
A ..Vasárnapi Újság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú iven jelenik meg. 
Klófizetesl dij január—júniusig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten bálhoz küldve vagy 

po»t«i n K . I I M ..Politikai Újdonságokkal" együtt rsnpan csak 3 ft. pp. Atelófiaetési 
dij a ..Vasárnapi Újság" kiadó-hivatalához (egyetem-uteza 4. sa.) bérmentve utasítandó. 

Dr, fárosz Frigyes 
és 

a szegény vakok gyógyintézete Nagy varadon. 
Kevesen lesznek kedves hazánk messze területén, kik ne hal

lottak volna ez intézetről, sok száz földmivelő köszöni ez intézet 
létre jöttének az adományok legbecsesbikét : szeme világát: s kö
zelről és messziről zarándokol 
a földmivelő, ez intézet alapi
tójánál segélyt keresni. 

Dr. Gross Frigyes e sze
mészí kórház alapitója s fenn
tartója 1825-ben végezvén a 
bécsi egyetemen orvosi tanul
mányait, öt évi utazásai után 
a külföldön, szülő városába 
Nagyváradra jöve ismeretei
nek foganatát hazájának szen
telendő. 

Bihar s a szomszéd me
gyékből hozzá folyamodó sze
gény szembetegek s különösen 
csak műtét által gyógyíthatók 
bírták a ritka emberbarátságu 
orvost arra, hogy számukra 
külön intézetet alakítson, 
mellyben 1830. óta folytatja 
sikertől koszorúzott műtéteit. 

Aszemészeti kórház Nagy-
Váradolasziban, az úgyneve
zett újsoron, a deák szertartású 
püspöki lak szomszédságában, 
a város legszebb s legegészsé
gesebb részében van; gyö
nyörű angol kertje és sétányai 
kedvesen lepik meg a sokszor 
sok éven át a kandalló mellett 
kuezorodott s az intézetben 
láttehetségét visszanyerő vi
lágtalant; az intézetnek 18 
szobájából, 15 a szembetegek, 
egy az orvos, egy földig éri* 
ablakokkal s erkélylyel ellá
tott tágas terem a műtéteire, s végre egy a felügyelő s ápohmö 
számára rendeltetvék. 

Ez intézetben gyógyíttatott 1830-tól 1855-ig 752 egyén; ezek 
*Özött volt: földmivelő 482, kézmives 123, kereskedő 61, cs. kir. 
katona 39, tanitó 16, lelkész 15, hivatalnok 12, tanuló 2 és bába 2. 
'állásra nézve : római katholikus 83, görög egyesült 82. görög 
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nem egyesült 85, evangélikus 11, református 400 és izraelita 101. 
Lakhelyre nézve : a nagyváradi kerületből 599; a pesti kerületből 
30; a kassaiból 39 és a pozsonyiból 9 vétetett föl. 

Műtét által gyógyíttatott 647. Orvosi szerek által 105. 
Az intézetben 1219 nagyobb s 500 kisebb szemészeti műtét 

vitetett végbe; az elsőbbiek k̂özött 1024 szürke hályogos szem 
mütételeztetett: a 752 mütétezett egyén közül : tökéletesen gyó

gyult 515, javult 194 és ered
ménytelen 43. 

Az intézeten kivül 30,000 
szegény szembeteg láttatott el 
orvosi tanácscsal és gyógysze
rekkel. 

Mindezek olly tények, 
mellyek inkább hangoztatják 
a nemes szivü orvos dr. Grosz 
Frigyes dicséretét, mint bár
melly magasztaló szónoklat; 
tulajdon költségén látja s látta 
el a szegény szembetegeket a 
legszebb lakással, élelemmel s 
minden orvosi segélylyel, söt 
nem ritkán uti pénzzel is, s 
ritka helység van e vidéken, 
hol széles ismereteinek látá
sukat visszanyert példái ne 
volnának.?. & ~ j J m*% 

Valóban sok illy ügyes, 
érdemdús orvost s nemes keb
lű emberbarátot kívánunk ho
nunknak, tudván azt, a mit a 
költő mond, hogy : 
„Meghalni nem baj — de ha élsz s nem látsz, 
Kz a balsorsnak legnagyobb csapása." 

Végre nem hallgathatjuk 
el azon óhajtásunkat, bár ha
zánk minél több vidéki] na
gyobb városaiból illy s ehhez 
hasonló jótékony intézetek ke
letkezéséről s virágzásáról, tu
domány- és tapasztalásban 
gazdag hazánkfiainak ember

baráti, közhasznú működéséről minél gyakrabban hozhatnánk illy 
örvendetes tudósításokat. Gondoljuk meg azt, hogy nem csupán 
a nevelő és tanintézetek, hanem különösen a szerencsétlenek és 
ügyefogyottak ápolását czélzó intézkedések is egy nemzet művelt
ségi fokának hévméröi közé tartoznak. 

Csetényi Kálmán. 



A vén huszár. *) 
(•ondolkodva ballagdogál 
Arokháton a vén huszár. 
R o n g y a dolmány, rongy a mente, 
bajuszát még is kikente. 
Kopot t nadrág, lyukas kalap, 
Atkandikál rajta a nap. 
Bocskor U Tan, dc nincs talpa 
A vén huszár mégis nyalka. 
Hátán e g y rongyos tarisznya 
Urés az is, semmi haszna — 
Aztán a torka is száradt. 
Éhezik is, el is fáradt . . . . 
Hányszor mondták neki : „ A p á m ! 
Riktoljn be kend paripám." 
TV>bb ott a ló, mint kellene, 
Most gyalog jár szegény feje. 
Körűitekintget, meg megáll 
S megint odább ballagdogái — 
Egye l búsul — nem búsulna 
Ilit paripája megvolna. 

Szép lányokkal találkozik, 
Rajok néz. és fohászkodik —, 
Mit ér a télnek a virág? 
Fagyos éjnek a holdvilág? 
A fény a gyászt megmutatja; 
De fagyát el nem oszlatja. 
Messziről jött a vidékre 
Al ig ismer rá e népre. 
Mért is vágyott vissza lelke, 
Midőn nincsen háza, telke? 
Gond és bánat a jószága, 
Oda maradt ifjúsága : • 

Egyet húsul — nem búsulna, 
Ha ifjúsága megvolna. 

Idegenek között megy el 
Szólnak hozzá, de nem felel. 
Lelke egy néma drága kő, 
Foglalatja a mult idő . . . . 
S háborúra tér a beszéd, 
Háborúnak hallja neszét : 
Felvillámlik szetnsugára, 
Oda kap baloldalára, 
De a kéz visszaírni legott 
A vér erében megfagyot t . . . 
Ismét busúl — nem búsulna 
Ha az oldalán kord volna . . . 

Megy- s ráismer a csárdára, 
Melly be egykor annyit jára, 
Mellyben egykor ugy szerették 
Csaknem rózsába temették. 
Most itten is csendes minden: 
A régiből semmi sincsen! 
Nincsen lárma, nincsen élet, 
Nem látni mulatni népet. . . . 

Elöregűlt a j ó gazda 
Kedvét megette a rozsda — 
Némán szorít kezet vele 
S szeme könyekkel van tele . . . 
Mint visszamaradt napsugár 
Itt megpihen a vén huszár 
S egyre búsul — nem búsulna 
Ha a régi világ volna . . . . * * ) 

Xépszokások a magyar .színészek országából. 
Nem hibáztam a czimben; egy külön népről beszélek, mellynek 

életmódja, lelki-világa, szenvedélyei, szokásai eltérnek a többiekétől; 
egy ollyan saját országról, mellyben esztendőkig lehet utazni, mint 
Afrika belsejében, s uj dolgokat beszélni a látottakból, hallottakból. 

Én, ki e sajátságos országban, mint tourista, több esztendőn 
át voltam szerencsés utazni; feljegyeztem néhány emlékezetre 
méltó dolgot e kis respublika belső életéből, melly, ugy hiszem, 
fogja annyira érdekelni közönségünket, mint az útleírások a kafferek 
között. 

Már a belső elrendezése is sajátszerű a színészek népének, Ly-
curgi törvényeik egyaránt kötelezik a legnagyobbat, mint a legki
sebbet; nincs ollyan kedvencze a közönségnek, nincs ollyan jó barát 
a társaság között; a kinek hibái, mulasztásai büntetlen maradnának; 
a bíróság pedig saját keblükből választatik; még pedig nem a leg-
hatalmasabbak, hanem vegyesen kicsinyek és nagyok közül : a 
kardalnok hoz ítéletet az első hős és a primadonna mulasztásaiért; 
a királyné, ki két perczet késett a próbán, megjelen a kardalnok 
előtt, ki ugyanakkor a lándzsatartót játszta, s az első hősnek nem 
volt elég, hogy megöletett a színpadon, hanem még azon felül meg 
is büntettetik, a miért az ügyelőnek nem fogadott szót, hogy ki
ment volna, mikor hívták. A szinpadon künn büszke hősök, koszo
rúzott művésznők,a színfalak közüli engedelmes alattvalói az ügye
lüknek, rendezőknek, a kik künn az udvaron azután ismét szives 
tisztelőik, bizalmas barátaik, vagy lekötelezett híveik, a hogy a kö
rülmény hozza. És az Araeopag ítéleteit más, világi bíróság elé 
vinni tilos; a kit, mire ott ítélnek, azt semmi befolyás meg nem 
másítja; abba még az igazgató sem szólhat bele. S az illyen Ítéle
tekér t haragunni nem is szokás; a vádlott egy kicsit lármáz, mig 
el nem ítélték, azután egy kicsit nevet, s azután — megint jó ba
rátok lesznek : birák és elitéltek. A büntetés mindig pénzbe megy, 
s a bírságok a nyugdíjintézet pénztárába folynak. A halálbüntetés 
el van törülve : az csak a színpadon járja; ide künn semmit sem 
számit. 

Legszebb vonása e kisded népnek az egymáshoz való ragasz-
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kodás, melly szerint mindenki bele tudja magát élni a közös érde
kekbe, s bármennyire szemközt álljanak is a magánosok életkér
dései; az egyetemes föérdek,a kis orszégocska jobblétének kérdése, 
mindenkit egyaránt hevit, ingerel, vagy csüggeszt; a ki ez érdekek 
ellenében áruló, a ki szintali híreket hord szét, a ki más társaságot 
keres, s övéit megveti, a ki hírlapokba viszi panaszait, s társaira 
uszítja az ujdondászatot, annak azután megkeserült az élete; az 
üvegszobában lakik, mellynek minden titkát keresztül kasul látják, 
azt minden lépten nyomon ellenző ösztön fogadja, mig, vagy meg 
nem tér, vagy meg nem törik. Ellenben hü ragaszkodást tapasztal 
társai részéről, a ki szorgalom, ügyszeretet, feláldozó tehetség, türe
lem által magát kedvessé tevé; - például : valaki elkésendő a 
próbán jelenetéről, már csak négy percze van, talán nem is tudja, 
hogy itt kellene lennie : ha kedves személyről van szó, akkor ész
reveszik távollétét; sdnházi szolga kész érte szaladni, két perez 
oda, két perez vissza; a vétség megelöztetik, a várt személy pont
ban ott terein; de ha nem kedves személy, nem törődik vele senki, 
nem futnak érte ; ott a fekete tábla, ott a színház törvényei; az ő 
dolga volt magára vigyázni, senki sem köteles öt megóvni. 

