
A „ V a s á r n a p i 11 j sa i r ' hetenként egyszer egy nagy negyedrétú íven jelenik meg. 
Előfizetési díj július—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai Hton a . .Politikai újdonságokkal" együtt r*iipnn esak .1 ft. pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó 

T tűn p á h o z. 
Mihály napján 1856. 

Tisztelt Collega ur (mert hisz én is lássa 
Az Ur szőllőjének volnék a kapássá) 
Aztán megboldogult jó apám daczára 
Ki keveset adott bármelly poétára 

S kiket eleinte szinte ugy gáncsoltam 
Tiz tizenkét verset én is kovácsoltam 
S magam is nevettem, annyi dolgom mellett 
Hogy belőlem végre poetainas lett. 

Itt a havas alatt a rideg magányban 
Gyártok egy két strófát alacsony szobámban. 
A bolott kék ruhást hat hétig se látok, 
Kivéve ha jőnek régi jó barátok. 

Csodálkoznék tisztelt Collega télettem 
Hogy a magyar szót is még el nem feledtem 
Ha látná hol töltöm életem szebb részét, 
Hiszem felébredne lelkében a részvét, 

S igy szólana : „biz e meddő élet látom, 
Ha szerét teheti szökjék meg barátom." 
Fel is pakolnék én fürge gyermekimmel 
De lelkem egybeforrt szegény híveimmel, 

Akar merre mennék, akar merre járnék 
Jobb lelkű hívekre sehol se találnék 
Merengő lelkemnek ez vigasztalása, 
S igénytelen pályám némü kárpótlása. 

On is hol felvéve hü pásztori botját 
Lám szebb kinézésért nem hagyá el posztját, 
Mert itt is amott is a föld kereksége 
Három sing birtokot jelöl nekünk végre 

Ez a sorsa, ez ám akárki fiának. . . 
De mi köze ehez most Mihály napjának 
— ..Ili-/ nem az a kérdés" ha valaki mondja, 
Petőfiként, e csak ugy van mondva, tudja. 

Miként közvitéznek hírneves óbestert 
Poétáin ásnak egy veterán mestert 
Illik megköszöntni : ezt akarom én is; 
Éljen Tompa Mihály, de tudom hogy él is, 

Mert ki annyi gyöngyöt vont ki a költészet 
Tengeréből, nem bir azzal az enyészet; 
Tündököljék is ő fénylő csillag képen. 
S irjon minél többet kérjük igen szépen. 

Hory Farkas. 

Ferenezi szobrász halálára. 

Eltemettek téged is . . . . ott nyugszol 
Len a sirban jó Ferenczi! . . . 
A földön már nem epeszt, nem unszol 
A művészet titkos vágya : 
Elrepült az — veled együtt 
Egészen a más világra. 

Sorsod az lett, a mi sok jelesnek, 
Mig éltél; meg nem becsültek : 
Holtod után majd csak emlegetnek, 
Emlegetnek jó Ferenczi I . . . 
De mit ér — ha koszorútlan 
Kellett neked sírba menni, 

Bejártad a művészek hazáját, 
Szép olaszhon földén laktál 
Hogy betölthesd lelked szomját, vá

gyát — 
S müveid a magyar névnek 
Külföldön is ragyogó fényt, 
S dicsőséget szereznének. 

És mit nyertél?... nem adott jutalmat 
Szülőfölded, Magyarország. 
Felőled tán a hír is elhallgat; 
Ha nincs egy két jó barátod : 
S nevedet a feledésbe, 
S enyészetbe hullni látod. 

Boldogabb kor, boldogabb jövőnek 
Kellett volna látni téged, 
Midőn majd a művésznek is nőnek 
Babérok a magyar földön 
Hanem azért müveidben 
Igy is élsz te nagy időkön; 

Műveid a márvány síremlékek 
A jövő kor és e nemzet 
Kegyeletét biztositják néked : 
Lerepül a hír azokra 
S neved sokáig élteti 
Kisfaludy Károly szobra. 

Es sírodat látogatni fogják 
A művészet fólkentjei. . . . 
Félve lépnek, hogy le ne tapodják 
Zöld füvét a temetőnek : 
Midőn csöndes sirhalmodhoz 
Imádkozni, süni jőnek. 

S igy sóhajtnak : „ Óh ha már nem 
bírod 

Vésődet fölvenni többé : . 
Lomb és virág ékesítse sírod, 
Szálljon reád áldott béke; 
Megérdemled a nyugalmat 
Ollyan hosszú szenvedésre"! . . . 

Nyilas Samu. 

Még egy adag 
pap lopogatásai az orvosi kincses ládából. 

Embernek állati életében a test lápláltatása módja a vérfor
gásnál nem kevésbé csudálatra méltó, és ím ekképen történik : 

A z Összerágott és nyállal megáztatott eledelek torok utján a 
gyomorba vitetnek, és onnét a belekbe. A gyomor egy hosszúkás, 
csúcsos, háromszegletü zacskó, mellybe szolgál a torok. Felső része 
gyomorfejnek mondatik, de a melly egészséges embernél nem áll 
nyitva, hanem csak akkor nyilik meg, midőn a torok abba valamit 
aláteper. Ha nyitva áll, az már nyavalya, és büdös lehelletben ész
lelhető. A gyomor rézsut fekszik, a jobbik oldalcsontok felé nyu-
lódva alá; azért kell jobbik oldalra fekünni és hajolni, mikor a 
gyomor tele van ; nem pedig balra. A gyomor is szakadatlan moz
gásban lenni tapasztaltatik; és ez által, s a benne mindig találtató 
csípős nedv által dörzsöli össze az étkeket finom péppé. Ha benne 
feldörzsölni való nincsen semmi, akkor önmaga belseit dörzsöli, 
mellyből aztán származik az éhesség, s ez igen kínos kórállapot. 

A megemésztett étkek a gyomorból a véle összefüggő vékony 
belekbe nyomulnak át; mi több vagy kevesebb órányi idő alatt 
megy végbe, ahhoz képest, a mint valaki könnyen vagy nehezen 



emészthető étkeket vett be. A z étkeket az ital illően megnedvesíti, 
feloldozza, hígítja és sikámlókká teszi. A belek hosszuk és kinyuj-
tatva tí—7-szer akkorára vetnének, mint az illető embernek ma
gassága. S illy hosszú uton kell végig vándorolni az ételeknek, hogy 
belőlük a tápnedvek kiszivathassanak, a j ó a rosztől külön válasz
tassák és semmi el ne veszclödjék : mind a mi nem történhetnék 
meg, ha a belek esak rövidek volnának. E czélokra a belek igen mes
terségesen egymással össze is göngyölge tvék , hernyói mozgással 
mozognak szünet nélkül és belől nagyon síkosak. 

A beleken hosszú ut jókban mindenütt ül a fodor, egy sok kis 
•rsövekkel megrakott bőr. E csövek a belekbe nyílnak befelé, azok
ból a legfinomabb nedveket magukba szopják, és egy közös edénybe 
viszik, melynek téjzacskó a neve. Ebből a téjnedv billentyűkön át 
<*öppenkéiit felszáll a tüdők felé, és a nyak balfelén egy vastag 
vérér utján a szívvérbe elegyedik; innét a tüdőkbe kifócskendezte-
tik. a belehellett friss levegőtől píros színt nyer, és így mindenké
pen vérré vallva, közéje olvad az összes vértömegnek. 

De kérdi tisztelt olvasóm : „Vál l jon ez az uj vérkészitésnek 
processusa mennyi idő alatt megyén v é g b e ? " Mellyre felelem, hogy 
ehhez, az evéstől számítva, mintegy tíz óra kívántatik. Ha például 
12 órakor magunkhoz étkeket veszünk, tehát az ezekből készült 
téjszinü tápnedv éjjel altunkban 11—12 óra tájban szivárog a tü
dőre és a vértömegbe. S ez is észrevétlenül megy végbe erős tüdejü 
embereknél. De a gyönge és érzékeny tüdőben ez az uj vér, ha csak 
egy csöpp' is nem j ó , mindenkor egy kis háborgást idéz elő a tüdő
ben, azt ingerli és köhögteti. Szabad legyen például csekélységemet 
felhozni. Ha déli étkezésemkor valami fanyart találtam enni vagy 
inni. az ebből készült csipőB vércsöppek tüdőmre szivárogván, azon 
perezben néhány köhentést okoznak, édes altomból felkölteuek és 
hirdetik az uj rosz vércsöppeknek testem vértömegébe megér 
kezeset. 

Most már a test minden részeinek lápláltatdta módját a vérfor
gás imigyen világosítja meg. A vérerekre, mellyek a testben min
denüvé elterjednek, egy seregnyi szopó műszerek vannak alkal
mazva, mellyek a vérre, kőrútjában mintegy éhesen leskelődnek, és 
a mi ubbau haszonvehetö, azt belőle kiszívják. Számtalan illy szo-
pókák szívják abból például a kövérséget, és valami kocsouyanejuü 
nedvet, melly aztán a testnek minden részeire lerakodik, és neki 
növelkedést és táplálást nyújt. Ül)' módon tápláltatnak szintén az 
idegek is. Végre a belekben csak a haszon veheti en részek marad
nak meg, mellyek aztán mint salak a testből kiüríttetnek. 

Mivel pedig élelmezési rendtartás körül és betegekre gyönge 
gyoinruakra nézve igen jó l tudni, hogy mellyik élekbe:-, mennyi idő 
kívántatik, hoyy az megemésztessék : azért a.,C*o/<f</köiíyti , ,'böl(1855. 
1. 235.) még ennek kimutatását is e kedvencz lapomba átlopom a 
legújabb vizsgálatok szerint, és csak a közönségesebb ételekre vo
natkozólag. 

, Megemésztetik a gyomorban : 

Rizs, főzve 1 óra — perez alatt; 

ürü húsleves | 

fehér répa . . . . . . . | 3 óra 30 
kolbász 

3 

8 

3 

38 

4 „ -

15 

disznóláb, főzve . . . 
tojás, főzve lágyon . . . 
édes alma. nyersen 
szágó morzsalék. főzve 
velő, főzve 
téj, főzve . . . . 
téj, nyersen . . . . . 
savanyu alma, nyersen . 
tojás, nyersen . . . . 
kel káposzta . . . . 
szelíd kanpiilykuhűs, főzve 
vad lúd 1 
malac/. f 
bab, párolva I 
burgonya és bárányhús párolva i 
tyukvetrecze (fricassée) . . . 
ökörhús, főzve 
sonka, nyersen . . . . . . \ 
sovány ökörhús, párolva . f 
sült lepény í 
sült buzakeuyér . . . J 
burgonya, főzve \ 
régi sajt . > 
kemény tojás ' 

30 
30 
45 
45 

15 

25 

30 

40 
45 

kövér marhahús főzve 
vajas kenyér kávéval 
bab, főzve . . . . 
disznóhús, párolva 
marhabús, sütve 
borjúhús, sütve 
sovány marhahús-leves 
szelíd kacsa, sütve 
disznóhús- és főzelékleves 
besózott hús . . 
vad kacsa, sütve J 
halhús, főtten J 

Azonban a gyakorlati életben az. itt felidézett étkeket ritkán 
szoktuk élvezni tisztán egymagukat, hanem zöldséggel, vagy más 
többféle ételekkel, mindenkor pedig kenyérrel, melly esetekben 
aztán az emésztési idötariíFa is egészen máskép ütend ki. De illyent 
készíteni (ha tetszik), kiki maga próbáljon magának; orvosi köny
vekben illyen nem is találtathatik, mellyért az én lopogatasünnak 

30 

is itten Edri Illés Pál. 

