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Medgyes Lajos. 

A testvér Erdély egyik tiszta költői erővel és lelkesültséggel mű
ködő fia, egyike a legjobb hangzású neveknek az ujabb magyar 
irodalmi nemzedék között. 

Mutathat föl egy irodalom jeles, söt magukban véve kitünö 
termékeket mindenik ágában, de valamint a tudományos mü ered
ményre, a benne közlött eszmék elterjedésre csak akkor számit hat
nak, ha mind hang, mind tárgyválasztás az illető közönség isme
retköréhez a fölfogásához van mérve : a szépirodalom is, költészet, 
ítészét, egyházi, söt történeti, poli
tikai, szóval az Összes, bármelly 
szaku irodalmi munkásság, melly
nek hivatása kisebb nagyobb rész
ben a nemzet kedélyére folyni be 
irányadólag, csupán ugy remélheti 
czéljának szorosabb megközelíté
sét, ha kutforrásul és kiindulási 
pontul egyenesen azonnép szellemét 
veszi ÓB használja fel, s tartja szem 
előtt, a mellyhez szólani kivan. — 
Innét van, hogy a Vörösmartyt, 
Petőfit megelőzött irói nemzedéktől 
sem lehet ugyan a hatást átalában 
megtagadni, söt e korból is mentek 
át egyes müvek a nép lelkébe, de a 
saját értelemben vett magyar iro
dalmat s különösen költészetet csak 
tölök lehet számítani. — Mindezt 
pedig egyedül annak megértésére 
kell elmondanunk, miszerint Med-
gyes Lajos volt, kinek müvei a ma
gyar (protestáns) egyházi irodalom 
terén, a fenebbi értelemben uj 
korszakot nyitottak, nemcsak a 
mennyiben eszmét, hangot, lelkesü
lést a nép életéből, érzelemvilágá
ból, érdekeiből meritett, és első 
tudta szempontját a népével min
denben azonosítni: de azért is, mert 
ő Erdélyben a korán elhunyt Cser-
nátoni Beke Sámuel által kezdett uton végig haladva, az egyházi 
irodalmat az elvont, és alkalmazás nélkül meddő térről, a gyakor
lat termékeny mezejére vezette át, s — az írás szavai szerint — az 
igét testté változtatta. Ezért megilleti a tisztelethely irodalmunk 
Pantheonában. — Medgyes született Maros-Vásárhelyt 1817-ben 
november 19-én, a hét törzs székely nemzetség *) egyikéből. Tanú 

* ) Halom, OrlóVz. Jenő, Medgyes, Adorján, Zebrán, Ákos. (L K á l l a i : ..Széke
lek eredetéről" N.-Enyed, 1829.) 

M E D G Y E S L A J O S 

lását a maros-vásárhelyi evang. ref. főiskolában kezdte, s ugyanott 
kitünö előmenetellel folytatta és végzé; de legtöbbet atyjának 
köszönhet, ki királyi táblai ügyvéd, s a klassikai irodalomban és 
európai mivelt nyelvekben otthonos levén, fia szellemi fejlődésére 
hathatós és üdvös befolyást gyakorolt. Itt irta első költői kísérle
teit, és többek közt „Fibán" czimü költői beszélyét, melly 1840-ben, 
a Kisfaludy-társaság által hirdetett verseny alkalmával dicséretet 
nyert, s annak ünnepélyén Bártfay László által felolvastatván, és 

az Évkönyvben kiadatván, lapok
ban és zsebkönyvekben megjelent 
lantos- és elbeszélő költeményeivel 
együtt,akiváló tehetségű ifju költő 
iránt már ekkor szép reményeket 
ébresztett. 

1843-ban, a felsőbb tanulmá
nyokat végezve s belölök az erdélyi 
négy főiskolában szigorlatot téve, 
tudományos képződése befejezése 
végett külföldi egyetemekre indult, 
de Bécsben útlevelét ki nem kap
hatván, az ottani egyetem leczkéit 
hallgatta, midőn a dézsi ev. reform, 
gyülekezet egyik hitszónoksága 
ürességbe jött, é3 oda, 1845-ben 
pappá választatott, mellyet, habár 
egyelőre jogi pályára készült volt, 
elfogadván, azóta ott hivatalosko-
dik. Papilakja Erdélynek törté
netileg legnevezetesebb helyén, a 
dézsi ú-várban fekszik. — A forrada
lom előtt főleg a „Pesti divatlap
ba és „Életképek"-be dolgozott; 
azonkívül a magyarhoni és erdélyi 
ellenzéki lapokba irt jeles politikai 
czikkeket. Ifjúkori versei „Erdélyi 
lant" czim alatt 1846-ban, Kolozs
várit jelentek meg, de csak az előfi
zetők számára nyomatván példányo
kat, ez Erdély határain tul nem igen 

terjedett. Már itt határozottan jelenkezik azon gazdag képzelettel s 
meleg érzéssel párosult önálló költői erő, melly müveinek kiváló 
jellegét képezi, s Medgyest kedvező viszonyok mellett a haza 
első lantosai sorába emelte volna. De az 1848-ki év mozgalmai 
őt is a politika mezejére sodorván, szépen indult költői fejlő 
sét megakasztották, söt az irodalomtól teljesen visszav 
míglen 1853-ban, Jókai baráti látogatása (mellyet a „Vas 
UJ3ági4 1855, II. felében közlött szép verssel énekelt meg) ha 



sából fölriasztotta. Azután a „Délibábéban, „Hölgyfutárában, 
„Vasárnapi Ujság"-ban, zsebkönyvekben stb. elszórva jelentek meg 
tőle tárgyilagos, és lantos költemények, s főleg ez utóbbiakban 
geniusa már teljes erejében nyilatkozik. Majd publicistái czikkeket 
is dolgozott, mellyek közöl a „Vasárnapi Ujság" 1856-ki folyamá
ban közlött -„Erdélyi levelek," hol Erdély közéletének égető kérdé
seit mély belátással és velős tollal taglalja, átalános figyelmet, s 
eszmecserét gerjesztettek : a „Kolozsvári Közlöny" 1857. máso
dik félévében megjelent, B as erdélyi magyar megyék eloláho-
sodásdt tárgyaló fejtegetései pedig külföldi hírlapokba is átmen
tek, s a sajtó figyelmét nemzetiségünk e nevezetes állapotára irá
nyozták. 

Azonban a forradalom után leginkább az egyházi irodalom
nak feküdt, s összesen 5 kötet egyházi müvet, beszédeket és imá
kat bocsátott közre, mellyek átalános elterjedést nyertek, annyira, 
hogy a két haza egész fiatal ref. papsága azokat használja, s ugy-
szólva átmentek a nép lelkébe és Medgyes nevét a legnépszerűb
bek egyikévé tették. Ezekben ö egészen uj téren áll. Ujak az esz
mék, a gondolat-menet, a hang. Szavaiban az emberiség és haza 
iránti forró szeretet lángol, s a keresztyénség örök elveinek meg
valósítása, a társadalomnak ezek szerinti szervezése, s az ebből 
eredő átalános jólét és boldogság elragadó színekkel van rajzolva. 
Az emberi méltóságot, s az emberiség magas czéljait emeli ki min
denütt, s az embert, mint Isten földi képviselőjét, mint szabadságra, 
tökélyre, boldogságra teremtett lényt, mutatja föl, ki gyermeki bi
zalommal imádja a legfőbb szeretetet, — a világ köz atyját. Imái: 
megannyi hymnusok a költészet legfensöbb tartományaiból, — 
szívből és lélekből vett hangjai az érzésnek és buzgóságnak — ki
szakasztva egy költői kebel legbensőbb szentélyéből; igazak és 
átérzettek, mint a hivő lélek fohászkodása. — Stylusa mindenki 
által megérthető, eredeti magyar, s egyesíti a népiesség fogalmát a 
művészivel; semmi fesz, semmi üresség, dagály, — a mi müveinek 
a szakembereken kivül is átalános elterjedést 8 kedveltségét bizto
sított. Nem rég jelent meg ,,Egyházi beszédeinek" IV. kötete, Ko
lozsvárt!, s „Protestáns nők számára irt imakönyve" Pesten; számos 
költeménye, Magyarország története stb. pedig kéziratban. 

Adja az ég, hogy közhasznú munkássága, a felvilágosodás 
gyarapítására minél későbbi időre terjedjen! 

Nagyböjt i prédikáczló. 
(Fanniig alatt és farsang után.) 

v i < •- ixthcin. c.tl. uf j általi ? 

fip vagyak, pr< .Jikal.il, ! — Hiftlci. 
„I t t a farsang, fel, vigadjunk! Tánczra ifiak! 
A gyönyör vak elleneégi hadd huhogjanak! 
Szép az ifjúkor, de tünde; szép a szép leány, 
De ezerszer szebb egy deli ifiu karán! 

Így ni! a ki mondta neki! kínunkra irul 
Szedjük a lét bájvirágit, mig fája virul! 
Éljen a kedv! éljen a táncz! Nosza gyermekek!" . . 
Hogy volt, hogy? dörg több száz torok, mig be nem reked. 

Órák múlnak, tánezol, mulat, vig az ifju nép, 
És közéjük itt amott egy zúzos fej is lép, 
Finom étel, bor, csemege van az asztalon, 
Cseng a pohár, széles a kedv, nagy a vigalom! . . . 

Böjt , nagyböjt van! Kopogtatnak. Nos, ki az? Szabad! 
Szarkaházi ur szeme az ajtóra tapad. 
Mély bók. . . Számla . . . ezer forint! . Fejéhez kap a 
K é t hét előtt ép olly vig, mint most komor papa. 

Léptek . . György jön. „Nagyságos ur!-' — Nos? „ E g y idegen!" 
— Ki az? „Nem tom . . tán szabó." — A h ! na ma jó l megyén! 
Uj bók . . . Papa a jövőre kérdve rátekint : 
— Mennyi? „ N e m sok, bár több volna ! hatszáz j ó forint 1" 

Drága napok, nem hiába mondják a papok, 
Legkivált ha még ma több illy vendéget kapok. 
M é g csak egy kell, csak egy! . . s akkor . . . nézzünk csak körül! 
Egy kettő . . . tiz . . hah! és akkor — tárczám kiürül! 

Átkozott mul t ! Nem a mult, nem! Átkozott jelen, 
Melly illy szörnyű pusztítást visz végbe zsebemen! 
Léptek . . György jön. „Nagyságos ur!" — Nos, ki az megint? 
„Herr Khon!" — Nagy ég! s Szarkaházi vált sokféle szint. 

Khon ur leül. „Szép napunk van! Sétál a világ ! " 
— Látom. . . U g y van! — „ A papírok ára, becse hág!" 
— Meglehet! . . de . . . Khon zsebéből váltót huz elő. . . . 
Szarkaházi ur zavara perczről perezre nő. 

„ E z lejárt! és . . . " — Tán lehetne hoszabbitanunk? 
, .Bosz idő jár! . . Pénzhiány a legnagyobb bajunk!" 
— No de még is! „ Á m maradjon itten a fele" 
— Kedves Khon! mind . . . „ M é g ezret rá!" — J ó ! áll a csere! 

„Apr i l hóban!'« — Bizonyosan ! S Khon ur távozék . . . 
— Hordott volna el a szélvész . . . Verjen meg a j ég! 
Tizezer! brr! de megvívtam érte emberül. . . . 
Szarkaházi ur borongó arcza felderül. . . 

Papa dúdol : „Elvonultak már a fellegek!" 
Szép idő van! György, György! jöszte. Sétálni megyek. 
Kész van. Indul, de útjában, majd a kapunál 
Szemközt vele jegyzékkel egy barna ifju áll. 

— Ékszerárus. Jól van! Adja át üdvezletem! 
„ M o s t negyedszer, nagy bocsánat! azt nem tehetem. 
Szarkabázi vére pezsdül . . . de egy perez alatt 
Csillapodik . . . a tárczájában két százas marad! 

"Visszafordul hajiokába, arcza beborul, 
Érthetetlen hangzavar tör s zug le ajkirul. 
Fel ,s alájár, majdan nője teremébe ront. 
— Édes, kedves nőm, ki igy él, mint m i : nagy bolond! 

„ A nagy égre! j ó Emilem, szólj, mi a ba jod?" 
— A hol pénz nincs, kedves Emmám, van elég baj ott! 
„Pénz nincs? pedig én is kérek, jöszte-jÖszte, lássd . . . " 
És kezébe tesz hízelgve egy papirrakást. 

— Táncz-, zongora-, ének-, rajz-, nyelv- és több mesterek! . . . 
Kedves Emmám mikor végzesz már egyszer vélek? 
„Emil , Emil, ezek nélkül el nem lehetünk, 
Vagy tán vadon nőjön fel szép három gyermekünk?" 

— Nem, nem! . . . Igy hát mellőznöd kell az estélyeket. 
„ O h , ha épen ugy tetszik, az könnyen meglehet! 
Eddig ia olly pazar fénynyel nem én rendezem 
S most a kehely keserűjét, én igyam meg! én ? " 

Zivatar volt kitörőben . . . még egy szócska csak, 
S a viszálynak békeduló villáma lecsap. 
De e hely'tt, hő csókot hozva bíbor ajakán, 
A terembe szállt egy angyal-arczu kis leány. 