Egy igen eredeti és jellemző vonást rajzolhatok ide a szinész-
világ társas mulatságairól. Mint igen régen tudjuk, a mi színészeink, 
ezermesterek. A zeneszerzéstől és a drámaírástól kezdve le a czipö-
varrásig minden szépmüvészetnek akad itt képviselője.Legközelebb 
hatan ismertebb színészeink közül egy zenebandává alakultak, 
melly néhány hónap alatt annyira vitte tudományát, hogy versenyt 
muzsikál akármellyik czigánybandával. E banda hivatása a köl
csönös felderítésre van szánva. Lehet-e ennél/kedélyesebbet ki
gondolni ? Tizenkét részvényes tag kötelezi magát névnapjának 
megülésére, kölcsönös részvéttel járulván a legszükségesebb kia
dásokhoz, s a vidám fesztelen mulatságokat fűszerezi a czigányos 
egyenruhába öltözött banda, mig a jókedvű ifjabb tagok, felváltva 
a zenét, mulatságos productiókkal derítik fel a társaságot; a komo
lyabb férfiak költőink verseit szavalják; az ollyan mulatság,a minőt 
semmi nagy ur semmi áron meg nem szerezhet magának, mert a 
humort nem adják pénzért; igy csak a színészek tudják soksorozni 
egymás örömeit. 

Hát mikor bánatuk van, midőn valakit balszerencse ér, a tár
sas szellem akkor még erősebben tud nyilatkozni köztük; ha egy 
szinész megbetegszik, azt mindenki siet látogatni; ha szegény, ösz-
szerakják forintjaikat, hogy könnyebben viselhesse a gyógyítás költ
ségeit, s midőn egy izben szó volt róla, hogy egy hosszasan bete
geskedő tagnak a betegség idejére fizetése levonassek, az egész 
társulat testületileg tiltakozott ellene. 

S midőn néha egy-egy polgára e kis népnek eljátsza azt a jele
netet, a mit llistorinál legtöbben bámultak : a meghalás scénáját 
még pedig Ristorinál is hívebben, mert nem is ébred fel utána, 
akárhogy kiáltoznának is neki fuorát; akkor a hü sorsosok ismét 
családgyülést tartanak, ha a megholt nem hagyott maga után sem
mit, eltemetik saját költségükön, gyász-éneklök, zenészek, halotti 
kiséret, mind kitelik saját népségükből; s az elhunyt jelesnek, kiről 
elfeledkezett a világ, a mint letűnt a világot ábrázoló deszkákról, 
ismét az ő áldozataik gyűjteménye emel szerény temetői szobrot, 
mint emelt legközelebb Bartha emlékének, nem kéregetve idegen 
földön, nem dicsekedve vele idegenek előtt. 

Mindezeket pedig nem ok nélkül jegyezgettem fel: óhajtanám, 
hogy mások is megértsék. A színészek közt uralkodó társas szellem, 
szives kedély, közérzülct példája vajha irodalmi köreinkre is lenne 
hatással; a hol élünk, mint a széthullott kéve, kiki önmagának; 
három ember nem jön össze, a ki egymásnak igaz barátja volna, 
s ha kiki önmagát nem szeretné nagyon, elmondhatná, hogy senki 
sem szereti. Mi nem szeretjük azt, a kinek jó dolga van köztünk; 
elfeledjük azt, a kinek roszul megy sorsa; a kisebb gyűlöli az erő-
sebbet, a nagyobb megveti a gyöngét, épiti a chinai falat minden 
osztály maga körül, s nem bocsát magához és nem közeledik; még 
az elhunyt dicsőbb pályatársak magasztalásában is kevesebb a 
holtak iránti kegyelet, mint az élőknek tett szemrehányás; pedig 
bizony ránk is illik a költő mondása : „Ha ölnyi téren hirem és 
magam bőven tanyázunk, miért e hosszas ut? . . . Jókai Mór. 

Ilaladiink-r Magyarországon ? 

Semmiről sem olvasunk gyakrabban a hazai, dc különösen kül
földi lapokban, mint hogy a mi az ipari, gazdaságot, s ezzel karöltve 



járó vagyonotságot illeti, a magyar mennyire hátra van még más 
nemzetekhez képest. 

Legyen szabad egyszer, kivételképen legalább, a dolgot a má
sik oldaláról is tekintve szótanunk, s lássuk abból itélve a mire rö
vid időn jutottunk, hogy mit várhatunk a jövőben, ha tovább is a 
megkezdett uton vállvetve iparkodunk 3 elkövetünk mindent, a mi 
népünk érdekében erőnktől telik. 

Nem azért jegyezzük fel e sorokat, hogy aztán annak elolva
sása után elbizzuk magunkat; de még is szükséges : hogy méltó 
vigasztalást találjunk eddigi fáradalmainkért,s ne hallgassunk csak 
azok szavára, kik mindig ijesztgetnek, s erővel ránk szeretnék fogni, 
hogy már vérünk sem ollyan, hogy belölünk egykor a nemzetek 
nagy családjának egyik hasznos tagja válhassék. 

Legtávolabb maradunk pedig azon híu, s nevetséges ábránd
tól, mintha tagadni akarnók bármi részben is hátramaradásunkat. 
Csak annyi lesz az egészből a tanúság: hogy sokban jobban állunk 
már is, mint tán mások korholó beszédei után elhittük, miután más
utt sem minden arany a mi fénylik. Végzetre pedig hogy ellenünk
ben a legszeretetlenebb következtetés, azt állítani hogy hátrama
radásunknak fő oka népünknek Ázsiából hozott tespedési hajlamá
ból származnék kiválóképen. 

Rövid körutat futva állapotunk vizsgálatában, inkább csodál
kozni lesz okunk, hogy annyi ellenkező csapás, balsors, és kedve
zőtlen körülmények között, e haza, mellynek derék szülöttei ugy is 
a test és lélek annyi megbecsülhetlen tulajdonival vannak felru
házva, rövid idő alatt a haladás pályáján olly messze tért foglaltéi, 
mire kevéssel ezelőtt még a legvérmesebb kilátásuaknak sem lehete 
reményük. 

I. K é p e s s é g . 

Száz évvel ezelőtt, Mária Terézia uralkodása idejében Magyar
országnak (Erdélyt, s a részeket ide nem értve) még nem volt több 
három millió lakosánál. Könnyen elképzelhetni, millyen lehetett e 
nagy, és termékeny föld illy csekély népesség mellett. Nem csoda, 
ha azon időkben hazánkat csak arról ismerték, hogy abban néhány 
igen nagy terjedelmű urodalmak birtokosa lakik. A szellemi életet 
csaknem kizárólag az egyház főnökei, a püspökök, és apátok képvi-,.kereshettük 

szorgalmának, a közel jövőben itt elegendő foglalkozás szereztet
hessék. 

A tudomány s műveltség, az osztályok külön felfogási köréhez 
mérve, egész átalánosságban terjed mindenfelé. Annyi hivatalképes 
egyént, mint nálunk, sehol sem találhatni. S ha még is látjuk, hogy 
a szomszéd tartományokból tiz hivatalnok is jön be hozzánk, mig 
innen csak egy is máshová kimegyen, annak legfőbb oka az : hogy 
a magyar müveit osztály egyszersmind vagyonos is,shogy az egye
nek saját házi dolgaik elintézésére nézve is még mindig találnak 
itthon is elég dolgot, és foglalatosságot. Ha szűkülne közöttük a 
világ, bizonyosan többnél többen alakulnának mostan át ollya-
nokká, kik különösen külföldön, a hivatalok viselésére legalkalma-
tosabbaknak szoktak tekintetni. 

A gazdasági tisztek osztálya nálunk olly sajátszerű rend,meliy
hez hasonlót a szomszéd tartományokban sehol sem találunk. Ott 
az illyenek határozott szűk fizetésből élnek, s valami egyenruha fé
lét viselnek. A cseh erdösznek szürke kabátján az aranyos tölgyfa 
levél,s rajta a rangfokozat szerint több vagy kevesebb makk, a leg
főbb birtoka. Nálunk a tömérdek tiszttartó, s jó modu ispán egyike 
a haza legderekabb, s leglelkesebb osztályának. Ezek jobbára még 
földes uraik ellenében is bizonyos társadalmi függetlenséget tud
tak kivívni. Elvégzik hivatalos teendőiket, s a többire nézve ren
delkeznek idejökkel, s még ott is, hol a gazdatiszteknek e külön 
gazdálkodás a papíron meg volna tiltva, e megszorítást, régi jó szo
kásnál fogva ritka helyen veszik szigorúan, és betű-értelemben. 
Ezért a magyar inkább vágyik tiszttartó lenni, mint szolgabíró;~ s 
jó urodalmakban a számtartó, magtárnok, vagy ispán epen nem 
cserélne a határozott fizetéssel ellátott kisebb rendű közhivatalno
kokkal. Az uradalmak igazgatói valóságos nagyságos urak, a tiszt
tartók társalmi tekintetben egyenlők a kisebb birtokosokkal, az is
pán rágyújt tajtpipájára, s ha felzökkenhet ekhós kocsijára, ugy 
néz le onnan, mint a kinek se buja, se gondja a világ forgandósága 
miatt. E jeles osztály kizárólagos tulajdona a magyar nemzetnek. 
Jó módú, barátságos és vendégszerető publikum, s különös hajlam
mal viseltetik minden iránt, mi szép, jó, hasznos, és nemzeties, s 
azért hazai irodalmunk pártolóit közöttük minden időben bízvást 

selék. A középosztályu birtokosokról csak annyi maradt fenn év 
könyveinkben, kik voltak a megye alispánjai, s kik képviselték a 
hatóságokat az országgyűlésen. A polgári rend a kiváltságos királyi 
városok zárkózott lakóiból állott, mig a népnek még a törvényben 
is csak az „adózó szegény jobbágyság" volt a neve, s csak annyit 
tudtak felölök, hogy azokból válik a huszár, a föld kerekségének e 
legjelesebb lovaskatonája. 