Talált régiségek. 

30 

Hazánknak némelly helyein, vagy a szántóvető ember, kinek az 
ekéje régi hősök fegyvereit s néha ezek csontjait is felhányja, vagy 
másutt mint Beregmegyében patakok apadásakor a játszó gyerme
kek pánczél, kard, s egyéb más régi maradványokat: sőt néha,mint 
most minapában régi pénzdarabokat is lelnek. Némelly helyt azon
ban ásások alkalmával bukkannak itt ott vagy elásott vagy csak a 
földbe tévedt régiségekre, mint ezelőtt több évvel Ugocsa megyé
ben midőn egy falu határában árok ásattatott s egy ember egy vas
tag s ki nem égetett cserép fazékra akadt, mit azonban társai is 
észrevettek, s kénytelen volt megegyezni abban, hogy a fazék tar
talmán minnyájan osztozzanak, éjei titokban haza vivék s elkezdet
ték a fazék tartalmát vizsgálni, mi őskori fegyverekkel, mint csá
kány, lándzsa s több e félékkel volt tele. 

Ezen régiségeknek alkalmasint azon időből kellett fenmarad-
nok, midőn a török árva hazánkat pusztitá, mit az edényben talált 
félhold bizonyit; a tanulatlan találók azt hívén, hogy azok mind 
aranyból vannak, midőn megvizsgálták minden további gondol
kodás nélkül, a kissebb darabokat összeverni, s olvasztani próbá-
lák. De igaz azon közmondás : „ A mit két ember tud nem titok." 
Másnap egy közzülök, az egész faluban elhiresztelé találásokat, s 
szerencse, mert még néhány darabot meglehetett tudatlanságoktól 
menteni. 

Ezen talált régiségekből én is bi-
rok egy csákányt, melly tisztarézböl 
áll s az egyik oldala mindinkább szé
lesedve bárdalakban végződik, a másik 
oldala ellenben egyszerre tányér alakba 
megy s közepén a többi részszcl egy-
irányban szuronyba megy ki, különben 
a rajz elég jó l mutatja az alakját. — A 
csákány utóbbi szuronyos részét alkal
masint, sisak, mellvért s tán ol lykor 
kaponya betörésre is használták. Őse
inknek vasnyelet kellett használniuk 
benne,mivel nagyságához képest a nyél 
helyének az ürege olly keskeny, hogy 
egy erős csapásra a fa nyél ketté tö
rött volna, a képen látható nyél, talá
lása után fából tétetett bele. 

Hány helyt van hazánk keblében 
illy régiség, mellyekböl ha fel is kerül 
néhány, kevés megy abból hazánk 
múzeumába, hanem egyes emberek kezébe kerülnek, kik inkább 
szeretik az enyészetnek engedni, mint sem az utókornak hagyni. 
Számtalan magányos ember bir hazánkban szebbnél szebb régisé
gekkel, mellyeknek ha csak fele eljutna is hazánk művészet tem
plomába, nagyba növelné a régiség tárat s mennyire szebb volna 
azokat ott együtt látni, mint szétszórva haszon nélkül elrejtve. 

Kagyszapy A. Károly. 

A talált oákánv. 



A rtpa-í zukor készítésének módja. 
Mielőtt a czukor készítése módját tárgyalnám, olvasóim figyelmét a 

rzukorrépa reszelő gépezetre kívánom kiterjesztem. 
I. A reszelő nevezetesebb részei :A) reszelő henger födele, mellyet 

a hengerről le lehet venni. Eunek azért szükségeskép mozoghatónak kell len
nie, mivel a henger minden reszelés után a fogak közé ragadt répától jól ki-és 
megtisztítandó : igy kimélhetvén meg csak a tógákat a rozsdától. 

B) Maga a reszelő lienger. Ez áll egy alaphengerből, melly mint a hosz-
szu metszés mutatja, keresztfákra van alkotva. Ezen alaphenger körlapján 
léteznek a fürészfogn reszelő vasak, mellyek keményfából készült egyforma 
szélességű fácskák közé szoritvák a henger szélein levő két vasabroncs —alap
rajzon 0 0" — által. 

C) Azon nyilas, mellyen a répát a reszelőhengerhez nyomkodhatni. 
D) Azon fiók, mcllybe hull a reszelt répa. Ez puha fából van készülve, 

belől pedig bádoggal fedett ; egy párkányon fiók módjára kihúzható és be
taszítható. 

A reszeléshez üt ember szükséges. Három a reszelőt hajtja, egy, a fő-
forditónál E, kettő pedig a segéd mozdonyrudaknál fogva; negyedik a répát 
adogatja és a reszelt répát tiúkbul kiszedegeti; az ötödik nekie kezébe adoga
tott répát a (.' nyíláson a reszelő hengerhez nyomkodja. 

Vigyázui kell e következőkre : 
1. Alikor a reszelés munkába vétetni szándokidtaíík, megkell várni, mig 

a kerekek jól forgásba jönek. 
2. A répát nem kell szünetnélkül a reszelő hengerhez nyomni, hanem 

hozzá-hozzá érinteni s meg vissza-vissza húzni. 
3. A kisebb darabokat nem kézzel, hanem nagyobb darab vagy ujonan 

kézbe vett egész répával kell a hengerhez 
nyomni, mivel a legvigyázóbb ember is 
könnyen ujjait vesztheti. 

II. A Prés. A) a hátulsó mozgatlan 
oldal; a csavarok — f, 2, — ebbe vannak 
megerösitve. 

B) Az első mozgó oldal, melly a esa-
j varokon — / , 2, — tartózkodik s a prése

léskor a hátulsó felé közeledik. 
C) A rács vas vesztsei, mellyek az első 

B oldal aljához vannak szegezve, hátsó vé
gül pedig, a hátsó A oldal alján vasból ké
szült lyukakon előre és hátra mehet. 

A srófanyák D ugy vannak az első 
oldallal öszvekötve, hogy azt a kisrofolás-
kor magokkal húzzák. 

A p r é s e l é s h e z e lőkészü le tü l ezek kívántatnak : 

1. Egy középen kifúrt párkányos asztal. 
2. Több apró tüz sövények, mellyeknek hossza akkora legyen, hogy a 

árútok közt könnyen elférjenek, szélességük pedig nz oldalnál mintegy két 
ujjnyival kisebb legyen. 

3. A sövényekkel egyenlő szélességű, de valamivel hosszabb zacskók, 
mellyek közönséges erős házivászonból készülhetnek. 

4. Egy háromszögű kétfelöl uyréllel ellátott faprisma. 
5 . Egy fertályos vagy félakós dézsa, mellyel mérni kelletik a kipréselt 

s a rézfazekra töltendő levet. 

Mas- i a préselés igy UH u\ véghez : 

A párkányos asztalra reá teszüuk egy sövényt, erre reá fektetünk egy 
reszelt répával félig töltött zacskót, s a zacskónak nyilt végéből annyit alá
hajtunk, hogy az rövideb legyen valamivel a sövénynél; s ekkor a háromélü 
fával a répát tökéletesen elegyengetjük a zacskóba. Az elegyengetés után a 
zacskót a sövénnyel együtt a prés rácsára helyhezzük, ugy bogy a sövény a 
rácson feküdjék. Ezután ismét elkészitünk az előbbi módon egy zacskót s azt 
ujolag a présbe teszszük annyira, melyszerint a sövény az első zacskón állhas
son, 8 azt mindaddig folytatjuk, mig a prés meg nem telik. A legfelső zacskót 
egy sövénnyel befedjük s most az egészet megfordítjuk, ugy hogy a sövények 
a zacskókkal együtt éllel feküdjenek a rácson. Ekkor a sróf által mindég kö
zelebb hajtván az első oldalt a hátulsóhoz, a répa leve kipréselődik s az alatta 
levő bádoggal fedett fiókba, annak csatornáján pedig az oda tett edénybe csorog. 

III. A szűrő. Ennek az edény tulajdon i fenekén kivül két mozogható 
lyukacsos feneke van; az alsó 2 rövid lábakon áll, a felső 3 pedig epódium 0 
tetején fekszik. Maga az edény épen fenekén egy csappal 4 van ellátva. 

A szúró IK> kéazltletik el : 

A spódiumot (feketére égetett csontok álgyu-lőpor alakú durva porrá 
törve) megkell nedvesiteni, azután az alsó 2 lyukas feneket, egy a fenéknél 
szélesebb vizes vászonruhával betakarván, a ruha szélei az edény oldalai mellé 
felhajtogattatuak. Most a \ ízesített spódiumból vagy 2 ujjnyi magosságu reá 
rakatik.sez valamelly fa vagy gombos vasverövel össze csömöszölve leveretik. 
Mi igy megy újra meg újra folytanosan mindaddig, míglen a felső lyukacsos 
3 fenék helye elérve nincs. Ekkor egy a felső 3 fenéknél szélesebb vizes vá-
szonnthát leteritünkfigy asztalra, erre első lapjával reá teszszük a felső 3 fene
ket, a ruha széleit reá hajtogatjuk a fenék felső lapjára. Most felvévén az asz
talról a feneket azon helyzetben mellyben az asztalon feküdt, bele csúsztatjuk 
a szűrőbe a spódium fölibe, s igy a ruha a spődium és fenék közt esik. A ru
hának a fenék felső lapjára hajtogatott széleivel, a fenék széle és az edéuy ol
dala között eső hézagot jól bedugdossuk, s ha a kiálló ruhaszélek elegendők 
nem volnának a hézag tökéletes betöltésérc, akkor azt más ruhadarabokkal 
pótoljuk. Ezen fenék felibe tétetik még a répáié első szűrésekor egy füzvesz-
szőből font, belülről durva móldonnal betakart kosár, dc a melly esak első 
szűréskor vétethető igénybe. 

K helyen nipcjrpijrziii valók : 
1. Hogy a második szűréshez valamint a rafinirozáshoz ismindég ujonan 

elkészített fris szűrő kívántatik. Az első szűréshez pedig bátran Jehet IMIKZ-

m'dni a már egyszer a második szűréshez használt «züröt. 
2. A szűrendő répalének melegnek kell okvetlenül lennie, s azt soha sem 

szabad hidegen szűrni. 
3. A szűrendő levet nem egyenesen magára a felső 3 lyukacsos fenékre 

kell tölteni, hanem egy arra tett megmosott tégladarabra; mert igen könnyen 
megeshető, hogy azon irányban a hol töltjük a levet, az keresztül fúrja magát 
a spódiumon, s igy hiába volna a működés. Ettől nz első szűréskor nem f.'-l-
hetni,mivel ott a moldonon és kosáron keresztül egyformán ömlik a folyadék 
a felső fenékre. 

