
A ,, Vasárnapi Ujsag" hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven jelenik meg, 
Eloflzetéai dij január—joniusig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai nton a ..Politikai l jdonsaptokkal" együtt caopan rttak 3fl . pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Újság" kiadó-hivatalához (egyetem-uteza 4. bérmentve utasítandó. 

I s i l i v a n l í . v II f k I o *. 
(1585-1615.) 

Hányszor hallottuk, olvastuk c nevet, melly történetírásunk 
egén fényes csillagként ragyog, megvilágítva, magának a nemzet 
történetének is nagy részét gazdag sugárival! Gyakran emlékezünk 
Isthvánffyról, ki habár régen elhagyá is földi lakhelyét, él mégis 
örökké a tudomány világában; s ott áll minden magyar tudös 
munkaasztalán az általa készített, 
> az utókor számára hátrahagyott 
örök emlék, a elassicus becsű törté
nelmi munka, mellynek homlokzatán 
a harcz és béke nemtöje közt „Nioo-
laus Isthvánfry" látható. 

Született Kisasazonyfalván, kö
zel Pécshez, 1535-ben, még Salamon 
király ideje óta nemes, de elszegé
nyedett nemzetségből. Atyja Pál, 
anyja Gyulay Hedvig volt. — Már 
gyermekkorában bujdosnia kellett, 
szüléivel a török üldözése elöl. — 
Elemi iskoláit végezve, Várday Pál. 
esztergomi érsek vette magához 
apródnak, ennek halála után pedig 
Oláh Miklós, egri püspök, ki testvére 
fiával Olaszországba, a bolognai fő
iskolába küldötte. Itt hallgatá fól 
diének, Sambucusnak leczkéit, innét 
Paduába ment s itt 5 évig tanult 
olly sikerrel, hogy magáévá tevén a 
görög s latin nyelvet, később min 
den európai nyelven, még a törökön 
is beszélt. Hazatérvén iskoláiból, elő 
ször a hadi pályára szánta magát s 
együtt harczolt a szigetvári Zrínyi-
Vei, hol kitűnő katonai tehetségeinek 
még kitűnőbb jeleit adta. Söt később 
már mint elaggott öreg is, betegnek 
érze magát, ha nem vehetett részt 
minden nevezetesebb táborozásban. 
— Később magához vette Oláh Mik
lós titoknokul, ki az alatt prímássá 
lett, s midőn a királyi titkár, Liszt 
János, veszedelmes beteg lön. Oláh 
Miklós ajánlata következtében Isthvánffy foglalá el annak helyét. 
Később tanácsossá lett, s Liszt halála után hosszabb ideig volt feje 
a kir. kanczelláriának, mig Draskovics püspök ki nem neveztetett 
Uszt helyébe. Ezen idő alatt igen megszerették Isthvánffyt Miksa 
és Rudolf királyok, s ez utóbbi az 158Lik pozsonyi országgyűlésen 

a Czobor Imre halála által megürültal nádori méltóságot ruházta rá 
a rendek megegyezésével. Több fontos követségbe küldetett, pél
dául Miksa föherczeg szabadulását a lengyel fogságból ö eszközlé 
egy küldöttségben 1587. Báthory István lengyel király halála után 
ugyanis egy felekezet Lengyelországban Miksa föherczeget választá 

királynak, a nagyobb és hatalmasb 
felekezet pedig a svéd király fiát, 
Zsigmondot. Mind a két választott 
fejedelem megjelent az országban, de 
Zsigmond koronáztatott meg Krak
kóban, Miksa pedig, ámbár a lengyel 
felekezettől üldöztetve s pártosaitól 
elhagyatva volt,csekély hadával még
is ütközetre mert kelni, de körülfogta 
Zamojsky s majd másfél évig tarta
tott fogságban, mig végre egy kül
döttség által, melly be a legjelesebb 
emberek küldettek a Rudolf kor
mánya alatt levő országokból — a 
béke megköttetett. Ez alkalommal a 
szepesi városok kiváltása is szóba 
jött, és Isthvánlfy sokat igyekezett a 
szükséges okmányok felkeresésén, 
de hivatalos dolgai, s más követsé
gekbei küldetése meggátlá a kivál
tás előmozdításában, mi azután csak 
másfél század múlva történt meg. 

Tagja volt ő azon követségnek 
is Erdélybe 1 5 9 8 , mellynek feladata 
volt az elasszonyosodott, ingadozó 
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem
től az országot átvenni, mellyet ez 

- magányba óhajtván vonulni — 
Rudolfnak engedett, s midőn meg
unva a zárdai életet, visszament is
mét Kolozsvárra, a fejedelmi trónt 
akarván elfoglalni, a követeket bo-
szuból, (mivelhogy Rudolf, Jósika 
István karcaellárnak fejét vette, kit 
egyébiránt hűtlensége büntetése vé
gett maga Báthory Zsigmond adott 

át Rudolfnak) bezáratá s lánczra vereté, s ki sem bocsátá, míg ne
jének, Mária Krisztinának s Kornisnak kérelmei arra nem birták. 
hogy várja meg Melics visszatértét, kit azért külde Kassára Miksá
hoz, hogy az útban felfogott szekerei, s azok kísérői eresztessenek 
szabadon, mire ö is elboesátandja azon biztosokat. Melics meg is 

I S T H V Á N F F Y M I K L Ó S 



érkezett azon hirrel, hogy Miksa mindent kiad, ha a biztosok ki-
lencz nap alatt Szatmáron lesznek. Csak ekkor ereszté el Zsigmond 
ükét, kik legottan a betegen fekvő Miksához Kassára siettek. 

Isthvánfíy ezen kiszabadulása után az ország zászlósai közé 
emeltetett, mint ajtónálló, melly méltóságban halálig megmaradt. 
Jelen vala ö 1606-ban a császár részéről azon bécsi békekötésen is, 
mellyben Bocskayval 20 évi fegyverszünet köttetett, s melly béke
kötésen a császár megbízottjai ezek valának : Forgács Ferencz kan-
czellár és nyitrai püspök, Szuhay István egri érsek, Radovits Péter 
vuezi püspök, továbbá Erdödy Tamás, Thurzó György, Isthvánfty 
Miklós, Szécsy Tamás. Bocskay megbízottjai közül pedig Apponyi 
Pál, Osztrositsy András, Vrakelety Tamás, Homonnay György, Ma-
gőcsi Ferencz, Thurzó Szaniszló,Tököly Sebestyén, Holfmann György, 
Mladossevics Péter. 

Mind hivatalos dolgai, mind azok, mellyekre igy mellesleg 
használtatott, nem tartóztathaták öt, hogy hazája védelmére, a hol 
kellett, kardot ne rántson. 1593-ban már Komáromnál látjuk, hol 
Zrinyi Györgyöt és Pálflyt, kik Hardegg parancsnokságával meg 
nem elégedtek, reá tudá bírni, hogy azzal még se ellenkezzenek. 
1600-ban Kanizsánál küzdött, s igy több más alkalommal. Hűségét 
a császári házhoz mindenkor szilárdul megtartotta, s elveiben olly 
Jsőveflfézetes volt, hogy mikor Mátyás nagy felekezetet nyert ma
gának, 8 akkor is Rudolf mellett maradt, míg ez mindent maga át 
nem adott testvérének. Ekkor Isthvánffy sem késett Mátyásnak hó
dolni; sőt Pozsonyból Honvárig (Haimburgig) ment eléje egy kö
vetséggel 1608. A törvényekhez pontos ragaszkodását 27évig viselt 
alnádori hivatalában mindenkor bebizonyította, s még akkor sem 
távozott el azoktól, midőn belső meggyőződését hatalmas külső ru
gók ostromolták, mint ezt az Illésházy híres perében, mint akkoron 
a nádori ítélőszék elnöke, megmutatta. 

Az érdemekben megőszült hazafit az 1608-iki országgyűlésen 
nagy szerencsétlenség érte. Ugyanis barátjával Thuróczy Benedek
lel , sétalovaglását végezvén a Dunaparton, szélütés által jobb ol
dalára egészen s örökre tehetetlenné vált. E csapás következtében 
visszavonult a magányba, egyedül a tudományoknak szentelvén 
hátralevő napjait, míg 1615-ben a nemzet nagy fájdalmára meg
halt, éltének 80-ik évében. 

Isthvánfty egy fiút nemzett Bajnai Both Erzsébettel, s 3 leányt. 
ria gyermekkorában elhalt, leányai pedig férjhez menvén, királyi 

engedelem mellett csak fiút illető jószágaikat is megkapták, mely-
Iveket atyjok szerzett, miután reá szüleiről semmi sem maradt 
vagy nagyon kevés. Peniczai jószágán temettetett el Horvátország
ban felesége mellé. Sírkövén ezen — halála előtt 18 évvel önmaga 
által készített fölírat olvasható : 

„ D . O . M . Rudolpbo I I . Imperatore Caesaré Augusto, pio, felici, Nicolaus Itthvánfly 
Regni Ilungariac Pro-Palatinns hac cura posteros levare volens, sibi et Eiisa-
betboc Both tle Bajna Conjagi pieniissime posuit, ut íjui X X X V . amplius 
annis conjunctiasime vixerunt, una etiam resurgant. Anno Christi Salvatoris 
M D C X V . Vivite auperstites mortalitatis memores." 

Legnagyobb érdeme Isthvánffynak, mellyért a haza háláját 
örökre megérdemli, az, hogy igazán classicus történetíró. Magyar
ország történetét Korvin Mátyástól fogva II. Mátyás koronáztatá-
saig irta le, melly munkára Pázmán Péter szóllitotta fel, s ennek is 
hagyta végrendeletében. Classicai latinsága s chronologiai rendé s 
ékes elbeszélő módja, egészen a férfiúi érettség s tudományosság 
bélyegét viselik s minthogy nagyobb részint saját korának törté
netét irja, mellyben maga is részes volt, és magas helyzetében 
nem csak a történteket, hanem az indító okokat is tudta, nagy ér
tékű ezen munka. Pázmán később prímássá lett, s Kölnben nyom
tatta ki ezen kéziratot 1622-ben, mellynek utóbb több kiadású is 

Kaczagni olly nagyon szoktam, 
S olly édesden, hogy könyem hull, 
Vérző könyem meg — milly bohó 
Szokás! — ollykor kaezajba fúl. 
S a kiért ma szivem Őrjöng, 
Holnap, lehet meggyilkolom 
Éltem, tarka virágiból, 
Mindent kerekfüzérbe fon. 

Ott fenn, a nap 8 a hold mint az 
ördögborda , fut, hengereg; 
Lenn, a vaksors forgása, nem 
Más mint : bohó czigánykerek, 

Al ig állit talpra, már is 
Fejre buktat, gúnynyal tele. 
Poharunkból a mézet ki
ö n t i s epét folyat bele. 

