobsa Lajos, Tóth Kálmán szerkez-
tendnek. 

/ Székes Fehérváron mint halljuk a városi elöljáróság nem állhatja 
tovább a borzasztó hegyes kövezetet, s e végből 95,000 forintot határozott 
járdák csinálására. Ezt a csekélységet csiztnakimélésen is kinyerik. 

/ Mult csötörtökön ment végbe a pesti műegylet ez évi sorsolása. 
Több nyertesek e következőszámú részvényesek: 1201,19, 9019, 1013, 3755, 
3647, 1904, 4154,1330, (>3!>9, 10,993, 10,174. Tudom várják többen is hogy 
számuk következni fog, de biz ott nem nyertünk. 

/ A nemzet múzeum tereméit, mellyek eddig zárva voltak a jövő hó
ban megnyitják. 

/ Pénznek szerelme, léleknek gyötrelme, megmondták nzt régen édes 
apáink. Wiener-Neustadtban egy fiatal hölgy délelőtti 11 órakor meglátoga
tott egyr özvegy tisztviselőnét, .- rázárván az ajtót, borotvával nyakának ro
hant, s tetemesen megsebesítette : de az nem vesztvén el lélekjelenlétét a 
borotvát kicsikarta a gyilkos kezéből, és segitségért kiabált, melly is az ajtót 
rájuk törvén a véres hölgyeket folytonos küzdelemben találta. S mi vitte 
gyilkost-e borzasztó tettre? hogy az özvegy néhány forintocskáját elsajátít
hassa. Kaparj kurta, s neked is lesz. 

/ Sajátságos lóhiba. Egy uri ember potom árért vett a szegszárdi vá
sárban egy csinos, derék lovat. Midőn az alku megtörtént, s a ló árát kifi
zette, „barátom! — monda az eladónak — valld meg igazán mi baja e lónak, 
hogy olly olcsón adtad? — Semmi más — feleié az eladó, mint hogy « 
k . . . . i korcsma istállójába nem lehet bevezetni. A vevő semmiben vette 
ezen csekélységet, gondolván hogy tahin soha sem fog a k . . . . i vendég
fogadóba szállni. Azonban útja egykor K . . . . felé vitte, s eszébe jutván a 



ló hibája, próbára is betért a korcsma udvarára. S mit tapasztalt? A ló nye
rítve futott az istállóba, a korcsmáros pedig majd bőréből ugrott ki, hogy ez
előtt néhány hónappal eltűnt lovát ép erőben, s egészségben láthatta. Nem 
az volt tehát a ló hibája, hogy nem akart az istállóba menni, hanem nz, hogy 
nem lehetett az istállóból kihozni. 

£ Négy gyönyörű ökröt hajtanak a Csáki-féle körös-apáti gulyából a 
párisi kiállításra, két béressel, és minden készülettel egyetemben, hogy ott 
szántási munkát is mutassanak. Képzeljük mennyi bámulója lesz Parisban 
a czimere8 magyar ökörnek; de hát a két béres legénynek, kiknek egyik 
czombjából hasadnahat páruracs-láb, s kiknek arcza, élet pirosságaesztendeig 
elég lenne sok párisi dámának pirositóul. 

s Debreczenből panaszkodnak hogy a gabona ára leszált, s hiányzik a 
fogyasztó száj. Szállitassanak Árvából. 

£ A „Magyarhoni természetbarát" czimü folyóirat, mellyet Nyitrán 
dr. Nagy József és Láng Adolf Ferencz adnak ki, juliushóban havi füzetek
ben meg fog indulni. Ki a természetnek barátja, előfizethet 3 füzetre 4 ft. 
30 kr. pengővel. 

/ Szépfi Károly Aradon előfizetést hirdet „Okszerű gazda" czimü 
könyvére 2 p. forintjával. A munkát nem ismerjük, de tartalomjegyzéke 
után ítélve sok jót igér. 

X A horvátországi gazdasási egylet f. h. 15-én tartott közgyűlésében 
elhatároztatott, miként még ez év folytában gyümölcstárlatot rendezzen az 
egyesület. 