Napjainkban Istennek hála! többre szaporodtunk tiz milliónál, 
s a mellett legalább néhány év óta özönnel lepi el földünket a be
vándorlók serge, kik egyedül is csak kézmunkájok után akarnak 
köztünk megélni. Nagyban intézett gyarmatosításokra már hely 
sincs, a föld a legntolsó négyszeg ölig el van foglalva, a munkás 
kezek azonban mindenütt, különösen a délkeleti részekben a leg
nagyobb szívességgel fogadtatnak, hol a mellett, ha nyáron át mas 
vidékről segítő napszámosok nem mutatkoznának, az aratást a hely
beli erőkkel végrehajtani sem lehetne. Tehát nagyobb terjedelmű 
termelést űzünk már is, mintsem azt mesterkélt módon megszer
zett munkások nélkül be tudnók takarítani.Télen át jó rész e mun
kások közöl visszamegyen hazájába, de marad még is mindig elég, 
különösen a messze külföldről bevándorlottak közöl, kik állandó 
foglalkozásra találván, köztünk megtelepednek. 

„Az egykori nagy birtokosok utódai többszöri osztozás után 
uradalmaik terjedelmére nézve a korábbiakkal nem mérkőzhetnek, 
tekintve azonban a föld értékét, harmadrész annyi birtokkal is tíz
szer gazdagabbak őseiknél. Midőn a Harukker család Békés, és 
Csongrád végetlen pusztáit a nevetségig csekély áron megvette, ki 
hitte volna, hogy egy pár nemzedék elhalta után e birtok számta
lan részekre oszolva annyi gazdag, előkelő, s főrangú magyar csa
lád vagyonának szolgálhasson alapjául? Egy hold abból most töb
bet ér, mint a hogy azt akkor az első szerző négyszeg mérfölden
ként vásárolta' Hát ha még hozzá teszszük, hogy e kiterjedt pusz. 
tákon ez alatt olly népes földmivelő községek alkultak, meliyhez 
hasonlókat egész Európában haszontalanul keresnénk. Széles e vilá
gon nincs olly község : melly gabna-termelésre Békés, Szarvas, 
Csaba és Hold mező- Vásárhely virágzó gazdaságával mérkőzhetnék, 
s még mindig raegmérhetlen a tér, mellyen e munkaszeretö nép 

A kereskedők osztálya alatt nemcsak azokat kell értenünk, 
kik boltjaikban a gyarmati árukat, s idegen gyártmányokat apróbb 
részletekben eladogatják. Ezek csak a fogyasztók filléreiből élnek, 
a nyeremény alapösszege a gyártók, és külföldi nagykereskedők 
kezébe kerül. Fontosabb ránk nézve az úgynevezett nyerészkedők, 
vagy spekulánsok osztálya, melly e hazában, legalább illy terjede
lemben egészen uj tünemény. Ezek saját terményeinket vásárolják 
össze. Valóban hasznos osztály, melly azt eszközli, hogy átalános 
bőség alkalmával is találunk biztos vásárlókat, kik aztán összchal-
mozott készleteik által szükség idején a fogyasztókat a túlságos 
drágaság veszedelmétől megóvják. Ha a nagyban termesztök csak 
annyit adhatnának el, mennyit a fogyasztók pillanatnyi szüksége 
igényel, jövedelmük költségeiket sem fedezhetné. Abban keressük 
tehát előhaladásunk jelét, hogy e hasznos osztály megszaporodott, 
s Önállásra vergődött. Mig illyenek kevés számmal találtattak, nem 
nagy köszönet volt bennök. Számuk megnevekedtével épen azok 
sokasodtak meg, kik szükség esetén összehalmozott készleteiket el
adóvá teszik, s mindnyájan használni is akarván a rajok nézve 
kedvező időt, versenyük által a fogyasztóknak kedvezményt kell 
engedniük. 

Mi végre a földmivelő népet illeti, a mostani, s a régi kö
zött a különbség, mint az ég és fold. A régi jobbágy volt, ez sza
bad föld szabad ura. Néhány év eltelte a megleft embereket is meg
változtatta, mit remélhetünk majd a most sarjadó ifjúságtól, ha ez 
iskoláinkban tanulva, s minden jóra oktatva nevekedik fel? 

Igaz, tömérdek még pálunk a rosz gazda; kevesen vannak,kik 
földjeiket ugy mivelik mint kellene, de ha az eddigi meglehetős 
jólét népesedésünk illy megszaporodását idézé elő, a további gya
rapodás közben majd csak meg fog jelenni köztünk ama leghíre
sebb iskolamester, tudniillik a szükség, s ez tanít meg ; mint lehet 
kevésből is sokat előteremteni. Most még csak azt vethetjük alföldi 
emberünk szemére, hogy kenyeret eszik, holott házát kalápscsal is 
eltarthatná. Az öreg gazda csak turkál a harmincz, negyven holdas 
féltelken, de majd ha a fiúnak egy tagban kiadják a tiz holdacskát, 
a azt mondják még mellé tessék cbb»l megélni, vagy elpusztulni, 
majd megtanulja ö.is.mi az a trágya, mi a száraz takarmányon tar-



tott istálós marha, mig végre a rétöntözés, söt az alagcsövek lera
kása is bekövetkezendik 

A legczélszerübb gazdaság az, melly a körülményekhez alkal
mazva legjobban kifizeti magát. Mig munkás kezek hiányát érezzük, 
addig valódi haszonnal olly csinos gazdaságot nem is űzhetünk 
mint a szomszéd tartományokban. Csehországban például nagyban 
divatos a vetések gyomlálása, mi igen jeles dolog (nálunk, legfö-
lebb az aszatot tépik ki), tudnunk kell azonban, hogy a nevezett 
országban a birtokosokhoz seregestöl jön a tarka barka fehér nép, 
kérve-kérvén, engedtetnék meg nekik azon bojtorján és paraj féle 
füvecskeért az egész vetést ingyen kigyomlálni. Próbálnák meg 
csak azon urak, hogy sokat ne mondjunk harmincz, negyven pengő 
krajczáros napszámmal e munkát végbevitetni, majd nem dicseked
nének vele, hogy ott az árpa földet is olly tisztán tartják, mint ná
lunk a házi kisasszony virágkertecskéjét. 

Népességünk sokasodtával az arány a magyar fajra nézve is 
kedvezőbb lett. Nyelv tekintetében ugyan száz év előtti időkről vi
lágos adataink nincsenek, de a tös gyökeres magyar helyeken ta
lálható számtalan idegen családi nevek bizonyítják mennyien ol
vadtak közénk, mig ellenkezőleg magyar nevü ember csak ritkán, 
s akkor is kivételes körülmények között lesz másféle nemzetté. 
Száz idegen jön, s be
leolvad a magyarság-
ba, mig innen muta-
tóba is alig megyén el — = ^ • = ^ 7 
egy-egy. Falu sincs • ; 
nálunk az alföldön, - ~ 
hol legalább egy pár 
család ne laknék, kik
ről tudva van, hogy 
ök vagy atyjok, nagy-
atyjok egyenesen kül
ső t a r t o m á n y o k b ó l 
származtak le, mig 
ö náluk magyar be
v á n d o r l ó k r ó l soha 
senki sem hallott. Olly 
helyeken végtére, ho
va kereskedelmis ipar-
üzleti viszonyok miatt 
minden nemzet össze
keveredett, mint pél
dául Váradon, Aradon, 
Esztergámban, a töm
érdek idegen családi 
nevek mellett is e vá
rosok magyar nemze
tisége épen megma
radhatott. A k i é váro
sokban a tanuló ifjúság 
névsorozatát kezébe 
veszi, első tekintetre 
az hiszi, itt hagyták egykor félbe,nyelvzavar miatt a Bábel tornyát. 
A tarkaság azonban csak a neveket illeti, az egyének ajkán ősi tisz
taságában zeng hazánk erőteljes hangokban folyó nyelve. A ve
gyület csak tápláló olaj volt a haza oltárának tüzére. Ma már nem 
csak azok vagyunk magyarok, kik annak születtünk, hanem kik 
azzá is lettek. 

A s z e g é n y v a k o k g y ó g y i n t é z e t i - N a g y v á r a d o n . — (Lásd az eUn lapot.) 

f t » i T - « r i b . > 

\ > i I i a . 

A ki ismeri Nyitrát, tudja, hogy e város a legkellemetesebb 
tájak egyikében fekszik; csak akarat és pénz kellene, s egy kis szé
pítés mellett Magyarország legszebb, a szemet leggyönyörködte-
tőbb városai közé tartozhatnék, és most méltán is reméljük, hogy 
ezen eszmék elismerésre fognak találni a derék nyitrai polgárok
nál. — A szép akaratot tanúsítja a városban már is fennálló né
hány épület, a megyeház a várhegy tövében, a préposti lakház a 
vár bástyáinál, kegyesrendi atyák kolostora a többi közt legkitű
nőbb toronynyal — és végre a püspöki várlak. — Ez utóbbiról ki 
ne tudná, hogy az egykori szláv király Szvatopluk erőssége volt. 
— E vár még most is igen jó karban áll, különösen nevezetes benne 
a székesegyház, mellynek szépítésére sok gond van forditva, —je
lenleg pedig épül egy irgalmas apáczakolostor is nyitrai püspök 

Palugyai Imre ur ö nmlga rendeletérc, melly mind roppant nagy
ságára, mind pedig építési ízlésre mindenesetre a városnak nagy 
diszére leend. 

A város mellett terjed el a szép és regényes hegyláncz, melly
nek alja elég jó és nevezetes fajta szölővesszőkkel van beültetve. 
A hegyek közt nevezetes a Zobor hegy, melly szinte Szvatopluk 
szláv király hadivezérétöl Zombortól vette nevét, — ezen hegy a 
város és környék lakóinak sok izben szolgál nyári mulató helyül, 
kebelében áll a Liguriánus szerzet volt klastroma, most korcsmául 
használtatik, és nyáron több izben tánczvigalmak is tartatnak 
benne, — ezen hegyben van szintén egy barlang is, melly remete-
barlangnak hivatik, az ezen barlang előtti kősziklákon sok helyen 
ló vagy öszvér, és ember-nyomok szemlélhetők, mellyekröl az a 
monda áll, hogy a remete ott lakta idejében az ut még nem köve
sedéit volt meg. — A püspöki várhegy oldalában van szintén két 
barlang, mellyek egyike Ördög, a másik Chovan (egy igen elhíre
sült zsivány) barlangjának hivatik, mindkettő jóforma tágas szoba 
alakú üreg, és főkép az ördög-barlangnak többféle hosszú és kes
keny sikátorai vannak, mellyek közben-közben szoba alakú üre 
gekkel szakadnak félbe, ezeknek végét nem érhetni, keskeny járdái
ban a rosz levegő miatt fáklya sem tartja lángját. A vár mögött 

szemlélhető kis kápol
na a szőlőhegyek kö-

^ f i z - ^ : - - - - ^ ^ r zepén szent U r b á n 
tiszteletére van emel
ve, hová is esztendőn
ként egyszer ájtatos 
menet szokott meg
tartatni. — Végre a táj 
regényességét emeli a 
Nyitrafolyam, melly a 
várhegy oldalát mossa. 