S te, kit látliailan ostor üz : 
Földgömbünk! milly bús körben jársz 
S a szegény embersziv gyanánt 
Hol égre, hol mélységre szálsz, 
A bölcseség napja felé 
Ezredektől törsz ó kába ! 
Hasztalan! mind egyre távol 
Futsz körötte karikába! 

Szemere Miklós. 

megjelent. K hj J 

A fOldhOz. 
Haj kerek fold! rajtad minden 
Be átkozott kerekbe lép! 
Xézd, a bölcs túltömött agya 
M é g zavartabb, mint volt elébb! 
Forrón szeret szivünk? forrón 
Gyűlöljük sz embert végre. 
S midőn aggá lettünk, iniral . 
Szállunk vissza? gyermekségre. 

Kerek volt jestvgv ürüm, ker«»k 
Lábaimnak vasbékója. 
Örömnek bú, luirczi dicsnek 
Iga , sötét fordulója. 

A fényes nap alámerült, 
Majd ha kilép kerekével, 
Felénk ragyog tán ujolag 
Sugarai büfényével! 

A nemzetek hosszú élte i 
Malomkerekek zúgása, 

j EgyeB rövid emberélet : 
j A kerek egy fordulása; 
I A kereknek fele, habban, 
I Életemnek fele, álom. 

Félig élve, félig halva, 
Mesés pályám im igy járom. 

Az Istenhegyi székely hrtsleáiiy. 
Elbeszélés irta J Ó K A I M Ó R . 

(Folyuiii.) 

Méltán mondhatná valaki : be otromba emberek lehettek azok 
a tatárok, hogy egyszerűbb és okosabb módon nem tudták meg
ismerni az élőt a halottól; hanem hiszen azt én magam sem taga
dom, hogy otrombák voltak; s bizonyosan nem tanították nekik 
az iskolában sem az anatómiát, sem az anthropologiát, sőt tán még 
szegyenlették volna is, ha valami tudomány támad vala köztük. 
Ez a tudományok elől való szégyerrkedés bizonyosan igy ragadt 
egy némelly magyar városra, a mit sokáig meglaktak a tatárok. 

Adorjánt négy tatár, kezénél lábánál fogva odahurczolta a 
khán elé, ki tevebör sátor alatt ült és itta veszettül a lótejből ké
szült részegitőt. A székely fiu megmerevité tagjait, mint egy ha
lott, 8 akármerre fordították, ugy feküdt, mint egy élettelen test, 
a mit csak a saját súlya mozdit. 

A khán kegyetlen vörös orrától nem lehetett irgalmat remélni: 
parancsára előálltak a hóhérok s megkezdték munkájukat az ál-
halotton. 

Elébb hosszú töviseket fúrtak lassan körmei alá. — Adorján 
arra gondolt, hogy most Szendile gyöngéd kezét szorongatja kezei
vel s nem fájt neki a tövis szúrása; egy vonás sem ferdült el or-
czáján. 

Azután keblére égő parázst tettek, azt fújtatóval fehérre iz-
zaszták. — Adorján arra gondolt, hogy most Szendile forró csókja 
éri keblét s nem fájt neki a tűz égetése; semmi fájdalom sem lát
szott arczán. 

Volt a három orrú khánnak egy kedves kun menyecskéje; a 
kiről azt tartották, hogy alirumna, bűbájos nő; ennek neve volt 
Hisszala. 

Mikor sem a tövis, sem a tűz nem inditá életjelre az ifjút, ak
kor Hisszalának parancsoláa khán, hogy hajoljon az ifjú arcza fölé 
és csókolja meg háromszor annak ajkait. Ha erre sem mutat éltet, 
akkor aztán meg van halva. 

Hisszala odahajolt a szép ifjúra s midőn először megcsókohi 
annak ajkát, mindjárt észrevette, hogy az élő. És az első csóknál 
elkezdett az ifjú arcza piros lenni, a vér önkénytelen sietett oda. 
Ili-szala észrevette azt, s fátyolával eltakarta az ifjú arczát, hogy 
észre ne vegye más. A második csóknál arra gondolt Adorján, hogy 
most Szeudilét látja maga előtt halva, a ravatalon fekve, annak'hi-
deg ajkait érintik az övéi; s a harmadik csóknál ismét ollyan hideg 
volt az arcza és olly sápadt, mint halotté. 

Hisszala könyezve tekinte rá : „bizonyára holt férfi ez." 
A három orrú khán azonnal követ köttetett Adorján lábára s 

elviteté őt az Aranyos vizéig, ott belehajiták a hullámba, az ifjú 
lement a viz fenekére egyenesen. 

Ott hirtelen leoldá lábairól a nagy követ s csendesen felme
rült a viz színére. Nem vette észre senki. Engedé magát a haboktól 
vizmentébRr vitetni alább; azok ringatták csendesen, mint édes 
anya bölcsőben fekvő fiát. 

Csak a midőn a tatárokat nem hallá többé zajongni a parton, 
merte felütni fejét a vizből,s észrevéve, hogy többé senki sem látja, 
átúszott a túlsó partra; ott eltakarták erdők bokrok; ismerős fák, 
sziklák között feltalálta az utatThoroczkó felé : addig pihenni sem 
állt meg, a migRibarcz várához nem érkezett; s ott el nem monda 
a vasfejű urnák Lóna izenetét, hogy ha feleségül akarja őt venni, 
hát most jöjjön; de nagy násznéppel, : i t ^ u 

Ribarcz ur bizony jól tudta eddig is Lóna nagy veszedelnn-t. 



de hagyta üt benne, mert még mindig orrolt a kosárért, Egyszerre 
ki lett azonban engesztelve iránta, a mint az izenetet hallá. Ne
vetve monda Adorjánnak : 

Hát a húgomasszony két ellenség közül a rosszabbiknak 
adja meg magát! 

Adorján gondolta magában : „hiszen esak vedd el szegény; 
majd te könyörögsz, ha megfogtad, hogy ereszszen el"; — de ezt 
nem mondta neki, nehogy elrontsa a kedvét. [V< i;r k, retlif. » 

Vetést pusztitó rovar : Agrotis. 
Ez egy neme a bogaraknak, és tartozik az úgynevezett pikke

lyes szárnyúk, vagy pillangók közé (Lepidoptera.) A pillangókat 
az ujabb természetvizsgálók , névszerint Berge négy családra 
osztja, u. m. molyfélék (Tineides, Motten), pillefélék (Phalenides, 
Nachtvogel) pillangófélék ( P a p i l i o n i d e 3 , Tagfalter) és zugófélékre 
(Vesperides, Schwarmer). Ezen családok ismét külön négy csapatra 
osztatnak. 

S ez elosztás szerint a mi Agrotisunk tartozik a második csa
lád második csapatjához u. m.a pillefélék közt a bagóig pillék (Noc-
t u i d e 9 , Eulen) közé. Nem szólhatunk e helyen bővebben, és csak 
ez utóbbiak érdekelnek most közelebbről bennünket.Megjegyezzük 
itt előre azt, hogy nálunk a pillangó nevezet olly átalános, hogy 
azt minden más pikkelyes szárnyú bogarakra is alkalmazzák. 

A mi feladatunk itt, a nevezett szdntóeész vagy Agrotis nem
nek, és azután a fajnak leirása, az általam magyarositott nevekkel 
együtt, mit a dolog természete szerint kivántam alakitani, mert az 
Agrotis vagy Agerotis származik az Agrestisből, melly annyit te 
szen. mint a szántóföldön eléjövő vagy mutatkozó. Innen szántó 
vész vagy a szántóföldek veszedelme. Nemi neve tehát e rovarnak 

Szántóvész ( A g r o t i s = S a a t e u l e . ) 

Némellyek szerint Noctua, vagy Phalena noctua = bagoly
pille. Megismertető bélyegei ezek: pillangója fóldszinü szürke vagy 
feketés barna; alapszíne a finom sötét szinü parányok vagy áto-
musoktól füst vagy por-alakulag behomályositva. Háta üstökös; 
első szárnyai hosszan kinyújtva, észrevehető vese-alaku foltokkal; 
a nyugváskor egyenesen állók, egy kevéssé egymásra hajtva. Her
nyója szennyes barna szinü, fényes fejű, erős harapásu. Teste sima, 
szinte henger forma. Csak éjjel esznek fü- és gabona gyökeret, 
vagy más törpe növényeket, mint az uti lapu, pipehur, szamócza 
stb. Nappal a földben göröngy vagy kövek alatt nyugosznak, és 
magokat valami enyvezett tokokba vagy üregecskékbe bepupázzák. 
E nemhez több faj tartozik, a többit elhallgatom, csak a mellyik 
közöttök a legnevezetesebb azt említem, és ez az úgynevezett'veteti 
szdntóeész. (Agrotis segetum = Winter-Saateule. Synonimái : Noc
tua segetis L. —. Noctua fuscala. Bkh. Noctua caliginosa. E.) — 
Ezen fajnak pillangója, vagy jobban mondva pilléje, középszerű 
nagysága; testének hossza mintegy G lineányi. Fejének és hátának 
színe nagyon változó, a szerint a mint a két első szárny szine vál
tozik. Csápja vagy tapogatója a kimnek világos barna, erősen fésűs 
mezítelen felszínnel, mind a kettő gyengén horogformára befelé ha
jolva. A nőknél serte szálú, egyenes, csaknem fonalforma. Testének 
hátulsó része fehéres, vagy vereses hamuszin szürke; lábai szürkék 
és fekete gyűrűsök. Mind a két első szárnyok hosszúsága, mikor 
egészen ki van terjesztve, valami 16 lineányi. A keskeny szárnyak
nak alapszíne, néha egérszin szürke, néha sárgás barna, néha fa
héj szinü Az emiitett alapszínen, melly mindenkor feketés pontok
kal van vegyülve, a jól rajzolt példányoknál három keresztbe álló 
fogas vonalat lehet észrevenni. Az első az, melly belől felül van 
közel a szárny tövéhez, felülről lefelé hajlik, és a szárny közepén 
elenyészik. A második, vagy jobban mondva tulajdonképen az első 
egész,mellyen egy sötétbarna és csap forma folt van; végre a har
madik, vagy második egész,ez félhold alakú, és domború oldala kifelé 
áll: e mellett kivül felül van még egy vízfolyás forma folt, a szárny 
karinája legszélül zöldszinü rojtos, mellette belölröl egy sárgálló 
vonal, mellynek belső oldalán sok kicsi apró háromfogas fekete folt 
látható. A rendszerénti foltok fekete apró magvakhoz hasonlók, 
barnaszinü szegélyzettel. A kim hátulsó szárnyai hófehérek, igen 
finom barna szegélylyel és hasonló fehér rojtokkal. A nő hátulsó 
szárnyai kisebb nagyobb mértékben szürkén beporozva kitűnő erek
kel. Alsó lapjok az első szárnyaknak hamuszin szürkés, sárga erek
kel és fekete középponttal, melly néha hiányzik. A hátulsó szár

nyak alól fehérek és csak a rojtok előtt fekete pontosok,a belső ka
rimafelé pedig sárgaszínű pontokkal megjegyezve. 