£ Kassai Adolf szerelmi levelezőt, vagyis irányadót irt, mikép kell 
szerelmi viszonyban levelezni. No az kellene még, hogy a pacsirtát, fülemülét 
kótából tanítsuk énekelni. 

•t Ma láttam először „Kolozsvári Közlönyt," s igen szép dolgot olvas
tam belőle, e csak azt sajnálom, hogy nincs helyem egészben közölni. Emlí
tettük, hogy gróf Mikó kolozsvári házát, gyönyörű kertével leendő múzeu
mul a nemzetnek ajándékozá. Kolozsvár városa az érdemet érdeme ezerént 
tiszteié meg. Számos tömeg vonult báró Kemény vezetése alatt a lelkes gróf 
szállása eleibe, hol báró Kemény a nemzet nevében lelkesen üdvözlé a nemes 
alapítót, s köszönetét fejezé ki alapítványáért, mellyre az alapit.', hozzá illő-
leg felelt. Megérdemli e két beszéd, hogy érte a „Kolozvári Közlönyt" meg
szerezze, a ki még meg nem szerezte. 

/ Az öngyilkosságok napi renden vannak. Kölnben april 13-án esti 11 
órakor megállapodott egy deli termetű nő a hídon, és soká merengve nézett 
a hullámokba. Á hidőr sejtvén, hogy gonosz dolgot forgathat ő bolond elmé
jében, megszólitá, de a nő hideg rövid válaszsznl utasitá visszn. Alig távo
zott az Őr néhány lépésnyire, a nő letévén köpenyét és esernyőjét, a karfán 
át a hullámokba vetette maiját, s megmenthetlenül elveszett. Ugyanaz nap 
egy fiatal ember megállapodván egy tekintélyes ház előtt, színészi állásban, 
s szónoklattalelkezdészavalni: „Ott jö az én arám! milly angyal', stb." s egy 
pisztolyt durrantott magára. Midőn . . . . nem a kórházba, hanem a policáj-
hoz vitték, kisült, hogy hnjn szála sem pörzsölödött meg, mert hóna alatt lőt 
el, s csak kérlelhetlen kedvesére akart ráijeszteni. No illyen bolondtól meg 
is lehet ijedni. 

/ Pozsonyból dicsekesznek, hogy a piacz élénkül, n gabona ára emel
kedik. Becskerekről panaszkodnak, hogy tespednek, s nz őszi vetés, különö
sen a repeze nem kecsegtető a nngy szárazság miatt. Miskolczröl szinte pa
naszos piaczi hangok. Uj-Becséről halljuk, hogy a gabona sok helyütt any-
nyira kifagyott, hogy ki kell szántani. 

£ Nagy-Bajomban Somogymegyében egy három lábú borjú született, 
s most már nyolcz hónapos, « azt mondják, hogy csak ugy fíczánkol mint 
négy lábú kollegái. Már az valódi csuda, mert mi sok két lábú borjút láttunk, 
nielíy még ökör korában sem tudott maga lábán járni. 

T á r o g a t ó . 

y.— Belgiumban a vásárokon felügyelő rendőrök tejkémlővel is fel 
vannak fegyverezve,hogy alkalmazásuk által a liami-.it..it tejet megismervén, 
azonnal le is foglalhassák. Totirnaiban april l-jén 500itczét koboztak el illy-
képen s nz egész piaezon csak egyetlen tejárus volt, ki hamisítatlan tejel 
árult. Jó volna ez esetet a mi tejárusiinknak is figyelembe venni, és okulni 
rajta, nehogy egy szép májusi reggelen ők is olly szerencsétlen napra ébred
jenek fel, mint april elsején tournai-i collegáik. 

y.— Pariéban az irók társulatának egy tagja röpiratában azt indítvá
nyozza, hogy az irók egy fegyelmezett testületet képezzenek, 8 szerveztesse-
nek a kormány védelme alatt ép ugy mint az orvosok, ügyvédek stb. E tes
tületbe csak az vétetnék fel, ki nz irodalom valamelly ágát, közhasznú müvei 
^razdagitá. E testülethez tartozó egyének külön uniformist viselnének s csak 
az illyeneknek szabadna magukat e czimmel alá jegyezni iró, továbbá tudós 
társulatokba is csak az illy irók fognának felvétetni.Óhajtandó is volna,hogy 
a világ, az államok, a törvényhozók az irók ügyét is karolnák fel valahára. 
Az emberiség, a civilisatio legtöbbel tartozik áz íróknak s mégis ezekkel gon
dol legkevesebbet — ha jól meggondolja az ember, biz ez kissé igen is durva 
hálátlanság. 