. 4. Valahányszor ujonan készült szűrőn megy véghez a szűrés : mindan
nyiszor előbb azon viz fog a szűrő csapján kicsorogni, mellyel a spódium meg-
nedvesitetett, s ezt nem kell a répáié közé heverni, hanem külön edényben 
fogni fel és kiönteni. Mikor pedig a lefolyó lé már édeses : jele, hogy a viz 
mind lefolyott. 

IV . A z Ust . Es abban különbözik más üstöktől : 1. Hogy széles és la
pos. 2. Kinvuló hosszú orra van. 3. Elölről a tengelye van, melly a katlanba 
helyzett vasfészekbe fekszik. 4. Hátul egy vaskarikája van />, mellybe akaszt

juk a horgot, midőn az üstöt felakarjuk há
tulról előre billenteni. Ezek mind esak a 
sebes kiürítést segítik 2—4. Kh átitatnak 
még apró köriilbelől félakós hordók alól 
csappal ellátva, mellyekben kell szállntni a 
meszesrépa levet. Mikor lecsapoljuk ezeii 
hordókból a tisztult répalevet, a csapot 
esak félig szükséges kinyitni. Az először 

zavarosan lefolyó levet külön kell felfogni, a hátramaradt salakot pedig sűrű 
vastag vászonból készült zacskókon kell átszivárogtatni s az általszivárgotatt 
mint az előbbit, megszűrni. 

V . Közönséges dézsák hűtésre, noha hütoedéiiynek jobb egy kö
zönsége- nzinlöt használni. 

VI. Máztalan czukor formák; ollyan fazekak, uiellyekbe a ezukor-
formák állíttathatnak. 

VII . Egy akőzóvas formájára készült vékony keverófa. 
VIII . E g y lyukacsos habszedö kanál. 
I X . Czukor főzéshez készített Celsius hévméro. 
X . Két saccharoinetrum, egyik 1"—20", másik pedig 20"—Ő0". 
X I . E g y bosszú vékony bádog edény, uiellybe próbáljuk a répa-

levet a saecharometrummal. 
XII . Spódium. S végre : 
X I I I . T i sz ta fehér agyag. 
Megegyzendő, miszerint a hévség (okozatait mindig C e l s i u s szerint ha

tározzuk, a hévmérőt mindjárt a feltöltéskor bele állítván az üstbe. 
X I V . Mnga a főzés. A kipréselt uyers répalevet azon frisibe tel 

kell az üstre tölteni, H abba egész "ő" C. tél kell ínelegitni. Ezen melegség 
pontjánál bele kell önteni a már előbb forróvizzcl megoltott s tejsürüségig 
feleresztett meszet, szüntelen kevervén a belctöltés alkalmával a répnlcwt. 

A mész aránya egy akó répaiéhez következendő : 
1-BŐ septembertől, 1-sö novemberig egy akóra, l . t font mész. 
1-ső novembertől, 1-sö januárig egy akóra, * , font mész. 
l-ső januártól, egész a répa kifakadásuig egy akóra, 1 font mész; 

a meszet pedig forró vizzcl kell megoltani és felereszteni azért, hogy tej-ü-
rüségü legyen. 

A mész bele öntése után tovább tüzelvén az ii-t a lat t , tél kell mel< giteni 
a meszes répalevet egész 100° Cig. Ezen foknál vagy hirtelen ki kell tölteni 
a répalevet, vagy a tüzet kell hirtelen a kation alatt vízzel eloltani s azután 
töltögetni ki a meszes répalcvet a leszállató hordókra, a hol az 3—4 óra le
folyta alatt megülepszik; a tisztnlt répáié az ülepedésről fentemiitett módon 
lecsapolandó s azon melegen megszűrendő. Ez az első szűrés, mellybe a szűrő 



elkészítése után a mondottakra ügyelés, még a hátramaradt salakkal is a szál-
lutó edények alatt felettéhl) kívánatos 

A megszűrt tiszta lé, ismét üstre töltetvén, folyvásti forrás közt egész 
20°-nyi sűrűségig a saccharometer szerint elpárologtatik. Az igy elpárologta
tott már szirupul, egy újonnan készült szűrőn ismétes szűrés alá kell venni, 
(ez a második szűrés) s az ezen szűrőről lecsorgó tiszta — csak vizzel kevert — 
szirup megint üstre töltendő s jó tüz rakatván az üst alá, 119°—120° C-ig 
vagy 48°-ig a saccharometer szerént hirtelen el kell főzni, a kifutást egy kis 
— a forró szirupba vetett — darab vajjal gátolván. 

Most lehető gyorsasággal ki kell a megsürüdött szirupot a hűtő edénybe 
tölteni, s abból azt, %-cd óra lefolyása után, az elébb 24 óráig hidegvízben 
állott mázatlan ezukor formákba rakni, jól bedugván elébb ruhával a formák 
alsó lyukait. A megtöltött formák hegyes végükkel a tartó fazékba állíttatva, 
meleg kemencze mellé rakatnak. Nem sok idő múlva a szirup teteje a ezukor 
formákban be fog borozni, melly alkalommal az leverő fával felkeverendő. Ez 
igy történik : 

A vékony akózóvas alakú leverő fát a 6zirup közepén letoljuk egész fe
nékig s majd ismét gondosan felhúzzuk; azután körüljárjuk az edény oldalát 
mindég fenékig taszítván le a leverő fát. E műtét megtörténtével a szirup 
jegeezül a meleg kemencze mellett, meUy 3—4 nap alatt tökéletesen végbe 
megy; mikor aztán a ezukor formák alól bedugott lyukaikból a dugót kiszed
jük s visszatevén azokat előbbi fazekaikra, a nem jegeczedhető szirup azok
ból lecsepegend, a jegedett ezukor pedig a formába marad, mit nyers ezukor 
lisztnek neveznek. Ezt már házi szükségre használhatjuk épen ugy mint a rafi-
nirozott ezukrot, csak meg kell azt elébb fehéríteni, mi ugy esik meg : ha an
nak tetejét vizzel fel
eresztett agyagpép
pel befedjük, melly-
bői a viz csendesen 
keresztül szivárog
ván, a czukorból a 
szirupot kimossa el- ^ = r r 

annyira, mikép a ezu- — ^ ^ = = 5 2 ^ -- • -• 
korliszt tisztán s fe- ~-— -— »•-.-
béren marad hátra. 

X V . Raf iniro-
zás. Ezt legszokot-
tabban tojás fehérével 
vÍ8Z8zük véghez, 12 
tojást tevén egy má
zsa ezukorra. A tojás 
fehére, miután habbá 
egészen fel veretett, a 
nyers ezukrot három 
rész vízben az üstbe 
felolvasztjuk, a tojás 
fehérét beleteszszük s 
ezt a lyukas kanállal 
nyomkodjuk a mind 
inkább-inkább raele-
gendő folyadékba,egy 
darabijr körülbelől 
egy negyedig forrón 
hagyjuk, a fent úsz
káló habot leszedjük 
a folyadék tetejéről, 
és a lehabozott forró 
ezukros vizet azon 
melegen egy újonnan 

készített szűrőn megszűrjük, a iecsorgott tiszta s kellemes izü szirupot 11 I"('. 
— 48" sacchig elfőzve, a hűtő edénybe kitöltjük, innen egy negyed óra múlva 
az előre bedugott ezukorformákba átmerjük s a fazekakba állítván a meleg 
kemencze mellé rakosgatjuk, a kemenczét folyvást melegen tartjuk egész 12 
óra folyásig. Bebőrözvén felül a szirup a formákba, azt fentírt módon keverő 
fával felkavarjuk; majd tökéletességre menvén ajegeczülés, megnyitjuk az 
alól bezárolt lyukat, s a nem jegeczesedhető szirupot 3—4 napig folyni en
gedjük. Ezután felvakarjuk a ezukor tetejét, mely felül tükörsima ugyan, de 
középen gödröt formál, elegyengetjük a felvakart czukorlisztet, s egy verővel 
jól leverve, agyagpéppel betakarjuk. Ezt, ha megszáradt, leveszszük s újítjuk 
mindaddig míg a cznkorsüveg tökéletes teherré nem lett. 

A harmadik, mint szinte raffinirozási befőzésnél is, főkép arra kell szo
rosan vigyázni, hogy a szirup az üst fenekéhez ne égjen, mert ha ez megtör
ténnék : a Iegbuzgóbb törekvés mellett sem jegeczithetö a szirup. A honnan 
nem mindig várhatjuk be a jelölt fokozatokat, azon esetben tudniillik, ha a 
sűrűség határozott pontjához közel igen nagy tűzet rakunk az üst alá. Múl
hat lan fődolog tehát különösen a tüzrei szorgos ügyelet, hogy az az utolsó 
fokozatoknál nagy ne legyen. Legbizonyosabb és csalhatlan próbája a szirup 
tökéletes sűrűségének a hólyag kisérlet, meUy ebből áll : belemártjuk a szi
rupba a lyukas kanalat, s kivévén élével tartjuk lefelé, hogy a szirup nagy á-
ból legalább róla lecsorogjon; ekkor egyenes szöglet alatt, jelesen a kanál
lapjával reá fuvunk a lyukas kanálra s horizontalitervégig húzzuk fuvó szánk 
előtt a kanalat; majd a tőlünk túlsó vagy ellenkező oldalról hólyagok kiseb
bek, nagyobbak, mint a gyermekek szappanbuborékjai fognak le- és elröp
penni. 

A mnnkitrsi v;ir, délnyugott oldala. 

S ha ezen hólyagok meglehetős mennyiségben s könnyen alakulnak : 
b i z o n y o s jeleit adják a tökéletes sűrűségnek. 

A répaezukor készítését az általam eddig írtak nyomán kicsiben háznál 
is lehet alkalmazásba venni. S kinek módjában állna e mútani kisérlettétel, 
annak tudomására rövid észrevételemet ide csatolom. 

Előretett próba nélkül ne csináltassa meg a reszelőt és a prést, mellyek 
talán reményfeletti költségbe kerülnének, s ha a kisérlet a kívánalomnak meg 
nem felelőleg ütne ki : azok hiába tétettek. A nagy reszelőt ki lehet pótolni 
két vagy három, két láb hosszaságu és egy láb szélességű jó vastag keményfa 
deszkára szegezett nagy bádog reszelővel, mellyeken két oldalról reszelvén 
két ember a répát; rövid idö alatt meglehetős mennyiségűt lehet megreszelni. 
A megreszelt répát sajtpréssel is kinyomhatni szorultságból. Az üst pótol
ható valamelly kis házi üsttel; ezukorformák helyett pedig virágcserepek 
használhatók. A többi készületek, mellyek rendesen fábóhak,a háztól kikerül
hetnek. Egy nagyobbszerü virágcserépből szinte szűrőt készíthetni, sőt a rafi-
nirozáskor kímélet kedvéért, minthogy a spódiumba sok szirup marad, abból 
vagy czukorcserépböl kell, mellyekhez természetesen kevesebb spódium kí
vántatik készíteni. ( y < r , k«r«ac> 

Szorgalom és egyetértés. 
Midőn első szüléink a paradicsomból kiűzettek,illy hangok dörögtek fü

leikbe „arezod verejtékével egyed kenyeredet." Ezekből aztán még ma is 
az a tanúság, hogy a sült galamb senki szájába sem repül, vagy világosab
ban : dolgozzunk, ha akarjuk hogy valamicskénk legyen. 