Hernyója nem kitűnő, hanem igen közönséges alkotású s az 
utolsó gyűrűt kivéve, melly a többinél kisebb, egészen hengerfonna. 
Testének hossza mintegy 14 linea, de tavaszszal 2 hüvelyk hosszu-
ságra is megnő, vastagsága 4—5 linea, szine többnyire barna vagy 
komor szürke, a test hosszában csíkokkal változók és az alapszín
nel öszveelegyedők. A háta közepén fejétől fogva végig egy hala-
vány szinü vonal nyúlik el, melly mindkét felöl egy-egy barna 
vonallal környeztetik. Ezek mellett minden gyűrűn négy halavány 
fekete pont, mellyek közül az első pár közelebb áll egymáshoz, és 
észrevehetőleg kisebb, vagy néha alig látható : a hátalsó pár mel
lett közönségesen sárgás foltok is mutatkoznak. Alól az oldalakon 
észre lehet venni a lélekzö lyukakat mint fekete pontokat, és min
denik oldalon még egy egy feketés pontot. Lábai barnásszürkék. 
A búbos világos barna feje, két egymás mellett hosszára álló sötét 
foltocskával megjegyezve, mellyek ugy látszik, hogy sok sötét apró 
barna pontokból vannak öszverakva. Feje és teste fényes, de a szin 
némellyeknél halavány és elvesző. Ezek a hernyók nappal mindig 
elrejtik magokat a földbe, s csak éjjel mennek ki enni a növé
nyekre. Legkedvesebb eledelök az őszi vetések és más fiiveknek 
ifjú gyökerei, mellyeknek néha szárait is le szokták húzni tanyá
jukba. Megjelennek öszszel, telelnek a földben 3 - 4 hüvelyknvi 
mélységre, egy tojás alakú lyukban, vagy kövek alatt. Tavaszszal, 
mikor megnőnek, májusban bepupázzák magokat a földbe; itt 
ülnek egy hónapig, azaz júniusban, s már júliusban mint pillék 
pupájokból kibújnak. A nöpille párzás után tojik a növények leve
leire, vagy száraira, hol többet, hol kevesebbet, rendszerint 5—6 
barnaszinü tojást. A tojásból lesz lárva, ebből hernyó, ebből 
pupa, ebből pUle stb. Ezen leirt hernyóknak köznépi neve külön
böző, némelly helyeken nevezik azokat pajadnak, másutt kukaeznak-
másutt földi hernyónak stb. (Lásd a rajzot a túlsó oldalon.) 

Ezen hernyók az elöbbeni időkből már több évtől fogva más 
országokban ismeretesek voltak kártételükről, kivált ha nagy soka
ságban jelentek meg. Az ujabb időkben azok Siléziában, Morva-
és Csehországban igen nagy pusztításokat tettek. Magyarhon
ban 1836-ban már mutatkoztak, ugy szintén a közelebb mult 
18.r>f;-b:iri is több helyen. Nálimk ísBfcJélyben csak a kiizeleljflPÍW 
folyt évben lettek i s m e r e t e s s é . a r r a h o g y ekehitt lettek volna, 
a legidősebb emberek sem emlékeznek. Előbb az úgynevezett me
zőség egy részén a mezö-madarasi járásban néhány falu hatá
rán, de azután több helységben kezdették a mezei gazdák észre
venni, hogy rétjök kopaszodik, gabonavetésök pedig nagy darab 
helyen pusztul. Ennek okát egyelőre nem tudták; de a figyel-
metes fürkészés után kisült az undok hernyóknak jelenléte, és 
azoknak kitűnő ártalmassága : de óvó- vagy irtószer ellenök nem 
használtatott, kivévén helyivel •helyivel az újbóli szántást és újbóli 
bevetést. Most a közelebb mult novemberben is kapartak ki nz 
emberek hó alól a földből egy rakást, hol 4—5 ujjnyi mélységben 
és nagy sokaságban voltak megfagyott állapotban, ugy hogy azo
kat ketté lehetett törni; a többieket üvegedénybe tevén, a meleg 
szobában kezdettek lassankint fölelevenedni és mozogni, melLyeket 
nyers káposzta-levéllel kezdettem etetgetni, ettek belölök valami 
keveset, de azután 3—4 hétre elaszottak és megdöglöttek. 

Ezen kártékony állatoknak megismertető bélyegeit, és rövid 
történetét igy előre bocsátva, következik már most, hogy figyel
münket azoknak kiirtására fordítsuk, még pedig kettőztetett erő
vel, mivelhogy e veszély gazdászatunkat országosan fenyegeti. 
Átalánosan javaslom tehát, hogy a megyéknek minden tiszteletes 
papjai, kikre a népnevelés fontos ügye van bizva, hallgatóikat, 
vagy híveiket a veszély nagyságára lelkesen figyelmeztetni szíves
kedjenek, hogy a roszat a maga idejében jókor megfojtani lehes
sen. Mert valamint a betegségeket kezdetben sokkul könnyebb 
gyógyítani; ugy ezeknek is korai kiirtása nem esik annyi bajjal, 
s tehetségesebb is, mint mikor azok nagy mértékben elterjednek. 
Továbbá tartsa szoros kötelességének minden mezei gazda rétjeire 
és vetéseire szorgalmatosan ügyelni, hogy mihelyt azokban a sáska 
módra pusztitó hernyók mutatkoznak, mit a rét vagy vetés kopa
szodásából lehet észrevenni, rögtön azoknak pusztításához fogjon, 



s tenyészésüket a lehetőségig gátolja, mert ezek nélkül is elég sze
rencsétlenség éri szegény hazánkat, különösen a földmivelöket, 
kiknek reményeit egy véletlen tűz, árviz, jégeső, szárazság stb 
gyakran néhány perez alatt semmivé teszi. 

P u s z t i t á s i m ó d j a . 

E végre magyar honfitársaink, jelesen l\émet Péter Konyban, 
Majthényi Péter Pesten; Pelerdi Röjtökön, és Bellay János Bagotán, 
különféle módokat ajánlottak fel, sőt próbáltak is a Gazdasági La
pok tartalma szerint 1856-ban az 50.és51-ik számok alatt. 1857 ben 
az l-ö szám alat t : ugy szintén a Vasárnapi Újság 1-sö számában is 
e folyó évről. Nem ócsárlom én azok közül egyiket is, sőt nagyra 
becsülöm azon érdemes honfitársaimnak hasznos és jóltevö igye
kezetüket a közjó iránt. Ugyanis részint serkentő, részint követésre 
méltó például szolgálnak azok másoknak is a gondolkodásra, és 
különféle próbatételekre. Hadd gondoljanak mentől többen kü
lönféle óvó és pusztitó szereket, hogy lehessen választani azok kö
zül a körülményekhez képest a legalkalmatosabbat; épen ugy, mint 
a betegségeknél az egyéniségekhez alkalmaztatott különböző gyógy
szereket. 

Az én igénytelen véleményem az, hogy mivel az emiitett kár
tékony állatok két kitűnő alakban, u. m. pille és hernyó-alakban 
jelennek meg; tehát pusztításukat is e két alak ellen kell irányozni. 

Him-piile. Hernyó. Nó-pilU-. 

A pillék pusztítása sokkal könnyebb mint a hernyóké. Fölebb 
már láttuk, hogy a hernyó bepupázza magát májusban a földbe, és 
itt marad egy hónapig, azaz júniusban, s már júliusban előáll mint 
pille, vagy a mint nálunk nevezik, pillangó : tehát ebben az időben 
ügyelni kell a mezőn azoknak megjelenésére. — A más nemek és 
fajoktól meg lehet azt különböztetni részint a fölebbi leírásból, ré
szint a hím, a nő, és a hernyó fentebbi rajzából. Mikot-ez meg van, 
ekkor a falu elöljárósága, vagy az okosabb, vagy a családfő neki 
áJJJÉfc a falu gyermekeit, az^efféle dologban nagy gyö-
ríyoruségöket találok, és t « az útmutatás és megismertetés 
•szerint a pilléket' fogdostatja^* nagyobbak pedig azokat mind 
számba vévén, otk-künn a mezőn jól eltapodják vagy megégetik, 
hogy még tojása se maradjon. A ki legtöbbet fog, annak legtöbb 
gyümölcsbeli jutalmat kell Ígérni, és meg is adni. Itt csak arra kell 
vigyázni, hogy a gyermekek a gabonát el ne tapossák, hanem csak 
a vetés szélih tegyék meg a vadászatot. 

A hernyók pusztítása már sokkal több nehézséggel van ösz-
azekötve azért is, hogy azok nappal a földbe bújnak, elrejtik mago
kat, és csak éjszaka járnak ki a vetésekre és rétekre pusztítani mint 
a tolvajok, mikor a mezei gazdák a nappali munkától elfáradva 
csendesen pihennek. A melly helység tapasztalja, hogy határán a 
kártékony hernyók uralkodnak, mire mint fölebb emlitém. szor
galmatosan ügyelni kell, míg kicsiny helyen mutatkozuak. ekkor 
ezeu Tielyet gyakran kell öntözni sós vizzel, ott a hol sós kutak 
vannak; a hol pedig nincsenek, ott jó erős lúggal: mert a csípős 
nedvességet, valamint a raechanice izgató szereket is, mint a poly
va, teljességgel nem szeretik, a mint ezt én hernyóimmal magam is 
tapasztaltam. Lúgot lehet künn a mezőn is csinálni; hogy mi mó
don? azt minden életrevaló ember könnyen ki tudja találni. Ha
mut lehet a mezőn csinálni gizgazból, vizet is kap az ember majd 
mindenütt, s csak egy üst kell még hozzá. De ez a mód, még egy
szer mondom, hogy csak akkor használható, mig a hernyók nagy 
helyen el nem terjednek. Ellenkező esetben, a több előadott 
magyarhoni módok közül azt kell megpróbálni, a mellyiket kiki 
jobbnak gondol. —Költ Maros-Vásárhelyen. Dr. BéltekiZsigmond. 

Legújabban Mzerkezett egyszerű szóró és 
szeleló ros ta . 

S6\ tudja minden gazda-ember többnyire saját tapasztalatából, 
mennyi drága idő megy sokszor kárba, ha nem rendel az Isten 
kedvező szelet ollyan garmadába halmozott pelyvás gabona mellé, 
mellynek tulajdonosa még ősi szokás szerint lapáttal szokta szórni 

s nyirfa seprővel fölözni a betakarított s kinyomtatott uj termést. 
— Hlyenkor azután hiábavaló minden sopánkodás vagy türelmet-
lenkedés, ha nincs szél, nem lehet szórni, s csak ugy halad a munka 
mint a vitorlás-hajó szélcsendben, az az elakad. 