y.— Pesten a szítások czéhe. melly eddig mindössze is csak négy tag
ból állt, e hóban egygyel szaporodott — és igy a pesti szításmesterek lét-
izárna jelenleg öt. 

y. — Örömhírt hozunk a kávénénikéknek és mind azoknak, kik a fekete 
itallal élnek. Brasiliában egy kora és rendkívül bő kávészüretnek vagyis sze
désnek néznek elé, mi ha beteljesül, műiden esetre le fog szállni a kávé ára. 

y.— Szabadkához közel, Szántón 8 rabló ütött a papi lakra, basájuk a 
káplán szobájába jutott legelőször is, ki ís nagy lármát ütvén főnöke töltött 

fegyverrel rohant segítségére,mire * rablók megfutamodtak. Szabadkán egy 
bankócsináló bandát is fedeztek fel. 

y.— A pesti kereskedelmi testület :i Lipót-templom építésére ezer i . 
forintot adott. 

y.— Budapest emelkedésének legbiztosabb jele a házak árának hallat
lan emelkedése. Budán a Krisztina városban egy házat, mellyet tulajdonosa 
pár év előtt 10 ezer flon vett. e tavaszszal 24 ezerén adott el. 

y.— Hunyaditól a szent-imrei győzelem emlékére emelt templom,melly 
a forradalom alatt elpusztult, a ref.egyházi tanács határozata következtében, 
még ez idén fel fog építtetni. E czélra, a lelkes magyar hölgy b. Bánfy Zsig-
mondné 100 pftot ajánlott meg. 

y.— Az iskolákon v vek bécsi cs. k. bizományában egy magyar A B C 
könyv jelent meg izraelita népiskolák számára, mellynek használatba vételét 
a cs. k. közoktatási minisztérium elrcndelé. 

v.— A ráczkevi mészáros czéh a cath. iskolának 100 pftot adott. 
y.— Hír szerint Váczon járdát és ennek következtében utczacsatomá-

kat is fognak építeni, mellyek költségeit előlegesen 95 ezer pftra számítják. 
Pesthez olly közel s eddig ínég csak járdája sem volt Vácznak? fogják kér
deni sokan. 

y-— Az izraeliták Pesten létező tnnitóképezdéjükben, jövő oktoberhó 
l-jétől kezdve szabad asztalokat és ösztöndíjakat fognak nlapítni. 

y.— Mult szerdán reggeli isteni tisztelet alkalmával egy vidéki ifjú ur 
fölment a terézvárosi templom-tornyának erkélyére élvezni a szép kilátást. 
E közben azonban nlúl elvégződvén az isteni tisztelet a templomot bezárták. 
Az ifjú ur nem tudván kijönni, a torony erkélyéről először kiáltozni, de mivel 
ezt a nagy utezni zaj miatt senki nem hallotta, kalapjával integetni kezdett. 
Lett erre rettenetes összecsödülés és tolongás, de még ekkor sem tudta a 
nagy zaj miatt megértetni akaratát s fennt maradt az erkélyen délig, mikor 
is n harangozó a templomot kinyitván lejött — alig tudván a nagy tömeg és 
számtalan kérdés miatt épen megmenekülni. 

j . — Egy vegyésznek a szalma-, nád- és fahulladékból sikerült papirt 
állitni elő, melly épen félannyiba kerül, mint az eddig rongyból készitni 
szokott. 

Ejcvvole j r . 

.Adalék a férjzsarnoksághoz. London összes járási rendőrhivatalainál 
1855. évben hivatalos kimutatások szerint 810 férfiú vádoltatott neje Vagy 
gyermekein elkövetett kegyetlenkedések miatt s e számos vádolt közül I 
szóval egyellcn egy, e cz U próbák elégtelensége miatt, mentetett fel e ke
mény vád alul. De ez csak a közhatóság elé került kegyetlenkedések száma 
a család kebelében, a magánylakokban csordult könyeket s titkon ellebbent 
fohászokat Istenen kivül nem számította senki. Népnevelés és népszelidüléa 
mikor jövend el országod? 