Majd az atya, majd az anya keblére borult. 
S lecsókolta homlokukról a sötét ború t : 
S melly szivökből megrettenvén futva távozék, 
A leányka lágy szavára visszatért a bék. 

Szarkaházi, ki magában már határozott, 
Felhasználta ez eldöntő nyugpillanatot. 
— Jöszte — szóla — kedves Irmám, örömem nekem, 
Halld csak, egy szóm van tehozzád, halljad gyermekem! 

Jó mamáddal elvégeztük : ha a föld felett 
Kiterjeszti himes szárnyát a szép kikelet; 
S a ligetnek hűvös arnyán zeng a csalogány . . . 
„ H í , hü Atyus! hisz te verselsz! Hallod-e anyám?" 

„Aztán papa? — Ha kizöldül a rideg határ! 
,,Én Istenem ! azt az egy szót, kérlek, mondd ki már . . . 
— H e ! he! halld há t : a tavaszazai falura megyünk. 
„ O h be j ó lesz ott , csak ott lesz vidám életünk! 

Téres udvar, kert, virágok, csinos nyárilak, 
Ré t , l iget, hegy, vö lgy , zöld erdő s benne madarak, 
Fényes hajnal, csendes alkony, nyájas, tiszta ég ; 
Mondd tovább te , kedves atyus, ott mi van, mi m é g ? " 

— Sér, leányom, sár, ha esik, s egy-két j ó barát, ami-
Ki miattunk meggázolja a falu s a r á t . . . 
Gond elég, bu csak elvétve, egyik oldalon, 
Másikon meg ; jó lé t , vigkedv s néha vigalom . . -

„ S csak egyedül én menendek? hát Iván s E r n ő ? " 
- Ok maradnak, még mindkettő bajsza meg nem nő; 

Szünnapokon egyik, másik hozzánk ki-kinéz 
S megízleli, Szarkaházán milly édes a méz! . . . 
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Szarkaházi uri neje, mig a férj beszélt, 
Oda nyujtá Emiljének mind a két kezét. 
A szeretet, a barátság s annak je léü l : 
Hogy kifejtett nézetében vele egyesül. 

Három éve , hogy c t ö r t én t . . . három év alatt 
• Szarkaházi vagyonában nőtt, elébb haladt. 

Múltján gyakran mosolyogva mondja : Vajh mi j é 
Néha egy kis borsos böjti predikáczió í 

Hejh az a nap, hejh az a Khon megczibált vadul, 
Boldog, a ki maga kárán idején tanul : 
Csak j o b b itt künn! a ki ez eszmét súgta énnekem, 
Legyen áldott 1 . . . mondd rá papom : Amen, ugy legyen. 

Ködi Lázár. 

Az ország titka. 

T ö r t é n e t i b e s z é l y , P. S Z A T H M Á R I K Á R O L Y T Ó L . 

A t i l a l o m . 

Még egy vihar csapott át a kis ország fölött s annak férfiait 
kevesebb reményüekké, szerencsétlenebbekké igen, de okosabbakká 
nem tette. 

Az egyiptomi tiz csapás a fejedelemnö halálával kezdődött, 
kinek lelkét a Bánífy s Béldi-féle esetek, az örökös küzdelem meg
törték ; s azon nő, ki sok ideig mint a hon és férje őrangyala az ár
mányok kigyó-fejét esapkodá; élte hanyatlatán, talán épen e rög
eszmével küszködvén, palotájában a legyek kiirtásával ölte idejét. 

Szomorú volt látni, a mint egyik szobából a másikba ment, 
arany szövetű sáljával a falon és bútorokon megült legyeket csap
kodva : Az emberek mély bánattal, szomorúsággal tértek ki előle. 

Apaffy az őt, támogatott oszlopot kidőlni érezte s fejét még 
nagyobb bubánatnak adá, mi rendesen erősebb boritalban szokott, 
nyilatkozni. 

De bánat és bor neki is megártottak s midőn Bornemissza 
Anna, behunyta szemeit, az öreg fejedelem is felőrületbe esett s 
nejét nemsokára követte a sirba. . . . 

A sorskerék még egyet döezczent s Teleky, a hatalmas minisz-
•ter is kidőlt; elesett, eltapodtatott a zernyesti ütközetben! . . 

Sajnálom, hogy ezen szomorú dolgokat el kellé mondanom : 
de nem volt más ut tudatnom, miként lön árvává ifju Apaffy 
Mihály. 

Most más emberek léptek az ország és események színpadára. 
Bánffy György kormányzó lett; Bethlen Gergely országtábornoka, 
Bethlen Miklós kanczellár s igy tovább. Sok, igen sok ember kel
lett arra, hogy azt az egy helyet betöltse, mellyet Teleky halála 
üresen hagyott. 

Árva Apaffy Mihály még nem volt teljeskoru; névvel maga 
Leopold császár, s mint helyettesek, a buni Bethlenek lettek gyám
jaivá. 

Most tehát körülbelöl három párt képeződött. Egyik az or
szágé, melly Apaffyban leendő fejedelmet remélt; másik saját 
magáé, melly Apaffyt fejedelmül akarta, hogy hágcsóul szolgáljon 
saját magának, s a harmadik viszont saját magá-é, melly Apaffytól 
semmit és mindent másunnan várt. 

Az elsőnek fejéül Bethlen Miklós, a másodiknak Bethlen 
Gergely és Elek; a harmadikénak Bánffy György tartaték. 

* * 
Igy állottak a dolgok, midőn egy estvén Gergely és Elek urat 

a küküllöi kastély egyik ódon teremében együtt találjuk. 
A gyertya kanócza hosszura nyúlt már; a két öreg ur pipája 

kialudt s a ÍUsttengerben, mellyet kevéssel elébbb magok körül 
árasztottak, csak alig lehet gondolkodó arczaikat kivenni. 

— Erős láncz kell itt — mondja hosszasabb szünet után Elek 
ur, melly minket a felszínen megtartson. S erre legjobb volna, ha 
a herczeg Katát elvenné. 

Azt gondolod, hogy leányomat illyesmiért feláldozom? 
— mond tüzesen Gergely ur. 

— De hátha az nem lesz áldozat? . . Én még a mult évi haj-
tóvadászaton észrevettem, hogy a herczeg leányodra szemet vetett. 

— De a leány ? 
— No azt bátyám jobban tudhatja. . . . 

— Mi a herczegnek gyámjai vagyunk. Mit mondana a világ? 
Azt mondanák, a két gyermeket összekerítettük. 

Elek ur elgondolkozott; mély csend állt be. 
— Erre ís van mód! — szól végre Elek ur, s várta,hogy Ger

gely ur kérdést tegyen ; de az makacsul megmaradt hallgatásánál; 
azért a szót újra ö vette fel. 

— Fiatal embereknél illyes dologban, minden lépés fordítva 
üt ki. Ajánlat idegenkedést, tilalom közeledést szül. Meg kell til
tani a leánynak, hogy közeledni engedje az ifjút magához; Apaffy-
nak pedig egyenesen megmondjuk, hogy roszaljuk, ha a leánynyal 
szóba ereszkedik. Ekkor bármi legyen az eredmény, minket sem a 
világ, sem a gyermekek, sem lelkiismeretünk vád alá nem helyez
het. Megtettük, mit teheténk, a többiről mossuk kezeinket. 

— De Katát Bánffy György kéri. 
— Mondja bátyám, hogy a kisebbiket nem adhatja a nagyob

bik előtt. Bánffynak mindegy, akármellyik. 
Nem hiszem. Az asszonyok mondják, hogy Kata iránt szen

vedélyes szerelemmel nyilatkozott. Magának nőmnek tett erről 
vallomást. 

— De mikor Apaffy meg Katát szereti és Kata pedig öt. Ezt 
én bátyámnak mint bizonyost mondhatom. 

E szavakat Elek ur sokkal több hévvel monda, mintsem kü
lönben bátyjával beszélni szokott; bár az időkülönbség bátya és 
öccs között alig volt 5 — 6 év. De igy voltak ez időben még a test
vérek növelve. 

Azért, a mondott szavaknak Gergely ur is több értelmet tulaj
donított, mint a mennyi ki volt mondva. 

Gergely ur lecsapta fontnyi tajtékpipáját s ingerülten kérdé: 
— lígyan honnan tudnád ezt olly bizonyosan? 
— Honnan, bátyám? — kérdi Elek felkelve és az ablakhoz 

' lépve, mellynek szárnyait, hirtelen föltárta. Nézzen csak bátyám 
le ide a kertbe. 

A küküllöi négyszegű várkastély alatt máig is százados gyer
tyán- és szilfák rengetek koronáikat. 

Most, elöntve fölülről a teli hold ezüst sugaraitól, alant mys-
ticus homályu árnyat terjengettek azok, mellyből csak a jó rendben 
tartott sétaút porondja sárgállott k. 
^MW— Mit lát oda lenn bátyám? — kérdi Ek-k ur diadalmas 
arczczal. 

— Gondolom, az én két leányomat. Sétálnak szokásuk szerint. 
•— Bátyám csak a fehéret tudja megkülönböztetni. Én még 

egy harmadikat is látok, ki sötétebb öltözetben van, hogysem 
könnyen kivenni lehessen. Ez mint árnyék követi a más kettőt . . . 
Nézze, most épen a holdvilágra bukkant ki! 

— Igaz biz .a! — mond ingerülten Gergely ur — most már 
magam is jól kiveszem. S ki légyen e ficzkó? 

— Nem más, mint ifju Apaffy Mihály,ki nem sajnálja a fárad
ságot Almakerékröl egy-egy rövid órácskára átlovagolni. 

— Na hiszen mindjárt kifizetem én őket — mond Gergely ur, 
bársony csalmáját fejére téve s nehéz léptekkel sietve kifelé az ajtón. 

— Nem fog ártani! — mondja E lek ur s azzal m o s o l y o g v a 

az ablakhoz áll, hogy lássa a mi történni fog. 
Apaffy épen Kata kezét tartá s a tízszer ismételt búcsút újra 

kezdé: Klára pár lépésnyivel hátrább állt s egy ákácz leveleit 
tépdelé. A kis özecske, melly a vadászat óta már jó formán meg
nőtt, segített neki e költői foglalkozásban; bár,ugy hiszem, egészen 
más ozélból. 

Észre sem vették az öreg urat, ki most szokott harsány han
gon reájok kiáltott. 

— Hát az úrfi mit keres itt éjszakának idején? 
A leányok megriadtak. Kata kirántá kezét az Apatfy-éból, ki 

jazt épen nem vala hajlandó elbocsátani. Klánt alig tudá megállani, 
hogy el ne fusson; még a kis őz is tova riadt-, csak Apaffy Mihály 
állott rendületlenül. 

— Nincs még éjszaka, kedves bátyám uram, esakestve 
— S mióta van szokásban, hogy valamelly háznál ne ;i gazdá

hoz köszönjenek be először. 
— Mióta a gazdák gyertya gyujtáskor szoktak léfekürml. 
— Hm. Nagyon ért az úrfi a felelethez. Miért nincs hát sze

rencsém nappal? 
— Eljövök én nappal is. Nim.-s okom, a miért idejöttömet szé-

gyeljem. De a mezei munka, a gazdaság most másként nem engedi. 
— Na én meg azt mondom, hogyha másként nem ertgedí. 



A l t e n b u r g i n é p v i s e l e t N é m e t o r s z á g o n 

igy ne engedje, mert az éjjeli vendégekre semmi szükségünk. . . . 
A kisasszonyok pedig menjenek fel: majd beszélek én a fejükkel. . 

Klára és Kata fbisompolyogtak. 
— Hallja az úrfi! — mond Gergely ur, mert már teljesen 

fölháborodott — az én leányom nem játékszer. Ha játszani akar, 
más helytt kereskedjék. Nappal, ha hozzám jö, szerencsémnek tar
tom, saját ügyében szives szolgálatára állok nagyságodnak, de le
ányommal csak előttem szabad és kell beszélni! 

— Én Katalinhoz nem könnyelmű
ségből , de igaz szerelemből járok. 

— Jár; tehát többször is volt? 
— Igen is voltam; de komoly szán

dékkal. 
— A komoly szándékot nem szakál-

talan fiataloknál keressük. Lesz később 
ideje, ha eszünk kissé jobban megérik. 
Addig ez a látogatás, azt mondom, kima
radjon. 

—• De kedves bátyám-uram. . . . 
— Semmi de . . . Isten tudja még, 

milly szerencse vár nagyságodra; az or
szág és nagyságod jövendőjét könnyel
műen nem kell elrontani. 

— De gyámatyámmal csak szabad 
beszélni? — mond Apaffy e vigasztaló 
eszmén való örömét alig titkolhatva. 

— Az más; szolgálatára állok nagy
ságodnak. Jó éjszakát! 