Ezeket előre bo
csátva felmutatom a 
ti sz tel t közön ség előtt 
kőrÖ8hegyi ref. egy
ház tagjait, mint a 

-~- szorgalom és egyet
értés mintáját. 

Ezen egyház ösz-
szes lélekszáma alig 
700 és e parányi szá
mú nép — mondhatni 
— óriási jeleit adta 
munkásságának s val
lásosságának. Csupán 
negyven évvel kell 
visszatérnem, s di
csekvés nélkül mu
tathatom fel a tem
plomot és tornyot, 
mellynél nagyobbsze-
rüt egykettőt talán, 
de szebbet s jobb íz
léssel épültet alig mu
tathat fól dunántúli 
kerületünk bármely-
lyik egyháza is. 

Állott hát a fényes 
szentegyház, de két 
kÍ8 harangja alig nyo
mott öszszeBen két 
mázsát, midőn a Bzor-
galom s egyetértés 
szülték, hogy jelen
leg lő, 8 és 4 mázsás 

harangok díszítik tornyunkat. A szorgalom többet kivánt, az egyetértés töb
bet hozott létre. Nagy harang szépen hangzik, ha órakalapácsa veri, lett óra 
is minden negyedet megverő. A nép örült szorgalma gyümölcseinek, s öröme 
ujabb munkásságra ösztönzé, a haladni akaró előtt pedig nincs nehézség. 
Híveink szőlőt vettek egyházuk számára, árát nem tudom, csak annyit, hogy 
évenként 50—80 akó bort jövedelmez az egyháznak. — Iskolai épületünk 
rosz — mondák — s lett uj, nagy és szép. 

Talán már nincsen is mire keressünk ? . . . dehogy nincs! most a szép 
templom csak ugy lehet szép, ha az orgona gyönyörű hangjai emelik a lelket 
teremtőnkhöz; lett tizenhárom változatú orgona, lett a tanitói fizetés % te
lekkel s házikerttel javitva. 

Igaz, hogy pompás templomunkhoz urasági kegyes adomány is járult, 
de a többi elősoroltakat — tiz legközelebbi évben — a nép saját munkássága 
teremte Isten után. Jövő tavaszszal paplakot szándékoznak épitni, e czélra 
már 90,000 tégla- s 30,000 zsindelycserép készen van, a nélkül hogy az egy
háznak fillérnyi adóssága is volna. 

Lássuk egy prot. egyházban mi a bevétel? csekély lélekpénz és gabona, 
olly összeg, melly az egyházi személyek fizetését alig képes fedezni. Honnan 
hát mégis ezen tetemes költséggel párosnlt szerzemények s újítások ? 

Szorgalom s munkássággal párosult egyetértésből. 
Nem lehet meg nem emlitenem egyházunk n. t. lelkipásztorát — nevét 

szerénységből elhallgatom — ki bölcs kormányzása által hallgatóinak a szel
lemieken kivül ennyi anyagi kincset is tudott adni, midőn hatályos szavával, 
neki sajátszerű okos tanácsával, az őt különben is nagy tiszteletben tartó né
pet arra birta. hogy egyházuk javára évenként részest arassanak, mit a nép 



sajátja mellőzésével örömmel (tett is, télen fát hordatott fuvarba vagy épen 
fát vágatott feléből, mellyből szép összegecske gyűlt évenként az egyház 
pénztárába. Es hogy mind ezek ,.igazak és ámenek" elég legyen megemlíte
nem, miszerint idei részes aratásukkali szerzeményük felül haladja a 200 p. 
mérőt, buza, rozs, árpa és zabterményekben. 

íme itt a forrás, bár valamennyi egyházaink fölkeresnék ezt, mint szom 
juzó szarvas a hűs patakot. 

Éljen a n. t. jeles lelkipásztor! éljen s virágozzék a szorgalmas és egyet -
tő vallásos nép !! *) Közli Enstel Gedeon, kőröshegyi ref. tanitó. értő 

Egy kézszorítás ..Gyurlts Antal—nak. 
Nem lehetett a hirlapokban örvendetesebbet olvasnom, mint azon érte

sítést, miszerint ön „Nőnövendékek könyvtárát" alkotandó fűzeteket fog közre
bocsátani. Hunfalvy János ur által ugyanott sokkal jobban ki van emelve e 
vállalat, minthogy én ahhoz akár önnek hízelgő, akár az ügyre nézve mél
tányló szavakkal járulhatnék; de mert ön az elferdült nőnevelésnek jobb 
irányt adva, olly eszmét v a l ó s í t , melly velem együtt sok mások buzgó óhajtá
sának felel meg, a közvélemény nyüvánulásaként fogadja e téren üdvözle
temet. 

Leányaikat bálványozó anyák s hivatásukra büszke nevelőnők meg fog
ják bocsátani, ha kötelességünknek tartjuk kimondani, miszerint a mind inkább 
terjedő nevelési rendszertől, kevés kivétellel, a férjek boldogító nőket; a jövő 
nemzedék méltó anyákat; a szülék, öreg napjaikat ápoló jó gyermekeket s a 
haza derék polgárnőket nem várhat. A pipere öltözék ugyanis nem hagyott 
időt nemes érzéssel 
felruházni a kebelt; 
az illemszabályok el
felejtették az emberi
ség iránti kötelessége
ket ; a külföldi nyel- -t̂ ssSJf 
vek nemzetietlennek 
hagyták a lelket; s a 
külső simaság mellett 
vastag, miveletlen 
maradt a kedély. Már 
pedig elég tapasztalás 
mutatja, hogy a hiú 
divatbábból igényte
len házi-aszszony, a 
képzelgő, ábrándos 
anyából jó gyermek
nevelő, a külföldies-
séget majmoló hölgy
ből lelkes magyar nő, 
s a világ elragadta 
leányból férjéhez ra
gaszkodó házas társ 
csak gyéren lesz, vagy 
soha. 

Ha a ferdenevelés 
ennyi szomorú követ
kezéseit elgondoljuk, 
csak akkor tűnnek fel 
egy jobb irányú nő
nevelésnek kiszámít-
hatlan előnyei: csak 
akkor tudjuk eléggé 
méltányolni feladatát 
annak, ki illyen mind egyeseknek, mind a közre nézve jelentékeny munkára 
vállalkozik, s érdemeit, ha azt bevégzi. Annak a szülék, a nőszülendő ifjak, 
a haza s egész jövendő nemzedék kimondhatatlan hálával tartozik. Mind
ezek nevében fogadja ön, a „Nőnövendékek könyvtára" szerzője meleg kéz-
azoritásomat. 

Péczel, Beptember 18-án 1856. Babiníski Jússef. 

Debreczeni levelek. 
Régen nem volt Debreczenben szerkesztő ur! — reá nem ismerne kör

nyékére; a határtalan homoktenger, ocsmány trágyadombok, légbüszbitő 
posványokat körző buezkák helyein jelenleg viruló kerteket látna, hanem tu
dom azt mondaná reá, hogy kár hogy kevés kivétellel szőllővel ültetik be 
azokat, daczára a löldkiosztáskor kiadott tilalomnak, — de még azt is hiszem, 
hogy megjegyezné e kiosztott földek formáira, hogy kár volt egy kissé jobb 
izlesü mérnökre nem 1 ózni a kiosztási tervet. Midőn néhány év előtt az ember 
a város erdőjére, ez egyetlen mulató helyre ment, elfáradt szeme a sok un
dortól, mit jobbra balra szemlélni kénytelen volt, egyedül a Simonyi óbester 
által ültetett fasorok adtak némi árnyékot; — most az erdőre vivő utczán 
tégla járda vezet ki a városból, ákászsorok kötik öszve a várost az erdővel, s 
e fasorok mellett két felől az ugy nevezett sétakertek rácsos kerítéseik között 
elég szorgalommal mi vei tétnek; láthatni ott egy pár jó modorban épült nyári 
házacskát is, de fájdalom e kertek nagy része épület nélküli, ha van is rajta 

* ) Mi is rámondjuk as Áment. — Szerk . 

egykettö, az nagy részben régi debreczeni stilben épült viskó és pajta, nem is 
említve, hogy a csősz házának nem volt szabad a többi csőszházaktól külön
bözni, földbe kellett annak vájjatnia ad formám rőzsekunyhó. — A z erdŐbeni 
fordóepület bár hova is oda illenék, a derék fördőszobák közt elnyúló szép 
corridor nem szégyenlené meg magát bármelly hírneves fürdőben, a táncz-
terem s mellékszobái csinosak, kár hogy a terem közönséges borivóul hasz
náltatik; a fórdőházhoz csatolt kert mind terjedelem, mind alkatra nézve 
kielégítő, az előbbi erdőmester sok szorgalmat fejtett itt ki, halastóformát 
pavillonnal, zuhanyrördőt csináltatott, sok szép fácsoportozatot ültetett, 
most a gond meglehetősen hiányzik, pedig e kert a vele szomszédos erdőszeti 
kert, söt maga az egész erdő olly szerencsés alkatú s fanövésü, hogy kevés 
pénz, s fáradtság hozzájárultával a legszebb mulató kertté lenne alakitható. 
— Hát a várostól keletre elnyúló sivóhomok tért mikor ültetjük már be va
lahára viruló fákkal? Kecskemét, Kőrös, Czcgléd s más homokkal dús köz
ségek megmutaták, hogy a sivóhomokon is a legszebb canadai nyár és ákász-
erdő diszeleghet, mellynek alja meggyepesedvén a homokfutást gátolja, sőt 
legelőnek is használható. Volna pedig itt több ezer holdra menő terület, 
mellynek minden vihar elmultával változik határa, s ha ma váromladékként 
meredeznek buezkái, holnapra sima lesz, mint a tenger színe, még a habfod-
rok sem hiányzanak, miket a szél a szép tiszta homokra rajzol; üdvös volna 
bizony e most haszonvehetlen nagy tért mérsékelt örök árért olly föltétellel 
kiosztani, hogy fával ültessenek be, az erdőn s cserén lévő faiskolák cseme
tékkel szolgálhatnának ; nézzük meg az erdő s péterfiai kert, ugy ez és az uj 
kert közti helyet, sivóhomok volt az, most egy része szőlő, más része ákász-
erdő; nézzük meg az István-gőzmalom környékét, 7 év előtt nagy részben 

sivóhomok volt az, 
most leginkább ügyes 
fölügyelője szorgal
mából angol kertté 
varázsoltatott, melly 
pár év múlva a város 
lakóinak nem kevés 
élvet nyujtand. Osz-
szuk ki uraim a ha-