Mennyire becsület-tarlók légyenek a francziák, láthatni abból, hogy a 
franczia trónörökös születése folytán kiosztandó becsületrend keresztjéért 
nyolrzcan ezerén folyntnodtak. 

Öt tagból nllő krokodilus család, papa, mama, e három kedves 5, t3 és 
7 lábnyi piczike Hamburgból Bécsbe váratnak, hol a Bchönbrunni hires a 
nagyszerű állatsereglethen fognak elhelyeztetni. — Még meg sem érkeztek a 
várt vendégek s már nem győznek róluk eleget irni a lapok, miután ezen ve
szélyes gyikoknak családi életmódja eddig meglehetősen ismeretlen volt. 

Pfeiffer Ida a hires utazónö jelenleg Tricstben tartózkodik, honnan Ma-
dagaekár szigetére készül. E hires utazónö arczképét volt nlkalmunk nehánv 
nap előtt egyik kirakatban láthatni; egészen egyszerű polgárnőt ábrázol, éa 
ha az ember nézi, nlig hinné,hogy még nz emberfalóknál is megfordult s csak 
lélekjelenlétének s találékonyságának köszönheti, hogy e vad nép gyilkos 
étvágyának csillapítására nem szolgált. Midőn t. i. egy alkalommal túlzott 
merészséggel egy illy vad törzs közé előnyomult, a főnök késének villogta-
tnsa s hatalmas fogainak csattogtatúsn által tudata vele esetleges sorsát. Nem 
volt más menekülési mód mint a vadakat nevetésre birni, Pfeiffer asszony 
tolmácsa által tudata velük „miszerint ö nem sokat törődik a halállal, de ő 
már vén levén, egy illy vén asszonynak busa mint nz övé nem hősöknek, de 
kutyáknak sem való kemény Ízetlen eledel." Ennek hallattára nagy hahotára 
fakadt az őt környező csapat e c tehetlen pillanatot gyors visszavonulásra 
használván fel, sikerült szerencsésen megmenekülnie. 

Triestben több uj hadihajó szenteltetett be, roppant ünnepélyességgel, 
több cs. kir. fdherczegek magas jelenlétükkel emelek a közbirodalom külke-
reskedésére olly fontos eseménynek pompáját. 

A suezi földszoros átmetszésére czélzó csatorna építési költségeinek fe
dezésére csak Alexandriában néhány nnp alatt 150 millió piaszter, Kairóban 
két millió piaszter gyűlt össze. Maga nz alkirály 15 milliót irt alá s ezenkí
vül egy milliót a hadsereg fii, egy milliót pedig az altisztek számára Adja 
Isten, hogy a szép terv minél előbb létre jöjjön. . . . i . . . #. 

A d o m á k . 
0— A tábornok kérde egy fiatal katonát : Hány éves vagy? 19. — 

Mióta szolgálsz ? — 11 éve. — Hogy lehet az ? — No, 5 évig libapásztor, 
4 évig ökörpásztor, 2 évig katona, az 11. 

0— Egy betűszedő Salamon e mondatát : „ A ki barátot lel; kincset 
lek" — Megfordítva raká : „Ki kincset lel; barátot lel — igaz." 

A d a k o z á s . 
• A nemzeti szinház nyugdíjintézet pénzalapjának növelésére, m.é. oct. 