Ezzel az öreg ur fölment nagydulva-
fulva Elek úrhoz, hol a leányok lesütött 
fővel és félelemmel várták; Katalin szemeit is törlé már a pergő 
konyüktől. 

— Az efféle találkozásnak, leányok, azt mondom, vége sza
kadjon. . . Hányszor volt már itt Apaffy Mihály ? 

— Most harmadszor — vallja be remegő hangon a bátrabb 
Klára. 

— Rosz gyermekek! S ezt el kellett hallgatnotok. . . . 
— Anyánk tudta, megengedte, hogy ketten a kertbe leme

hessünk. 
— Okos asszony! — dörmögi Elek ur. 

— A rosz asszony — 
mondja magában Ger
gely ur. 

— Többet ez ne tör- . , A 

ténjék! Ha jő napköz
ben, jó; igent, nemet 
lehet hozzá szólni; de 
nagy szószaporitásba 
akkor se ereszkedjetek. 
Értettétek! . . . No ne 
sirj! — mond aztán Ka
talinhoz lépve, ki an
nál jobban sirt, mint 
gyermek, kinek mig fél, 
könyüi kimaradnak s 
mikor már sajnálni kez
dik, gyújt reá. 

— Én nem tudtam, 
hogy az nem illik — 
zokogja a kis leány. 

— Már hogy illenék? 
— mondja Gergely ur 
— este, atyja hire nél
kül fiatal emberrel be
szélni ! . . . No de már 
megtörtént. No itt a kezem, megengedek, — nem haragszom — 
mond engesztelődve. 

A leányok kezet csókoltak s Elek bácsinak is jó éjszakát kí
vánva, eltávoztak. 

— Igy la — mondja Elek ur — már ennek lesz hatása. . . . 
Micsoda hatása? — keidé Gergely ur csodálkozva. 
— Hát az, hogy amaz még többször jö Küküllőre; emennek 

pedig, ha csak hajlandósága volt is, most szerelemmé válik. 

A l t e n b u r g i p a r a s z t - h á z N é m e t o r s z á g o n . 

— Már hogy beszélhetsz effélét?! — mond boszankodva Ger
gely ur. 

— De hát nem bátyám maga beszélte, hogy Kata nénémmel 
épen igy volt; talán el sem vette volna, ha az öreg Toroczkay a 
leányához járást meg nem tiltja. 

— Az igaz. 
— No hát ezek sem jobbak a Deákné vásznánál... De miért is 

kényszergetni; már miért tenné őket bátyám csupa szemérmes po
litikából szerencsétlenné ? . . . . Szeretik 
egymást; s ha eddig nem szerették, sze
retni fogják ezután.Eddig, lehet, hetenkint 
egyszer jött el Apaffy; eljő most minden 
másodnap s a leány annál többet gondol 
reá, minél kevesebbet szabad beszélnie 
vele és róla. * * • 

Elek ur nagy lélekbúvár volt. Apaffy -
nak minden másodnap volt ettől kezdve 
valami teendője az öreg úrral; Katalin 
pedig csak olly formán volt a „nem" fe
lelettel, mint az egykori fiatal menyecske, 
kinek ura megtUtá, hogy a huszárhoz 
„igen" szót mondjon. 

— Nemharagszik,kedvesKatalinom? 
— Nem. 
— Sokat szenvedett miattam ugy-e ? 
— Nem. 
— Akarja-e, hogy végkép elmaradjak? 
— Nem. 
— Nem bánja-e, ha eljövök s elébb 

e kis kezet — elkérem? 
— Nem — volt erre is a szemérmes felelet. 
— Aztán nem hagyjuk el egymást soha, — ugy-e? 
— S végre erre is jutott egy sohajtásszerü nemecske. 

(To l rUl i l l Mrelktlik I 

Látogatás egy németországi parasztgazdánál. 
( K u l i i n y i Á g o s t o n , múzeumi igazgató 1357-ik évi utazási naplójából.) 

A már emiitett balkéz felőli épület többi alsó réazét nagy konyha teszi, 
hol négy külön tűzhely van, melly főzésre, kenyérsütésre, vajolvasztásra s 

egyéb munkákra használ
tatik, két nagy éléskamra, 
egy krumpli-és egy tejpin-
cze s hat lóra való istálló, 
mellyben jelenleg öt ló áll; 
két lószolga elég tiszta 
ágyával, egy nagy ébresz
tőórával (Weckuhr) ellát
va. A z első emeletre csinos 
falépcsők visznek, hol a 
festett hosszú folyosónál 
nyolez szobába s egy ki
sebb konyhába mehetni, 
hol gazdánk s nőtelen gyer
mekei laknak. A szobák 
csinosak, festettek, világo
sak, több családi, a refor-
matió idejébőli olajfest-
vénynyel ellátva, — az 
úgynevezett fogadó-terem
ben (Sálon) csinos állvá
nyokon porczellán-csészék, 
üvegeszközök állanak, — 
szép nagy tükör és egy 
csinos zongora, pamlag stb. 
teszik a többi bútorzatot. 
A mellette levő ebédlőben 
több üveggel és porczel-
lánnal megrakott kre

denc?.-, a közepén körtvefából, étasztal áll; — e termek gyakran, kivált far
sang idején, 80, sőt 100 személylyel is megtelnek, midőn t.|i. a háznál valami 
ünnepély, vagy rendkivüli mulatság tartatik, millyen a lakadalom, kereszte
lés, vagy temetés. Illyenkor az atyafiak és rokonok harmadizig meghivatnak. 
A ház padlása magtárul, s télen ruhaszáritásnl szolgál. 

Az ut hosszában emiitett második épület egész alsó részét egy bolto
zott nagy tehén-ól teszi, mellyben jelenleg 23 fejős-tehén, és 3 bika lánczokra 
kötve, vastagon ágyazott szalmán állott. Pallózata nagy négyszeg-kövekkel 
van kirakva, — az etetőváluk faragott kőből, egy szegletében, egy nagy sar-



kophaghoz hasonló, faragott kőből készült, láda 
áll, mellyben annak idejében vagdalt krumpli-, 
burgundi-, répa- és egyéb marha-eledel szóratik. 
A marha friziai és oldenburgi faj s ennek keve
réke, erős széles farú, tiszta, vakart, mint az angol 
paripa, folyvást istállón tartatik, kétszer hajtatván 
ki itatás alkalmával az ndvaron levő trágyaudvarra 
(Misthof), részint hogy friss levegőt szijon, magát 
kissé kijárja s a trágyát keményebbre tapossa; j ó 
és bő tartása mellett tejet sürüt és bőven ad. A tej 
egy része a városban adatik el, a sajt csupán a ház
tartásra készül, a tejfel pedig vajjá készíttetvén, 
nagyban adatik el. 

A z épület felső emeletén van összesen hat 
gazdasági és vendégszoba; a padlás magtárul hasz
náltatik. 

A harmadik épület alsó helyiségeiben van 
egy, fiatal marhának szolgáló ól, mellyben 12 da
rab különféle korú borjú és meddő marha áll, 
négy kamara, a marha téli tartására szükségelt 
burgonya, répa elhelyezésére. Ennek felső emele
tén 7 szoba van, melly részint a cselédek lakásául, 
részint az idegen és fogadott munkásoknak éjjeli 
hajlokul szolgál; — ezenkívül egy nagy sajttartó 
kamara. A padlás ismét kicsépelt gabonatartásra 
használtatik. E szerint összesen minden épületben 
21 szoba van. 

A z udvar hátulsó s illetőleg negyedik oldala 
egy hosszú pajtaépülettel van befoglalva, melly
ben különféle szalmás-élet tartatik, s az őszi- éa 
téli hónapokban kicsépeltetik; ennek egy végében 
vannak a kocsiszínek, gazdasági eszközök kamrája s a polyva- és szecskatar
tók. E g y mellék kis udvarban pedig 12 ólban 21 darab, j ó húsban levő fél-
manga fajú sertését tartja a gazda. 

A z udvar közepén, közel a marha-ólhoz van, a mintegy 1000 • rőf 

E r z s é b e t v á r o s i p l é b á n i a . — (Lásd a szöveget 
188. oldalon.) 

A z udvart környező épületeken kivül csinos 
virágos kert van, melly különféle szép nyári virá
gokkal diszlik, s össze van kötve a zöldségeskert
tel, mellynek tiszta utjai szép finom kavicscsal ki
hint vék, s j ó benyomást tesznek az idegenre. En
nek egy emeltebb sarkában egy tágas, papirtapé
tokkal kirakott csinos veranda áll, hol parasztunk 
a forró nyári napok estéjén családjával pihenni szo
kott. E kert szemlélésénél több nő ruhát teritgetett 
a gyepre, kik közt gazdánk 16 éves leánya ÍB mű
ködött, tökéletes parasztos öltözetben levén, a többi 
szolgalóktól meg nem lehetett különböztetni. A 
többi épületek körül egy nagy gyümölcsös-kert te
rül el, mellyben a különféle nemesebb fajú kortve-
és almaoltványok bő terméssel kínálkoznak. — 
Földje lóherével levén bevetve, a marhaetetésre 
használtatik. Ennek egy végében barna kőszén-
tartó és tűzi fa-kamara áll. A z ekék, melly ékkel 
dolgozik, Bzélea talpnak; láttam itt vetógépet, 
répa- és krumpli-, szecska vágókat és egyéb gaz
dasági eszközöket. 

Nevezetes, hogy parasztgazdánk, ki szép ol
vasottságú, nagy tapasztalásu, sokat utazott, mi
velt, rendes életű, vallásos férfiú, mint volt kama
rai követ kitűnő, nem tanult egyebütt, mint falusi 
iskolában. 

Lássuk azonban külgazdaságát * ) . Egész bir
toka, melly javitott három nyomásra (Dreifelder-
wirthschaft) van osztva, 82 altenburgi Acker, 
vagyis 205 porosz Morgen, ezt 1700 bécsi • ölé-

• vei számítva, tesz 116 magyar holdat és * / i a o a 

részt. Ebből 73 Acker mivelt szántóföld, a többi rét-, kert-, udvar-, tó-
és bokrokból áll. 

A szántóföld alrétege kövér agyag, a termő felréteg 10 — 12 hüvelyk 
mélységű. A rétek inkább nedvesek mint szárazak, s nagyrészök alagcsö-

mákony ( ó p i u m ) é lvezése Chinában. — (Lásd a szöveget 139. oldalon.) 

területű kikövezett és erős, 4 láb magas fallal körülépitett négyszegalaku 
trágyaudvar, mellybe a ló- és marhatrágyán felül az embertrágya, utcza, 
udvar, szobasepredék és egyéb szemét hányatik, s marhavizelettel gondosan 
öntöztetik. 

vezve (drainirt) van. A földnek kétharmad része kalászos veteményekkel 
volt bevetve, mellyek a mult 1856-ik évben következő termést adtak: A 

* ) Ezt nemrég hozzám irt levele nyomán közlöm. A. A. 



tisztabuza 15, a rozs 15, az árpa 18, a zab 10 magot. Egy harmada a fúldek-
nek az úgynevezett ugar, adott: 8 1 / , aker 176 szekér nyers veres lóherét és 
160 mázsa száraz lóherét; 4 aker adott 624 zsák krumplit a marha számára, 
l 1 / , aker adott 38 szekér czukorrépát, szekerét 32 mázsával számítván; l 3 / , 
aker adott 22 szekér káposztát 30 mázsával számítván, melly azonban elébb 
le volt levelezve; 5 aker, melly azonban akerenkint 2 % mázsa guano-trágyá-
val javíttatott, adott 46 ' / i scheőel ( = 1% osztrák mérő) repezét; 2 ' / 4 aker 
adott 10 szekér borsót, vagy is 8 magot; 2 aker adott 400 zsák emberi ele
delre szolgáló jobbféle krumplit. Szükség itt megjegyeznem, hogy ezen ugar-
füldbeni termés nagyobbrészt mind meg volt trágyázva, s ebbe vettetett 
az 1857-ki őszi gabona. Parasztgazdánk annyira vitte már a trágyaszapori-
tást, hogy egyharmada földének majd mind meg van trágyázva. 

Ezen egész gazdaság 8 cseléddel miveltetik, kik közöl 3 szolga, 
(Knecht, béres) 2 úgynevezett cséplő (Drescher) és 3 szolgáló. Ezenkívül 
fogadtatnak a szükséghez képest elegendő aratók, ültetők és kapálok, kik 4 
garas napibéren felül élelmet kapnak. — A cselédszemélyzet fizetése: az elsőé, 
kinek Schirrmeister neve van, 50 tallér, a többi udvarszolgáé 38-tól 32-ig. 
A z első szolgálóé 26 tallér, a többié 24-tŐl 22-ig. 

Parasztgazdánknak nején kivül 6 gyermeke van, kik, kivévén egy 12 
éves fiát, ki tudósnak készül és az Altenburgi gymnasiumba jár, mind pa
rasztoknak, illetőleg fűldtoivelőknek neveltetnek, s minden munkában segi-
tik. A cselédség velők eszik egy szobában, de külön asztalnál, csupán kivé
telesen, ha p. o . vendégek vannak a húznál, eszik a gazda családja külön. 