G z P. 

A z utiik melletti 
sorfaültetés tár

g y á b a n . 

Minden utas ember
nek kegyes kivánata a 
sorfaültetésnek életbelép
tetése, minden müveit ha
zafi óhajtja, hogy a hon
nak, és a nemzetnek j o b b 
léte ez uton s módon is 
emeltessék, melly hogy 
többé nem puszta eszme, 
hanem gyakorlatilag is 
valósult tény, bizonyitja 
nemcsak a m. kormány 
meg ujitott rendelete is, 
hanem egy részről a több 
helyen már is fenn álló 
fasorok, más részről pe

dig a durva kezekkel kiirtottaknuk hátramaradt romjai. — Tekintvén a nép
nek a sorfaültetés ügye elleni sok helyen tapasztalt durva eljárását — kétség
telen uz, miszerint a dolognak magának eskütt ellensége, mi ha nem volna, 
bizonyára nem rombolna, nem irtana saját vagyonossága romlására a nélkül, 
hogy akár szivében, akár lelkében csak kissé is meg nc rázkódnék. 

Ha érett észszel lelkéhez szólunk, lelke helyett feje rázkódik, mi annyit 
tesz, hogy neki a sorfaültetés épen nincs Ínyére, minélfogva engesztelhetlen 
indulattal készebb lábaival taposni mindent — , mintsem az ügynek pártolá
sára segédkezet nyújtson. Azt szokták mondani nálunk : 

A szederfn sorok tetemes kárt okoznak a vetésekben, terebélyes lombjaik 
árnyai által. Ezenkívül csendes hitök még az is, hogy a szederfasoroknak lé
tesülte folytán maholnap selyembogártenyésztés üzletére fognak kényszerít
tetni, mellytöl sokkal jobban irtóznak, mint a tollíosztástól. 

A nyárfát verébfészek tanyául tekintik, s nehogy a verebek bitorolják 
tennesztmény^iket, készebbek egytől egyig a fákat kiirtani. 

A z ákáczfáról azt tartják, hogy buján ágazó gyökereinek, és fattyuhaj-
tásainak leendő kiirtásával csak kétszereztetik mezei munkájuk . 

A gyümölcsfákat azért nem szeretik sorfául, mert tapasztalásból tudják, 
hogy termett csemegéiből legfeljebb éretlen korukban ehetnek, minthogy a tol
vajok, és utasok be nem várván érettségük fokát, ezeket rendszerint még nyers 
állapotban tépik, szaggatják, tördelik, és ágastól hordják szét. 

Midőn a sorfaültetés ügye honunkban illy szomorú állapotban van, el
lenére annak, hogy ennek életbeléptetésével a honnak, és a nemzetnek kÖz-
vagyonositása nevezetesen emeltethetik, nem marad egyéb hátra annál. 



mint hogy a sorfaültetés olly móddal eszközöltessék, minél fogva a nép képes 
legyen meggyőződhetni foganatosítása valódi hasznáról, ós Ösztönt nyerjen 
a vállalkozásra. Erőtetés nélkül, s igy mintegy magától kell hideg idegenségét 
forró szeretetre érlelnie. 

Mindenben önzők lévén, haszon nélkül többnyire semmit sem szeretünk 
tenni. Igy e szempontból indulva, oda járul javaslatom, hogy sorfaültetésre 
olly fanemek választassanak, mellyek az önző vágyakat kézzelfogható j ö v e 
delmekkel képesek kielégiteni. 

Bor, pálinka még mindig sok embernél a főrugó, bort, és pálinkát sze
ret ő mindenből teremteni. E szerint bor vagy pálinka termő fasorokat kell 
létrehozni, hogy, önkényt kedvet kapjunk a fák ültetéséhez, ápolásához. 

fc*7 Bortermő fát én nem ismerek, ezt kizárólag csak a szőlőtőke teremheti. 
Szőlőtőkét pedig nincs szándokom sorfaültetésre ajánlani, 

Ismerek ellenben ollyan fanemet, mellynek sajátos természete, hogy pá
linka-nemű italt tartalmaz,melly nem is olly ártalmas,mint a pálinka; s azon-
kivül még olly mellék tulajdonokkal is bir, mellyek tudtommal egy növényben 
sem találhatók. 

Vadonban terem e fa, s majd mindenütt létez honunk területén. Szép 
fehér virág-bokrétáinak nagyon kedves illata, piros cseresznye-szerü bogyó-
fűrtei kellemesen hatnak a szemre, színre, s mintegy édesgetve csalogatják 
lombjai alá a vándort. 

Szép virágbokrétái, ékes bogyó-fűrtei felett versengve énekelnek a ked
ves erdeimadárkák, csakhogy ök is^figyelemre ébreszszék a szorgalmas em-

2. Kérgében, ágaiban, leveleiben nagyon sok c t e r m y (Gerbestoff) létez, 
és aránylag \ - részszel több, mint a tölgyfában. Cserzésnél 6 font bőrre 1 font 
kéreg szükséges. 

4. Megfúrással nyert levének nyirfuléhez hasonló ize van, mellyet sok 
vidéken a köznép vérhas, és hasmenés ellen használ ivó viz helyett. 

( A z angolok hite szerint e fából készült Krisztus Urunk keresztfája ia). 

III. A ayüoiölrsról 

Ez fürtökre szedett, kezdetben píros, később fekete szinü, savanyufa
nyar izü, cseresznye alakú bogyókból áll, mellyek rendesen minden évben 
gazdagon teremnek. 

IV. A gyümölcs hasznáról. 
1. Nagyon kedves alakjánál fogva legtöbb uri kertekben éknövényül 

termesztetik. 
2. Minthogy több rendbeli madaraknak mohón kedvelt eledelük, a ma

darászok által cselanyul szokott használtatni. 
3. A szarvasmarhák, juhok, disznók és baromfiak jóizüen eszik e bo

gyókat, és j ó egészséges állapotban is maradnak evése folytán. Sok vidéken 
ovógyegyszerűi eteti ezt a nép az emiitett állatokkal az emésztési gyengesé
gen, és nedvelfajuláson alapuló betegségek ellen, minők : az étvágy-hiány, a 
hasmenés, vérhas, métely, szőrféreg stb. A szarvasmarháknak szecskával, a 
juhoknak sóval vegyitve adják hetenkint kétszer, egy-egy darabra 1 — ma
roknyit számítván. A baromfiaknak elszórva adatnak. A juhok, bárányok. 

bert, és némileg tudtul adhassák, hogy u vadonnak e terménye nemesi• kezek 
ápolására, és magasztosb haszonvehetésre teremtetett. 

V ö r ö s - B e r e k e n y e 
e fának neve, mellyet a köznép piros kutya cseresznyének; — madárboyyó-
fának is nevez. (Veákul : Sorbus aucuparia. Németül : Gemeine Eberesche; 
Vogelbeerbaum; Wilder Sperberbaum ; Quickenbeere; Heinesebe: Qualflerbaum: 
Sí cinbeere: Ebischbeerbaum) : 

Szólunk róla bővebben. 
I. A növény ról 

Ez majd mindenütt terem, gyepükben, és vágásokban. Fiatal korában 
igen rendes idomú, nem magasra emelkedő, és nem nagy árnyat vető fát képez. 

Közép termő földben leginkább díszlik. Soványban, szárazban, homok
ban idő előtt elvéniil. Nagyon kövér földben korán megfeketiilnek bogyói. 

80 évig folyvást teÜesül, 150 évig él. 
Magról, palántáról termeszthetni, átültetéssel is folytatja növését. 
Sorfaültetésnél 15 láb távolságban állhat meg egyike másikához. 4 mér

földre terjedő sorvonalra 3800 fa szükséges, melly évenként 5700 mérő bo
gyót terem. 

II. A fának hasznáról. 
1. 40 éves korában j ó tűzi fát ad. 
2 . Asztalosok, esztergálosok, puskások, szelenczc gyártók, bognárok igen 

jóféle, csinos és hasznos eszközöket készítenek nagyon kemény és szép rostu 
fájából. 

hízó disznók számára megszárítva tétetnek el. Imgy meg nc penészedjenek, 
földön kell szárogatni és zsucskóban eltenni. 

4. Embernek nem valók nyers állapotukban, mert bárha nem mérgesek 
is, savanyú-fanyarságuknál fogva mégis hányásra ingerlik a gyomrot. A nép 
befőzöttet készít piros bogyóiból, és ez alakban eszi házi orvosszerül romlott 
étvágya helyreállítása, elvesztett emésztő tehetsége visszapótlására, el
gyengült gyomrának és l>eleinek megerősítésére, a vérhas, hasmenés, nehéz 
vizelés és süly ben, mellyből naponkint két késhegyre férő mennyiséget vészbe 
egyszerre, és egy pár korty pálinkát iszik utána. 

I 'gyan e befőzöttből ad be sok ember enni nem akaró négylába házi 
állatának egy evőkanállal egyszerre. 

Megfőtt piros bogyóinak levével mossa vérző foghusát. öblögeti, moso
gatja és kötözgeti teste fekélyeit. 

Olvastam esetet, melly szerint egy nő,születésétől kezdve folyvást beteg 
levén, gyomorfájástól gyötörtetett, enni étvágygyal soha nem tudott, s igy 
sorvasztó állapotánál fogva sokkal közelebb állott a halál, mint az élethez, 
mind addig, míg csak az cmlitett befőzöttet nem választotta gyógyszeréül, 
mellyet a legjobb egészséggel !>3 esztendeig evett. 

E befőzött igy készül: a piros bogyókat leszedik csutkáikról, és egy fa-
edényben tartják megfonnyadásig. a megfonnyadt bogyókat most egy na-
gyobbszerű mozsárban magvastól összezúzzák, és egy zsákon keresztül sajtó 
(prés) segedelmével kisajtolják A z igy nyert folyadékot egy cserép edényben 
enyhe twzparázs felett folytonos keveréssel keményre befőzik, s hidegen kő-
vagy üvegedényben további haszonvételre több évre elteszik. Gyakor-



latban van az is, hogy e bogyók szilvával, vagy bodza-kásával vegyest 
főzetnek be, 

5. Igen j ó zamatu, kozma nélküli pálinkaszerü italt főzhetni érett bo
gyó ibó l . 

Min t mondám : egy mérföldre terjedő sorvonalra 3800 fa szükséges, 
melly évenkint 5700 mérő bogyót terem, most pedig azt kell mondanom foly
tatólag, h o g y minden egyes mérő bogyó 11—13 font pálinkát ad, melly sze
rint magából következik az, hogy az 5700 mérő bogyó 62,700 font pálinkát 
adjon, melly összesen 530 akót, készpénzben pedig a mostani árszabály szerint 
33,250 váltó forintot jövedelmezzen. 