28-ki jelentés óta következő kegyes adakozások s illetőleg alapítványok foly
tak be, u. m. 

http://liami-.it


m) Késtptniht* : 
T. cz. Aucr Lajos, Fésűs Dániel, Grabovszky Szilárd, Grosschmid Gábor. Harsányi 

Ignácz, Hupf Ágost, Kovács László, Kurz János, Szekrcnyessy József és Vizozsil Hugó 
urak. mint az 1S56 évi farsang folytán az Európa szálloda termében tartott bárom táncz-
vigalom rendezői, az e bálák jövedelméből fenmaradl 700 pftot a magyar nemz. színház 
nyugdíjintézetének készpénzben olly czéllal voltak kegyesek átadni, hogy ezen öszveg ka
mataiévenként a nyugdíjazásra fordítassanak, maga a tókepedig örökös alapitványképfen-
tartassék - a nyugdíjintézet felsőbb helyen helybehagyott szabályai szerint kezeltessék. 
Minthogy pedig említett bizottmány nagylelkűségét és szives jóindulatát a nyugintézet 
irányában már tavat is s igy jelen alkalommal másod ízben kegyeskedett illy fényesen ta
núsítani; ez okból a választmány kötelességének ismeri a fentisztelt bizotmánynak az in
tézet részérőli legőszintébb hálanyilatkozatát megkülönböztetve is nyilvánítani. 

T. cz. Mukits Ernő ur szabadkai lakos által, ritka h a z a ti a i buzgalommal, ugyan 
Szabadkán f é. jan. 23-kán a nemz. szinh. nyugdíjintézet javára rendezett tánczvigalom 
tiszta jövedelme, miként azt a ncmeskeblú rendezőnek a választmányhoz beküldött pon
tos számadása igazolja 133 fl. 31 kr. 

Ugyan t. cz. Mukits Ernő ur nevére kibocsátott 76. sz. gyujtőiven aláirni szíves
kedtek készpénzben, t. cz. Mukits Ernő 10 ft., Jankovits Mih 6 ft., Markovits L. 3 ft., 
Vojnits Tivadar 8 fl-. Kalmár Mih. 3 ft., Mezncrits Istv. 3 ft., Markovits Dán. 3 ft.. Csík 
Jakab 2 ft., Vojnits Katalin h. a. 5 ft., DemeratzAdalb. 3 ft., BalázsMikl. 1 ft.,Szép Fer. 
2 ft., Makit- Gerg. 3 ft., ifj Vojnits Mih. 4 ft., özv. Latinovits Anna assz. 3 ft., Szalay 
Józs, 1 ft., Schttffer G. 4 ft., Vazits Miki. 1 ft., Vukovits Józs. 1 ft., Id. Vojnits Mih. Öft., 
Vojnits Gábor 3 ft., B. A. 3 ft., Karvázi Ferencz I ft., Missurai Ant. 1 ft , Schmirl Bálint 
1 ft., Petrits Lukácsné assz. 2 d. arany, Gyelmis Cecil assz. 6 ft., Antunovits Maté 2 ft., 
Partetics Miklós 2 ft., Malahovszki Maté 1 ft. 30 kr., Antnnovits Laj. 1 ft.. Majoros Istv. 
6 ft., Mukits János 5 ft., Vojnits Etelka assz. 6 ft. és Mukits Miklós 5 ft. — összesen 
114 ft. 30 kr. és 2 d. arany természetben. 

T. cz. Birnbaum Gusztáv ur a pesti .,Localblatt" szerkesztőjének 400 pfnyiés négy 
év alatt havi részletekben lefizetendő szives adománya m. é. october hónapban egészen le
telvén, ennek összege 400 ft. 

T. cz. Tripammer Imre veszprémi lakos nevére kibocsátott 74 sz. gyujtőiven alá
irtak készpénzben t. cz. Kopácsy Józs. 4 ft.. Laki Józs. 1 ft., Dr. E. 1 ft., Kovács 1 ft., 
Konkolyi 1 ft., Kovács Imre 12 kr., Zsoldos 10 kr., Bossányi 1 ft., Nagy 1 ft., Barakovits 
30 kr., Bekkel 30 kr., Rotthanser 30 kr., Pap 1 ft., Rafné 30 kr. — összesen 13 ft. 22 kr. 

T. cz. Havi Mihály és Hegedűs Lajos urak vidéki színigazgatók a tolók járandó 
10 ft. összeg fejében szivesek voltak beküldeni 40 ft. 

X. cz. Matisz Pál ur pesti lakos nevére kibocsátott 56. sz. gyujtőiven aláirtak kész
pénzben : t. cz. Szabó János 4 ft., Turi Istv. 2 ft., Dobos György 2 ft., Walther Ferencz 
5 ft., Glacz Ferencz 10 ft.. Gyűjtő 10 ft. — összesen 33 ft. 