A cselédség élelme reggel munka előtt tejleves, reggelire 2 lat vaj és 
egy kis sajt, délben leves, zöldség tűstölt vagy friss hússal s egy tál főtt 
gyümölcs, estebédre ugyan az, ha t. i. hús van, illyen pedig 4 szer van egy 
héten. Kenyeret ehetnek, a mennyit akarnak. A többi napokon hús helyett 
tésztást kapnak. Sert és pálinkát, kivévén az ünnepélyeket, s aratás idejét, 
— nem kapnak; ekkor azonban minden nap hússal élnek. 

Minden déli és estebéd előtt és után hangos imádság tartatik. Házi
szükségre rendesen egy pár marha és 6 — 7 hizott sertés vágatik le. Minden 
ünnepeken bőven osztatik ki kalács a cselédek között. 

A gazda adója a mult évben tett: 117 tallér földadót, 128 tallér birtok
megváltási, és 54 tallér községi adót, mely utóbbiban a pap, templom, iskola, 
ntcsinálás, szegények tartása stb. foglaltatnak, összvesen 299 tallér. 

• * 
a 

Véget vetvén itt a derék és nevezetes parasztgazda, Heinke János is
mertetésének, hogy a kisSzász-Altenburgi herczegség parasztjait jobban kiis
merhessük, jónak tartottam még ezekről is némelyeket közölni: A szász- al
tenburgi herczegség egész területe 24 • mértföld s 140,000 lakost számlál; 
a földbirtokok, a városiakon kivül, kamarai és nemesi (Rittergüter), továbbá 
parasztbirtokok vagy is ollyanok, mellyek lovas-gazdák által miveltetnek 
(Anspanngüter), továbbá ollyanok, mellyek csupán tehenek által miveltet
nek (Handgüter) s kerti-birtokok, az az ollyanok, mellyek csak kevés föld
ből állanak, és kapával miveltetnek (Giirtner-Gutsbesitze). 

Nagyobb része a földbirtoknak paraszt kézben van, kik vend erede
tűek, régi nyelvüket a jól rendezett iskolák behozatala következtében írás
gyakorlat és jobb könyvek olvasása által lassan elhagyták, s nagyobb részt 
már tiszta német nyelven beszélnek. Szokásaikat azonban s ruházatjokat mai 
napig megtartották. Olly kis kalapot, mint a férfiak, s olly rövid és feszes 
szoknyákat, mint itt a nők viselnek, egész Némethonban nem látni. A nők 
mellükön valóságos pánczúlt viselnek, melly ugyan a szemérmetesség nagy 
tanúsága, de felette alkalmatlan. 

Nagy részt tehetősek és miveltek s a földbirtok náluk fel nem osztatik, 
hanem birtokuk együtt kezeltetik, s mivel fel vannak a nemesi tartozások 
alól mentve, 50, egész 100, söt több hold földet bírván, valóságos földes
urak. Re lévéu pedig itt a minoratus hozva, apja halála után a kisebbik, 
vagy legkisebbik fiu veszi át a gazdaságot, többi testvéreit csekély becsű mel
lett kielégítvén. 

Erkölcsiségüket igen jellemzi az, hogy gyermekeiket zsenge koruktól 
szorgalomra, rendre s pontosságra szoktatják. — Mind a két nembeli gyer
mekek már hatodik éves korukban falusi iskolákba küldetnek, hol a leányok 
13-ik, a fiuk pedig 1 -t-ik éves korukig tanításban részesülnek. Ezenfelül még 
számosoknak szüleik olvasásban, j o b b írásban, számvetésben, rajzban és zon
gorában magán órákat is adatnak, s a legújabb időkben nem ujság, hotry 
több parasztcsatád ös-szeállván, gyermekeiknek külön magántan itókát tarta
nak, kik vagy az iskolatanitói praeparandiából kerültek ki, vagy a theolo-
gia candidátusai, s mivel a tehetngb parasztok gyermekei is többnyire szinten 
parasztok lesznek, zsenge koruktól a tanulástól szabad idejükben a házi és 
mezei kisebb gazdasági munkákra szoktattatnak, illetőleg bcavattatnak. 

Nagy gond fordittatik a nagyobb ifjúságnál a vasárnapi tanulásra az 
egész kis herczegségben. 

A szülék és gyermekek közt rendesen nagy az egyetértés és igazi ke
resztyén szeretet. Szép jellemük az altenburgi parasztoknak az, hogy 
ignzságszeret "> fejedelmükhöz hálás kegyelettel viseltetnek, hazájukat pedig 
mindenekfölött szeretik, s ritkán történik, hogy valaki szülőföldét elhagyja. 
— A vallás náluk szent s a templom és iskola iránt ájtatos szenvedélylyel 
viseltetnek, s ezekért örömmel áldoznak. 

Az egyenesség, igazlelküség és vendégszeretet föerényükhöz tartozik. 
A bel éí külgazdaságban legnagyobb pontosság, szorgalom és tisztaság 
uralg. Alig hinné az idegen, hogy az a paraszt-suhancz, ki egy óraTal elébb 
szántott, vetett, s az a parasztleány, ki egy órával elébb moslékot, nyújtott 
a sertésnek vagy tehenet fejt, egy órával utána zongoráz vagy Schiller mun
kait olvassa. Nyilvános mulatságokon, táncz vagy mint maguk nevezik „pa 

rasztbál" alkalmával kellő rend tartatik, s a ritkaságokhoz tartozik a vesze
kedés, verekedés, vagy épen a részegség, s mind ezt nagyobb részt a jól ren
dezett falusi iskoláknak lehet köszönni. 

Bajos ugyan átalános ítéletet hozni egy egész rendről, annyit azonban 
meg kell itt említenem, hogy különben többen e mivelt néposztályból két 
gyengével birnak t. i. némi tehetősségi rátartással és kártyázási szenvedély
lyel, — egyébiránt biztos lehet itt az ember személye és vagyona minden 
kihágásoktól. 

A fölebb megnevezett Heinke János cosmai paraszton kivül, kivel 
levelezésben állok, van még, mint fólebb mondám, több mivelt paraszt is, 
kik közöl jónak tartottam még következőket megismertetni. 

Névszerint van Gardschützön egy másik Heinke nevü, szintén ( A n -
spansgutbesitzer) lovas-gazda, ki szintén falusi iskolákból került ki, s csupán 
a számvetésben és rajzban, mihez igen nagy hajlama volt, kapott magánórá
kat, miután édes atyja is nagy fejszámoló volt s ezen szenvedélyt benne még 
inkább ébresztette. 

Altenburg szomszéd városbeli tudós ismerősei a csillagászatra ösztö
nözvén, szenvedélyes csillagász és klimatológ lett. Szerzett kitünö frauen-
dorfi látcsövet, mozgékony állványnyal és magasabb órakörrel, a drezdai hiree 
Blocbmanntól. Nagy gyönyörűséget talál ennek használata mellett abban, 
hogy számolási szenvedélyét alkalmaztatja, igy például Jupiter és holdjai 
besötétedésénél óráit igazithatni. Midőn nejével Berlinben volt, megtekin
tette az ottlevő csillagdát is, hol (ialle által körülvezettetett, véletlenül meg-
pilantja Enckc csillagász neje az altenburgi parasztnőt, férjét reá figyelmez
teti, s igy ismerkedett meg a nagy csillagászszal. Erdekeltetvén Éneke a 
csillagászé paraszt iránt, Bertram főhadnagyot megbizta, hogy Heinke csil
lagászt eszközeit állítsa fel. Mi megtörténvén, vizsgálatait s számításait foly
vást nagy szenvedélylyel üzi. 

A Pleisse vizén, tulajdon rajza s terve szerint, közvetlen felügyelete 
alatt egy, két rőf széles, 36 röf tágulatú ív lánczhid készült, melly minden 
jégtorlásnnk ellenáll, s őt mint mechanikust is hírbe hozta. A z altenburgi 
gazdasági egylet egyik alapitója, társa az altenburgi mű és meaterségi társu
latnak, nagy vonzalommal és ismerettel bir a festészet iránt, s magának is 
csinos réznyomat gyűjteménye van. —Harmadik tudós parasztunk, kit itt fel
említeni illőnek tartottam, Kratsch János, Klein-Tauschwitzon, kivel levele
zésben állok. A helység-elöljárói és birói hivatalon felül több kitüntetésben 
részesül, tagja t. i. az oszterlandi természettudományi, az altenburgi pomo-
logiai, a grosa-sehőnaui Saxonia nevü természettudományi, és a pleisseni 
ornithologiai társulatoknak. 64 aker föld birtokosa levén, a gazdasága vite
létől felmaradt üres óráit természettudományi tárgyak gyűjtésére forditja, 
melly több száz, nagyobbrészt Önkezűleg kitömött madár, 3000 rovar és 
pillangó, 1000 tengeri éa 800 édesvizi puhanyból áll. Ezen köztiszteletben 
álló férfiú sem tanult máshol, mint falusi iskolában. 

Végre kit talán tudományosságánál fogva első helyen kellett volna 
említenem, Kresse Zacharias, dobraschützi paraszt tűnik ki. Ez nemcsak jeles 
mezeignzda és i ró , hanem nagy szónok éa erkölcsös férfiú, s alig hihető, 
hogy ezen ember sem tanult másutt, mint falusi iskolában. Mint kamarai 
követ s mint az 1343-ki Altenburgban tartatott német gazdák nagy gyüle
kezetének tényező tagja, mindenkor közelismeréssel szerepelt. Mint iró nagy 
tiazteletben áll nemcsak az altenburgi, de több német tartományi paraszt 
társai előtt is. Mint irodalmi és gyakorlati gazda pedig a német gazdászati 
irodalomban ismeretes. 

Nem rég 17 kinyomott alkalmi verseivel, mellyekben egyszerű ugyan, 
dc tÍ3Zta értelmes felfogás látható, s illy czimü nagyobb munkájával 
„Geschiehte der Landwirthschaft des altenburgischen Osterlandes" ajándé
kozott meg. 

Parasztunk 1840-ik évben a mezei gazdaságért minden áldozatra kész 
uralkodó herczeg által, tulajdon költségén más három tekintélyes választ
mányi taggtl együtt a würtembergi és badeni gazdasági viszonyok megte
kintésére küldetett ki. 

Hol illy parasztokat nevelnek a falusi iskolák, ott nyugott lehet min
den lakos. Az erkölcsiség és valódi vallásosság levén főjelleme az altenburgi 
parasztoknak, a legnagyobb ritkaságok közé tartozik ott a lopás, rablás és 
gyújtogatás. 

E r z s é b e t - v á r o s . 
(Erdélyben.) 

Erzsébet-város vagy Ebesfalva, egyike azon városainknak, mellyeket a 
velünk ssicben és vérben rokon örmények laknak — fekszik a régi Küküllő-
megyében, a Segesvár és Medgyes közti útvonal közepén, a Nagy-Küküllő 
j o b b partján; 2000 lakossal, kik örmények, oláhok, magyarok és szászok; 
vallásukra nézve örmény katholikusok (kik hitezikkeikben megegyeznek a 
római katholikusokknl, s a róm. kath. püspök megyéjébe is tartoznak, de a 
sz. misemondásban némelly kis szertartások különségén kivül, nevezetesen 
abban térnek el a római egyháztól, hogy istenitiszteletüket, a misét is bele
értve, anyanyelvükön mondják el, az egyházi beszédek azonban magyarul is 
tartatnak): azonkívül róm. katholikusok, egyesült és nem-egyesült dörögök, 
reformátusok, lutheránusok. E kis városnak nyolez temploma van,°melFyek 
elég szépek; különösen piaczi nagy temploma olly szép és nagyszerű épület, 
melly egész Erdélyben párját keresi; azonkívül még nevezetes az itt lévő 
„Mechitár szerzetbeliek" temploma, melly tisztán örmény és keleties szerzet 
levén, szertartásaiban meg inkább eltér a római egyhóztól. — Átalában tenv 
plomaik ékszerekben és ruhákban rendkívül gazdagok; az oltárképek közt 
két feltűnőt láttam; egyik sz. Annát mutatja férjével és leányával, a piaczi 



templomban,— a másik sz. Ilona képe a mechitároknál: valódi remekmüvek; 
szerzőik ismeretlenek. 

E kis város hajdan mind azon szabadalmakkal élt, mikkel régi fejedel
meink hü alattvalóikat elláthaták. — A z udvarias levéltárnok ur múltban 
gyökerező büszkeséggel mutogaté a város pompás okleveleit, mellyek jogaik
ról és szabadalmaikról szólanak. — A z első Apafi Mihály fejedelemtől van 
egy, melly 1696". febr. 7-ikén kelt a fogarasi várban, tiBzta magyar nyelven; 
kalligrafiaja kissé különös a jelenkor gyermeke előtt. E levélben elismertetik 
az örmény atyafiak testületisége és azon időbeli engedélyek és korlátozások 
adatnak unitokra. 