A pálinkának készitésmódja ez : a megérett bogyókat leszedik, egy 
kádban összezúzzák, minden egyes mérő zúzott bogyóhoz 1 % akó viz kever-
tetik felhigitás végett, és 2 font élesztő (Hefe) adatik, hogy annál gyorsabban 
mehessen át forrásba, melly 12°, 14° R . fokú melegségnél néhány nap alatt 
rendesen be szokott végződni. Ezután az egész összeget kazánba öntik, és a 
pálinka-gyártás rendszabályai szerint Jecsepegtetik. 

Igy áUván honunkban a sorfa-ültetés ügye — illyen levén a berekenye-
fának hasznavehetősége, odajárul véleményes javaslatom, hogy a mennyire 
ez elv és terv a föld minőségével ellentétbe nem jő , jövőre az illető köz
ségek határaiba eső ország, községi, düllő utaik mellékeit a fennevezett áldást 
hozó fával ültessék be, mert erős hitem az, hogy a magyar fajta nép született 
képességénél fogva értvén, és kedvelvén a pálinka-gyártást, a páfinkatermő 
fákból fölállítandó fasorok fentartása iránt erőtetés nélküli rokonszenvet, von
zalmat és szeretetet fog tanusitani, meliyhez annál nagyobb reményt lehet 
kötni, hogy ha az illető hatóságok ez ügy iránt nyilt vonzalmat és forró 
ragaszkodást fognak tanusitani. 

Mindezek folytán, ha ejobblétrei törekvésem győzni fog, azaz : ha véle
ményes javaslatom foganatba vétetik, nem lehet, hogy a nagy reményt sulyoa 
csalódás üsse le, azaz : nem lehet, hogy a közvagyon kicsiségét, szegénységét 
dúsabb jólét ne váltsa fel, s lehetetlen fog lenni az is, hogy a sorfa-ültetés 
ügyében tett intézkedések örökké meghiúsuljanak. Itt az idő , hogy ennek 
hasznát, czélszerűségét és dicsőségét végre belássa minden ember. — Nagy-
Kanizsán. — Tersánczky József, járási orvos. 

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

X L T V . Levél. Bélái Pál. 100 aranynyal jutalmazott szomorújáték; irta 
Szigligeti. Tisztelt szerkesztő ur! Ha valaki azt hiszi, hogy a szinpad arra 
való, hogy ott az emberek históriát tanuljanak, azzal aztán azt is el lehet 
hitetni, hogy az emberek azért vesznek kalendáriumot, mert abból tanulnak 
szántani! Én illy könnyenhivő nem vagyok. Én meg tudom bocsátani Schil
lernek is, Shakspearenek is, hogy az orleansi szüzet egymással szemeszöktében 
ellenkező alakokban mutattak fel, s illyen formán vagy az egyik, vagy e 
másik kegyetlenül vétett n história ellen; de mind a kettő gyönyörű drámát 
irt róla, és én szerényen megelégszem azzal a kevéssel, Béldi Pált sem kér
dezem én, ollyan szép ember volt-e, mint a millyennek bemutatják, volt-e 
Teleki Mihálynak akkora szakálla? kopasz volt-e és fogatlan? hanem kérde
zem, hogy költői, művészi munka-e az, a mit a színpadon bemutattak ? . . . . 
Ollyan j ó ember vagyok, hogy saját kérdésemre felelek is. Igen. Béldi Pál 
erős hazafi és gyöngéd férj; a szerelem és féltés egyfelől, más oldalról a köz
haza iránti szeretet irányozzák tetteit, s e szenvedélyek küzdelméből fejlődik 
ki a dráma; először egy csók miatt támadt féltés megbánt lépést követtet el 
vele; s midőn legelső ballépése véres nyomától visszaretten, akkor meg többé 
sem ijesztés-, sem hatalom-ígéret, sem a család iránti szerelem nem képes őt 
rávenni, hogy a második lépést is megtegye, inkább áldozatul veti magát 
vezekh'Ti' váró hibájának, hazája nyugalmának és a költői igaaságtételncKs? 
ez ollyan világos, ollyan rövid meséje e megragadó tartalmú darabnak, hogy azt 
mindenki megértette, kivéve egy pár embert, azokat a fő-kákáncsomót kereső 
betűkósloló — biztosait a nemzeti irodalomnak, a kiknek ellenében, ha vizet 
iszom is, meg ha Marosvásárhelyen megsütnek is, azt állítom, hogy Béldi Pál 
költőileg helyes mű, s ha szerzője vétett abban a história ellen, hogy Telek! 
Mihályt j ó szándékú tisztességes embernek rajzolta, én bizony ezt a kegyes 
csalárdságot megbocsátom neki ollyankor, midőn nagyon elfogadható ment
sége lehet, hogy kedvencz tárgya mellett nem akarta azt a furcsaságot elkö
vetni, hogy egy Teleki-jutalomra versenyezvén, épen a Telekiek ősét czibálja 
meg historice; s tartom ezt különben is olly mellékes dolognak, hogy, ha az 
egész Teleki elmaradna is a darabból, az nem ejtene rajta csorbát, s ha még 
egyszer olly elhibázott volna is, nem nyomná le hibáival azt a mérleget, 
meUynek túlsó serpenyőjébe olly szép költői nyelv, olly megragadó jelenetek, 
olly érzelem-gazdagság és drámai erő van lerakva, a minővel Béldi Pál min
den fólvonásában találkozunk. A z előadott mű, az esőszakadás daczára szépen 
összegyűlt közönség határozott tetszését nyerte meg; s ezúttal az éljenzők 
között nem voltak ,,meg sem csattant hangok" hallhatók; hanem igenis egy 
solo pisszegő; dc a miről én nem beszélek; hasonló észrevételek megjárják egy 
viczlapban; mi azonban komoly emberek vagyunk, s tisztelettel hallgatunk 
mindenkinek tetszés és nemtetszés nyilvánítására. ö r e g Kakas Márton. 

Gazdákat érdeklő rovat . 
— Patkányok elleni szerek. A V . U . 1857. 14. számában „ E g y gazda, 

Püspökiből" jutalom nélküli pályázatra hivja fel a közönséget, azt kérdezvén: 
„Miként lehetne a lak környékén elhatalmazott házi poezokat vagy patká
nyokat minél sikeresebb módon kiveszteni?'* Erre nézve eddig több közle
ményt kaptunk : 

I . Pestről egy volt gazda ezt irja : E sorok irója két külön vármegyé
ben tartott egymásután házat. A z egyik helyen molnár volt a szomszédja, a 
másikon mészáros; mind a kettőn e szerint a patkány egész otthonossággal 
viselte magát, még a ló és ökör szája elöl ía elhordván dézmáját. Vettünk 
néhány lat szivacsot, azt megapritottuk, j ó sós zsirban kirántottuk és a pat-
kányjárta helyeken elszórtuk. A patkányok eltűntek, és csak ollykor hányt 
ki a közel folyó malompatnk egy-egy földuzzadt patkányhullát a viz felszí
nére. Mind a két helyen ugyanazon alkalmatlanságot,ugyanazon szer, ugvan-
azon eredménynyel szüntette meg. 

II . Kolionczról Bodó Miklós ur ezt tanácsolja : 1) Töltsön az ember több 
tányérba annyi édes tejet mint egy adag étel, tegyen mindenikbe egy evő 
kanál választó vizet, keverje össze, tegye azon helyre, hol a patkányok, ege
rek szoktak lenni. Ebbül ha esznek, mind elhullanak. D e vigyázni kell, hogv 
kutya vagy macska ezen tálakból ne igyék, mert ez is elvész. — 2) Vegyen 

az ember egy pár rőf posztószélt, vagy elviselt posztót, vagdalja 3—4 hü-
velknyi hosszura, egy hüvelyk szélesre; e darabokat áztassa jó l be kőolajba 
(petróleum), rakja a patkányok tartózkodási helyére, az olaj igen erős szaga 
elfogja őket távoztatni. Ezen szert 18érvel ezelőtt két kertésznek ajánlottam, 
a kiknek meleg ágyait a patkányok, egerek és varangyok összevissza lyug
gatták és megrontották. Utóbb ezen szer által megmenekültek tőlök, s egyik 
köszönetből, egy nagy kosár sárga és görög dinnyét küldött; s levelében is 
megköszönte. A. posztó darabokat, minden 14 nap multával olajba kell tenni. 
— A harmadik szert olvastam egy német folyóiratban. E g y német mezei 
gazda, kinek gabona-tárát a patkányok gyakorta meglátogatták és sok kárt 
okoztak, történetből ezen házban rutát (Rauten) szárított és tapasztalta, hogy 
a hivatlan vendégek ekkor kimaradtak. Ezen észrevétel után gabonatárát 
több helyen és j ó bőven rutával látta el, és nagy örömére sok döglött pat
kányt talált, s utóbb ezen kártékony és undok állatoktól szerencsésen meg is 
szabadult. 

III . Nyitráról P. ur ezt ajánlja: 1) Meg kell fogni elevenen egy pat
kányt, annak mind két szemét kiégetni s szabadon ereszteni. Ettől a patkány-
sereg ollyannyira megijed, hogy menten elhagyja a házat. — 2) Szintén ele
ven patkány nyakára egy kis csörgőt vagy csengetyüt kell vékony rézmad
zagon kötni. A csengetés elűzi a kollegákat. — Ez a két szer nevetségesnek 
látszhatik, de képtelenséget nem látok benne, annál inkább, núnthogy k o 
moly emberektől hallottam. Nem árt megkísérteni. A z első kegyetlenebb, de 
hatályosabb. 

IV . Daróczról (Baranya) Nagy L. ur ezt javasolja : El kell fogni egy 
patkányt, akár elevenen akár nem élve. Ezt meg kell pörkölni annyira, hogy 
erős szaga legyen, és illy állapotban azon lyukba helyezni, hol ki szoktak 
járni. Ennek eredménye leend az, hogy minden patkány elidegenittetik sze
rencsétlen társuk által, s többé nem fognak megjelenni. Nagyon egyszerű 
módnak látszik ez eljárás, és némellyek előtt tán sikcretlennek is, de én, e 
javallat közlője, bárkinek j ó lélekkel bátorkodom ajánlani. E módot követtem 
magam is, tanácsiam másoknak is, sikeres voltáról voltunk mindenkor sze
rencsések meggyőződni. Könnyen lehet kisérletet tenni vele. Ha a Püspöki
ből panaszkodó gondos gazda megkisérti és sikerét látni fogja, legyen viszont 
annyi őszinteséggel, hogy kedvelt lapunkban közzétenni el ne mulaszsza. 