A- Tr szonvehetlen téreket, 
. , mozdítsuk elő az 

ipart, s gazdálkodást, 
melly nálunk kevés 
kivétellel ugy is fe
lette rosz lábon áll: 
kevés itt az eszélyes 
értelmes gazda, s e 
véske bátran mond
hatni a i n i \-eltebb osz
tályból való. ki nem 
restéi tanulni, meg
szerzi az ujabb fold-
mivelésí czélszerübb 
eszközöket, mig a 
tőzsgyökeres szántó
vető cívis legtöbbje 
most is az idomtalan 
alkatú, nehéz járású 
faekékben gyönyör
ködik, bele fog egy 
ménest, egy csordát, 
8 ha kérded miért fog 
8 ökröt ekéje elé, mi
dőn kettő is elbírná, 

büszke elégültséggel válaszolja — „mert annyi van, az apja is igy szántott 
vetett, még sem éhezett meg hála Isten cselédje soha, kenyeret sem kért köl
csön senkitől soha" — nz illy válaszra aztán nem tud az ember fia mit be
szélni tovább, capacitatiónak, okoskodásnak helye nincsen, s legfeljebb óhajtja 
magában, hogy Isten világosítsa meg ö kigyelme elméjét jövendőre! — Uga-
rolni? rendszeresen trágyázni!-' mim-k? az apám sem ugarolt, mégis termett; 
trágyázzon a kint járó marha. — Szarvasmarhát télen istálóba kötni? Mire 
való az? ha cl nem kényeztetjük az istálóval, még könnyebben kitelel a sza
bad ég alatt, ha fázik ott a szárnyék, húzza meg magát; az igaz, hogy van 
egy kis baj a Bzilajtinóval mikor betanítjuk, jármot, ekét, talyigát eleget eltör, 
de hiszen apám uram is igy bajlódott vele, még is ökör lett belőle, t. i. a tinó
ból. De reményleni lehet, hogy a jó példa apránként több követőre találván 
a czélszerübb gazdálkodás itt is megnonosuland. 

A napokban egy 8 éves gyermek irományából Herculanum és Pompeji 
nevek ötlöttek szemembe, kérdezten tőle mik azok, — még nem magyarázta 
meg tanitó ur — feleié, mert előbb le írjuk, azután fogja tanítani. Ugyan az 
Istenért iskolákra ügyelő tanár urak! nem okosabb volna előbb megértetni 
a gyermek gyönge elméjével a tanulandókat, s magával kisértetni meg a hal
lottak leírását ? — Jó volna egy kissé felügyelni milly modorral tanítanak az 
ifju tanítók az alsóbb iskolákban? legalább tudná a gyermek, Herculanum 
étel e vagy város ? 

Az öngyilkolás ez évben nagyon gyakori városunkban, pár hét előtt 
egy tanyásnő megvagdalván torkát kútba ugrott; egy szegény csizmaművész 
pedig felakaaztá magát, de gyönge levén kötele leszakadt; ekkor neki rugam-
kodva kiszaladt a városból magát a kis tóczóba fojtandó, nem tudta az i n a. 

V munkái.i zárda, i szak-nvu^oti ol lala 



hogy c tó vizet, miután ltok gyermek, nem rég egy iskolás Hu fürdés közben 
bele fulladt, pár nappal az előtt lecsapolták; itt sem lelte meg tehát keresett 
halálát, orvosi ápolás alá adatott. Pár nap előtt Ítéltetett halálra az itteni 
törvényszék által egy anya a vidékről, ki két kis gyermekét fuilasztá a 
kútba. — Népnevelés! népnevelés!!! hadarni. 

Dézsa mint fejős telién. 
Először, másodszor! Hat pengő krajczár, ki ad többet érte?! Nó itt van a 

jó fejős tehén.—Igy kiabált egy mezőségi árvái árverésen az egyik tálusi hites. 
Fejős tehén (3 kr.! lehetetlen, gondolám; ezt csak megnézem és felmu

tattak egy piszkos fenyőfa dézsát. 
Igaza van a felkiáltóuak, mert ez azon edény, a mi többet ér a mező

ségi szegény ember konyháján akármellyik fejős tehénnél. Ez egy kifogy hat-
lan életbánya, kostat nem fogyaszt, külön istálót nem igényel. Tartalmát 
teszi : a gazdasszony felforral egy üst vizet, s azt három kupányi búzakor
pára ráönti; néha egy kis kovászt is vet bele, s már a jövő órákban kész a 
gyártott eczeteknél egészségcsb és egyszersmind derék savanyitó. Marad fen 

T Á R 
K a k a s Márton a sz ínházban. 

X X . Levél. Nagy Lajos és kora, dráma Hegedűstől; egy felvonásban, 
egy ntójátékkal három felvonásban. Szentpétery jutalmára. 

A magyar embert azzal csúfolják, hogy a maga kárán tanul; no lám : 
az olasz még balgatagabb; mert az a maga kárán sem tanul. Alig mult el egy 
pár hete, hogy tekintetes Kiss Károly urat nem csak a színpadon agyonütötték, 
de tetejébe még hogy panaszra ment a eriticum fórum elé, ott is jól elporol
ták; s ime egy halállal még csak nem is törődve,ismét visszahozza magát; pe
dig előre tudja, hogy meg kell neki halni. 

Ugyanazon urak és asszonyságok szép rendben feliépének újra, bocsá
natot kértek a közönségtől, hogy a minap nem nyerhették meg a tetszést, 
majd most más hangon fognak beszélni. Különben az egész dolog történik 
ugy» a *1 ( ,Sy uztFessler igen költőileg kigondolta; szaporodott azonban a hős 
Laczkovics családi ügyeivel, a kinek van egy élhetetlen fia, annak meg egy 
perlekedő felesége. A jámbor apa végre is nem talál más módot szegény fiát 
e házi kereszttől megmenteni, mint hogy valami tréfás ürügy alatt lefejezteti. 
Ez ugyan jól járt. En a Dunába ugrottam volna, ka ugy szidna a feleségem 
annyi ember füle hallatára. 

Szomorúbb sors jutott azon ártatlanoknak, a kik kegyetlen jambusokba 
szedett sallangos mondásokon kénytelcnitetének magukat keresztül hada
kozni, szegény Laczkovics fején még a csákó is reszketett bele a mit lovas 
zsandártól kért kölcsön cz ünnepélyre; nem csuda, ha megszakadt tőle a 
szive. A darab végén, a ki csak halandónak született, rendeltetéséhez illőn, 
szépen rakásra hal és eltemettetik. 

Főhibája c darabnak az, bogy szerző olly nagyon ragaszkodik a histó
riához : már mibe került volna neki azt a változtatást tenni, hogy ez úttal 
Kis Károly ur aprítsa fel Forgács urat, s vegye nőül valamellyik királyasz-
szonyt; ez mindenkit meglepett vofaaa és hatása csattanós leendett. Hasonló 
költői szabadsággal épen ugy meglehetett volna ennek történni, mint a hogy 
az ifjn királyné megálmodta az egész következő történetet Feszlerből a pa
gina 372. usque paginam 416-ig; és elmondá azt szépen, mikor legfontosabb 
tanáeskozmányok folytak : az öreg Gara be is tette a lutriba mingyárt. 

Ennyi szomorú halált okozott Kis Károly ur másodszori beütése Ma
gyarországba. Ismét csak azt mondjuk neki, hogy ne hagyja el többet bájos 
Olaszország narancsligeteit, mert jó minekünk a mi szemcinkkel látni - g 
makarónit sajttal. ^ Kakas Márton. 

Irodalom és művészet . 

y.— Magyar történelmi emlékek. Kiadja Szálai László. Első kötet, ke-
niéoy János. Erdélyi fejedelem önéletírása. Pest. 1856. — Előszavában 
mondja a kiadó : „Történelmi kútfőink kiadása által előmozdítani a nemzet 
múltjának ismeretét — e czélhoz kívántam jelen gyűjteményemmel járulni.'* 
Hogy bebizonyítsuk mi érdekes ez első kötet, csak annyit mondunk, hogy az 
iró Kemény János a nagy Bethlen Gábor apródja volt, követte azt hadjára
taiban, halála után az özvegy fejedelemné Brandemburgi Katalin udvarában 
volt tőember, ezután I. és H . Rákóczi György alatt mint hadvezér és diplo
mata a legfőbb szerepet játszá, ugyan H. Rákóczi György szerencsétlen len
gyel hadjáratában mint fővezér tatárfogságba esett, itt irta jelen művét. Idáig 
terjed Kemény János irata, ki is mind az eseményeket, mellyeket átélt a leg
érdekesebben ecseteli. A kiadó által ez irathoz csatolt függelékből azt is meg
tudjuk, hogy Kemény János az ország kezességére szabadult meg tatár fog
ságából, ki is a későbbi fejedelmi trónzavarokban fejedelmül választatott, de 
a fényes porta mást akart, s sereget küldött, mellyelleni csatájában el is esett. 
— Kemény e műve, nyelvészeti tekintetben is felette nagy becsesei bir, tör
ténelmi becse pedig — hogy a kiadószavaival éljünk — általánosan el van 
ismerve; az mély pillanatot vettet az olvasóval a magyar nép életének azen-
vedelmesen felzaklatott árjaiba a 17-ik század első felében : a műnek hőse 
köztök. bennök, pillanatokra felettök áll. — Ez itt ismertetett magyar törté
nelmi emlékek második kötete gr. Bethlen Miklós önéletírását fogja tartal
mazni. 

egy kis vad ize, de a ki vele nőtt tél mint a mezőségi ember Erdélyben, annak 
azt nem tetszik. A mezőségi ember czibre nélkül nem képzel megélhetési mó
dot; czibrével savanyítja meg zöld száraz paszulyát, káposztáját, kásáját, 
burgonyáját, busát is czibrével készíti, s még a tésztát (burétyot) is abban 
főzi meg, ismeretlen levén itt a Magyarországon annyira megbecsülhetlen 
tésztanemek, úgymint : tarhonya, metélt, csípett, reszelt, laska, szakgatott, 
suvajsztott s a derejék több nemei, a mellyek a mezei munkásnak olly nagy 
szükségfödezöi. Itt a mezőségen elől hátul, égen földen csak a czibre és ismét 
a czibre böjtben, mint ünnep első napján ez a nélkülözhetlen. Nagyobb ház
tartásoknál is épen ugy kipótolhatlan konyhamellék már megszokottságánál 
fogva, mint nélkülözhetlen a hurubákban, a hol más mindennemű bútorzat és 
konyhaedény hiányzik, esak a ezibrésdézsa nem. Mit kér a szomszédnő szom
szédjától leghamarább kölcsön ? miért eseng a koldus, és miért rimánkodik a 
czigánynő ? Egy kis houstya, azaz savanyu korpa csak, a mit azok kérnek. 
Ezt kifacsarják, vízzel fölvegyitik, felforralják, sót bele, puliszkát melléje a 
kész az ebédvacsora. 

A kinek puliszkája s czibréje van, elege van, hogy meg ne éhezzék. 
Egy czibré8 dézsa, egy fejős tehén. Mezőségi. 

H Á Z . 
y.— Megjelent : Jogtudományi s törvénykezési tár. Második évfolyam. 