A második oklevél 1733. aug. 11-én kelt, s ebben Károly császár me
zővárossá (oppidum privilegiatum) teszi Ebesfalvát. — 1758. aug. 31. dona-
tiót kap a város jószágaira s ugyan ezen év nov. 8-án ujabb jogokat. — 1786. 
dec. 27-én József megerősíti Mária-Terézia adományait. 1837. aug. 15-én 
Ferdinánd király szabad királyi várossá emeli; 1843 gymnasium állítására 
ad engedélyt. 

Átalában a város múltjából látszik, hogy a derék ősök mindent megte-
vének arra, hogy városuk díszét és tekintélyét neveljék. Ott a gazdag ura
dalom, mit a fiscustól saját pénzükön vettek meg, itt a szép és diszes tem
plomok; j ó l ellátott papok és tanitók, — mind ezek arra mutatnak, hogy az 
elődök mind szellemi, mind anyagi tekintetben megtevék mind azt, a mit 
lehete; s midőn ezeket látjuk, önkint kérdezzük, hogy : Hát a jelenkor mit 
tesz? . . . . vájjon a jelen nemzedékről mit fognak mondani az utódok? 
mit felmutatni? . . . 

A várost, a közelebbi mult sokat rongálta, ugy hogy a derék polgárok 
közélete csaknem egészen kihalt; de reméljük, hogy azon polgárok, kiknek 
még az ország asztalánál is helyük volt, nem fognak megfeledkezni a jelen 
kor igényeiről. Most, midőn a civilisatio félreutasithatlan karja, a vasút 
majdnem kapunkig hozza a mivelt világot, most nem szabad tétlenségben 
maradni, hogy elmaradottságunk szánalmat ébreszszen, s járatlanságunk 
zsebét töltse az ügyesebb kalmárnak. 

Olly helyen, hol mint Erzsébetvároson is — dicséretére legyen mondva 
— nagy tiszteletben részesül a papság és tanitói kar, ennek fontos kötelee-
ségc, kezébe ragadni a haladás zászlóját. — Mindent eszközölhet a tisztelet
ben álló papság s ugy tudjuk, hogy jelenleg épen olly kezekben van e hata
lom, mellyek arra minden tekintetben méltók. 

A város éghajlata szelid, j ó bort és j ó búzát terem határa, gazdászattal 
azonban inkább csak oláh és ezász lakosai foglalkoznak; az örmények csak 
ujabb időben kezdenek hozzá; nekik főéletmódjuk a kereskedés. 

Nevezetes még a városban az, hogy itt áll a maga épségében az utolsó 
erdélyi fejedelemnek, Apafinak lakháza; nem mondhatni, kastélya, mert a 
lakházon kívüli részek elpusztultak vagy átalakultak; most a tanács éa máa 
hivatalok helye, szomorú tekintetű, kevés gondot fordítnak tisztán tartására; 
pedig e hely megérdemlené, hogy több kegyelettel legyenek iránta. — D. F. 

A mákony (ópium) élvezése Chinában. 
A mákonyt háromfélekép használják bóditólag részegítő szernek. Vagy 

szilárd állapotban, mint a labdacsot, lenyelik, vagy folyó állapotban, mint 
a mi gyógyszertárainkban is található, festenykép (tinctura) iszszák; avagy 
végre kis pipákban, körülbelől mint a dohányt, elszívják. 

Az első mód tulnyomólag a mahomed vallású népeknél divatozik, mint 
Törökországban, Perzsiában, a második mód a keresztények közt van szo
kásban ; a harmadik mód Chinában s a keletindiai szigeteken otthonos. 

A chinai az ópiumot a pipázásra előkészíti az által, hogy vízbe áztatja, 
kiveendő abból minden oldható részt, mi által az súlyának legalább is felét 
elveszti; ez oldatból a vizet a tűzön elpárologtatja s a hátramaradt száraz 
mákonyt apró labdacsokká görabölygeti. Egy szemet ebből aztán, kis érez, 
legtöbbnyire ezüst pipába tesz, meggyújtja, s abból néhány apró vagy egy 
hosszú szippantást tesz, s a füatöt aztán orrlyukain avagy fülein ereszti ki. 
Ezt annyiszor ismétli, mig nem látja, hogy már eleget vett magához. 

Singapore-ban csaknem egészen ugy élvezik a mákonyt, mint Chiná
ban, hol is a mákony-korcsmák méltók a megtekintésre. Ezekben csakúgy 
tolongnak a mákonyáruló asztalhoz. 

A mákonyt itt igen apró darabkákban árulják, s mintegy 1 0 ujkrnyi 
pénzért egy pipányit s hozzá mindjárt pipát, kis lámpát s alpárnát vagy 
gyékényt, pokróezot is adnak. A pipának, mint rajzunk is mutatja, sajátos 
alakja van. Nem a szár a pipába, hanem a pipa van a szárba dugva, annak 
vége felé; e kis érezpipa hasonlít egy kis tányérhoz s lyuka csak akkora, 
hogy egy borsó férhet bele. 

A vevők aztán a kapott gyékénynycl, vagy pokróczczal a helyiség 
belsejébe vonulnak, azt egy alacsony, széles fapadra leterítik, ketten ráfe-
küsznek, közükbe egy fatálra teszik a lámpát és hozzá fognak a mákony-
sziváshoz, mint ez rajzunkon látható. 

Borneo, Sumatra s Java szigeten, a mákony-oldatot nem pároltatják 
el szárazig, hanem mikor az még szörp (syrup) sűrűségű, vékonyra aprított 
dohány és betel közé keverik. Ebből borsónyi labdacsokat gömbölygetnek. 
Lakománál a gazda egy illy labdacsokkal rakott tányért hozat be, mellyen 
lámpa is van, és egy pipát; ebbe egy labdacsot tesz, meggyújtja, nagyot 
szippant s a füstöt orrán, szemén, fűién ereszti ki s a pipát odálib adja, 
melly aztán kézről kézre jár mindaddig, mig az egész társulat megrészegül. 

Mérsékelten élvezve, a mákony a kedélyt felvidítja, a gondolatnak 
gyors röptét kölcsönöz s az egész testet olly gyönyörérzetbe ringatja, mellyet 
lehetlen leírni. Nálunk a bornak van illyféle hatása; azért Chinában a má
konyt a bor helyett élvezik. Továbbá a mákony csodaerővel bir a testerő 
fóntartására B az embert a fáradalmas munka elviselésére képesebbé teszi; 
mig a szeszesital, ellenkezőleg, elgyengit. 

Keleten, Ázsiában, szóval a mákony-élvező népek, e szerből hihetetlen 
nagy mennyiséget fogyasztanak. Keletindiáról tudjuk, hogy a keletindiai 
társulat legalább hetedfél millió font mákonyt vett egy év alatt a termesz
tőktől s azonnal a kereskedésbe vette. E mennyiség termesztésérc legalább 
5 0 0 , 0 0 0 hold föld volt szükséges. Ebből a társaságnak legalább 4 0 millió 
pftnyi tiszta haszna volt. De ez csak a kivitel. Magában Indiában még több 
fogy el. Vannak itt néptörzsek, mellyeknél lakoma vagy gyülekezet alatt, 
ugy jár körül a mákonyszelencze, mint Európában sok helyütt a burnotsze-
lencze; néhol még a lovak is kapnak. A m á k o n y nyal Indiában a keletindiai 
társulat ollyféle egyedárusságot üz, mint Európában több országban a do
hánynyal. 

1837-ben Keletindiából Chinába 3 millió fontot, a keletindiai szigetekre 
pedig másfél millió fontot vittek be, B a bevitel azóta tetemesen növekedett. 
China jelenleg legalább is 4 — 5 millió fontot fogyaszt, mi szintén 4 — 5 millió 
sterling fontot (40—50 millió pftot) képvisel. 

T Á R H Á Z . 
K a k a s Márton a sziuház körül . 

X C V I . „Dráma-krizis." 
Ha már van börze-krizis, béke-krizis, gabona-krízis, opera-krízis, miért ne 

lehetne drámo-Artst* is ? Tudniillik, hogy a Teleki-jutalomra pályázó drámák 
épen most vannak abban a veszedelmes paroxismusban, a minek máskor az a 
szomorú vége szokott lenni, hogy egy meggyógyul és megél, a többi pedig 
meghal. Most azonban az a rendkívüli pathologiai tünemény fordul elő, hogy 
négy darab akar életben maradni, s egyiket sem tudják az orvosok a másik 
kedveért megölni. Ez az egészséges időjárás okozza azt. 

Tehát X . és Y . bírálók A . és B . drámákat tartják a többieknél jobbak
nak 8 egymással egyenlő jóknak; tökéletesen igy vélekednek Q.és Z . bírálók. 
C. és D . darabokra nézve, az ötödik b í rá lóW. pedig egyátalában nem akarja 
megvallani, hogy mit tud e kriminalis eset felől? 

Itt aztán drága a j ó tanács? 
Egyik műértő azt tanácsolja, hogy ha a futtató lovasok egyszerre értek 

mind a czélhoz, egyik sem előzte meg a másikat fél lófejjel sem, akkor — 
fussanak megint újra. 

Másik műértő tanácsa az, hogy az egyenlő szavazattal biró szerzők 
üssék el a tétösszeget, például „páros, vagy páratlan?-' (paar oder unpaar?) 
— »»fej-e vagy irás?" — „meine Tante, deine Tante," ezek mind igen alkal
mas eszközök a kérdés megfejtésére. — „Dupla, vagy semmi!" 

Harmadik műértő azt hiszi, hogy törvényesen lehetne kényszeríteni a 
bírálókat, hogy egy darabban egyezzenek meg. H o g y tJT. biráló nem akar 
vallani? Mire való a Kreuzverhör? 

Sokan azt hiszik, hogy a jutalmat meg kell osztani valamelly ik két da
rab között, mások megint az ellenkezőt, hogy épen nem kell azt kiadni 

Mi akármit egyebet hiszünk, csak ezt az utóbbit nem. 

Hogyan formulázná ezt az Akadémia? „Minthogy a bírálók a pályamü
vek felett meg nem egyezhettek, tehát — a jutalom nem adatik ki ."? — Igy 
nem j ó lesz. Vagy : „mivelhogy a bírálók szavazattöbbsége négy elfogadható 
dráma közöl kettőt egyformám kitűnőnek talált, — tehát — mind a nyolez 
ollyan rosz, hogy egy sem méltó a jutalomra?" — Igy még roszabb lesz. 

Hát akkor mi fogna például történni, ha egyszer két ollyan remekmű 
akadna össze, mint Bánkbán, hogy mind az öt biráló azt mondaná, hogy ezek 
egyenlőn jók. Az Akadémia elvetné mind a kettőt? Vagy más eset : ha, mint 
épen tavaly történt a vígjátékoknál, hogy az elsőnek itélt darabra nézve a 
második sokáig kétségessé tette a diadalt; és mind a kettőt egy szerző irta. 
Már most ha az elsőt és másodikat a birálók egyenlő értékűnek ítélik, az a 
jámbor drámaíró, ki két jó müvet adott be , ezért büntetésül elmozdittatik a 
jutalomtól. 

A z Akadémia által kitűzött jutalmat minden esetre ki kell adni : akár 
két felé, akár nyolez felé törve, de ki kell adni; mert a jutalom visszatartása 
ollyan bizalmatlanságot szülne, a mi egészen leverné a jövendő pályazatokra 
való kedvet. Annak a lehetőségét nem szabad kimondani, hogy a kitűzött 
jutalom még visszatartható is lesz. 

A visszatartás mellett azt hozzák fel, hogy az Akadémia hirdetményé
ben ott van a kötelező szó ..osztatlanul" tehát ezt meg kell tartani. A z Aka
démia azonban e pályázatoknál már kezdetben azt a szabadelvüséget 
tanúsította, hogy a betűk értelméhez nem kivánt ragaszkodni; ott levén 
alapszabályaiban, hogy a nyelvtani és belletriai munkákat érdeklő jutal
makat az illető nyelvtani osztály ítélje el, s drámabirálókat mégis három 
más szakosztály képviselői közöl nevezett ki, a mit különben igen helyesm 
tett. Ha tehát akkor j ó szántából nem találta kötelezőnek a betűk szoros 
értelmét, miért ragaszkodnék most ollyan erősen hozzá, midőn a szükség 
kényszeríti annak megtörésére? 



• 

A jutalom ki nem adását csak az motiválja, ha a pályamüvek mind 
olly roezak, hogy egy sem áll az irodalom szinvonalán. 

A bírálók által adott motívum pedig az, hogy több pályamű találtatott 
figyelemre méltónak. — Már most tessék ebből a két tételből egy mondatot 
csinálni. Kakát Márton. 

A z időjárás- és Időjós lótokról . 

A z oktalan állatok csak a jelenben, de az ember a múltban és jövőben 
is é l ; azért szeretné tudni,a mi Főleg a gazdát érdeklő, hogy micsoda idő lesz 
holnap éa holnapután? E kívánságból származnak átalában a jóslatok és jós
lók. — Látjuk, hogy a természetben minden változás bizonyos törvények ?ze-
rint megy véghez; tehát nem is kételkedhetünk, hogy az idő változásai is 
bizonyos törvények alá vannak vetve. De ámbátor a természet-bnvárok ezen 
törvényeket régóta kutatják, s a szelek irányát, eső mennyiségét stb. a leír 
szorgosban feljegyzik, még sem sikerült nekik, csak egy csepp harmatot is 
bizonynyal megjövendölhetni. 