V . Mármaros-Szigetről Szőllősi Balázs ur véleménye : A patkányok 
által okozott kár és alkalmatlanság valóban megérdemli, hogy e lap szerkesz
tősége tért nvitott a kiirtásokra intézett felhívásnak. Tapasztalásból tudom, 
hogy igen hatásos szer ellenök, ha gabonatárakban és padlásokon mezei nyu
lak tartatnak; ekkor innen és a környékből minden patkány elmegy vagy el
pusztul. Hihetőleg a patkányokat zavarja a nyul izgékonyBága, vagy valóban 
félnek a nyulaktól s szaguk iránt ellenszenvvel birnak. — ( J ó lesz azonban 
az idegeneket s vendégeket előre figyelmeztetni illy helyeken, hogy a padlá
son levő éjjeli lármától meg ne ijedjenek, kisértettől, rablóktól ne féljenek, 
mert a nyulak egész éjjel manövriroznnk, s e tekintetben nem egy mulatságos 
történetecskét tudnék elbeszélni.) tf9tr»u»?o 

Iroda lom és művészet . 
f Nemcsak Tompa Mihály összes müvei fognak megjelenni Heckenast 

Gusztávnál, hanem közkedvességtt költőnk Czuczor Gergely összes költemé
nyei is napvilágot látandnak nála. — Azonkívül Vajda János is rendez egy 
igen érdekes gyűjteményt, mellynek ezime lesz : „ A magyar költészet gyön
gye i , " s magában fogja foglalni n hazai ujabbkori költészet legválogatottabb 
müveit. Mind meg annyi örvendetes tünemény a költészet barátainak. 

| Nevelésügyi jutalomdijak. A „Tanodái Lapok" jelentik, hogy Ranolder 
János veszprémi püspök ő nmlga a nevezett lapokban állandóan minden év
ben kétszer bizonyos jutalmat fog kitűzni tan- és nevelésügyi kérdések meg
fejtésére. Első kérdésül jelenleg ez tüzetett k i : „Mikép tanittassék s mikép 
ne tanittassék elemi iskoláinkban a bibliai történet." A legjobb értekezés dija 
ti arany. Beküldési határidő f. é. aug. 15-e; a munkák a „Tanodá i L a p o k " 
szerkesztőjéhez utasitandók. 

t A z „István bácsi-' naptár szerkesztője is kihirdette az általi 1857-re 
kitűzött pályaverseny eredményét. A jelentést egész terjedelmében birják o l 
vasóink a Polit. Újdonságok mult 17 számának hirdetései között. 



— „Orvosi Hetilap." Előttünk fékezik a lapjaink által U több izben em 
litett „orvosi hetilap" előfizetési felhivása, mellyre ezennel felhívjuk az ol
vasó közönség illető részének figyelmét, örvendünk, valahányszor a tudo
mánynak külön szakai uj közlönyre s különösen, midőn olly derék képviselőre 
akadnak, mint ezt a derék programm Ígéreteiből, felfogásából következtetve, 
ez uj lap szerkesztőjétől is várni teljes jogunk van. Nyolcz éve, hogy az „ O r 
vosi Tá r " megszűnt s a magyar közönségnek nincs orvosi lapja. Pedig az or
vosi tudomány azóta is haladt s folyvást halad, orvosaink száma s munkás
sága folyvást növekedik s az irodalom s tudományos műveltség iránti részvét 
mindig örvendetesebb mértékben terjed. Elismerésre s pártolásra méltó tehát 
dr. Markusovszkg Lajos urnák azon buzgalma, minélfogva ez érezhető hi
ány pótlását tűzve ki czéljául, az „Orvosi Hetilapra" eszközölt ki magának 
engedélyt. A programm most a közönség kezén forog; ugy hiszszük, ha
zánk orvosi és gyógyszerészi osztályának a lapot ajánlani felesleges, ezekre 
nézve rég óhajtott, kedves vendég leend az; csupán annyit jegyzünk meg, 
hogy amegjelenendő lap tartalom sorozata több olly rovatol jelöl ki, mellyek a 
nem orvosi közönség között is a tudomány minden barátait érdekelhetik. Végül 
még csak annyit, hogy az „Orvosi Hetilap" júniustól kezdve minden csütör
tökön egyegy 4. rétű iven fog megjelenni, ha a tárgy ugy kivánja, felvilágo-
sitó rajzokkal s mellékletekkel is bővítve. Előfizetési árak : hét hónapra (azaz 
június—decemberre) Pesten 4 ft. 40 kr., vidékre postán 5 ft. 20 kr. p. p . 
Gyűjtőknek 10 példányra 1 tiszteletpéldány. Előfizethetni Pesten : a kiadó 
Müller Emil nyomdájában (Dorottya utcza 12 sz.) ós dr. Markusovszkg Lajos 
tulajdonos és f. szerkesztőnél (Ujtér 10 sz.). Vidéken : minden cs. k. posta
hivatalnál. 

— Egy igen korszerű kis mű jelent meg e napokban. Czime : „Mikor 
lesz vége a világnak?" Irta Környei János. Kiadja Vahot Imre. Népszerű 
előadása azon viszonyoknak, mellyek között földünk elenyészhetnék vagy olly 
változást szenvedhetne, hogy rajta a most élő lények nem élhetnének. A kit 
ennek tudása érdekel, az igen megnyugtató választ nyerhet e könyvecskéből, 
mellynek ára 20 kr. pp. 

— Komáromy Ferencz „Pályakezdők" czimü regényének megjelent a 
3-ik kötete, melylyel a mű be van fejezve. 

A Lovassy Sándor által kiadott „Houi lant" czimü zenegyüjteménye 
diszes kiadásban megjelent. Van benne 7 zenemű : magyar andalgó Ábrányi 
Ivóméitól; két népdal Bognár Ignácztól; egyszerű csárdás Dobozy Károly
tól ; Atala álmai (ered. magyar) Székely Imrétől; két tréfás dal, két népdal, 
abonyi csárdások Lovassy Sándortól. A darabok zongorára nlkalmazvák. A 
dalok i ró i : Arany, Petőfi, Tóth Kálmán és Losonezy. Ara 2 ft. 40 kr. Meg
szerezhető a kiadónál Nagy-Abonyban (Pestmegyében). 

| Rózsavölgyi zeneműrei nem sokára megfognak jelenni. Kedves em 
lékü agg hangszerzőnk özvegye adja ki azokat. A z előfizető közönség kettősi íjtarján, a gonosztevők is megsebesültek a küzdés alatt. Most Dcbreczenben 
czélt ér el : kap 130 eredeti magyar zenekölteményt s gyámolítja a zeneköltő 
özvegyét, kinek — mint Petőfi olly meghatóan monda — nem hagyott egye • 
bet hátra, mint koldusbotot és szerzeményeit. A gyűjteményt Barlay Ede 
fogja szerkeszteni. A z egész mű 40 fűzetben fog megjelenni s június elején 
kezdve minden két hétben egy füzet küldetik szét. Egy füzet előfizetési ára 
30 pkr., postai szétküldéssel 4 krral több. A z előfizetők aláíráskor lefizetnek 
5 pftot s kötelezik magokat az egész mű megszerzésére. Azután az 1-től 
kezdve minden átvett fűzetért a 30 krt fizetik, midőn aztán az utolsó 10 fű
zetet az előre lefizetett 5 ft. fejében ingyen kapják meg. Kik a 40 füzetre 
egyszerre fizetnek elő, ezt 16 pft jávai tehetik. 

M i ii j 9 á ÍS ? 
f Mult vasárnap, pesti polgárok egy küldöttsége szerencsés volt föher

czeg kormányzó ur 6 cs. Fenségének tiszteletteljes háláját nyivánithatni azon 
magas kegy miatt,me\\yetOFensége a József-emlékszobor tervben levő fclállitása 
iránt tanusitani méltóztatott. Remélhető ennélfogva, hogy e szobor, meliyhez 
már mintegy 28,000 pftnyi-tőke készen áll, a j övő két év alatt létesül. Az 
emlékszobor helye a Józseftér lesz, melly ez alkalommal szintén viránynyá 
fog átalakíttatni. 

t A budai takarékpénztár a városi szegények javára 500 pftot ajándé
kozott. A z összeget a városi hatóság O Felségeik megérkezte utáni napon 
fogja kiosztani. 

t B . Sina magyar diszöltöoyéröl, mellyet a báró O Felségeik megérke
zése napján fog viselni, azt irja egy helybeli lap, hogy értéke 400,000 pft 

a roppant meanyiségben mutatkozott cserebogarad Ó B hernyók pusztul ásnak 
indultak. 

t Miskolczi színház. Ennek megnyitását május közepe táján várják, 
a midőn a nemzeti szinház több tagja fogja emelni az örvendetes esemény ün
nepélyét. Telepy nyugdíjazott színészünk szorgalmasan festi az uj diszitmé-
nyeket; az ács- és asztalosmunkák nagy részben készen állanak. A tágas szin
terem 42 páholylyal fog bírni. 

t E g y bécsi színházban egy magyar Pepita lépett fel. Neve Kempe-
lényi Ida. Járja a csárdást, krakoviankát s több effélét, de nem nagy szeren
csével — mondják a német lapok. 

t A z erdélyi múzeumra adakozók sorában a Kolozsvári Közlöny egy 
szegény szakácsról tesz említést, ki utolsó 12 pftját tette le a nemzet és haza 
oltárára, azon nyilatkozattal, hogy nem várhat, mig több pénzt szerezhetne, s 
fél, hogy addig meghal s kimarad az áldozók sorából. Neve e derék ember
nek Merzók János. 

i Erdélyből azon szomorú tudósitást veszszük, hogy Besztercze váro
sában április 18. és 19-én 160 ház lett a tűz martaléka. 

f Uj gazdasági hetilap, ö rvendve tudósítjuk olvasóinkat, hogy legfel
sőbb helyen nyert engedélynél fogva a „Falusi Gazda" eddigelé is dicséretc
sen ismert mezőgazdasági folyóirat a jövő félévtől kezdve mint hetilap fog 
megjelenni. A lap felelős szerkesztője a hazai mezőgazdaság terén s irodal
mában sok érdemmel biró Érkövy Ado l f h a z á n k f i a lesz. 

v A selmeczi evang. község a boldogult Szeberényi János helyébe annak 
fiát Szeberényi Jánost választotta lelkészéül. 