Szerkeszti Tóth Lőrincz. IV. Füzet. 1856. Tartalma : A birósági rendszer 
főelvei a polgári jogügyek körében. X . Békebiróság, Szokolay; A z örökösi 
nyilatkozatról, Seregi Jósa; Az áruszerzési kötésekről; Szabad rendelkezés 
(Kossovich Károly, jogtörténeti értekezésének folytatása); Ügyvédi állapo
tok s érdekek, Ügyvédség reformja (folyt.), Vizsgálat, Ügyvédi bizottmány, 
vagy fegyelmi tanács; Vitás kérdések (Szóváltás Stockinger Móricz urnák. 
IH füzetben közlött véleményére) I. a régi végintézek erejéről, Tury Sámuel, 
II. az ősiségi pátens 7-ik §-hoz, 111. kamatláb T. L . ; Esettár : polgári jog
esetek VI., VII. , V i n . , I X . , X . ; Felsőbb rendeletek, az elméleti államvizs
gálatok szerkezete és megtartása tárgyában I. 

M i ú j s á g ? 
J- Folyó hó 24-én újra látta hazánk felséges uralkodóját, s megjelenése 

örömteljes mozgalmat idézett elő úgy a vidéken, mint a teBtvér fővárosban. A 
merre jött, mindenütt népek ezrei boriták a partokat, még az ős Visegrád is 
megítjudni látszott az ifjú fejedelem láttára, s mohos ormain megszólaltak az 
ágyúk, és a visegrádi viszhahg mohón fogta fel az ágyúk dörgő szavát, s két
szeresen hirdette O Felsége érkeztét. Két óra tájban a testvérváros ünnepi 
színt öltött magára, a házakon, lánezhidon, királyi palotán egymást vál
ták a nemzeti és császári lobogók. Három óra tájban szinte nyögött a 
lánczhid a kíváncsi tömeg alatt, melly fejedelme szemlélése végett méhraj
kent sereglett ni. Három negyed négyre iszonyút dördült az ős Gellért, s 
azonnal felgomolyogott a büszke Sas ezűstszin füstje, s megszólaltak Ős Bu
davára ormairól is az üdvözlő dörgések, s egymást érték, mig az utolsó ágyú-
dördület el nem hangzott. Midőn ü Felsége partra szállt megszólamlottak a 
császári hajó üdvözlő lövései, mellyre az oda sereglett néptömeg hangos 
„Éljennel" telelt. A partnál helyettes kormányzó, altábornagy gróf Haller, 
helytartósági elnök báró Augusz, cs. k. rendőrfőnök Prottmann urak ödvöz-
lék 0 cs. k. Apostoli Felségét, a midőn részéről legkegyelmesebben kijelen
teni méltóztatván, hogy a neki nyújtott hódolat valódiságáról meg van győ
ződve, virágokkal koszorúzott leánykák sorozatán nyitott kocsiban a vár pa
lotába kocsizni méltóztatott. 

25-án reggel korán a hatvani utczán és kerepesi úton át vonult O Fel
sége az öszpontosított hadcsapatok szemléletére. A város utezáni, mellyeken 
áthaladott a legmagasabb vendég, minden ház ablakai zászlókkal és szőnye
gekkelvoltak ékesítve;különösen kitűnt a nemzeti színház zászlókkal ésvírág-
füzérekkel halmozott homlokzata. Délután három óra táján tért vissza 0 cs. k. 
apóst. Felsége, a több óra óta minden utczát ellepő sűrű néptömeg éljcnzései 
közt, a budai királyi lakba. 

.• A losonczi reformált iskola négy osztályú gymnáziummá alakitatván 
oetober 1-én mint tanintézet meg fog nyittatni. 

/ Szigetvárról írják, hogy f. hó 8.—íf-kén Zrínyi Miklós a magyar 
Leonidás halála napján, hét évi hallgatás után nagy és díszes ünnep tartatott. 
Az ünnep előestéjén a hős képe lámpáktól világítva a városház előtt egy 
oszlopra helyheztetett, hogy n tömegestől oda tolakodó nép honszeretetre lel
kesüljön egyik nagy hőse láttára. Valóban semmi sem használ annyira a hon
szeretet tüze élesztésc, és fentartására, mint az elhunyt nagyok emlékének 
tiszteletben tartása, s koronkénti felelevenítése. 

X Nagy-Szalonta városa tanácsa elhatározta, hogy Arany János re
mekköltőnk arczképét Barabás által olajba rajzoltatván azon teremben füg-
gesztendi fel, mellyben egykor mint városi jegyző a község javára működött-
Szép jutalma az érdemnek. 

X Kosnyóról leverő hir. F. h. 22-én iszonyatos tűzi veszély látogatta 
meg e helyet, a mikor az urasági kastélyon kivül 39 lakház, a ref. templom 
és iskola hamvailtak eL Vizsgáljátok a történetet, s ugy találjátok, hogy egy 
évtized nem képes annyi tűzi veszélyt felmutatni, mint maga az 1856. év. 
Oh ha keblünkben csak felényi tüz égne, mint mennyi ez évben dühöngött, 
milly boldog lehetne c hon. Engedjétek azért hadd gyuladjon fel a hon, em
beriség, vallás, intézetek, tudomány, szenvedők iránti szent tűz lángja! és 
akkor kevésbbé lesz okunk a tűz ellen panaszkodni. 



/ Egy angol lord néhány barátjával vasúton utazván tréfából a ne
gyedik osztályba váltott jegyet. A vasúti hivatalnokok meg akarván boszon-
tani a gazdag főurakat, néhány szurtos kéményseprő legényt béreltek azon 
kocsiba. A lordok észrevevén ezen tréfát a legközelebbi állomáson az első 
helyre váltottak, de önköltségükön a kéményseprőket is átvitték, hogy a 
-••Ív. in ülések virágait bemocskoltassák velők. Lám millyen találékony az 
angol még az élezek mezején is. 

X Simonytornyáról irják, hogy ott bizonyos Szalay István nevü öreg 
életének 106 évében halt meg a napokban, s olly ép egészségben, hogy halála 
előtt is mindennap kiballagott fél órányira fekvő szőlőjébe. 

/ Az oroszparasztok hodolatuk jeléül II. Sándor czárnak egy arany 
kulcsot nyújtottak át. A kulcs diszmü 55 fontot nyom, napsugaraktól övezve 
közepén c szavak olvashatók : „Isten töltse meg házadat borral, gabonával 
és olajjal; a pogányok szolgáljanak neked és fejedelmek hajoljanak meg 
előtted." 

Skriván kalapkereskedőnknél Liszt egy magyar kalapot vett, s azt 
igérte neki, hogy készítményeinek Németországban kelendőséget fog szerezni. 
Am viseljék télen a franczia hengert, de nyári szakon a széles karimájú, s 
czélszerübb magyar kalapé legyen az elsőség. Bizony még kapósak leszünk a 
külföld előtt! Magyarul tanúinak a németek, kanászkalapot viselnek a fran
cziák, juhászbundát hordanak az angolok, csak már magyar őszinteségünk is 
lábra kapna valamellyik nemzetnél. 

jf- Odvoson, Kadnához közel öt egyén, egy korcsmáros, neje, gyermeke 
és két idegen vendégeskedvén, a többek közt vaddisznóhust is ettek, s ebéd 
után olly roszul lettek, hogy csak rögtön alkalmazott hánytató által mene
külhettek a bizonyos haláltól. Némellyek azt tartják, hogy a vaddisznóhús 
okozta, de bizonyosabb hogy az ételek készítésénél használtatott valamelly 
mérgesnövény, melly a görcsöket okozta. Ebből az a tanúság, hogy a gazd
asszony ügyeljen arra a mit főz és feltálal. 

2 Soborsintól egy negyed órára eső Viuyesd nevü oláh faluban egy 
ollyan gyermek született, kinek kettős nyulajaka, és ugy nevezett kettős far
kastorka volt, melly eset sok balga hitre adott alkalmat az ottani miveletlen 
lakosság közt. Ezen osudaszülött 14 napi élet után elhalt, mert semmi tápot 
sem vehetett magához. 

/ Szörnyű időket élünk, már a macskák is gyujtogattókká lesznek. F. 
hó 14-én Nagylakon a helység közepén tüz ütött ki egy háznál, hol csak egy 
öreg asszony volt honn, s mire a vészharang megkondult, a nádtető mindkét 
oldalon lecsúszott, s benn szoritá az öreg nőt. Szerencsére szél nem fujt, s 
csak az udvarban lévő pajta és kazalok égtek el. A szerencsétlent, mielőtt 
megfulndt volna, a beszakasztott ablakon keresztül húzták ki. Es e tüzet egy 
macska gyújtotta, melly a tűzhelyen feküvén vargát rántott, s mivel a tüz 
szokatlanul égette, a padlásra futott, hol a csepübe rejtőzvén azt maga felett 
lángba boritá. Ebből az a tanúság, hogy a tüzet egészen elkeli oltani a tűz
helyen, ha már megfőztünk; a macskát megbotozni, ha a tűzhelyre vágyik, 
a padlásajtót becsukni, hogy a meggyulndt macska fel ne szaladhasson. Szó
val vigyázni kell háznnkra. 

Lapunk mult számában értekeztem a községi faiskolákról, midőn ez 
eszmét ujolag ajánlanám a községek elöljárói figyelmébe : örömmel tudatom, 
hogy a szép Fehérmegye Kálóz nevü helysége küzlegelöjéböl két holdat sza
kasztott ki községi faiskola állítására, miben tetemes része volt derék lelkész 
Ilaszlíngcr Sebestyén urnák. Mindig mondtam, s most is azt mondom, hogy
ha cz áldott magyar népnek jó vezetője akad, csudákat lehet vele tenni. La
punk 10.—11. számaiban a községi könyvtárakról értekeztom, s mínt magán 
és hírlapi tudósításokból értem, már több helyen életbe léptették ez üdvös esz
mét is. Szinte felhívom, s emlékeztetem a községek elöljáróit, lelkészeit, taní
tóit és jegyzőit, hogy a nyári kül munka szűnvén, igyekezzenek ez eszmét 
községükben meghonosítani, s a bekövetkező téli hosszú cBtékre lelki tápról 
gondoskodni, mert higyjék el, csak az irodalom nemzetije létünk, felvirágzá
sunk, pallérozodásunk, söt merem mondani fel maradásunk rugója, emeltyűje, 
és biztositója. „Elvész a tudomány nélkül való nép !'• azt mondja az irás, de 
cini fog örökké azon nép. melly saját nyelvét s/.ereti, saját irodalmát pártolja. 
Azért fel honosim községi könyvtár és faiskola, majd lassanként a többi is, 
melly földi boldogságot nyújthat. 