S valóban, ha a javában ismeretlen, és számtalan tényezőket, mellyek 
az időjárásra befolyással vannak, szemügyre veszszük, p. o. ha látjuk, hogy 
a hold, azonkivül hogy a tengerdagályt és apályt okozza, a változásokban 
(lnnatio) az időjárást is vezényleni látszik,a mennyiben közönségesen tapasz
talt dolog, hogy bekövetkeztével azt jobbra, vagy balra forditja (a többi 
csillagoknak és tán üstökösöknek is befolyásuk lehetvén, kivált ha a földhöz 
közelebb juthatnának), senkisem lesz, a ki az időjárás törvényeinek megsza
bása körüli nehézségeket át nem látná. — A tapasztalás, mellyhez ragaszkod
nunk kell, itt kétséges ismereteket nyújt, ugy annyira, hogy a 40,000 év óta, 
(mióta t. i. a chinaiak tudóskodnak) nem sokat és semmi bizonyost sem ta
nultunk. A jóslók irányában tehát méltán lehetünk bizalmatlanok, főkép ha, 
mint legújabban Smith ur meglehetősen elbizakodva, a bekövetkezendő csu
dának napját is előremondani merészkednek. 

Azonban elismert dolog, hogy a szelek a legmérséknek és időváltozat
nak fő szülő okai. Ebből az következik, hogy a Bzél irányából s a szelek 
különböző tulajdonságai ismeretéből az időjárást előre meghatározni annál 
is inkább lehetséges, mert e tekintetben egy 60 évi tapasztalásból merített, 
de mindeddig sem a tudósok, sem a gazdák előtt nem eléggé méltánylott 
szabály létezik, mit egy a mult században Angolhonban élő józan gazdának 
köszönhetünk. E szabály a következő : 

„A szelek azon irányt, mellyet éjnap-egyenletkor, t. i. martint 17 — 25. 
ét teptember i7 — 25-e körül vesznek, átalánotan fél évig megtartják." 

A ki tehát éj napegyenletkor a szelek járására figyelni fog, az az ála-
lánot időjárást egy fél évre előre meg fogja határozhatni, annyira, hogy ha 
más háborgató körülmények nem jőnek közbe, legalább azt fogja hihetőleg 
megjósolhatni, hogy a következő fél év száraz, meleg, nedves, vagy hideg 
lesz-e? — a mint t. i. a szél a földsarkokhoz közeledik, vagy tőlÖk távozik; 
mert az északi sarktól hideg, a déli sarktól meleg szokott jőn i ; nyugatról 
eső, keletről szárazság. 

Mindezt csak átalánosan s bizonyos módosítások mellett kell érteni. Igy 
az K.. É R . , K. és D K . " ) szelek, mellyek a fentebbi szabály szerint fél évig 
fognák kitűnő befolyásukat az időjárásra gyakorolni, nyáron annál nagyobb 
szárazságot s meleget hoznának, minél gyakrabban a K. és kivált D K . szelek 
fújnának; télen pedig annál nagyobb száraz hideget, minél többször az É. és 
É K . szelek szorítnak háttérbe a többit. 

Ellenben a D . ,DN. . N. és ÉN.szelek mindig nedves, és annál hidegebb 
nyarat jövendölnek, minél közelebb esnek az északi sarkhoz; s annál lany
hább, sok havat ígérő telet, minélinkább a déli sark közeléből erednek. 

Hogy az É., ÉK. , K . és D K . szelek száraz, derűit időt hoznak, annak 
oka abban fekszik, mert száraz, azaz olly tartományokból jőnek, hol nem ter
helhetik vízgőzzel a levegőt; a D . , DN. , N. és ÉN. szelek ellenben azért hoz
nak esős időt, mert meleg tenger-vidékről jővén, vízgőzzel vannak terhelve, 
melly vízgőz aztán nálunk, mint a hidegebb égöv alatt, mindinkább felleggé 
tömül, s végre mint eső hull a földre. A D N . szél kivált az, melly az Atlanti 
nagy tengeren Európa és Északamerika közt uralkodik; innen van az is, hogy 
az odavaló utazás rendesen több ideig tart, mint vissza. Ha oda 40 nap uta
zunk, vissza csak 23 kell. 

Egyébiránt megtörténhetik, hogy midőn p . o. az É K . szélből derült 
időt, a DN- szélből pedig esőt jövendöltünk, akkor épen annak ellenkezője 
fog bekövetkezni. S illyen kor ismételve mondom, csak azt kell figyelembe 
venni, hogy a lég egyensnlyának feltételei nincsenek tökéletesen ismerve; 
azért ezen szabályok alóli kivételekről nem adhatunk biztosan számot. 

Ezen törvényeket háborgató eseményeket illetőleg a hires porosz ter
mészetbúvár, Humboldt Sándor, a többi közt az jegyzi meg, hogy gyakran 
meg szokott történni, hogy az északi sark körül Összefagyott roppant jég
hegyek leszakadnak, s szigetekkint a nagy tengerbe az egyenlítő felé úsznak, 
hol lassan felolvadván, a levegőt annyira meghütik, hogy a szél, mellynek 
az előadott szabályok szerint melegnek kellene lenni, dermedő csikorgással 
fújja a nótáját és jóslatunkat meghazudtolja. 

D e ezek csak kivételek; hiszem, hogy a gazdák javaslatomat figyelembe 
fogják venni, s utóbb meg is köszönni; mert hogy minő haszon háramlik a 
gazdára, ha csak félévre is meghatározhatja előre az időjárás átalános jelle
mét, — magától szembe ötlik. Raisz Károly. 

B j ^ a . *> Olvasd : Északi, Észak-keleti, Keleti, Délkeleti «H>. A ki még nem tudja, 
jegyeize meg magának, hogy rövidség okáért csupán a kezdőbetűkkel jegyeztetnek e 
szelek nevei. 

Iroda lom és művészet . 
O {Pályázat.) Deézs város községtanácsa a polgármester indítványára, 

fölsőbb jóváhagyás reményében, 200 ft. pályadijt tűzött ki a következő föl
adatra : „írassék le Deézs város története, mellyben a hadi eseményeken, 
politikai és vallási mozgalmakon kivül tekintet legyen helyhatósági életér" 
sajátszerű viszonyaira, a szellemi s anyagi haladás történetére, szóhagyom 
sok és írásbeli adatok nyomán." 

A (Pályázat.) Miksa bajor király, a drámai költészet emelésére akar
ván hatni, 200 darab arany jutalmat tűzött ki a legjobb szomorujátékra, 
vagy drámára, mellynek tárgya Bajorország vagy a Pfalz történetéből vá
lasztandó. 

4- (Uj irodalmi müvek.) „Papidolgozatok gyászesetekre." Halotti pré-
dikátiók, gyászbeszédek és imák egyházban, gyászudvaron és sirnál. 8-ik 
füzet. Terjedelme 216 lap. Ára 1 ft. 20 kr. pp. vagy 1 ft. 40 kr. uj pénzben. 

— „Ifjúsági Plutarch" Kiadja a pápai kath. gymnasium néhány tanára. 
I I . füzet. Tartalma: Nagy szent Gergely, Fábián Jánostól; Vitéz János, 
Pórtól; O'ConnelI Dániel, Laky D- tő l ; Bacon Roger, Kruesz Chrysostom-
tól; Szent László, Lászlóffy Hiteltől; Leonardo da Vinci, Petendi Gézától; 
Szent Erzsébet, László ft Kálmántól; Fehér György, Vaszary Kolostól; Bat-
thyáni Ignácz, Ompolyitól; Schmid Kristóf, Fuchs Tamástól, Fénélon F e 
rencz, Kurcz Antaltól. Kapható Pesten Ráth Mór könyvkereskedésében 88 uj, 
vagy is 50 pkrért. 

— „Családi olvasmányok" H l . füzete, mellynek tartalma: „ A z erény 
jutalma." Klar után németből Nagy Mártontól. 

— „Kerti gazdaság könyvtára.-' I I . kötet. „Gyümölcsfa-iskolák." L u -
cas Ede útmutatásai nyomán, hazai viszonyainkra átdolgozva, különösen a 
községi faiskolák vezérkönyveül. Kiadja a „Kerti gazdaság" szerkesztő
sége. Számos felvilágosító fametszettel. Ára 1 uj forint. A ki tiz példányt 
rendel meg, 8 ftért kapja. 

+ (Boross Mihály „Kegyeletek oltára") czimü munkájára Osterlamm 
Károly pesti könyvárus előfizetést nyit. A „Kegyele tek oltára" a szent és 
világtörténelem drágakő-darabjaiból van épitve, mint szerző mondja. A z 
egész munka négy füzetből, s minden fűzet hat nyomott ivből fog állni. 
Egyes füzet ára 20 ujkrajczár. Kiadó egyelőre csak a két első füzetre nyit 
előfizetést, mellyek közöl az első mártius, a második április végéig okvetlen 
elhagyja a sajtót. A z előfizetések mártius végéig Osterlamm Károly 
könyvárushoz bérmentve küldendők. Minden 5 előfizető után egy tisztelet
példány jár. 

— (Térét/ Pál uli-naplója.) Mult évben lapjaink is emiitették, hogy 
Térey Pál a, Magyar Gazdasági Egyesület ajánlólevele mellett külföldre uta
zott, leginkább az ottani gazdasági viszonyok tanulmányozása végett. Azóta 
több jeles czikkével találkoztunk jeles készültségű hazánkfiának a hazai 
lapokban, s most jelenthetjük, hogy kilencz havi távollét után e napokban 
ismét haza érkezett. Utja Németország, Francziaország, Belgium, Anglia és 
Skóthonra terjedett; különösen a gazdasági tekintetben példányképül szol
gálható két utóbbi ország gazdaságait a helyszínén félévig tanulmányozta. E 
részben bő alkalma volt a legközvetlenebb tapasztalásokat szereznie. Jelen
leg itthonn érdekes és tanulságos „Uti napló"-ja. kiadásán dolgozik, mellyet, 
mint halljuk, több mint száz aczéi- és fametszvény fog disziteni, mik mind 
Angliában készültek. E nagyobbszerü munkára előfizetések, vagy megren
delések most is elfogadtatnak május l - ig 5 njftjával, Pesten Ráth Mór 
könyvkereskedésében, vidéken a szétküldött megrendelési iveken. Bírjuk 
Térey ur igéretét, hogy tapasztalásainak szép tárházából egy-egy érdekes és 
közhasznú töredéket a Vasárnapi Újságban is fogunk közölhetni. Egyébiránt 
bizton hiszszük, hogy hazánk nagy és értelmes gazdakőzönsége e komoly 
czélu törekvéseket minélinkább gyámolítani és előmozdítani fogja. A munka 
június elejére készen lesz. 

4- (Rákosi Lászlótól) egy kötet népdal fog megjelenni. Előfizetési ára 
egy ujforint, melly Pestre, magyar utcza 7-szám alá küldendő. 

+ (Óváry Lipót „Emlény") czim alatt egy kötetben megjelenendő 
beszélygyüjteményére előfizetést nyit. E gyűjtemény 16, részben még eddig 
meg nem jelent beszélyt tartalmazand. Előfizetési ára 1 ujforint. A z előfize
tések april végéig Óváry Lipóthoz (Kozma Vazul nyomdai irodájába) kül
dendők. A ind május végén fog megjelenni. 

+ i Rózsa Sándor viselt dolgait) bizonyos Fekete Miklós „hiteles ada
tok nyomán" megírta, s Heekenast Gusztávnál f. hó utóján megjelenik. 
Annyi bizonyos, hogy lehet e tárgyról igen érdekes és tanulságos könyvet 
irni. A munka ára 80 kr., postán küldve 1 ft. ujpénzben. 

+ (Ij zenemüvek.) „Kiki r ik i !" népies csárdás, tulipiros jókedvében 
kikukorékolta Németh János. Ajánlva van Kakas Mártonnak. Ára 54 uj kr. 
— „Tücsök csárdás." Zongorára szerzé Konkoly Thege Miklós. Madarassy 
Erzsi kisasszonynak ajánlva. Ára 54 uj kr. — „Hattyú-hangok." Zongorára 
alkalmazta Petényi Otto. Kossuch Hermin és Etelka kisasszonyoknak van 
ajánlva. Ára 54 uj kr. — „Heiraths-Gedanken," polka-mazurka, Herz Vi l 
mostól. Eisenstiidter Josefina kisasszonynak ajánlva. Ára 36 uj kr. — Mind 
a négy zenemű kapható Treichlingernél. 

4- (A hangászegyleti zenede), mint halljuk, a szovalati tanBzék felállí
tására szükséges előintézkedéseket már megtette. A tanszék betöltése pályá
zat utján fog történni. 