t Néptanítókat illető. H o g y azon tanítóknak, kik tanításra még nem ké-
pesittettek. alkalmuk legyen az ujabb tanítási eljárással kellőleg megismer
kedni s hogy a tanitói vizsgát sikerrel mcgállhassák : a pesti és kalocsai ta-
nitóképczdéknél május 15-től september 15-ig rendkívüli tanfolyam fog meg
nyílni. E folyamot különösen azon néptanítók is nagy haszonnal látogathat
ják, kiknek önálló tanszék elnyerése vagy 4 osztályú tanodákbani tanithatás 
végett tanitói vizsgát kell tenniök. Továbbá, mivel a háromévi időköz, mely-
lyet a népiskoláknál már alkalmazott tanitók és segédeknek az utólagos tani
tói vizsga letétele végett engedtek, 185%-ben elmúlik, azért utólagos tanitói 
vizsgák fognak tartatni dr. Haas iskolai tanácsos vezetése alatt: a) Pesten, 
sept. 13-án s következő napjain, b) Székesfejérvárott jul. 9-én, c ) Egerben 
jul. 28-án, d ) Esztergomban oct. 15-én, e ) Kalocsán sept. 10-én, f ) Váezon 
oot. 18-án, g ) Szegeden aug. 10-én. ' 

A néhai Jakab Antal, tetétleni lelkészen elkövetett gyilkosság fő-
czínkosai, V íg Miska és Lengyel Samu april. 12-ón egy csárdában csendörök 
kezére kerültek. A zsiványok védték magokat a csak hosszabb küzdés után 
sikerült elfogatásuk. A csendőrök közül ez alkalommal az egyik sebet kapott 

várják érdemlett bündijokat. Tagadásuk semmit sem használ; náluk találták 
ameggyilkolt lelkész fegyverét s a káplán is rajok ismert, hogy ezek valának, 
a kik őt megkötözték. 

— E g y nngol orvosi lap hosszú értekezést közöl a dohányzásról s többi 
közt a következő tanácsokat adja 1) reggel nem kell dohányozni, 2) egy két 
pipánál, egy két szivarnál többet színi napjában nem szabad, 3) fiatal ember
nek épen nem kell dohányozni. — A tálában azt óhajtja az angol lap, hogy 
a dohányzás vagy nagyon megszorittassék, vagy egészen ki menjen a szokás
ból. Fiatal embereknek különösen szükséges, hogy azt a kétséges gyönyört a 
bizonyos haszonnak fel ne áldozzák. Tiz év múlva meg fogják köszönni a j ó 
tanácsot." 

— Nagylelkűség. Hazai művész. — Kiskőrös, april 17. Kalocsai érsek 
Kunszt József ur ő kegyelmessége, legközelebb a Kiskőrös mezővárosbcli 
kath. gyülekezető, magyar de szegényebb sorsú híveket, a csinos templom
ban volt öreg és roncsolt, hangolatlan és botrányos sivitásu orgona helyett, 
egy uj orgonával ajándékképen megörvendeztette, melly tiszta és kellemes 
hangjával, először is a húsvéti szent ünnepkor emelte a hivek buzgó ima éne
két a világ Megváltójához, s egyszersmind ébresztette ő kegyelmessége mint 
jóltevöje iránti hála-érzetet, melly e kis gyülekezet kebeléből soha ki nem 
alszik. A művet Kolonics István, szabadkai hazánkfia készitvén, s april 8-án 
megbirálás alá bocsátván, több műértő jelenlétében, több változatú hangjá
nak tisztaságaért, olly sikerültnek találtatott, hogy ezen fiatal és szorgalmas 
művész hazánkfia, ki hét év óta, már 15 uj, többek között a bajai plébánia 
templombeli 36 változatú orgonát is, és mintegy 30 avult orgonát gyökeres 

f A magyar hírlapirodalom terén legfeltűnőbb újdonság most azon vál- kiigazítás mellett, jutányos árakon és pontosan elkészített, méltán közfigye 
tozás, mellyen a Magyar Sajtó czimü politikai lap fog átmenni. A mint e lap 
április 30-íki számában olvassuk, Török János, a lap korábbi felelős szerkesz
tője s utóbbi időben szerkesztő-társa, a journalistikai térről visszalép; helyét 
mint szerkesztőtárs Jókai Mór foglalja el. Ezúttal csak figyelmeztetni akartuk 
olvasóinkat ezen egy részről felette sajnos, más részről ép olly örvendetes 
tényre. 

t A budai alagút csütörtökön april 30-án déli 12 órakor mindenféle jár
művek számára megnyittatott. A z átjárásnak nincs többé semmi akadálya, 
mindazáltal az épités végbefejezése, különösen a budai krisztinavárosi hom
lokzat körül, még ezután is folytattatni fog. 

t Kunszt József kalocsai érsek ő cxcja az ottani tanítóképezde tanárá
nak, Mennyei József urnák nevelésügyi érdemeiért két kerttel összekötött tá
gas lakházat ajándékozott. 

—- t Mult vasárnap reggel, több hétig tartott szép és meleg idő után, a 
budai hegyeket hó boritá s azóta komor, hideg napjaink járnak. Ugyan ezt 
írják más vidékekről is , s a hegves részeke 

lembe ajánlható. S. J. 
t A Tisza vidékéről már mult héten sürü panaszok érkeztek a viz nőt-

tün növő áradásáról. Minő híreket várhatunk most az azóta több napig foly
tonosan tartott esőzések után! Sokan már is félnek az 1855-ik évi szomorú 
események megújulásától — az ég legyen kegyelmes! 

i Kassáról irják, hogy már komoly tanácskozmány foly az iránt, mikép 
az úgynevezett Orbán torony megszüntetésével a páratlanul remek székesegy
ház második tornyát is fölépítsék, hova a nagy harang fog alkalmaztatni. Ez 
uttal egy szökőkutat is szándékoznak a pinezra kéaziteni. 

v Néphála. Békés-Gyuláról irják, hogy a közelebb létrejött úrbéri szer
ződés megkötése után az ügyet kezelő városi képviselő bizottmány elnökének 
Szakái Lajosnak, ki eddig Gyulán fekvő birtok nélküli hazátlan zsellér volt, 
a fontos ügy körül tantisitott buzgalma, ügyessége éa tevékenysége elismeré
séül „Néphála-emlék" czim alatt az összes városi lakosság egy egész telket 
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— Tüzrész: Baranyamegyében Bogotá helység határában, Biedcruiann 
urak birtokához tartozik egy terjedelmes, nagyrészt fenyő és gyertyánfából 
.illó, 8 éves fiatal erdő. Ebben az erdőben f. april 6-án az ott vesszőt vágó 
párnáztok gondatlansága által a fácskák alatt levő száraz levél és fenyő-tű 
meggyuladt, mihez hozzájárulván az egész nap dühöngött szél, rövid idő 
múlva, eddigi becslés szerint, több mint 100 holdnyi térségen levő fácskák 
kérgei elpörkölődtek, ugy hogy eddig is nagyobb része már elszáradt. Na
gyobb kár elhárítását csak a baksai cs. k. csendőrségnek és Bagota helysége 
elöljáróságának köszönhetni, kik nagy erőfeszitéssel, sánczhúzás által birtak 
csak a tűz terjedésének gátot vetni. — Boksa helységében három nap alatt 
négyszer ütött ki tűz; a kár nem tetemes, s szintén csak az elöljáróság eré
lyes intézkedéseinek köszönhetni, hogy a meggyuladt néhány szalmaboglyán 
kivül a közellevő s mind szalmával fedett házak porrá nem égtek. — Közli 
Radfai pusztáról J. L. 

— Meteor-kő. April 15-én dühöngött szélvihar alkalmával naplement
tájban Kaba város határán (Biharmegyében) közel a városhoz, a mezőről 
hazatérő több mezei munkás szemeláttára sajátszerű zugó dörgés közt egy hat 
fontos leb-kő (meteor) esett le, a szemtanuk állítása szerint égve a levegőből 
Ml állományát illeti, apró gömbölyű fekete kavicsokat lehet benne megkü 
lönböztetni, itt-ott fehér kovagrészecskék, és porhanyó szürke, lyukacsos te-
rületecskék tűnnek fel; küloldaJain mindezen részek összefolyva, barna mázt 
vonnak az egészre, mi csakugyan égésre mutat. A z egész rendetlen alakú; 
egy tökéletesen kifejlett, s két más kifejletlenebb csúcsáról azonban azt le
het következtetni, hogy egy 6 csúcsú alak volt belőle készülőben. A lakosok 
csak másnap reggel ásták ki a földből, mellybe fél lábnyira lenyomult, s mint 
mondják, valamelly nehéz szaggal töltötte el a levegőt. A helybeli elöljáró
ság a debreczeni iskolai múzeum számára határozta elküldetni. — Közli 
Bonyhag József. 

•• Kutya-adó. Milanóban a helyhatóság kutyaadót hozott be. Legtöbbet 
űzetnek az u. n. fényűzési kutyák, t. i. minden kan évenként 12, minden 
szuka 10 lírát. Őrkutyák 8 és 6 lírát, vadászkutyák 2 lírát. Minden kutya 
dögöt be kell jelenteni. Szájkosár nélkül talált kutyák befogatnak, a ki ki akarja 
váltani, fizet 6 lírát. A helytartóság fentartotía magának azon jogo t , hogy 
olly kutyákat, mellyek a szomszédoknak veszélyesek vagy alkalmatlanok, ki
pusztíthasson. 

t A tenger vizében ezüst van. Ezt már régóta állítják ugyan a tudósok, 
azonban egy angol ujabb kísérletei teljes bizonyosságra emelek ez állitást. 
A z angol Field vizsgálat alá vette a réz anyagból készült részeit egy hajónak, 
melly 7 évig czírkált a Csendes oczeánon; a réz annyira fel volt emésztve s 
nlly törékeny, hogy ujjaival szét morzsolhatta. E réz között annyi ezüstöt ta
lált , hogy ennek értéke felülmulta volna a szétválasztás költségeit. Más ki-

bortársulat elnökeinek nevei közöltettek, s hogy a társulat alapszabályai meg
erősíttettek, örömmel olvasta, s mintegy ettől villanyozva jött a lakosság 

hoey szőlőiket kettős erővel j ó l megmunkálván, a terhes dolog után arra 

rletek még kedvezőbb eredményeket mutattak annak bizonyságául, hogy a ^ j f e m e s időtöltést szerezne. - L á m a szegszárdi közönség már azt, hogy a 
tengervízből ido folytan nagy m e n n y i B e g ü ezüst rakodik le a rez tárgyakra. 
Faraday, nagyhírű angol vegytanár is ezt bizonyitotta közelebb a londoni 
királyi társulatban e tárgy felett tartott értekezésében. 