T. cz. Feleki Miklós ur pesti magyar színész Szegeden vendégszerepézése alkalmá
val a nyugintézet részére egy előadást rendezvén, ennek jövedelme 23 ft. 36 kr. Ezen 
összeghez számíttatván szegedi lakos Burger Sigmond urnák az előadás nyomatott hirdet
ményeinek költségéből a nyugintézet részére átengedett 4 ft. 30 kr. őszesen 28 f. 6 kr. 

Továbbát. cz. Koszit Kálmán ur 1 ft. 30. KorláthLászló nr 4 d, arany és Ngos Ha
szár Ferencz ur 1 d. aranyat voltak szivesek a nyugintézetnek magán uton beküldeni. 

6) Alainlránylian : 
Tek. Halász Gidáné asszonyság 500 ft., tek. Kegl György ur 100 ft. és t. cz. K.. .ri 

János nr 200 ft. voltak kegyesek alapítványi kötelezvényben, az emiitett tőkék 5% kama
tainak folytonos lefizetése mellett biztosítani s illetőleg alapítani. 

T. cz. Matisz Pál ur nevére kibocsátott 56. sz. gyűjtő iven t. cz. Gánoczi Flórian 
éa Sugár Fábius urak négy egymás után következő évre évenként 5 ft. fizetni kötele
zek magukat a nyugdíjintézet alapjának szaporítására, melly kétrendbeli k ö t e l e z v é n y 

összege 40 ft. 
Továbbá t. cz. D . . . János ur egy pesti alaguti részvényt volt szives a nyuginté

zetnek ajándékozni. 
És igy az intézet tőkéje ismétkészpénzben 1463 ft. 59 kr. és 7arannyal;alapítvány

ban 800 ft.; részletesen fizetendő tőkékben 40 ft. és egy pesti alaguti részvénnyel szapo
rodván, — midőn a választmány a nemeskcblú gyűjtök, alapitók és adakozók neveit köz-
méltánylat és nyilvánosság tekintetéből kihirdetné, legkedvesebb kötelességének ismeri 
az intézet részéről legőszintébb ,háláját nyilvánítani. Pest, febr. 26. Szigeti József mk. 
nemzeti szinház nyugdíjintézet választmányitag 8 jegyző. 

Szerkesztői mondaniva lók . 
369. Adatok az alom theoriajnhoz czimü érdekes müvet közölni fogjuk. Talán 

jobb lenne ez a czim hozzá : „az okszerű álommagyarázó", vagy ez : „az álmok titkai" ? 
370. Bacsó Mátyás. Históriai novella. Nem használható. 
371. A kélt*. Tanuljon elébb írni. 
372. A bűnös czigány. Jó vers és jó adoma; de a „Vasárnapi ujság" számára kissé 

csiklandós. 
373. A reményhez. Szerzőjének szomorú sorsát őszinte részvéttel kisérjük, hanem 

azt tanácsoljak, hogy bánata ömlengéseit ne hozzá világ elé. 
374. A tavasa. Nem elkerülhetlen kénytelenség minden tavaszszal verset írni a 

tavaszhoz. 
375. Emlrkmondas és a Lázas nagyon fiatal elmére mutatnak még. Hagyjuk érni 

a gyümölcsöket s ne szedjük le még zölden. 
376. A lányka panasza. Panlo majora canamus. 
377. Zobor. Szerzőt itt ismét egyuj dologról kell felvilágosítanunk. Azon versnem

nél, mellyben e müvét irta, főszabály, hogy a hármas Caesarának nem szabad szó közepére 
esni, így : „Jaj annak, a | kit elér he | gyes vasa. Kardja élé I ben van élet | és halál. — 
Pedig meges | küdött szentül Kadosa stb." Ugy kell képzelni, mintha minden négy szó
tagnál uj sor kezdődnék. 

378. Tamás aryllkos és czinkosa. Vásárban szokták az illyen rettentő gyilkos
ságokat énekelni, obligát kintomaszó és viaszkos vászonra festett vérontó képek mutoga
tása mellett. 