+ (Ellinger Kolozsvárott) nagy tetszésben részesül. A „ M . F . " azon
ban kitűnő képességének elismerése mellett megrója azért, hogy a hatás ked
véért mindjárt az előadás kezdetén koczkára teszi hangerejét, s nem gazdál
kodik azzal kellőleg a végsiker biztosítására. E megjegyzést Ellinger énekére 
a pesti lapok is már többször tették, de eredmény nélkül. 



PESTI JÓZSEF-VÁSÁRRA. 

A kereskedés különféle neme közt a belkereskedés mindenütt nemcsak 
legkiterjedtebb, de legnagyobb fontosságú is. Ez által cseréltetnek ki a 
nyerstermékek más termékekkel, kézmüi és gyári czikkekkel, melly csere 
által ezek több vevőre, fogyasztóra találnak, amazok pedig e nélkül értéket 
nem nyerhetnének. A belkereskedés tehát saját nemzetvagyoni tőkénket 
nagyobbítja, azáltal, hogy termelésünket értékesiti, mig a külkereskedésnek 
nincs mindig ezen eredménye. — A külker étkedét, ha a behozatal sokszorta 
nagyobb a kivitelnél, a népet szegénységre juttatja; mert a behozott áruk 
többnyire teljesen fölemésztetnek, elfogynak, az azokért kivitt tőke pedig 
soha vissza nem kerülvén, ezáltal az ország lassankint ki lesz szivattyúzva 
és elerőtlenedve — kivált, ha a belkereskedés nem akkora, hogy termelése 
által a nemzetvagyonnak évenkint igy kifolyó részét ismét pótolhatná. 

A külkereskedésben legtöbbnyire csak a kezelő egyesek élvezik a nye
reséget, mig a belkereskedésnek haszna, jótékonysága, kiterjed m i n d e n k i r e : 
mert ebben kivétel nélkül minden ember részt vesz, vagy mint termelő és 
eladó, vagy mint fogyasztó és vevő. — Angolország kereskedésének évi for
galmát tiz évvel ezelőtt 4 , 2 4 2 , 2 5 0 , 0 0 0 ujftra számították; ebből 7 4 8 millió 
a belkereskedésre, 3 , 4 9 4 , 2 5 0 , 0 0 0 pedig a külkereskedésre esett. Tehát a k ü l -
kereskedéa ötödfélszerte nagyobb forgalommal birt, mint a belkereskedés. 
Francziaorsxágban ugyanez időben a kereskedés forgalmát 2 , 9 2 9 , 4 4 4 , 0 0 0 
ujforintnyi értékre tették, mellyből 3 3 9 milliónyi a külkereskedésre és 
2 , 5 9 0 , 4 4 4 , 0 0 0 a belkereskedésre jutott. Tehát itt meg a belkereskedés több
ször, mint hétszerte haladta meg a külkereskedés forgalmát. 

Az ausztriai birodalom ipartermékeit 1 2 6 0 millió ujftra, az összes me
zőgazdasági és nyers termékeket p e d i g 3 1 5 0 m i l l i ó ujftra becsülik. Mindkettő 
együttvéve 4 4 1 0 milliót tesz ki. Ennek fele bizonyosan kereskedésbejut és 
igy Ausztria kereskedelmének összes forgalmát 2 2 0 5 milüó ujftra tehetni, 
mihez még hozzá kell adni a külföldről behozott czikkek értékét, melly szin
tén a belkereskedésnek tárgyává lett. Vegyük fel az 1 8 5 7 - k í évet; ebben a 
behozatal 2 9 6 , 0 2 9 , 5 6 8 ft. 1 0 kr. ujp. Ezt most a 2 2 0 5 millióhoz adva, kijön, 
hogy Ausztriának összes kereskedelmi forgalma 1 8 5 7 - b e n 2 , 5 0 1 , 0 2 9 , 5 6 8 ft. 
1 0 krra ujp. ment. Ebből a külkereskedés 5 3 8 , 5 9 6 , 5 8 2 ft. 5 5 krt tett; volt 
tehát a belforgalom 1 , 9 6 2 , 4 3 2 , 9 8 5 ft. 5 5 kr. ujp. A belkereskedés itt is közel 
négyszerte nagyobb forgalommal bir, mint a külkereskedés. 

Mennyi esik ebből Magyarországra? Erre nézve is tájékozhatjuk ma
gunkat. A z 1827-ki országgyűlés országos választmányt küldött ki, az or
szág kereskedési állapotának kinyomozására. Ennek nyomozása folytán a 
vámtáblázatokból kitűnt, hogy 1826-ban Magyarországnak az ausztriai tar
tományokkal] kereskedelmi forgalma 76 milliónál, a külföddeli forgalma 
pedig 15 millió pftnál többre ment. Ha ausztriai tartományokkali forgalom, 
Fényes szerint, 1847-ig 120 millió pftra növekedett, akkor ez arányban a 
külfölddeli forgalmunk 22 millió pftig emelkedhetett. És igy 1 8 4 7 - b e n Ma
gyarország kiviteli s behozatali kereskedése 1 4 2 millió pft., vagyis 1 4 9 millió 
ujft. Vegyük most, hogy mint Ausztriában, ugy Magyarországban is ötöd
félszerte nagyobb a belforgalom a külforgalomnál : akkor 1847-ben hazánk 
belforgalma mintegy 670 millió uj forintra ment. mihez ha a k ül forgalmat ie 
hozzáadjuk: ez évre összes kereskedelmi forgalmunk 819 millió ujftot mutat. 
Mindez Magyarországnak s akkori kapcsolt részeinek összes területére ér
tendő. E területen a kereskedelmi forgalom azóta mindenesetre növekedett: 
de e növekedés aranyát már nem tudjuk külön kijelelni, mivel e tartományok 
és a többi ausztriai tartományok közt vámvonal többé nem létezik. 

Csaplovdcs 1829-ben azt irta Magyarországról, hogy itt a kereskedés 
kifejtésének még csak második fokát érte el, a mellyen főtényezök a vásárok. 
Ezek száma igen nagy az országban, B közölök némellyik igen látogatott, 
népes. Pest vásárai a világkereskedésben is szerepet játszottak; mindegyik 
forgalma egyenkint átlag 6 millió pftnál többre rúgott. 

Magyarországban ma még több országosvásár és hetivásár van, mint 
azelőtt. Csak a naptárak szerint, a mostani Magyarországon 8 a Bánságban 
együttvéve 6 3 2 helyen 2 5 1 7 vásárt találhatni följegyezve, úgyhogy minden 
5 Q mfdre egy vásáros hely, s levonva a vasár- és ünnepnapokat, az esztendő 
minden napjára több mint 8 vásár esik. Ez már magában is sok, de még 
több fog lenni, ha meggondoljuk, hogy több vásár 2 — 3 , sőt több napig is 
eltart. É vásárok közöl legtöbb esik júniusban ( 2 9 2 ) , aztán rendre september 
( 2 8 8 ) , november ( 2 6 1 ) , augusztus (247) , april ( 2 3 5 ) , május ( 2 2 8 ) , október 
( 2 0 5 ) , július ( 2 0 1 ) , december ( 1 9 1 ) , mártius ( 1 6 0 ) és februárban ( 1 3 4 ) , leg
kevesebb pedig januárban ( 8 5 ) . — A hetivásárok a belkereskedésben még az 
országos vásároknál is nagyobb szerepet játszanak, a mezőgazdaságra nézve 
pedig kétségkívül fontosabbak, sőt áll ez iparra nézve is az, minthogy rende
sen az iparos helyeknek, vagy az iparos vidék központjául sxolgalő varosok
nak szokott legjobb piacza, legnépesebb hetivására lenni. A* országban 
300 -ná l több olly hely van, melly rendes és nagyobb hetivásárok"1 tart. 

V « l . l'J>. u ». 
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egyházi ünnepélyére díszkiadás ban megjelenendő „Szentek élete" czimü 
munka, kiadása volt. E munkát a jövő és következő években a tagok is kap
ják illetményül. Lechner József, pesti órás, a társulatnak egy diszes faliórát 
ajándékozott. A z andrásfalvi (Bukovinában) 150 magyar tanulógyermek, egy 
levélben a társulatnak köszönetet mond a számára küldött könyvekért; to
vábbá e tanulók 1 pftot küldtek be a társulathoz, a szerencsétlen chinai 
gyermekek megmentésére fon álló társulat számára. A társulati magyar lapo
kat illetőleg, a „Ref ig io" 786, a „Kath . Néplap" 1552 előfizetőt számláb 
Gr. Andrássy Manó a társulat alapitó tagjai közé lépett. A mult febr. hóban 
a társulat 1 alapitó és 316 rendes taggal gyarapodott. 

0 (Kertészeti társulat.) A kertészeti társulat f. hó 4-ki bizottmányi 
ülését már az újonnan berendezett kertészeti csarnokban tartotta. A tanács
kozást megnyitó elnök b. Prónay a csarnokot mc„nyitottnak nyilvánitá, 
óhajtását fejezvén ki, vajha mindazon tett és határzat, melly e szerény he
lyiségből kikerül, a közvélemény elismerésével és az utó világ áldásával ta
lálkoznék. Ez ülésben a bizottmányi tagok száma egészíttetek ki, e a szak
osztályok szerveztettek. A z immár létező 5 szakosztály következő : füvészeti, 
gyümölceészet és növényházkertészet, konyha- és iparnövények, diszkertészet 
és szakirodalmi. Miután alelnök b. Eötvös József ur a várossali tárgyalás 
eredményéről tett jelentést, a régi hidfőépületek bérszerződési átengedése 
iránt, a legközelebbi kiállítás került szőnyegre. És e czélra eleve máj. 6. 7. 
és 8-ik napjai s helyiségül a nemzeti muzeum csarnoka tüzetett ki. Végül a 
titkár ur több itteni és idegen rokontársulatok üdvözlő iratait olvasta tol és 
bemutattattak azon hazafias ajándékok, miket három lelkes pártfogó a csar
nok kidiszitésére adományozott. (B. H . ) 

0 ( 4 pozsonyi természettudományi egyesület) elhatározta, hogy a gyü
mölcs-, szőlő- és kertmivelés előmozdítására egy osztályt fog megnyitni, 
melly e hó 15-én már megkezdte működését. 

A (Kath. legényegylet) van alakulóban Sopronban is. A z alapszabá
lyokat a fölsőbb hatóság már jóváhagyta s azok életbeléptetésére a jószán-
dék mindenütt nyilatkozik. 

© (Az Erdélyi Gazd. Egylet) márt. 12-én tartá szervező nagygyűlését. 
Egy titoknoki állomást szervezett 1000 ft. fizetéssel s erre Nagy János lön 
elválasztva. 

0 (A pozsonyi takarékpénztárral kapcsolatban levő zálogház) bevétele 
1858-ban 408,338 ft. 57 kr., kiadása 404,020 ft. 49 kr. Tehát a pénztári 
maradék 4318 ft. 8 krt tesz. Meglevő vagyon 277,571 ft. 18 kr., fűggőteher 
274,003 ft. 40 kr.; tehát üzletjö vedel műi 3567 ft. 38 kr. mutatkozik. 

A (Uj takarékpénztár.) Legközelebb Szolnokon takarékpénztár fölál
lítása lőn engedélyezve. 

Jótékonyságok . ^ m 

A (Sroroksáron) f. hó 7-én éjjel 1 és 2 óra közt tűz támadván, 414 ház 
esett a dühöngő szélvihar miatt csaknem olthatlanná vált lángok marta
lékává. Másnap Főherczeg Főkormányzó Ur Ö császári Fensége gróf Haller 
altábornagy ő exciája kíséretében a vész szinhelyén megjelent, s a legérzé
kenyebben sújtottakat személyesen vigasztalni s a legnagyobb inség enyhí
tésére 500 ftot rendelni méltóztatott 

0 (A tűz által károsult soroksáriak felsegélésére) Wabrosch József pesti 
kereskedő 20 ujftot adott. 

A (A pesti szatócs-egylet) a szűkölködő iparosok pénzalapjához 50 uj-
fttal járult. 

0 Gregusn Ágost, a „ P . N . " szerkesztőségének tagja, a nemzeti szinház 
nyugdíjintézetének alapját 5 arany adomány nyal gyára pitá. 

•4- (A bécsi Pázman-intézet növendékei) a „Tanodái lapok" szerkesztő
ségéhez 15 ft. 30 krt p. p. küldtek be, hogy ez összeg a bukovinai magyarok 
szellemi javára fordíttassák. 

— (Gyorok községében) az itteni kath. egyház számára, újból fölállí
tandó orgona javára, Markovich N . consiliarius ur köztiszteletben lévő neje 
által rendeztetett, gróf Nádasdy Leopold ur átengedett lakában egy táncz
vigalom; melly Arad, Paulis, Ménes, Kuvin, Kovasincz, Világos, Pankota s 
Radna mivelt osztályait magához vonzotta. — A vigalomban mintegy ötszáz 
egyén vett részt s reggeli 8 óráig senki sem hagyá el a helyszínét. Megemli-
tendők az aradi várból érkezett mintegy harmincz egyénre terjedő cs. k. ka
tonatisztek, kik a közvigalmat növelték s a főszerepet vitt nemzeti tánezun-
kat egész reggelig vígan lejtették. A jótékony czél eredménye 300 pft. tiszta 
haszon volt. 