.•• Szinte borzadunk azon sok tűzi veszélyt leírni, melly újólag hazán
kat meg látogatta : azonban jónak látjuk mégis azoknak koronkénti közlését 
azért, hogy mindenkit ovatOseág,s vigyázatra figyelmeztessünk,s a megeshető 
veszedelmet mindenki okos szabályok által kikerülhesse • l eltávolithassa. 
Csak ugy lehet biztos védelemre számítani, s ezennel felkérjük a községek 
lelkészeit, s elöljáróit s mind azokat kik a néppel szoros összeköttetésben 
állanak, hogy a gyakori tűzi veszedelmeket tudtokra adván, községök lakóit 
vagyonuk megőrzésére minduntalan figyelmeztessék, s intsék. Következő tűzi 
veszedelmekről kell olvasóinkat értesítenünk. Tolcsván, Abaujmcgyébcn, f. hó 
2-án délben nem tudni hogyan egy kocsiszínben tüz ütvén ki, mind a mellett 
hogy mindent elkövettek a veszély megakadályozására, 52 ház lett martaléka. 
Bodzás Újlakon, Zemplénmegyében, f. hó 3-án egy féhajban tüz támadván 
reggeli 6 órakor, minden erő megfeszítés daczára 105 ház a görög és evange-
likuiu templom, 65 pajta és 256 melléképület esett áldozatni. A kár 120 
ezer forintra becsültetik, s egy emberélet is veszett el. Lemescn Sárosme
gyében sept. 3-án egy izraelita házában tüz ütvén ki 15 házat hamvasztott el. 
Jobbágyin Nógrádmegyében f. hó 2-án tuz támadván 48 ház hamvadt el. 
Es mind e tüzek okát senki sem tudja. Ha gyújtogató müve,akkor iszonyatos 
elvetemcdtség, ha gondatlanság, ugy raegbocsáthatlan bün. 

/ Szinte félünk Luiza porosz herczegnő badeni nagyin rezegi ura ki. 
házasitási piperéit felhozni, attól tartva, hogy majd közönségesebb nőink is 

illy ent fognak kívánni szegényebb sorsú férjüktől, de hogy mi is női kíván
ságnak áldozzunk cz egyszer elmondjuk ha bár sok férj átkot szorand is fe
jünkre. Napi használatra husz tuezet, és éjjelre tiz tuezet inget, s két ezer rőt 
valencziai csipkét kapott a herczegnő ruhái felpiperézésére. Kimondhatlan 
számú finom zsebkendőbe jeles mondatok vnnnnk hímezve, egybe a többek 
közt ez:,.Csak örömkönyüket száraszszon feli*'Váljon teljesedni fog-e? Leg
nagyobb figyelmet gerjeszt egy drága bőrrel prémzett selyem takaróval teri
tett kosárka, melly a herczegnő ölébe bölcsőjéül van készítve. 

/ Eddig azt tartották rólunk, hogy mi magyarok csak a csutorát, ét 
fakilincset találtak fel. A tapasztalás napjainkban ellenkezőt tanusit, mert az 
örök mozdonyt is mi találtuk fel, s maholnap a circuli quadraturát is feltalá-
hindjuk. Dc sokkal nevezetesebb ennél a hatvankét éveB öreg honi gépész 
Klicgl újonnan feltalált gépe, melly zongorával tétetvén összeköttetésbe, az 
azon játszó egyén zenéazeti gondolatait a legtisztábban azonnal hangjegyre 
teszi, ngy hogy a lerakott gondolatot tüstént lehet játszani. Az első kísérlet
nél jelen voltak több műértők közt Volkmann, Dunkl, Rózsavölgyi, Storek, 
Csomortányi, Veisz stb. Az egész gép a villánytelngráf rendszere szerint van 
összealkotva, s 84 kisded billentyűt mozgat, mellyek a hangokat papírra te
szik. Adja Isten, hogy miután 18"/ 4 0-ben feltalált gyors szedőgépe nem ta
lált e honban pártolásra, cz uj találmánya kellően pártoltassék, hogy az ősz 
művész aggnapjai biztosítva legyenek. 

/ Valamint eddig ugy ezután sem mulasztunk el egy alkalmat is, melly
ben figyelmeztethetjük a szüléket gyerme.kcikrei szoros ügyeletre. Sok apá
nak rosz szokása az, hogy ha kocsival közel útra megy, utána siránkozó gyer
mekét kocsijára veszi, vagy az ülésbe maga mellé veszi, miből már számtalan 
szerencsétlenség szárm ózott. Igy egy majoros Videnből Svekhátra kocsizván 
törkölyért, magával vitte nyolcz éves fiát. Midőn haza felé mentek a fiu el-
szunyadván a zsákok tetején, egy zsákkal lecsúszott, s a kerék alá esett ugy, 
hogy az azonnal szétzúzta fejét, s rögtön meghalt. 

/• Egy német lap, mint curiosumot hozza fel egy inéregkeverőné kívé-
geztetéaéről szóló következő tudósítást : „ A potsdami eskűttszék Ítélete által 
kétszeres gyilkosság miatt halálra Ítéltetvén, ft felsége a király legmagasabb 
rendelete által a mult hónapban azt parancsolta, hogy végeztessék ki." S azt 
kérdi a lap szerkesztője „ki ítéltetett el hát tnlajdonkép." Mint curiosumot 
igtatjuk ide egy falusi jegyzőnek a járásbírósághoz intézett hivatalos jelenté
sét : „Jelentés 12'.' czim, 1816. sz. alatt. Tek.cs.k. szolgabírói hivatal kegyes 
meghagyására, hogy azon ki lakos egyéneknek feladott napon az ut
czán szaladnak, mind agyon lövetett, az embereknél, vagy marhákon semmi 
legkisebb sértés sem történt," Mi nem azt kérdjük, ki szaladt, ki lövetett 
agyon, és még sem történt sérelme? hanem egyszerűen azt kérdjük, mi lesz 
ollyan helységből, s várhat-e jobb jövőt, mellynek illyen vezetője van? 

2 A Bécsijén összegyűlt természetvizsgáló tudósok, és orvosok lako
máján Farkas Jósi bandája játszott, s olly szívhez szóló hangokat csalt ki az 
élettelen fából, hogy a német tudósok alig bírtak az asztal alatt ficzkándozó 
lábaikkal, s elragadtatva ujjongtak a bűvös magyar hangokra. Mondja most 
már valaki, hogy a czigányzenész nem természetvizsgáló, és orvos : az bíz az, 
még pedig a beteg lélek orvosa. 

2 Buda, Ruszt, Tokaj, Szegszárd s más hires bortermő vidékeinkről 
az az örvendetes hír szárnyal, hogy Németországból számos kereskedő kül-
dottoda ügynököt borok bevásárlására. A veres bor ára emelkedik, s olly kapós, 
hogy a közelebbi rakó helyekre must minőségben fog clszállitatni. 

. • Hazánk az öreg emberek hazája. Csuda ís volna ha soká nem élne a 
mértékletes ember illy tejjel s mézzel folyó Kanabánban, hol bor, paprikás 
szalonna, kolbász és töltött káposztában soha nem lát szükséget. . . a kinek 
elege van. Pesten egy Farkas József nevü 10G éves ember halt meg, ki foly
vást urasági szolga volt. Nagy dicséret azon uraságokra, kiknél szolgált, lát
szik, hogy nem nyelt sok mérget, és nem itatták epével. 

/ Debrcezen is igyekszik a sárból menekülni, mellyben annyi ideig 
eviczkélt.Kő hiánya miatt fával akarja utczáit kiköveztetni. Hanem ha az ut
czák járhatókká tétetnek, Debreczen egy szabadalmat veszt, mellyet L Lipót 
királytól nyert, s melly igy kezdődik : „Miután nagy saratok van, ezen sza
badalmat adjuk nektek stb. t. i. vámszabadalmat. 

X (Szülék óvódat.) Sárbogárdon, Fehérmegyében, a veszett kutya egy 
7 éves gyermeket arczán és fején annyira megsebesített, hogy az rövid idő 
alatt meghalt. Ha kisebb s szegényebb helységekben nincs kisdedovó nem 
csudáljuk, de Sárbogárd! olly fényes közbirtokosságtól méltán követel 
hetjük. 

F. hó 3-án négy fiatal halász, szüleik ellenére egy lélekvesztö csó
nakra ült, s a Balatonra szállt, hogy az az előtti napon kivetett hálót bevon
ják. A magyar tenger dühösen hánykódott, s a kisded csónakkal csak mint 
hitvány lapdával játszadozott. A gyönge halászok karja nem volt képes a 
hullám hatalmával daezolni, s esónakuk a tó közepére hajtatott, hol lemond
ván a menekülhetem reményről, minden erőlködéssel felhagytak. Nem volt 
nagyobb mentő hajó a parton, s a boldogtalanok kalapjuk lebegtetésével bú
csúztak a parton álló kétségbeesett kedveseiktől. Még néhány perez, az óriás 
hullámok feljül emelkedtek csónakukon s a négy halász eltűnt ugy, hogy 
máig sínes nyoma, csupán az üres csónak jött elő másnap, mellynek evezői 
tamisíták, hogy mind a négy hullámokban lelte sírját. 

X Sárváron egy adószedő hivatalnok mivel a pénztárban 1100 forint 
hiányt vett észre, egy vasárnap reggel 4—5 óra közt saját konyhájában 
agyon lőtte magát. -.ám"> £0v liJ 

/ Hatzfeldről irják, hogy a gabonakereskedés pang, és pedig nem a 
leszállt ár miatt, melly a termesztőt nem ösztönzi eladásra, hanem a tulságo-



san elszaporodott s szemtelenné vált haji-ászok tolakodása miatt. Ezek ugyan
is helységenként kidoboltatják a gabonaárt, s 15—20 mérőre 20 kr. felpénzt 
adnak, de midőn Becse vagy Újvárra szállíttatják, mindenféle mesterfogással 
oda kényszeritik az eladót, hogy vagy visszaviszi, vagy olcsóbbért adja gabo
náját. Mind a kereskedelmi társaságnak, mind a hatóságnak érdekében állana 
ezen szemtelenség gátlása. 

— (Iskolai jelentés.) A gyönki helv. hitv. magán algymnasium ügyei a 
k.-somogyi és tolnai nt. egyházmegyék áldozatkészsége, s a gyönki urak ne
mes buzgólkodása által, habár nagy nehézségekkel küzdve, de folytonosan 
haladnak teljes elrendeztetésök felé, — s azoknak, kiket érdekel, örömmel je
lenthetjük, miszerint a közelebbi sept. 15-dikére hirdetett csőd utján az üres
ségben volt tanári állomások már betöltve vannak, satanitás jövő october ele
jén Bartos Ignácz, Csukás Béni, Döméuy József s Szabó József rendes •— s a 
helybeli lelkész, mint rendkivüli tanároknak vezetésök alatt meg fog kezdetni. 
Miről az illetők ezennel értesittetnek. — A k.-somogyi h. h. esperesség által. 

— (Vatárnapi iskolák megnyitásáról.) A t. kereskedő és művészfőnö
köknek, valamint iparos mestereknek hivatalosan hirül adatik, hogy a vasár
napi iskolák rendes tanfolyama october 5-kén, az esti iskoláé pedig oct. f>-án 
megkezdetik, minél fogva minden gyakornokukat és tanonczaikat az illető 
tanodába a kitűzött naptól fogva rendesen elküldeni szíveskedjenek. Az iskola
igazgatóság fölötte sajnálná, ha a rendetlen tanonezok felszabadítását akadá
lyozni, a kötelességüket mulasztó főnökök és mesterekkel pedig a felsőbb ren
deletek szigorát éreztetni kénytelcnitetnék. Költ Pesten, sept. 20-án 185U. — 
A vasárnapi és esti iskolák igazgatósága. 