379. Fejes hegy. Fej van benne elég, de láb nincs. 
380. A borhoz. A bor jó. Az a hiba, hogy ezt nagyon is tudják az emberek, ha 

versben nem olvassák is. önt bizonyosan valami korcsmáros vesztegette meg, hogy a „Va
sárnapi ujság"nak bordalt trión. 

381. A magyar fogoly. A distichonok hexameterei nem igen jók, hanem vigasz
talásul a pentameterek annál roszabbak. 

382. Zöld a liget; — Kökény szemed stb. VIII. osztályú tanulónak még a köny
veken legyen a szeme, ne a leányok kökény szemein. Amazokbul hamarább megtanulhat 
majd verseket írni, mint e m e z e k b ő l . 

383. Anépnevelcst Illet A tényeket átadtuk a „Tanodái lapok" szerkesztőségének. 
384. Kis bogom halálára. Szerző munkájából tehetség látszik ki. 
385. Farkas elék. — érzelmeim. Nagyon „hányd el vesdel" módon vannak írva. 
386. A mondanivalók 298-ra. Hiába! Hlyen kószivüek a szerkesztők. Egy érzé

keny s z i t u volt közöttük, — annak is falura kellett mennie. 
387. Szóké Laczi. De gonosz ember volt az a szőke Laczi, ugyan jó, hogy meg

fogták és felakasztották. Reméljük, hogy nem fog többet erőszakos házbetöréseket elkö
vetni sem a tanyákon, sem a szerkesztőségeken. 

Tihamérnak. A versezet gyönge. 
389. Mezei kép. Nagyon is könnyű munka. 
390. ZAId erdőben, 391 . Jndit asszony. Jobb verseknek is kell még ott lenni, 

a hol ezek születtek. 
392. Deezs. Adomák. Az első jő, a második már nyomtatásban kijött. 
393. Kolozsvárra Illy jeligés pályamű : „S elmégyen a gyászpiaezra föl" csak

ugyan nem érkezett hozzánk. Szerző bosszúságát tökéletesen indokoltnak találjuk. Ha 
akkor mindjárt tudakozódott volna,midőn munkáját a pályázati hirdetményben besorozva 
nem találta, még ideje leendet azt újra beküldeni. Igy végképen elkésett vele. Egyébiránt 
jövő évben is lesznek még pályadíjaink; ha Isten ugy akarja és megérjük. 

P A L Y A K 0 S Z 0 R Ú Z 0 T T A I N K ! 
Sietünk köztudomásra juttatni, 

h o g y 

„ Is tván bácsi 1857-ki nap tára" 
részére kitűzött 3 pályakérdásünkro beküldött 50 versenydolgozat közül, pályadijainkat 
a háláaan-tisztelt t. cz. Brünek József, Császár F e r e n c z , Sujánszky A n t a l 
urak és a szerkesztő Ítélete folytán következő irók nyerték el: 

I. Az értékes ezüst bi l l ikomot nyerte: Pataky Pál San.Ion. mint a „Gazda 
szeme hizlalja a marhát" jeligés, s az okszerű marhatenyésztést kis gazdaságban tárgyaló 
értekezés irója. 

Ugyanezen kérdésre vonatkozólag dicséretet vívtak ki a következő jeligékkel 
ellátott dolgozatok : 
2. „O fortunatoa sua si bona norint agri-

colas 1" 
3. „Csak az értelmes szorgalmon van Isten 

áldása." 
4. „ A gazda szeme hizlalja az ökröt." 
5. „A jó tanács aranyat ér." 
6. „Ha többet mondottam, írtam mint ki

mérve, Tedd el István bácsi két követő 
évre." 
„Legnagyobb ellensége maga magának 
azon fóldmivelő gazda, a ki házi állatait 
s különösen szarvasmarháit, lehető leg-
okszerübb és leggondoab bánásmódban 
nem részesiti." • ) 

11. A 6 darab arany dijt nyerte egy tisztes névtelennek illy jeligés : „Az ősz szülök 
bérlakban, elvonulva könynyel vegyitek a bú kenyerét. Garay" jeligés, és Garay-Walter 
Snsánna élctiráaát tartalmazó dolgozatja, e derék honleány pedig nem más, mint felejt
hetetlen koszorús költőnk 

In épen a folyó :S3G-baz — 3 . . . i u t -tdj házassága 50-«!lk cvl arán 
hogy a pályanyertes irő alólirt szerkesztőhöz illy nyilatkozatot intéz : 

„Végül, e sorok irója, ha tán „életirásával" pályadijt nyer, kéri nt. Majer István 
urat : miszerint a hat aranyat W a l t e r Susannának férjesült Garay Jánosáénak 
Szegszárdon kézbesíteni szíveskedjék arany-menyegzó i koszorúra!" 