Igaz, hogy évről évre csökken a lapáttal szóró gazdák száma, 
s szaporodik azon okos embereké, a kik az időt — főkép a nagy 
dolog idejét — kellő becsben tartják; de az is igaz, hogy minden 
törekvésök mellett sok a felakadásuk egy vagy más bajuk elinté
zésében. Egyik nem tudja, hol kell keresni a legjobb idökimélő gaz
dasági eszközt, más meg sokallja annak az árát, a mellyet mégis 
mertettek vele, s legjobb akarat mellett sem telik tőle a megkíván
tató összeg; tehát vagy roszabbat vesz mint a minőt szeretne, 
vagy ha kedvére valót nem szerezhet, inkább semminő se kell 
neki és megmarad a régi idővesztegetésnél. 

A legközelebbi átalános gazdasági kiállításkor föltettem ma
gamban, hogy megjegyzem különösen azon tárgyakat, mellyek ki
sebb gazdaságban is szükségesek, megszerezhetők, s a biraló vá
lasztmány figyelmét magukra vonták, vagy épen jutalomra is mél
tónak találtattak általa. 

Illyennek tartom azon egyszerű szóró rostát, mellyet két 
kis rajzban közlünk itt, s mellyet a gazd. bíráló választmány 
első rradu dicsérő oklevéllel tüntetett ki, Vidats István kiállít-
mányai között. 

Ezen ,.kis ro*/a-*-nak három szép tulajdona van,u.m. egyszerű, 
czélszerü és olcsó, melly tulajdonságait annál inkább kénytelen el
ismerni az olvasó, minél gondosabban megtekintjük a két rajzot. 

Vegyük előbb 
azt, me l ly he z 
ez a termetes 
legény van állít
va, a kinek helyét 
u g y a n sokkal 
gyengébb dongá-
ju is elfoglalhatná 
a kerék mellett, 
ollyan könnyű a 
mozgása; hanem 
azért majd hasz
nát veszszük föl
váltva, mert a la
pátolás meg an
nál jobban meg-

Vldati István kis ro^ij.. joKbfelM próbálja — mind 
a pelyvás, mind a tiszta gabona mellett — a legény derekát, minél 
gyorsabb a rosta működése. 

Legfeltűnőbb módosítás és egyszerűsítés ezen rostán az, hogy 
nincs, uetu kell benne petyrnkaparó fogas henger, s mégis ollyan jó 

munkát tesz, mint az 
eddigi hengeresek, a 
mellyekkel mindeneset
re több a babrálás A 
garat feneke ollyan ha-
rántékosan fut a hajtó 
forgatyu felől a rostás 
vége felé, hogy ha fel 
van húzva a toló tábla, 
azonnal kiömlik a leg
felső rostára. Mivel pe 
dig az a forgatyus em
ber folyvást mozgatja a 
kereket, ez meg a belől 

Vidats kis rostája balfelól. l e v 0 vitorlát S egyúttal 
a rostákat rázza; tehát ugyancsak kell lapátolni a pelyvás gabo
nát fel a garatra, hogy legyen minek kihullani belőle. A rázóban 
két rosta van. mellyek közöl a felső a garattól kissé lejtősen eresz
kedik kifelé, az alatta levő sürü rosta ellenkezőleg megfordított 
irányban és sokkal hárántékosabban ereszkedik a vitorla télé. Igy 
történik, hogy a vitorla által csinált szél ugy oda csap a ritka ros 
tára hulló pelyvás gabona alá, miszerint a pelyvának nincs ideje 
áthullani; hanem repül, még pedig jó magasan tova, ki a rostából-
A pelyvátlan szem az alsó sürü rostán lecsorog a vitorla alatt 
ahhoz a véghez,hol a hajtó ember áll,ahonnan zsákra lehet és kell 
szedni. Ezen a széles csörgőn kivül van még a rostának jobb és 



balfelöl, egymás mellett megfordított irányban oldalvást futó két 
zsilipé, mellyek egyikén, — a baloldalin — a sürü rostán áthulló 
fűmag, vagy ezzel egyenlő tökéletlen gabonaszemek, a másik olda
lon pedig az ocsu hull ki. 

Szerkezete ollyan egyszerű ezen hirtelen felkapott, — mond
hatni legújabb divatú — rostának, hogy minden valamire való fa
lusi kovács megigazíthatja. Ara 50 pft. Kisebb birtokú földmivc-
sek többen szerezzék meg együtt, mert naponkint lejár 100 — 150 
mérő gabonát pelyvás garmadából, magtárit pedig 2—300 mérőt 
is át lehet rajta rostálni. Jár vele 8 különböző rosta; tehát a ki 
megszerzi, rostálhat rajta búzát, rozsot, árpát, zabot, kukoriczát, 
kölest, repczét. Dienes Lajos. 

A nagy Napóleon három mez képe. 
Parisban, a franczia királyok hajdani palotájában, a Louvre-épületben, 

melly most nemzeti múzeumul is szolgál, számos nevezetesség van, mellyek I. 
Napóleonra, a mostani császár nagybátyjára, emlékeztetnek. A hová csak pil
lantunk, mindenütt az ő reá emlékeztető tárgyakra, az ő kifejezésteljes arczá-
nak másolataira találunk i t t : e nevezetességek közül háromrajzot közöl mai 
számunk. Mindegyik kép Napóleont ábrázolja. A z első kép a 16 éves Bona
partét mutatja, mellyet egy akkori barátja emlékül fekete krétával rajzolt 
neki e felirattal : „ M i o 
caro amico Buonaparte, 
Ajaccio 1785." A fiatal 
vonásokon már meglát
szik a genius, de az egé
szen bizonyos lágy áb
rándozás fuvallata öm
lik el, melly később az 
ágyuk tüze s a világgali 
küzdések között kemény 
aczéllá tömörödött. A 
második mint császárt 
tünteti fól, világtörté
neti nevezetességű ka
lapjával fején s clasaícus 
nyugalom kifejezésével 
az arezon; festette G é -
rard, kiről a császár ma
ga monda, liogy legjob
ban eltalálta. A harma
dikat végre a császár 
orvosa rajzolá vörös kré
tával , Longwoodban , 
S z t . I l o n a s z i g e t é n 
t821-ben, természete
sen lopva, midőn a csá
szár végrendeletét irá, 
néhány hónappal halála 
előtt , ezen felírással : 
„Autoraarchi 1821. St. 
Heléna." Minő különb
ség a reményteljes 16 
éves ifjú s a száműzött, 
fogva tartott császár 
között, kit elárultak ba
rátai s bebörtönöztek 
egy puszta szigetre, hol 
Prometheusként sziklához 
marczangolva mult k i ! lánczolva. az emlékezet ragadozó madaraitól 

Egy régi templom. 
Kéty Rrdély, Háromszék). A rétyi helvét-hitü eklézsiára nézve neveze

tett időszak derült fel a tavasz napjaiban, mert sok századon fennállott agg 
templomának romjaiból egy csaknem ujat ée a réginél nagyobbat teremtett 
elő. Fájdalommal valánk meg az ősi szent háztól, de mégis kénytelenek va
lánk e lépésre, mert az összeroskadáshoz már közel állott. Mielőtt emléke 
elhalna, sietünk számára egy lapot kérni e becses folyóiratban. 

Építészeti tekintetben erősségén kivül kevés megjegyezni valót lehete 
falain találni, semmi csín, legnagyobb idomtalaneág tűnt fel mindenütt benne. 
Erős kőből, tégla nélkül voltak a falak rakva, csak ott hol ablakokon, ajtó
kon bolthajtás volt, lehetett kevés, de igen erős téglát találni. Födele az 
épület szélességéhez képest igen magas volt és kupás cserépből állott. — Ne
vezetesebbek az évszámok mellyeket itt-ott felfedezhettünk. A déli oldalon a 
karzat fölött ezen irás találtatott nagyon gyönge betűkkel : A z Erheszthei 
elda corussa 11 £8 (a hármas szám megfordítva). Eresztevény Rétynek szom
szédságában fekszik és régebben Rétynek filiája volt, s templomi székét az 
alsó karzatban tartotta; de ebből az, hogy a templom 1138-ban épült volna, 
nem jön ki, innen csak annyi következnék, hogy az ereaatevényiek számára a 
karzat akkor épült; a templomnak tehát ennél jóval régebbnek kellett lenni. 1 

A z emiitett évszám után egészen 1626-ig nem találtatik semmi adat; akkor 
készíttetett a kéken festett menyezet, melly 1807-ben javittatott ki, az 1626-
ban készült mennyezetet megelőzte egy más, mellyen, valamint a szomszéd 
komoüói templom akkori mennyezetén különbféle testvények valának, például 
kigyók, sárkányok, oroszlánok stb. — A templom két részből állott, mostani 
név szerint nagy és kis templomból. Régen a reformatio előtt a kis templom 
valami szentély lehetett, mellynek bemenetét egy idomtalanul épített [kör
ben álló boltív ábrázolja. Ennek födelén 1779 történt valami j a v í t — A 
templom-tornácz 1758-ban épült. A kathedra fölötti koronát 1794. ben ké
szíttette Gazda András és neje Gáspár Anna. 

A templomtól délfelé 4 ölre díszesen emelkedik a torony, melly a tem
plommal egy korú; de 1846-ban régi födele lebontatván; 1347-ben kőfala 
egy öllel magasabbra emeltetett s díszesen bádoggal fótiétett meg, mellynek 
egészbeni bevégeztetése 1851-ben történt meg. Szép tornyunknak még na
gyobb diszt ad a pompás 2 nagy harang, mellyeket rétyi Székely Mózes 
ur öntetett, a rajtok levő felirás ez : „A Rétyi refor. eklézsia számára öntetté 
rétyi 7. Székely Mózes ur 1773." A hálás kor a harang adományozó umak 
porait még ugyan azon évben a templom alatti sírboltba tétette. 

A templom épitése az előbbiek szerint vagy a keresztyén vallásnak el-
dődeink közti elterjedése előtt történt; vagy a keresztyén vallás elterjedésé
vel egybe esik. De mindenesetre fontos kérdés itt az : hogy miféle feleke
zetű lehetett helységünk addig, mig a reformatio ide is elterjedt? Nézetünk 
szerént : görög óhitűnek kellett lenni, mit e következő okokkal támogatunk : 
1) Rétyen régebben számos óhitű volt, jelenleg nincs egy is; számosan van

nak ma is a szomszéd 
Komollő községben, kik 
székely viseletben jár
nak, magokat pedig olá
hoknak tartják. 2) Erre 
mutat a keleti részen ma 
is meglevő szentély. 8) 
A templom falain itt-ott 
homályoson teltünő fes
téseket is lehete kivenni. 
4 ) Ezt bizonyítja a ka
thedra építési m o d o r - , 
melly a templomnál j ó 
val ifjabbnak látszott, 
hogy pedig e z , nem 
puszta állítás, kitetszik 
azon körülményből ia, 
mikép a kathedra ré
gen meszelt falhoz volt 
rakva. 