Vidéki hirek. 
Lovási-Patona. Nem csak fővárosokban, de falun is kezdenek már 

fölmerülni a szomorú öngyilkolási esetek, mellyek tanúbizonyságai annak, 
hogy az emberek nagy részének kebelében még nem gyökeresedett meg ama vallás 
és józan erkölcsi nevelés adta lelkierő, melly támasza legyen a szerencsétlen
ségben, s a kétségbeesés örvényének széléről biztos utat mutasson a menekü
lésre; — melly ne tüntesse fel hősies színben az élet erőszakos megsemmitését; 
midőn az inkább kétségbeesett gyáva menekülés a reá nehezülő bajoktól. Soha 
sem fogunk látni bármellyvallásfelekezetü egyént is öngyilkosságra veteműlni, ki 
vallása tanai felöli meggyőződése következtében ingatlan erkölcsi érzülettel van 
eltelve. Ez megölni fogja önmagában a veszélytőli rettegést, s erős lélekkel fog 
megküzdeni az őt megdönteni akaró bajjal. E hó 5-én helységünkben Sz. I. 
nevü szolgalegény, általánosan elég rosz szokássá vált módon, a kaszát vállára 
tevén, lóra ül, s a tagra vágtat; a kasza azonban válláról leesvén lova hátulsó 
lábai közzé keveredik s az egyik láb inait elmetszé. A történt kárt látván gaz
dája, szelid ember lévén, a különben jó és hü cselédet csupán e szavakkal il
let, é : „lásd, lássd! szélességeddel milly nagy kárt tevéi"! E szavakat ia. « az 
okozott kárt annyira szivére vette a fiu, hogy keservesen sirva borúit a meg
sebzett lóra. . . . Másnap reggel a legény a szomszédban nagy szomorúan 
monda : miként az eseményt utóbb is szemére fogják még hányni. — Ebéd 
után, vasárnap levén, délesti isteni szolgálatra távozott a nép, — ö pedig a 
kocsiszínbe, s ott egy uj istrángon a kercsztgerendára fölakasztá magát. A 
templomból hazatérők már későn vették észre a szerencsétlen áldozatot, mert 
mire levágták, teste ugyan még meleg volt; de a lélek örökre kiröppent ab
ból. Másnap a törvény értelme szerint a hulla felbonczoltatott, — azután pe
dig a helybeli ev. lelkész t.Fichtner Ferencz úr által a szokásos szertartások
kal eltakaritatott. — E nemes emberbarát a temetőben az eseményhez alkal
mazott jeles beszédet tartott a néphez, mellyben nyomatosán elöadá, miként 
kelljen a rendetlen szenvedélyeket a hitből eredő Igtenbeni bizalomnak alá 
rendelni, hogy bár mennyire iszonyodunk is szerencsétlen felebarátunk kétség
beesett tettétől mégis keresztényi kötelességünk téveteg útra indult felebará
tunk lelkeért annál inkább is imádkozni; minthogy olly nagy halálos bűnben 
múlván ki, legnagyobb szüksége van Isten irgalmára, — s felebarátinak 
esedezésére — E beszédre sokan, kik vak kegyeletien túlbuzgósággal 
szórták a szerencsétlen emlékére a kárhoztatás kövét, nemesebb keresztényi 
érzésekre gerjedtek — s az oktalan átkot szóró ajkak buzgó imával fordultak 
a minden kegyelem forrásához. — Bár a kiket a dolog illet, valahára megta
nulnák, hogy hasonló esetekben a szerencsétlen temetése alkalmával tartott 
tárgyhoz illő beszéd, sokkal elevenebben hatna sok sötét lélekre, mint a 
keresztényleien, hason esetekben használtatni szokott túlszigor." Virághalmi. 

Duna-Pataj. augusztus 17-én. E nap városunkra nézve mostan élő 
polgáraink emlékéi túlhaladó nagyszerű szerencsétlenséggel vonult el. Ugyan
is : délután 3 — 4 óra közt, midőn a békés lakosok mindkét szentegyházban 
buzgó imáikat, végezték, a határunkról meglehetős mértékben betakarított 
aratási áldásért, a vészt hirdető harangok az ájtatos népet rögtön egy bor
zasztó tűztámadáshoz segélyre szólíták. Városunk alsó részében ütvén ki a 
tüz, az azt elősegítő forgó szél. a tűzoltáshoz szokatlan lakosság nem kis erő-
megfeszítése daczára is a tüzet olly sebesen terjeszté, hogy ha szomszéd közsé
geink emberbaráti szeretetüket tőlünk megtagadták volna, mindkét azentegy 
házunk s köz épületeink lángok martaléka lehetének. Midőn már ijedt népünk 
kit áradott, védő angyalként jelenének a szomszéd K.-Harta, Ordas é« Lak 
községek lakosai vízfecskendőkkel, s különösen hartai jegyző Trencsény Dá
niel, Gros Pál vasáros; Soltról jelen volt cs. kir. csendőr-őrmester s a helyi 
csendörkáplárság hatályos közremunkáláaával uj erő, uj bátorság öntetek a 
megrémült népbe, ugy hogy a tüz elfbjtatott. A tüz áldozatává lett 109 
lakház, 364 melléképűlet, mellyekben összesen 89,628 ft. 53 kr. pengő kár 
vesztéssel 502 családtag minden téli betakarított élehuök s ruházatjuk elvesz

tésével emelik kezöket segélyt nyújtó emberbarátokhoz. — Alig, hogy ham-
vadozott a tüz, már másnap, a vészrőli jelentést útban találva, sietett meg
jelenni az éhezőknek adományzást rögtön eszközlendő a járás közszerctetü s 
igazán emberbaráti szívvel biró atyja, cs. kir. szolgabíró Szebenyi Pál úr, ki 
is a szorosan hivatalos munkái bevégezte folytán nyomon egy bizottmányt 
alakitott, melly által az épen maradt vagyonú lakosok könyöradományait 
felhívása következtében a semmivel biró gyámoltalanok közt kiosztatá. — 
Duna-Pataj tűz vészi szomorú emlékei részint régibbek, részint újabbak. A 
régieket csak levéltári iratokból ismerjük, mint az 1685-ik évit, a midőn a 
török pusztítása által e környék különösen szenvedett. Lemásolhatlan nagyobb 
részint megégett szabadalmi oklevelei 1409. és 1435. évről Zsigmondtól, 1539-
ről Jánostól és 1619—20. évről II. Ferdinándtól, mint szent ereklyék mai 
napig egyetlen maradványok e tűz által megemésztetvék, rongyolt darabok
ban tartatnak. Később 1728-ban a templom és papi lak leégett a reformátu
sok részéről, s ugyanekkor a mostani tűzhely nagyobb része, melly azon idő
ben újvárosnak neveztetett, elhamvadt. Az ujabb időből egy két kisebb 
esetet nem említve dühöngött nagyobbszerüleg a tűz 1851. év június 9-én, a 
midőn 17 házat emésztett fel 5818 ft. pengő Kárral. 1855. év július 23-án 
éjjel a villám a reformátusok templom tornyát megütvén,minden több veszély 
nélkül leégette. Annyi évek folytán mai napig hála a gondviselésnek! ezeknél 
több községünket nem éré; mert őszinte megvallva, tűzrendőri tekintetben a 
községi elöljáróság folytonos éber őrködését nem lehet elhallgatni. De vala
mint cz felemlítendő, úgy nem mellőzhető az is, hogy illy tömött, rendezetlen 
alakú, s többnyire még sövény épületit városban nem egy vízfecskendő, de 
legalább három szükségeltetnék, azokhoz tartozó lajtok- és bőrvedrekkel, 
miknek eszközöltetését valamint maga helyén többször sürgettem és sürgetem; 
úgy jónak látom szerény közlésemben is megemlíteni, vajha a nép mindenütt 
felfogná önérdekét, s a községi költségtervezéseknél az illy tárgyakat közöm
bösen ne venné, s évről évre efféle megszavazásokat jobb időre ne halogatná. 
A közönséges épületeket úgy, mint saját lakaikat szoknak meg már egyszer 
biztosíttatni, e tekintetben a magas kormány atyáskodást nem feledő felhívá
sát is figyelembe véve, attól ne idegenkednének:igy nem lenne kénytelen a nép 
koldusbotra szorulni, s izzadása után szerzett vagyona hamvai felett könyör-
adomány után sorvadozni. Végül felsóhajtok, vajha a magas kormány leg
alább illy alkalmakkal, a községi építkezéseket minden akadály elhárításával 
rendeztetni ne mellőztetné, hogy az épületek koronkénti rendbeszedése által 
Í8 a kirohanó tűznek a távolság is gátul szolgálhatna. — Vúzs Lajos, v. jegyző. 

Farkasd. Ez évnek elején Farkasd mezővárosunkat a zabolátlan Vág 
kiöntése majd koldusbotra juttatta, de a természetnek különös keze működött 
felettünk, mert minden darab földünk, hol évekig csak mocsár létezett, jelen
leg minden legkisebb darabja is haszonvehető lett természetes oka a nagy 
szárazság,búzánk ugyan nem.de hagymánk, sárga répánk,dinnyénk s káposz
tánk elegendő mutatkozik; az örömünk nagy, mert bizton hiszszük, hogy 
jövő évben a Vág sem fogja annyira mezővárosunkat dúlni. Mintegy hét 
hete lehet annak, hogy a magas kormány által egy cs. kir. bizottmány vala 
ide küldve, a Vág-szabályozása tárgyában, eredményét még nem tudhatjuk, 
csak hirből, hogy igen rövid idő alatt a legczélszerüebb intézkedések fognak 
tétetni. JV. E. 

Jolsváról. .Szegényeknek hirdettetik az evangyélom.' Üdvezitőnk 
ezen mondatát igazolja egy történet, melly épen mult héten tőszomszédsá
gunkban előadta magát. Itt élt egy agg koldusnő, ki minden vasárnap a tem
plom küszöbe előtt foglalt helyet s alamizsnát kért. A nép szerette dicsérni 
buzgóságát. Agg kora meghozta a halál komor pillanatát. Ekkor lelkészt hi
vatott magához, s ur asztalával élt. Elvégezvén áhitatosságát, két tallért s egy 
ezüst húszast nyujta át remegő kézzel gyónó atyjának, ezen egyszerű szavak
kal: „ez mindenem! tessék mind ezt, ön, az egyház s a tanító számára megtar
tani, s tisztességes eltakarittatásomról gondoskodni. — Szerettem vallásom 
mind halálig. Vegye ezt annak csekély zálogául!" S csendesen kimúlt. — 
Nemde ez hasonló példa ahhoz, mellyet maga után hagyott azon evangyelmi 
nő, ki két fillérrel járult az egyházi kincsládához? — Vajha ritka buzgalma, 
aránylag sok utánzóra ta lá lna hitsorsosink közt! //. ./., lelkész. 
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