Vidéki hirek. 
R á b a k ő z , apr. 16. (A mult tél s egy kis elmélkedés a világ végéről.) A z 

1856-ik évi száraz tavasz és forró nyár mind anya, mind sarjú takarmányt ke
veset nevelt, a kalászos vetemények soha sem voltak szalmára olly aprók, a 
kepék olly kurták és olly alacsonyak. Ószszcl a magot száraz csoportok közé 
szórtuk el s remény nélkül sóhajtánk fel : „ V é g e lesz a világnak." ,Ne félj 
öcsém — szólt őszfürt ü bátyám — porba búzát, sárba zabot, esztendőre leg
j o b b kalász termés lehet, hn takarmány nincs, tél sem lesz!' — A z illy biztató 
szavak azonban nem altatók el lelkem bánatát, szorgalommal vásároltam a 
szalmának keresztjét húszasért, s a tarlóban nőtt kukoriczát, ekkor két kéve 
hosszú szélességbe és szalmával bevölgyelve,s tetézve apró kazalokba raktuk, 
hogy szellő érhesse; az alomszalmát megkevesbítettük és őszszel olly fukaron 
etettünk tarló kukoriczát délre, hogy ezért öreg bátyám is megpirongatott. 
— A mult novemberhó 19-én leesett a hó, szomorúan mentem öreg bátyám
hoz panaszkodni, hogy „vége lesz a világnak." ,Ne félj öcsém, kora vendég 
nem maradós,' vigasztalt ismét. De e biztatástól nem olvadt e l a hó, mit te
vénk? összeigazíttattuk régi szecskavágóiukat és Stadel, a hires győri gépész 
urtól ujakat is véve, amazokat kiígazíttatva minden szalmát összevágtunk s 
ezt szemmel, repeze-pogácsával értékesítve, etettünk; — igy tanított meg 
bennünket a szükség az olcsó s takarékos teleltetésre. A sok baj közt a ko
vácsok boszankodtak legjobban, mert a téli fergetegek miatt pihenvén asze -
kerek s lovak, azok nem romolhattak, ezek patkót nem veszthettek. — Épen 
ugy ment az idő, mintha öreg bátyám elömondaná! dc minden vigasztalása 
mellett is a pajták elkezdtek hangosodni, a hó sem olvadt, megijedtünk, hogy 
„bizony vége lesz a világnak!" — Mártius 3-án eső esett, ntána meleg idő 
lett, olvadni kezdett a hó, 12-én kemény hideg, süvöltő szél, és csak 15-én 
volt kellemesebb idő, illyen folytonos telet élteB egyének sem értek. — A ta
vaszi vetért csak mártius 23-án kezdtük el. — M é g valami említésre méltó 
eseményt. — April 5-én, azaz virág vasárnapján eljöttek hozzám sok j ó ba
rátim s köztök mélyen tisztelt ö r e g bátyám is. „ J ó reggelt öcsém, elmúlt a 
tél, ma virág vasárnapja van, sajnálom, hogy szánon nem jöhettem hozzád!" 
,Ürülök, hogy szerencsém van, ma megünnepeljük, hogy eljöttek a fecskék' 
— felelém. „ Igen j ó lesz — egyszersmind pedig öcsém, barátiddal együtt 
vissza hívlak benneteket hozzám június 13-ra,a mikor a kertemben levő folyó 
túlsó partján három ezigánybandát állítok fel, a másikon leszünk mi, mert 
tudjátok-e, mi újság? Vége less a világnak! a bolondok azt jósolják, hogy 

egy csillag agyon üti a földet ." — Mi tehát június 13-án elmegyünk j ó bá
tyámhoz, hol tudom, mulatva fogjuk eltölteni időnket, s mig más búsan várja 
a világ végét, addig mi a szép rábaközi hölgyekkel lejtendünk, s nevetjük a 
könnyen hívőket s a tanulatlan félénkeket. Kövessétekfpéldáinkat! ...t.. ,á. 

Két hely (Somogy) , április 20-án. (Községi könyvtár Gombán.) Epen e 
perezben érkeztem meg a szomszéd Gomba-helységből. Nagy Öröm ért ott 
engemet, mellyet nem tudok elhallgatni, már csak azért sem, mivel az édes 
közügy feletti boldogság érzete annál nagyobb, ha azt minél többekkel oszt
hatja meg. — Mi történt hát olly nevezetes azon a Gombán? A z t gondolja 
tán valaki : hogy szömörcs-gomba szüretről jövök ? igen szüretről, de 'a lelke
sedés szüretéről! . . . Röviden elmondom : a nevezett helységben egy uri-
háznál, régi becsületes magyarok módjára, szép számmal összejöttünk, a 
azonnal szóba jöttek mindenféle nemzeti s korszerű vállalatok, különösen 
pedig a „községi könyvtárak" ügye is. Régi terve volt ez már t. Hunkár 
István közbirtokos- s mérnök urnák; jelenleg tehát, midőn a közlelkesedés 
nemes kitörését látá, az igét megtestesítendő azonnal föláll, s könyvtárából 
57 darabot ajánl a helyben alapítandó községi könyvtárra. Ez a mag aztán 
igazán j ó földbe esett. Mert Simon Gyula ez ajánlatra mindjárt 78, Borosa 
Imre 92, Stefaics Miklós 120, Gombos Gusztáv 8 kötetet ajánlottak, mi 
mindjárt be is szedetett. — A gombai községi könyvtár ekként megalakult, 
s 357 darab könyvet foglal magában. — Igy , igy kell a községi könyvtá
raknak alakulniuk. — H o l illy lelkes hazafiak állanak a vállalat élén : ott 
minden sikerülhet. — Miután pedig ezek a könyvek szabad ég alatt nem áll
hatnak : a lelkes közbirtokosság egy csinos szoba fölállítását is elhatározd 
számukra az ottani mesteri lakban, egyúttal megszavazván az iskola nagyob-
bitását is, mert a mostani, folyvást szaporodó növendékeinek elfogadására 
képtelen. A z t mondják : addig kell verni a vasat, mig forró. Itt is ép ugy 
volt. Ezt az igazi lelkesedést föl kellett egészen használni : a marczali fia
talság tehát műkedvelő társulatba lépett, s hat színdarabot íög adni az emii
tett könyvtár jövedelmének szaporítására. Ez már aztán nemes mulatság 
leend, s nem hiszem, hogy minden jóravaló magyar részt ne venne benne. — 
Mindez örömmel tölti el keblünket, s lehetlen az ég áldását nem kérni illy 
Önzetlen hazofiszeretetre. — Isten éltesse a derék alapító urakat, s a marczali 
fiatalságot, mellyet nagyonohajtunkmáraszinpadon láthatni!.. Mondja aztán 
valaki ; hogy Somogyban körte s almán kivül egyebet nem lelhetni I . . . D e 
mi még más tervekkel is foglalkozunk, mellyek megerősítését ép most várjuk 
a legfelsőbb helyről; — ezeket azonban jelenleg elhallgatom, nehogy mindent 
előre kicsevegjek. £ . J. 

S z e g s z á r d , április 23-án. (Apró hirek.) Hónapok múlnak el, mig az 
árva Szegszárdrót valami újdonságot olvashatunk. Pedig volna koronkint 
elegendő tárgy, melly az olvasó-közönségnek, ha nem is élvezetet, legalább 

abból nyerendő gyümölcs nemes nedvével még igen sok fóldlakost megismer
tessen, és pedig illő jutányos áron. — A z elmúlt farsangról már szólni nem 
lehet, hanem mégis megemlítem, hogy itt is voltak olly tánczvigalmak, mely> 
lyek által a jótékony intézetek alapjai sziklakint erősíttettek. — Most hnsvéti 
piros tojás ajándékul Latubár színész-társaságát véltük megnyerni, azonban 
csalódtunk, mert helyette Krembset igazgatása alatt lovarda érkezett meg, 
a nagyszámú közönséget igen jó l mulattatta, s nem rosz aratással távozott él 
tőlünk; igy járna Latabár szinész-társaeága is, ha Bajáról füredi útjában a 
szegszárdiakat néhány szini-előadásaival meglepné. — Ma iktatták be újon
nan kinevezett polgármesterünket K . E. urat, kinek tisztakeblüségétől, 
igazaágszeretetétŐl és nyájas emberhánásától a lakosság igen sokat vár. Most 
ennyi elég, máskor többet. G . . . . i. 

Szerkesztőt mondaniva lók . 
1181. A b ú s o n g ó s z é k e l y . Vigasztalódjék azzal, hogy nem mindnyájunknak mo

solygott a költészet múzsája. A vers nem közölhető. 
1182. Fonnyadnának indul Jobban kuli még elébb virágozni. A csirának 

nem szabad még fonnyadni. 
1188. Éji Ka land . (Vas Gereben adomája után) Jobb az agy röviden és prózában, 

de ugy is régi dolog. 
1184. A z I telel, (génre). Hosszú az igaz, de higyje el Ön, hogy nem j<5. Igen eróte-

tett tréfa és humor; a valószínűségnek még esak árnyékával sem birt a leirt esemény. A ki 
nevettetni akar, ne váljék nevetségessé. 

l l « ó l j v idékre C s . M . Látott ön már valaha hasonló közleményeket lapunkban? 
1186. Aqnil (? ) ostroma. Nem kérjük a folytatást. Atalrfban iskolai stylgyakorla-

tokat tessék mindig a tanitó urnák bemutatni - különben megszokunk. 
1187. Ulászló. Reminiseentiák, még semmi önállóság — és igen incorreet vékony 

irás. Még ön nem kérdezheti : van- e bennem költői hajlam l 
1188. Szentesre Sz. J. E napokban kimentő tudóiitást várunk egyenesen az illető 

helyről a akkor bóvebb válaszszol szolgálandunk. örvendünk, hogy lapjaink ezikkeí olly 
figyelmes olvasókra találnak. 

1189. D. Palajra. Köszönjük az ujabb felvilágosítást, de a dologra nézve már ki-^ 
meritőleg feleltünk a V . II. 16. számában. 

1190. Péterváradra. Z . K. ö n ott a távolban két dolgot óhajt tőlünk 1) E helyett 
„keresztyén Írjuk így : „keresztény". 2) Változtassuk meg a V . U. homlokrajzát, mert 
keletkezte óta mindig ugyan az. — Nem teljesíthetjük ez ártatlan kivánatokat. Okaink 
vannak rá. De azért kérjük önt, ki lapunknak „keletkezte óta nem csak rendes előfizetője, 
hanem buzgó olvasója is"; — barátkozzék meg e képzelt hiányokkal a tartsa meg jóindu
latát továbbra is. 

Felelős szerkesztő : P á k h A l b e r t . 

Kiadó-tulajdonos : Herkenaftt Sss i táv. — Nyomtatja Landerer és Uerkenaet, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten. 