A hagyományra ke
veset lehet épiteni,mind
azáltal öregeinknek apai 
s nagyapai hallomása 
után egy hagyomány unk 
van. melly szerint Réty 
a reformatio első korá
ban reformálódott s a 
három szomszéd falvak
ben : bitai, komollói s 
eresztevényi reformátu
sok Rétyre rendeltettek 
templomba, mig azon 
falvakban is a reformá
tusok önálló cklézgiákat 
képezhettek, mellv ese
mény Bitára és Korool-

lóra nézve hamar teljesülést nyert; Kreaztevény pedig azután is filiája ma
radt Rétynek s csak a mult század utolsó felében szakadt el, önálló eklézsia t 
képezvén. — A régi templom belső világa 32 • öl volt, s mágia mind azon 
eklézsiákat befogadhatta, mi nem igen nagy népességről tanusit. Rétyen 
csak ezelőtt egy századdal a kereszteltek száma évenként 7—8 volt, most 
pedig 30—35. E szerint a javításon kivül nagyításra is van szükségünk, mert 
jelenleg eklézsiánk népessége közel 800. Leszen tehát a templom nagysága, 
az északi falat és szentélyt meg hagyva s kellőleg megnagyítva, 42 _i öl. 

Réty, Háromszék alsó részének csaknem közepében a fekete ügy vize 
j o b b oldalán fekszik; lakosai a régi felosztás szerint képezik a nemesség, szé
kely kntonaság és úrbéresek osztályát. A nemesség a háromszéki főbb ne
mes családok sorába tartozik; kiknek buzgósága és áldozatkészsége villa
nyozta fel a más két osztálvt is egy, a réginél nagyobb, díszesebb templom 
építésére. — Éa itt alkalmat veszek szólani átalában a háromszéki székely 
nép reformált részének buzgőságáról és értelmi állásáról. Ha széttekintünk 
csak Sepsi egyházvidékünkön, as 1848. éa 1849-beli szerencsétlen események 
óta négy uj templom emelkedett * ) , hét régi templom * * ) javittatott, s más 
egyházak vagy ujépités vagy javítás küszöbén állanak * * * ) , sok kiadása van a 

*) M iln.i-im. Sxewerjáo, K.-Borosnyón. Ercsitevényen- n » 1 JOT^ 
**) Hí h . W t i . Arapntakin, Sz.-Királyban. Kom..Ilon. F.-Dobol?ban. 

patakon. i* j, i«jöj!ft*4 JMKÍMUKMCIIB * ' 1 

• • * ) iW-nyőii. BodoUn. j^rtrsőgfBWT**'? 



népnek, gazdagsággal nem dicsekedhetünk, mégis vallása és temploma iránt 
olly nagy a buzgalom, hogy e czélra utolsó fillérét is j ó szívvel feláldozza. 
Értelmiségre is bizonyára a székely nép, valláskülönbség nélkül, Erdély né
pei között kitűnő helyet foglal el, mit bizonyít javított fóldmivelési rendszere, 
a tagositás, melly már némelly helyen életbe is kezdett lépni. 

A fentebbi buzgóságnak és értelmi előhaladásnak kitűnő bizonysága 
azon sok áldozat is, melylyel egy Háromszékben felállítandó algymnasium 
létre jövéséhez járult. — A hol templomok épülnek, iskolára áldozatok foly
nak be, ott élet van és üdv derül fel I K. S. 

F ö l f e d e z é s . 

— Csokonai egy újonnan fölfedezett müve. Kedves költőnknek nemcsak 
„csikóbőrös kulacsa," nemcsak „tajtékpipája-* volt , mikről annyiszor emlé
keznek a lapok, s mikre nézve mai napig sem tudjuk, mennyi igaz a szállongó 

hirekből s mennyi a koholmány. E napokban egy, a költő minden tisztelőire 
nézve felette érdekes hagyománya érkezett kezünkhez: Görögország egy tér
képe, (mappája) mellyet Csokonai Mihály 1788 martius havában (tehát 15 
éves korában) önmaga irt, rajzolt és festett, még pedig az akkori időkhez és 
a költő e részbeni mükedvelőségéhez mérve, meglepő szabatossággal és ügyes
séggel. A térkép keretének (rámájának) két sarkában olvasható Csokonai sa
játkezű névírása s a fent kitett kelet ideje. A csaknem 7 0 é v e s becses ereklyét 
t. Koczmann Pál ur, gömörmegyei süvettei ev. lelkész, ki a müvet számos év 
óta birta s hiven megőrzé, most a Vasárnapi Újság szerkesztőjének küldé 
meg olly felszólítással, hogy azon czélra fordítsa, mellyet legalkalmasabbnak 
itélend. Mi legillőbb helyét találtuk annak a Magyar Tudós Társaság kézirta
tárában s a nagybecsű hagyományt azonnal átadtuk HunfalvyPál akadémiai 
könyvtárnok urnák, ki örömmel fogadván azt, megigéré, hogy az Akadémia 
legközelebbi köz ülésében be fogja mutatni. Addig is fogadja Koczmann Pál 
ur hazafiúi ajándékaért legőszintébb köszönetünket. 

T A R H A Z . 
Irodalom és művészet . 

-f- E hó 5-én állitúk fel Erdélyben Aranyos mellett a gerendi temető
ben néhai gróf Kemény József, fáradhatlan történetbuvárunk, Öntött vasból 
készült emlékszobrát. Gr . Mikó Imre és nagyszámú válogatott közönség volt 
jelen az ünnepélyen s Vass József, kolozsvári tanár tartotta az ünnepélyes 
enilék-heszédet. 

— Thalt Kálmántól egy kötet költői beszély, rege és ballada gyűjtemény 
jelent me_' e czim alatt : „ N e bántsd a magyart." A fiatal költő nevével e 
lapok olvasói is gyakrabban találkoztak s bizonyosan velünk együtt elismerték 
azon komoly igyekezetet, melly müveit jellemzi s mi dicséretesen megkülön
böztető tulajdona a Pegazuson nyargaló mai fiatal nemzedék seregében. Thali 
Kálmán ez első müve méltán szép reményekre jogosí t . A közönség is sejteni 
Játszék ezt, midőn nz előfizetés utján megjelent munkát annyira felkarolá, 
liogy a szerzőnek csak kevés példánya maradt meg a rendes könyvárusi ela-
dáf> számára. A külső kiállítás is igen csinos; ajánlva van a munka Jókai 
Mórnak és Kővári Lászlónak, Ara 1 ft. 30. kr. Kapható Laujfer és Stolp 
könyvárusoknál. 

— Legközelebb két csinos hangmü jelent meg Treichlingernél. A z 
egyik „Vi lma-csá rdás" (1857-iki jogász-csárdás) szerzé Patikárus Ferencz ; 
ajánlva Pázmándy Vilma kisasszonynak. Ara 30 kr. p . p . — A másik „ T ü n 
dérke" mazúrpolka, szerzé Máhr Gyula. 20 kr. p . p . 

E g y h á z i és i skolai liirek. 
— Enek vizsga. A pesti kegyesrendiek nagy gymnasiumában f. hó 23-án 

(csütörtökön) délelőtt 9 ' ^ ó r a k o r a gymuasium kebeléből miiéneklést tanu
lók nyilvános vizsgálatot fognak tenni, mellyre a nevelés minden barátját 
ezennel figyelmeztetjük. 

+ A pesti evang. iskolák. Előttünk fekszik a pesti ág. hitv. evang. esper. 
gyülekezeti összes tanodákban az 185 6

 7 -diki tanév végén tartandó nyilvános 
vizsgálatok rendé, mellyből kitetszik : 1. azoknak jelen külső szerkezete, 2. a 
vizsgálatok rendé, 3. a j övő tanévre szóló remények. 

Lássuk az elsőt. Oszlik ezen intézet két főszakaszra, u. m. elemi főtano
dára— mellyhez a leányok tanodájn.a külvárosi vegyes nemű és a vasárnapi 
iskola tartozik külön igazgatóság alatt és az ettől különvált négy tanosztályu 
gymnasiumra. 

A z elemi főlanoda négy osztályból áll, mellyeknek elseje és másodika 
Balassovits Lajos —• n ki egyszersmind ezen tanszakasz igazgatója — vezér
letére van bizva s tartani fogja vizsgálatát f. h. 20-án szukott délelőtti árúk
ban í»—12; harmadik osztály, eddig Stuhlmüller Sámuel vezérlete alatt, f. h. 
21-én; negyedik pedig Dürringer János vezérlete alatt f. h. 22-én. 

A leányok tanodája két osztályból áll, mellyeknek elseje az elemi, Wag
ner István vezérlete alatt f. h. 23-án; másodika „afelsőbb leánytanoda" Pfitz-
ner János vezérlete alatt 24-én; a külvárosi vegyesnemü elemi tanoda Záboj 
Alajos vezérlete alatt f. h. 2ő-én, és a vasárnapi három osztályú iskola Záboj 
Alajos, Balassovits Lajos és Pfitzner János vezérlete alatt f. h. 26-án délutáni 
órákban lesz vizsgálandó. 

A mi pedig a gymnasiumot illeti — mellynek növendékei a mult évben 
is hulon négy tanteremben Argay János, Fejér Bertalan, Melczer Lajos, Stuhl
müller Sámuel és Kánya Pál összeműködése mellett hetenkint kilenczvenegy 
órai tanítást nyertek, július 27.—30-ig szokott délelőtti órákban fognak 
\ izsgáltatní. Á. •m/UIÉ^'^rettf 

A jövő tanév kezdetével, melly october elsőjére van kitűzve, a gymna-
siumban következő változások s illetőleg gyarapodások fognak életbe lépni : 
A z elemi főtanoda harmadik osztályát jövő tanévben átveszi Argay János, s 
helyébe a gymnnsiumba lép Stuhlmüller Sámuel — Schiller „Glocke"-jének 
ismeretes értelmezője — mint a német nyelv és irodalom s szépírás tanítója. 
Továbbá a gymnasiumban a három rendes tanáron kivül két segédtanár is 
fog működni, kiknek egyike, az irodalom terén is dicséretesen ismeretes 
Greguss Gyula, nz elemi szám és mértanban, a gymnasium összes osztályai
ban, másika pedig Kováts a III. és I V . osztályban a latin és görög nyelvben 
f .jrja oktatni az ifjúságot, melly tehát hetenkint 102 tanórát fog nyerni a 
nemes gyülekezet által alkalmazott tanítóktól. * ) 

Ezekből látható, hogy ezeri középponti gyülekezet, az eddigi zavarok

ból kibontakozván, dicső alapitói után indult, miután már a mult évben a 
tanítói fizetéseket tetemesen emelte s a tanerőt egy rendes és egy segédta
nítóval most pedig kettővel szaporította, — s biztos reményünk van, hogy 
legközelebb még inkább tágítani fogja tanintézeteit. Melly nemes törekvésé
ben az ég áldása el nem maradhat. 