Mi ezen kegyeletes óhajtásnak a legszívesebben engedve, ugy hittünk a pályadíja* 
iró szellemében, s a lelkes hazafiak érzelmével öszhangzólag és méltóbban cselekedni, ha 
azon érdemdús anyának, ki a hazának olly jeles fiat szült és nevelt, a pályadíj becsét meg
haladó nemes érczból olly babér koszorút remekeltetünk, mellynek mindegyik levelén 
annyira szeretett és büszkén magáénak vallott János költő-fia egy-egy müvének czime 
leend bevésve. — Vajha a köztisztelet illy koszorújával ékeskedő, és általunk személye
sen is ösmert és szeretett anyának arany-megyegzóje napját még jelentékenyebben is ün-
nepelbetnók! — Ám e szívből eredt hangok a t. anyának érdemes fejére az á ldást bi 
zonynya l országszerte sokszoroznodják; s mi szerencsének tartjuk, hogy nap
tárunkban ót, ki szerény körében crényillatu teljes rózsaként virult, kétségkívül ezernyi 
olvasóinknak nagy örömére, ezúttal az egész hon tiszteletének felmutathatjuk. 

A jeles nó és anyának élete le írását , saz arany-nász koszorúnak rajzát 
naptárunk hozandja. 

Ugyan ezen kérdésre nézve dicséretet arattak következő jeligés iratok : 
2. „ M . . . I . . Dömsödről." 
8. „J . . T . . Óvárról." 
4. „Ora et labora." 
5. „Laboribus omnia vendunt bona Dii.' 

6. „Ne keresd palotákban sem rangban éa 
kincshalomban : Erényesség és munkás
ság szülötte a . . . . boldogság." 
„Kitartás, szorgalom, lelkesség." j 

111. A 4 darab aranyat nyerte Csókái B. Kenderesen : „A, fényűzés biztos út a 
romlásra" jeligés, és „Páva Panni népies elbeszélés" czimü dolgozatért. 

E mellett dicsérettel jutalmaztattak illy jeligés vagy czimü iratok : 
„Nyárlak és Veres Gyuri. Költői be
szély." 

3. „Fényesek Juliskája. Népies beszély." 
4. „ A fényes gombok. Népies beszély." 
6. „ A piros szalag. Költői beszély." 

„Csak addig nyújtózzunk, meddig taka
rónk ér. Népies beszély." 
„A falu gyöngye. Beszély." 
„Ide verebecske, ide válúcska. Költői 
beszély." 

ssú méreg az a czifraság. Beszély." 
C~3~~ A pályakoszorúzottak dijaiknak átvétele iránt alólirt szerkesztőnél mél

tóztassanak rendelkezni (lakása Pesten, uri utcza, 6. b z . ) . — Kik dolgozataikat f. é. má
jus v é g é i g vissza nem követelendik, ugy tekintendjük, mint a szerkesztő ren
delkezésére engedett iratot. — A dicséret te l emiitett pályairatok szerzőinek nap
tárunk t i szte le tpé ldányával augustus havában szívesen kedveskedendünk. 

Költ Pesten, apríl 10-kén 1856. 
Majer István, 

a pestvárosi főelemi- és népiskolák igazgatója, éa 
. „István bácsi naptárá"nak szerkesztője. 

*) T. cz. Brünek József legavatottabb szakférfiúnak engedelmét nyertük, hogy ta
nulságos bírálatát a „Vasárnapi ujság"-ban közölhessük. 

f f j C Melléklet 
Naptár '*-ra. 

Előfizetési felhívás az Igő.-ilik évi „Színházi 

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