A leányok tanodája is jövő tanévben egy uj felsőbb osztálylyal fog bő
víttetni, <izok számára kiknek szülei még bővebb oktatást kívánnak a szük
séges ismékben, s kik a franczia nyelvben is oktattatni kívánják leányaikat. 
Buzgó tanitóink Pfitzner János és Dürringer János, a nemes gyülekezet pél
dája által lelkesülve, önként felajánlották ebbeli működésüket, miszerint ezen 
felsőbb osztályban ollyan leányoknak, kik még a szükséges ismeretekben to
vább haladni akarnak, hetenkint 12 tanórát szándékoznak adni, hatot t. i. a 
franczia nyelvben Dürringer János, hatot pedig egyéb tanulmányokban 
Pfitzner János. 

Áldás illy nemeslelkü tanítókra, kik nem fáradnak el a tanitói rögÖ9 
pályán, hanem munka által mindinkább bátorodnak s erősbülnek! X. 

— (n) Pesti főreáliskola. F o l y ó hó 8., 9. és 11-én nagy ünnepek voltak 
a pesti főreáltanoda számára, melly napokon főtiszt. Koller Marian miniszteri 
tanácsos ur az intézetet látogatására s részletes vizsgálatára méltatta. Szivre-r 
ható vala a 13-kai bucsu-ünnepély, a midőn a tanácsos ur a tanári testület s 
az ifjúság irányában teljes megelégedését fejezvén ki, elbúcsúzott. A z ekkor 
mondott szavak valóban sok reményt keltettek nz olly igen fontos rcáltan-
ügy kellő felvirágoztatása tárgyában. Vajha minél átalánosabban belátnók a 
reáltanulmányok fontosságát, mellyeknek terjedése- s rendezésétől függ leg
inkább a jó l képzett középrend alapján az összes bon nem csupán anyagi, 
hanem értelmiségi felvirulása is. 

— A pesti evang. reform, theologiai tanintézetben a nyilvános vizsgálatok 
következő napokon és renddel fognak tartatni : Jul. 27-kén d. előtti 8 — 11 
óráig. 1. Ujtestamentomi görög és héber nyelvből ( I . oszt . ) ; 2. O - és ujtes* 
tamentomi biblia - magyarázatból ( I I . oszt . ) ; 3. Bibliai tanrendszerből (II . 
oszt.) Tatai András és Ballagi Móricz vezérlete mellett. Délután 4 — 6 óráig: 
1. Bibliai geographia-és ethnographiából ( I . oszt . ) ; 2. O szövetségi és ke
resztyén egyháztörténelemből ( I I . oszt.) Török Pál és Tatai András vezérlete 
mellett. — Jul. 28-kán délelőtt 8—12 óráig : 1. Bölcsészeti tudományokból 
( I I . és I . oszt . ) ; 2. Paedagogica-, didactica-, methodica-, szépirás- s éneklés
ből ( I . oszt.) Tatai András, Ballagi Móricz, Székács József, Gönczi Pál, L ö -
vényi József és Bognár Ignácz vezérlete mellett. Délután 4—6 óráig : 1. 
Apologeticából ( I I . oszt . ) ; 2. Német nye lvből ( I . osz t . ) ; 3. Franczia nyelvből 
( I I . oszt.) Tatai András, Ballagi Móricz, Dürringer János vezérlete mellett. 
— Július 29-kén d. e. 8 — 12 óráig: Physico-theologtából, jelesen állati phy-
siologia-. botanica-, geológiából ( I . oszt.) Dr. Pólya József, Csengery Antal. 
Gönczy Pál vezérlete mellett. Melly közvizsgálatokra a dunamelléki egyház
kerület s az egyházmegyék hivatalnokait az intézetre felügyelő bizottmány 
tagjait, ezen tanintézet pártfogóit, a növendékek atyjait vagy gondnokait, 
átalában a tudományok barátait megjelenni teljes tisztelettel kéri — Pesten 
jul. 6-kán 1857. — Torok Pál Pest-egyházmegye esperese, mint a fennevezett 
tanintézetnek ez idő szerinti igazgátója. 

— Mező-Tclegd (Bihar), jul. 7. (Az iskola Ugye) A Vas. Újság egyik 
száma közölte, miszerint a mezö-telegdi róm. kath. iskola paag, nem levét* 
oktató; a gverraekek pásztor nélkül lézengnek, s ennek lényege czélzatosan-
az illető szülök gyermekeik iránti kötelességeik nem teljesítésének volt tu
lajdonítva. — Azonban egy egyszerű egyházhatósági szó adott tanítót, ki a 
lézengő, s már-már elszilajodott 6Öt némileg elvadult árva nyájat Összete
relte : De fáradsága jutalmául a tanító, mivelhogy orgonán játszani nem tud, 
az őt illető egyházintézeti javadalmakból kizáratott, éa csak is egy néhány 
tehetősebb szülő pártolása folytán képes magát az uj tanító ideiglenesen is 
fenntartani, kik szívesek voltak őt a legszükségesebbekkel : u. m. délebéd, 
reggeli, ágy, asztal, szék, tenta, papiros stb. ellátni. — S miután az ügy tisz
tán igy áll, szükségesnek láttuk e néhány felvilágosító szót. — T ö b b szüle 
nevében : K. Gy. 

* ) Mintán a tanerő annyira megszaporodott, multán várja a közönség, hogy jóvó-
fMé*-kozben ezen gymnazinm érdemes tanárai az iskolák teltitrke-.ttérül i életéről — 
más gymnasiumok példájára, kimerítő tudósítást rendes rri értttiuiity alakjában szintén 
fognak adni. ' Sterk. 



— Miskolczi leánynövelde. Július 8-án délutáni órákban volta miskolez! 
prot. egyház pártfogása alatt álló felső-leánynövelde jó l sikerült vizsgája a 
ref. templomban, melly annyira megtölt hallgató-közönséggel, hogy a padok 
nem voltak elegendők.— A tanitói személyzet tagjai : Karács Teréz, a vezér-
oktatónő, ki a szellemi tanulmányokban szintén oktat; Molnár Vi lmos, a 
német nyelvben; Szabó Gyula , rajzban; Lenkei Pál, egyházi énekben: 
Wurczler János , franczia nyelvben; Molnár Vi lmos , a zongorában; Thuri 
János táncában adott oktatást. Négy szelid erkölcsű tanitó nő kézi-munkát 
tanított. A növendékek létszáma : felső-osztályban 47, közép-osztályban 18, 
alsó-osztályban 14 , összesen 79 növendék. (Ezek közt ingyen-oktatást 
nyert 11.) Ezen intézetben a lefolyt iskolai évben készült: köntös 110, kön-
tösnemü 58, ing 68, fehérnemű 471, pipere-nemü 588, összesen 1292. — Kim 
Lajos ur, a ref. egyház gondnoka, tökéletes megelégedését és köszönetét tanú
sította a vezérnő iránt, mi pedig szülék főkép anyák-szivünk mélyében éreztük 
a hálát Karács Teréz ernyedetlen fáradalmaiért s gyermekeink fölött való örö
münkben a szó teljes értelmében sírtunk. — M i miskolcziak büszkék vagyunk, 
a ncmeskeblü Karács Terézt itt nevelőnőnek bírhatni. O a legnemesebben 
tölti életét; már eddig is 11 év alatt 700-nál több leányka részesült oktatá
sában ; adjon az Ég ura a tisztelt nőnek még igen hosszú életet! igen, de ha 
kegyelmes Istenünk magánál j o b b helyen fogja őt tudni — akkor? A z egyet
len valódi magyar nevelőnőnknek ki fogja helyét pótolni? Adja az ég, hogy 
hazánk minél több jeles leánya készüljön jókora szép nevelői pályára, mellyen 
annyi külföldi nőt látunk. Sok szülének több leánya van, kik ki nem kerül
hetik, gazdálkodás tekintetéből, a házi nevelőnőt, de ezek többnyire mind 
külföldiek és saját szokásaikkal birnak, mi sokszor a magyar házi-asszo
nyokra nézve véghetetlen terhes. — En, hogy ezen kellemetlenségnek kitéve 
ne legyek, két leányomat egyszerre az említett miskolczi növeldébe adtam. 
Karács Tcrézhez, a mi — mint a fentebbiből látszik — teljes megelégedé
semre ütött ki. Egy anya. 

I p a r , g a z d a s á g . 

— A'eVé* Kemenes-aljáról. Egy kisbirtoku fiatal mezőgazda, igen pa
naszkodik az istálózás körül,jelen hő nyári napokban,milly nagybaj az,hogy 
zárt helyűkben a szegény barmok a csipő legyek töménytelen seregétől zak
latva, soha békével ncin eheteck, és az önvédelem mellett az erre amarra 
kapkodással sok takarmányt elpazarolnak. Egyik leghőbb óhajtása volna, 
ezen undok férgek ostromától menekülni, éa tőlük istálóját megtisztítani, 
mellynek falai is tenyérnyi vastagon vannak elborítva illy fekete rovaroktól. 
Mivel pedig ő maga ezek pusztítására semmi módot, eszközt nem tud : ezen
nel bátorkodik a náli régibb, tapasztaltabb és nagyobb gazdákhoz tisztelettel 
h bizalommal folyamodni, és őket kérni, ne tiltsák fáradságukat a egy levél-
bélyegért áldozandó3—9pkrjokat;és nyújtsanak neki, — vele együtt hasonló 
bajjal küzdő számtalan más gazdatársoknak, — segélyt minél előbb, a Vasár
napi Újság által e férgek irtására valami hatályos szert, módot és utasitást 
köztudomásra hozván. e. i. 

— Mosonmegyében szomorú kilátásai vannak a gazdaembernek. Ottani 
Kémes- Völgy helységből jul. 6-ról a következő tudósítást veazszük : Ha sze
mem olly sokszor epedve néz az ég boltjára, vájjon ezt nem kezdi-e már ború 
fedni, mellyen át a várva várt jótékony eső reménye lövellene mosolygó su
garát — : diófák zöldfürtjein (mert egyéb fáknak itt nálunk leperzselte nagy 
részt a jelen szárazság zöld levelű haj-éköket), nyugszik meg az, hogy égető 
fajdalmát oazlathaaaa. — Es illyenkor eszembe jut a teremtő bölcs intézke
dése, ki egy dió lényegéhez annak nemcsak kellemes belsejét, de hasztalan
nak látszó keserű héját ia alkotta. Ne vegye hát rosz néven,szerkesztő ur! ha 
felkérjük, necsak a magyar haza szive tájáról — de honunk határiról is néha-
néha venni szivesen tudóaitáat. — Tehát van szerencsém, vagy ha tetszik, 
szerencsétlenségem, érteaitni önt ezen vidékről, hogy igen szomorú télnek éa 
jövőnek nézünk elébe, mert nem lesz se zabunk, se árpánk, se burgonyánk, 
se tengerink, — a sarjút ugy is felemésztette már a szakadatlan ránk tüzelő 
éhes nap. E he!y9ég szép hírben álló gulyája a már betakarított száraz azü-
leséget — miután zöld takarmányra most szert nem tehetni — kényszerülvén 
enni, mit fog kapni télen, azt az égi madarakat tápláló, és liliomokat ruházó 
könyörülő Isten legjobban fogja tudni. Vajha uj borunk lenne annyi, mint 
eddig magát nulunk mutatja, akkor majd csak segíthetünk magunkon. — 
Egyébiránt nem árt, ha az ég éa föld ura figyelmezteti az ugy ia magáról 
megfeledkező emberi nemet, hogy neki is vannak csendőrei — as elemek! — 
A lelkész urakat ne okozza, ne bántsa senki, mert ezek napjainkban legna
gyobb részint felfogják állásukat, megteázik kötelességüket. De ki ne csu
dálná, ha egy buzgó falusi német ajku pap egyik földmivelő hívétől, hozzá 
tett kérdésére a következő választ kapta : 

„Was laoft ihr Bauern doch so gera j i a j t i t i f e l A 
Zur Kircbe in die Stadt'/" 
„„Weil dort die Hótlichktit der Herrn ".í 
Uns Platz gelassen hat."" 

Engedjen helyet tisztelt szerkesztő urf ez idézetnek is fgen becses lap
jaiban, mivelhogy felteszszük itteni német környékünkön, hogy t. cz- olvasói 
legnagyobb, vagy is csak nagyobb része németül is ért; érteen ia — a köz
iekedéd, és társadalom érdekében.— A felhoztam idézet pedig eltagadhatatlan 
tény, — melly őszinte lenni, de sérteni kit ae kíván. Bortavi Pál. 

+ Erdöpusztitás. Mármaros sóaknáiból évenkint mintegy 1 millió mázsa 
aá kerül,mellynek legnagyobb részét a Tiszán szállítják alá tutajokon. E szállí
tásra évenkint 200,000 fenyőszálat kell kivágni a fenyvesekből, ép ennyire 
tehető a Vágón és Garamon leúszó fenyüazálak száma is. Tehát csupán e há
rom folyó évenkint 400,000 fatörzstől fosztja meg Kárpát fenyveseit, mi ha 

ek a a szál-
sökkenni 
il isszük-
dt'se méjr 

igy megy tovább is, nem igen nagy idő kívántatik arra, hogy Kárpit bérczei 
végkép megkopaszuljanak, mikor aztán a róluk hirtelen leaikló eső és hir
telen olvadó hólé a folyókban egyszerre olly mennyiségben fog összegyűlni, 
hogy fékezésére elégtelen lesz minden emberi erőlködés, minden Tisza, Vág 
Garam sat. szabályozás; síkjainkon még inkább pusztitand az árvíz mint va
laha. Ez erdŐ-pusztitást nem ugyan megszüntetni,mert a fára elkcrüllietlenül 
szükségünk van, mint inkább ellensúlyozni kellene, rendes erdö-kezelés utján 
ültetés által. — Ezt is megtesszük bizonyosan — csakhogy szokás szerint ak 
kor, midőn már késő leend. Sokan remélik, ha vasutaink elk 
litás nem lesz olly mértékben a tutajokra szorítva, e pus: 
fog. Épen nem; mert a folyókon szállításra használt tutajo 
ségünk van; a sok fenyöszál még ha több volna is el kelne, 
akkor is fenmaradna, ha egyéb szállítás nem volna azzal össze 

Jótékonyságok. 

+ A z Egerben közelebb kimúlt Schehocics József kanonok a magyar 
akadémiának 500 p. frtot s a Sz. István társulatnak is ugyan annyit hagyomá
nyozott. A j ó hazafi még halála óráján is megemlékezik hazájáról, de ő róla is 
meg fog emlékezni a haza mindörökké! 

A Berezeg primás ö eminentiája a nagyszombati gymnasium számára 
10,000 forintot adott. 

— Lórántháza (Szabolcs) jun. 25. Bár a jótett nem szorul soha dicsé
retre, a a valódi jóltevő mindig önmagában hordja jótettének legbecsesb ju 
talmát, de azért a jótetteket máaok buzdításául felemlíteni a ezzel a hálának 
habár igen kicsiny nefelejtsét fűzni az érdem koszorújába a jótéfeményezettek-
nck mindig kötelessége. Ezt teszi alólirt, midőn hálás elismeréssel emliti fel. 
hogy a felső szabolcsi helv. hitv. egyházmegye aegédgondnöka gróf Degen-
feld-Schomberg Imre ur ő méltósága, a nyirbaktai és lórántházai reformált 
gyülekezetnek régi romladozott egj házát saját költségén egészben kiujjittat-
ván, néhány évvel ezelőtt megnagyobhittattá, mellé diszes tornyot építtetett, 
az egyházban csinoa szószéket emeltetett, a hallgatóság számára uj székeket, 
készíttetett,a közelebbi években az egyház épületében jégverés által egészben 
megrongált cserépzaindelyzetet két izben újból kijavíttatta: szilárd anyagok
ból 12 öles hosszú diszes paplakot építtetett; mult évben "Westphaüából egy 
hat mázsás éa egy két mázeáa aczélharangot rendelt s hozatott az egyház szá
mára, jelen évben pedig a viharok által megrongált egyháíi épületek cserép-
zsindeíyzetét fazsindelylyel váltatja fel. Mind olly Bzép jótékony tettek ezek, 
mellyeket mint fenn tisztelt gróf vallása iránti buzgalmának s kegyeletének 
eredményeit a magyar közönségelőtt bemutatni, s azokért mind aaját mind 
egyháza nevében legforróbb köszönetét nyilvánítani mint kötelességének úgy 
szerencséjének ismeri — Vitéz János nyirbaktai a lórántházai refurm. lelkész. 

Közlekedés i eszközök. 
A. Vj-Pesten, hol a pesti kikötő épül , egy csatornát is munkába vettek, 

melly a kikötőt a Rákosfolyóval összeköti. 
A A dunai védgátokat építő s abba a Csepel szigetet is befoglaló tár

sulat ez évi közgyűlését Kalocsán aug. 10-én fogja megtartani. 
-f- A zágrábi ipar és keresk. kamra jun. 2-iki ülésében a már régóta 

tervezett vasutvonalának irányáról folyt a tanácskozás, melly a tartomány 
belsejét az adriai tengerrel fogná összeköttetésbe hozni. A károly vároa-zengi 
vonalt a katonai kormányzóság is helyeselte. Ellenben a fiumei kereskedelmi 
kamra a helyi érdekeknek jobban megfelelő károlyváros-fiumei vonal elő
munkálataira kért engedélyt, mit alkalmasint meg is nyerend. De a zágrábi 
kamra az előbbi vonalt rövidsége éa kevesebbe kerülő léteaitése miatt is in
kább pártolta, azonban a megvizsgálás költségei miatt nehézségek támadván, 
a zágrábi kamra felezólitá a sziszeki, károlyvárosi és zengi kamrákat, hogy a 
költségek fizetését illető vonakodásuknak okát adnák elő. 

M i ú j s á g ? 

— Adakozás. A Magyar Sajtóban olvassuk : „Biztos kutforrás nyomán 
írhatjuk, miszerint derék kíadókönyvárusunk, Heckenast Gusztáv, a magyar 
akadémia pénzalapjának növelésére ezer pengő-forintot ajándékozott. 

A Id. Lendrai Márton régi kedvelt színészünk egészsége állapotáról 
folyvást kedvezőbb hírek érkeznek a grafenbergi vizgyőgyfürdőböl. Mint 
már régebben írjuk, mi is legszebb reményekkel és óhajtásokkal bírunk e 
e részben. Türelem éa kitartás a jelszó — mind nekünk, a kik tárjuk, mind 
neki, a ki bizonyosan haza vágyik a hideg országból. ' ' * ' • • ] 

/ A M . S. irja, hogy a Józaeftéren felállítandó nádori emlék körül 
kerti ültetvények terveztetnek. Pecz Ármin ludoviceumi tökertész, felsőbb 
megbízás folytán már e munkában el is járt. A z ültetvények szélessége 16, 
hossza 65 • ölre fog terjedni. i-,- -

+ Endres Mihály dunai vizmalmának fenekét a napokban kifúrta egy 
molnár-legény, mint mondják szerelem-féltésből. Hogy szerelem-féltésből 
miért fúrja ki valaki a dunai malom fenekét, ezt persze bajos felfogni. Elég 
az, hogy a malmot, mielőtt elmerülhetett volna, megmentették, a legény azon
ban már ideje korán egy csolnakon odább állt, s valószínű, hogy jószán
tából viasza sem fog térni hamarjában. 

+ A budai vaspálya alapkövét, hir szerint még e hóban le fogják tenni 
éspedig nem a budai vérmező mellett, mint tervezve volt , hanem a várostól 
messzebb. Itt a Ián-/híddal s alagúttal majdnem szemben lett volna. tehát 
olly helyen, mellynél a közlekedés könnyítésére jobbat kiszemelni teljes lehe
tetlen. Ha az indóházat külebb viszik, akár a Sashegyfelé, akár a Gellért alá, 
ez által a vasúttársaság megkímél tán némi költséget, de a közlekedést mond-



1 m ű n m l nehezebbé teendi, mintha eredeti terve mellett marad. Felette saj
nos volna, hogy a társulat a nagy közönség és a közlekedés érdekével szemben 
illy tulszigoru gazdálkodási rendszerhez ragaszkodnék. ( M é g ez nem bizo
nyos. — Sterk.) 

+ Emiitettük annak idejében , hogy Farkai Miska győri zenetársasága 
c nyárra Varsóba tett kirándulást, most meg azt írhatjuk, miszerint ott min
denütt a legnagyobb tetszésben részesül s faludásig tömve a helyiség vala
hányszor csak hallatják jeles játékukat. 

/ A jiesti Usstyi/aliorlo-intézet növendékeinek közvizsgálata e hó 25-én 
d. u. 5 óra^^^^Rnegtar ta t i i i . a kerepesi-ut 12. sz. a. ház kertében. 

-i- Szegeiről irják a P. X.-nak, hogy ott az előfizetési felhívásokat már 
mtiH'sak a postán kapják, hanem egészen ismeretlen házalók is zaklatnak az
zal; ki tudja melly ágról szakadtak; néha versfüzetkéket hordoznak, szerzőül 
vallják magukat s az irodalom nevében, nem kérik, de követelik a segélyt, 
garázda módon erőtetnek a megvevésre, ha elutasittatnak, mint profanatorok, 
irodalomgyalázók fenyegető állásba helyezkednek stb. — Illy visszaélések 
• llen legjobb orvosszer lesz az irók tisztán megőrzött jelleme, kikről illyene-
ket fel sem fog tenni senki. 

^ Pozsonyban a prímási üvegházban most kezd virágozni egy ameri
kai agavé (száz éves aloe). Nálunk, üveházakban csak minden 50—100, ere
deti hazájában, Mexikóban pedig minden 4—5 évben virágzik, s ekkor 4000 
virág is nyilik rajta. Virágzás után törzse, melly 20—34 lab magasra is fel
nyúlik, csakhamar elhal. 

_^ Székely-Keresztúron (Erdély) a sept. 14-kén tartatni szokott orszá* 
gos vásár a folyó évben állatkiállitással leend egybekötve. A jutalmazást az 
erdélyi gazd. eirylet rendezte f. é. febr. 21-én tartott választmányi ülésében. 

E g y v e l e g . 

. \ A részvény - cholera — tavai Európában dühöngött ; innét átcsapott 
Amerikára, hanem ott tesz ám még csak igazi pusztítást. U g y megszaporod
tak ott a részvénytársaságok, hogy még a borbélymühelyeket is részvényekre 
alapítják, papírjaikat a pénzpiaezra (börze) viszik és csalják vele egymást, mi
ből rakásra gazdagodik az a sok pénzkalmár (banquier), ugy hogy ma hol
nap megérjük, hogy senki sem akar szegény ember lenni. 

— Óvás a világvége esetére. Al ig bugygyant ki a kis-czelli posta-böründ-
ból az én jószágu ujságlevél-példányom, melly a „Hány hét a világ?'' czimü 
könyvecskének megjelenését hirül hozta : azonnal feladtam zsebemből a 
24 pkrt. szintén a postára, hogy a kis korszerű művet olvashassam minél 
előbb. Meg is röpült az érdekes monograph hamarsággal, és azon napon, bár 
estve volt már, nem hajtottam le fejemet nyugalomra, mignem ez újdonsá
got végig megolvastam, az az : (hogy ne füllentsek) mignem előttem fel
olvastattam. — mint. majd ezekről az előttem felolvasásra idomitott árva 
fiukról még ez év folytán elmondandok valami ollyast, a min talán megint 
sokan meghökkennek. Ez a röpirat felújította emlékezetemben is, hogy 1819 
folytán láthatárunkon valóban megjelent egy üstökös, melly a csillagászok 
komoly kiszámítása szerint földplanétánkat Összezúzassál fenyegette. Egy
szersmind jó l emlékezem, hogy nyilvános hírlapokban olvastam, a mit ekkor 
óvásul egy dús gazdag angol lord tett. Ez az ur, hirét hallván a veezélyhozó 
üstökösnek, azzal az óriási gondolattal bíbelődött, hogy hátha földünk ösz-
szezuzatnék, és az egész állati s emberi faj róla eltöröltetnék : vájjon miként 
lehetne ennek a szörnyű történetnek emlékét a romokból is kimenteni, és 
átadni a jövendő második Noé-féle uj ember-nemzedéknek. S a mit e végre 
czélazerflnek hitt. azt teljesítette is haladék nélkül valósággal. Tudniillik : a 
világtörténelmet legújabb időkig, sót e végromláeig bezárólag, röviden fo
galmazva latin, angol, német és arab nyelven, 12 ezer példányban kinyo
matta; — e könyveket ugyan annyi vastag üveg-palaczkokba hermetice (az
az : minden levegőt clzáiólag) becsináltatta, és a földnek északi sarkába el
szállítva, a grönlandi jégbarlangokban letette, — perse saját roppant költsé
gén mind ezt. — Azt nem gondolta meg a jámbor különcz, hogy ha e földről 
az összes emberfaj eltöröltetik, és magnak sem marad meg senki : akkor oly-
lyan sem igen fog akadni,aki eltudná olvasni s megérteni azt a hullámokból 
partra vetett világtörténelmet? tdvi Illés Pál. 

_\. Rettenetes kir a bécsi serfozőkre nézve. Egy ismert londoni ház két 
ügynököt küldött Bécsbe, hogy ott kellő intézkedéseket tegyenek egy rop
pant serfőző ház épitésére. A z angol ser sokkal j obb , mint a bécsi, azért a 
bécsi serfőziik nem ok m'-lkül rémültek meg ez uj versenytárstól. ;: -hfoj 

4- A birman császár több franczia tábornokot a selyemnapernyő renddtl 
ajándékozott m e g : mi e meleg nyári napokban ép jókor j ó a t. tábornok 
uraknak. 

Szerkesztő i m o n d a n i v a l ó . 

1 \ flejterr. Koszom t, —m-ni tart ezer évig.inint un balul sejti. Közlendőnk igen 
wk — bár adott Ígéreteinket torba beválthatnék. De nálunk legnagyobb ur a te r - pa
rancsnok 

1314- S«. t'rhervarra. Kérjük folytatását. Alap iránt intézkedünk. 
1315. I s s l i i r a . A rajzok készek, maholnap következnek. 
1316. fc>AnaT)'6t,rr B. .1. — Régi óhajtásunk az ön által is kívánt rovat. De az a 

l»r — parancsnok! Majd amennyire lehet.-íjjj ' \ T vtiV-td / . + 
i517 . ökari lora K. J. Megtörtént, óhajtása szerint. 
1318 MiftWoleara. O - y P—„• assz. — A levélhez 1 pft volt mellékelve — mi 

ezélbol? Rendelkezését kérjük 
i: l;< M. Vásárhely. X. I. _ \ szándéklott vállalat, közbejött akadályok miatt, 

egyelure elLitlaaztatott jobb időkre. Csodáljuk, hol olvashatta ön annak programúját, min
tán ar ke/iratl.fui maradt. Óhajtását teljesíteni igen rövid idd múlva képesek leszünk. 

I 1820. Szerah/Joi pasztára. Kosz vért okozna, ha az adomát közzé tennők. Magán 
használatra igen jó — s köszönjük a ssives figyelmet. 

1321. Kölesdre. (Tolna) Főszert István urnák. Levelében egy „talált pénz" van 
említve. Szívesen átszolgáltatjuk az illető helyre, ha felküldi ön. 

1322. Pestre II E. Az ellenvetést mi is tettük magunknak, de adatok hiánya miatt 
nem oszlathattuk el. Ha ujabb tudósításokat veszünk Parisból, a kívánt fel világosi táasal 
szívesen szolgálunk. Külföldi l,apok eddig mind csak a mienkhez hasonló apró ujdonságké-
pen közölték a hírt. Szedőink azt állítják, hogy humbug az egész beszéd ama „két végű 
betűkről, mellyekkel egyszerre két hasonló példányt lehet nyomni." Meglássuk. 

1323. Nagy-Lángra. J. K. Ürömmel vettük az érdekes küldeményt; a rajz munká
ban van. Az életirási adatok némi hiányát szeretnők még betöltve látni p. o. az öreg házi 
életérc vonatkozóing: volt- e felesége, gyermekei? — s ezek viszonyai. Életrendének rész. 
letesb jellemzése is érdekkel birna. 

1324. Aradra. St. K. — A caikk teljesen lapunk szelleméhez s irányához van alkal
ma/v a. Azon leszünk, hogy mielőbb napvilágot lásson. — Az ajánlott photographiát s szö
veget szivesen vesszük; a költséget megtérítjük. 

1326. Tetéiienre. Ború. Illy alakban, tisztességes prózában, szivesebben látjuk. 
Most még haragszik ön, felborult balladája miatt — de még jó barátok leszünk, ha ugy 
akarja ön, mint mi. A „levelezői toll" jó, de ezúttal még csak „programmot" ir. Tényeket, 
valódi tudósítást kérünk - minél rövidebb előszókat, mikre nincs terünk. 

1326. Fehérvar. F. I. Igen sajnáljuk, hogy a jeles czikkeknek mindeddig helyet 
nem engedhettünk. Határidőt szabni nincs hatalmunkban most sem. Senki sem érzi ugy, 
mint mi, hogy milly kevés a vasárnap egy évben. 

1827. Bfltorkeazibr. F. J. A „szóló fakasztó mintagé|>ecskcC" a Falusi gazda szer
kesztőségének adtuk át, mint ennek szakába tartozót. 

1328. Érmellékre. Illy hosszú „Nyilatkozatokat" lehetetlen kiadnunk, már csak 
azért is, mert lényeges szükségét nem látjuk. Igen kényes tárgyak reánk nézve ezen egy-
házgyülési tudósítások. Nem közölhetünk ollyat, mellyre 2—3 rendesen jó hosezu-nyüat-
kozat ne érkeznék. Az illetők legyenek kissé türelmesebbek a nyomtatott sző iránt s gon
dolják meg, hogy tudósitóink mind elismert jellemű s egyházuk javát bizonyára szívókén 
viselő férfiak, lapjaink terjedelme pedig sokkal szűkebb, semhogy ugyanazon egy tárgy
nak különböző szempontokból!, többszöri tárgyalását megbírná. 

1329. Kitiia-ltreior.i. Molnár Gusztáv urnák. Igen kérjük önt, szíveskedjék az 
általunk tett ajánlatra nézve bővebb felvilágosítást szolgáltatni. Legnagyobb készséggel 
teljesítjük. Mikor és hol történt az ajánlat? Ezt nem említi ön s ránk nézve szükségei ez 
útmutatás. 

1330. Kis-Vardába I . I. Szerencsésen megérkezett. 

H E T I \ V l» T \ II. 
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D l» Makrin. 
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7 F 6 Tamás 
8 Piokóp 
9 Pongrácz 

1045 vértana 
11 Euphemia 
12 Proklus 
13 Gábor főá. 

I'-
28 
24 
25 
2 7 | 
28 
2s 

80 

H o l d -
negyedek 

Újhold 21 -én 

7 óra 30 

perczkorreg

gel. 

T A R T A L O M . 

Dthváufly Miklós (arczkép). — A földhöz. Szemére Miklós. — ki istenhegyi 
székely hóaleány (folyt.) Jókai Mór. — Vetést pnsztitó rovarok (rajzokkal) Dr. Bélte ki 
Zsigmond. — Újonnan szerkezett szóló és szelelő rosta (rajzokkal) Dienes Lajos. — A 
nagy Napóleon három arexképe (rajzzal). — Egy régi tomplom. Fölfedezés. — Tárba* : 
Irodalom és művészet. Egyház és iskola. Ipar, gazdaság. Jótékonyságok. Közlekedési e sz-
közök. Mi újság! Egyveleg. Szerk. mondanivaló. Heti naptár. 
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