— Nagybányáról, márt. 1-ről irják: H o g y mi sem alszunk ott, hol akar 
nemzetiség tekintetében, akár más jótékonysági tettekben ébren kell lenni, 
igazolja az is, hogy egy kisdedóvoda létrehozhatására febr. 20-án a helybeli 
lelkes és minden jóra s nemesre fogékony ifjúság által tánczvigalom rendez
tetvén, ennek tiszta jövedelme 700 pfton felül volt; — igy a helybeli ref. da
lárda-társulat által egy nemzeti iskola felépítésére ugyancsak febr. hó 26-án 
tánczvigalom rendeztetvén, ennek tiszta jövedelme 527 pft. és egy arany 
volt. Reményleni lehet, hogy a lelkes közönség ezen ügy gyarapodásától to
vábbra sem fogja a szükségeseket megtagadni. 

— {Hajdú-Doroghon) a r. kath. templom tornyába vásárlandó órára 
tartatott egy igen szép, s a doroghi közönség között, minden valláskülönb
ség nélkül, nagy részvétre talált tánczvigalom ; mellyből 300 ujft. került ki 
a nevezett czélra. Maga a vigalom igen látogatott volt s t. tudósítónk nem 
győzi eléggé dicsérni, s köszönetet szavaz különösen t. Farkas Gáborné a s 
szonyságnak, ki a jeles szándék iránti tekintetből szives volt, terjedelmes la
kát a nevezett czélra átengedni. 

Ha iparunk, kereskedésünk annyira fejlik már, hogy minden mezőváros, 
sőt falu is, el lesz eléggé látva j ó iparosokkal s kereskedőkkel; továbbá, ha 
közlekedési eszközeink annyira 'tökélyesülnek, hogy az árut akármikor, akár 
milly messziről az ország legtávolabb helyére is rövid időn és könnyen 
elszállíthatni : akkor meg fog szűnni az országos vásárok fontossága, a mint 
már is látjuk azokat hanyatlani olly helyeken, mellyek j ó közlekedési eszkö
zökkel, például vasúttal, birnak. Minél nagyobb kiterjedést nyernek vaa-
ntaink, a kereskedő az áruczikket annál könnyebben helyébe viszi a fogyasz
tónak, ki aztán szükséglete beszerzése végett nem kénytelen többé vásározni, 
mi nemcsak költséges, de annyiból sem gazdaságos, hogy sokszor két, három 
napot is igénybe vesz. Hasonlag az üzérek is könnyebben fölkereshetik és 
kezdik is már fölkeresni a földmivelőt saját házában, ki aztán szintén rit
kábban megy vásárra, hol áruja tuladásával olly sok időt szokott elvesz 
tegetni. 

Igy az országos vásárok már is sok helyen hanyatlásnak indultak. E 
miatt azonban nincs okunk olly igen szomorkodni, mert ez csak arra mutat, 
hogy kereskedésünk eddigi rendszere, közlekedési eszközeink tökélyesbü 
lésével átalakulásnak indult, és közéig a kifejlés azon foka felé, mellyen az 
a miveltebb nemzeteknél áll. 

A jövőben tehát vásáraink még nagyobb hanyatlását várhatjuk, telje
sen azonban tán sohasem fognak megszűnni, mivel a kereskedésben 
legelőrehaladtabb nemzeteknél is akadunk nyomukra; sőt hetivásárok, mely-
lyek a helyi fogyasztáson épülnek, e fogyasztás növekedtével szaporodni és 
mindennaposokká fognak lenni. Kivált nagy varasban a közönség érdeke s 
kényelme fogja ezt kívánni, mellyet az időhöz szabott korlát az adásvevésben 
még igen hátráltat. 

Ipnr . g a z d a s á g , kereskedés . 

0 (Partszabályozás.) A vizlecsapolási munkák a Csallóközben gyorsan 
haladtak előre, miután Császár Ö Felsége évenkint 100,000 ftnyi kincstári 
előleget engedvényezett e czélra. Ezen előleg visszatérítése, melly a vizi 
építmények által emelt földiparból könnyű lehetséget nyer, csak a tervezett 
javítások befejezte után veendi kezdetét, és ugyanannyi évi részletben lesz 
visszafizetendő, mint magának a munkának végrehajtása tartott. A vissza
fizetésre az érdeklettek mind kötelezve vannak, egy a politikai hatóság által 
kipuhatolandó aránykulcs szerint. Ezen partszabályozás, melly a töldiparnak 
a legtermékenyebb talajok egyikéből száz meg száz négyszegmérföldet nyit 
meg, méltán a birodalom legáldásosabb vállatai közé tartozik. (B. H . ) 

^ (A brassói keresk. kamra) legközelebbi ülésében ismét fölmerült 
azon régebi>en megpendített tárgy, hogy Brassó tétessék szabad kereskedő 
várossá, miilyen Trieszt, melly a külfölddel minden vámfizetés nélkül közle-
kedhetik. E kérdés igen fontos Erdélynek a Dunafejedelemségekkel folyta
tott tetemes kereskedésére nézve. 

0 i A gépkiállítás,) mellyet a Gazd. Egylet a jövő Medárdvásár alkal
mával fog rendezni, aligha leend a Köztelken, mivel ennek helyiségét szűk
nek vélik e czélra. Helyette a kiállítás helyéül a gépészeti szakosztály a 
nemzeti szinház mögött levő, régi füvészkertet hozta javaslatba. A kellő 
lépések megtételére Havas József és Egressy Sámuel urak lőnek megbízva. 
A kiállítás június 5-től 8-ig fog tartani; a kiállítandó tárgyakat május 24 — 
31-ik napjáig fogadják és veszik fel. 

0 (A cs. kir. kiváltsági levéltár Bécsben) a mult december hóra jegyzé
ket bocsátott ki, melly szerint e hóban ujon adatott 67, meghosszabbíttatott 
58, más tulajdonosra ruháztatott át 9 és érvénytelenné lett 94 kiváltság. 

^ (Borainkat), írja a ,,Borászati Lapok" , Konstantinápolyban mind
egyre szélesebb körben kezdik megismerni; mi okból legközelebb mustrabo
rokat kértek. — Sveiczba szintén a mult napokban ment egy szállítmány 
vörös bor, ámbár ott asztali fehér boraink is versenyeznek már a német 
borokkal. 

A (A lemba yi Gazd. Egyesület) a m a g y a r o m . Gazd. Egylet üdvös 
példája által vonzatva, Galliczia részére egy gazdasági bank fölállításáért 
folyamodik. Sok szerencsét k í v á n u n k szép törekvéséhez. . 

Kfts inté ietek. egyletek. 

0 (A magyar Akadémia) márt. 7-kén tartott törvénytud. szakosztály 
ülésében Erdy János, múzeumi őr, fölolvasást tartott a magyar aranyforint s 
egyéb pénz számítási módok viszontagságairól. Két uj szét is hozott fel; sze
rinte, pénzt verni annyit tesz, mint érmelni, dénár, pedig magyarul érmecs. 
— Pauler Tivadar ur élőszóval két óra hosszáig szónokolt a halálbüntetések 
körül tett törvényhozási mozgalmakról s irodalmi fejleményekről. 

0 (A magyar Akadémia) márt. 1 t - ki math. és természettud. osztály 
ülésében, több bel- és külföldi megválasztott tagnak levele került felolvasás 
alá, mellyben azok megválasztatásukért köszönetet mondanak és közremun-
kálásukat felajánlják. E levelek közt volt b . Sina Simoné és Humboldt Sán
doré is. Ez utolsó franczia nyelven volt irva, mellyre még visszatérünk. — 
Ezután dr. Entz Ferencz tartá székfoglaló beszédét, mellynek tárgya volt: „a 
bor zamatos alkatrészeinek képződése." — A titoknok Török József jegyzé
két olvasta fel a Kaba-debreczeni lebkőben, Wöhler göttingai tanár által fel
fedezett szerves anyagról. Ugyanis Wöhler a lebkőben szenet s még egy más 
kétségtelenül szerves eredetű anyagot talált, melly, ugy látszik, hasonlít 
némelly szerves eredetű, széneny- és kőnenyből álló ásványokhoz, millyenek 
a földi viasz fajai. 

A . (A Sz. István-Társulat) márt. 10-ki ülésének, főtárgya, az „egye
temes encyclopaedia," a hgprímás ő eminencziája aranymiséjének országos 



M l u j s á g ? 

A Főherczeg Főkormányzó ur s Hildegarde Főhercegasszony 5 es. Fen
ségeik, e hó 10-én délben a pesti műegylet állandó képtárlatát magas láto
gatásukkal megtisztelni méltóztattak. 

— (Katona József síremléke.) Kecskeméten a kaszinó-teremben márt. 
7-én álarczos tánczvigalom tartatott, mellynek tiszta jövedelme e város hal-
hatlan nevü fiának, a „Bankbán" szerzőjének síremlékére volt szánva. 
Katona József síremléke a vaspályái indóháznál lesz felállítva, s 1200 pftba 
kerül. 

-f- (Sutk Róza), a jeles képzettséggel biró fiatal gordonka-művésznő, 
hosszabb hallgatás után ismét föl fog lépni a nyilvánosság terére. Ma vasár
nap, márt. 20-án, d. u. fél 5 órakor, hangversenyt adand a muzeum-teremben. 
E hangverseny érdekességét illetőleg elég legyen annyit megemlítenünk, 
hogy benne közreműködnek Hollósy L.-né, Felekiné, Ellingerné asszonyok, 
Huber Ida k. a., Bignio ur a többen. 

4- (A zenede növendékeinek hangversenye) f. hó 13-án ment végbe a 
El oyd-terem ben. A közreműködők közt megemlitendők : Knapp Antónia 
k. a., LŐwy Rozália k. a., MutschenbacherV., Mihályik S. s mások. A hang
verseny, leszámítva azt, hogy kissé hosszura nyúlt, átalában kielégítette a 
közönséget, s a zenedei növendékek szép haladásáról tanúskodott. Különösen 
nagy tetszést arattak az utolsó magyar lantos, Tinódi nótái, mellyek máso
dikát közkívánatra a karnak ismételnie kellett. 

+ (Cselkó Irma), alt-énekesnő, jelenleg fővárosunkban rokonainál mu
latván, ez idejét arról használta fel, hogy f. hó 12-én a dalárda-termében 
hangversenyt adott, mellyben nemzeti színházunk több tagja is közreműkö
dött. A szép jövőjű fiatal énekesnőt egy tőrangu úrhölgy képezteté Bécsben 
az ismert Marchesinél. Színpadi pályáját hir szerint Bécsben fogja meg
kezdeni. 

+ ( 4 műegylet) april hóban 70 olaj fest vényt, s 150 különféle művet, 
u. m. aquarelleket, aczél- és rézmetszeteket s kőnyomatokat fog kisorsolni 
az egylet részvényesei közt. 

4- (Egy Velenczében levő magyar ezred hadapródjai) márt. elsején bált 
adtak, melly be minden ott lakó magyar ur és hölgy hivatalos volt. A magyar 
táneznak nagy keleté volt, s az idegenek igen szépnek találták. 

0 Xantus János, Amerikában tartózkodó hazánkfia) a nemzeti muzeum 
számára : Amerikában, de különösen Kaliforniában szedett igen becses fü-
vészgyüjteményt küldött. 

+ (Becses emlék.) Bernáld Dénesné gr. Lázár Eszter ő nsgának, egy 
becses pohár van birtokában, mellynek öblösebb része magyar delnőt képez 
ó-kori nemzeti öltözetben. Ezen tömör, aranynyal gazdagon zománezozott, vi
rág ábrákkal árasztott ezüst pohár % kupás. A delnő egy tengelyen forgó '^g-
dos pohárkát tart fején. Jelenlegi tulajdonosnője, mint a , ,K. K . " irja, ada
tokkal bir annak bebizonyítására, hogy e pohár a költő Zrínyi Miklós pohara. 
A lelkes honleány e szép emlékű ereklyét hir szerint az erdélyi orsz. múze
umnak szánta. 

A (A magyar nyelv Angliában.) A z angolok nyelvünket már nemcsak 
tanulni, de tudományos vizsgálatok tárgyává tenni kezdik. Január 27-én 
Londonban Goldstück tanár a magyar igeragokról, február folytán pedig a 
magyar főnévragokról tartott előadást. 

+ (4a orvosok száma fővárosunkban I8i-re megy.) E szerint körül
belül minden 576 emberre esik egy orvos. 

+ (Obrenovies Mitos) szerb fejedelem súlyosan beteg. Kívánatára 
Balassa János kitűnő orvosunk már leutazott hozzá Belgrádba. 

© (As izraelita uj imaház Pesten), melly a főváros egyik disze leend, 
gyorsan közéig befejeztetéséhez. A belső fölszerelés s a szertartásokhoz szük
séges eszközök gyorsitására, számos adakozás gyűl be. A kelme többnyire 
nehéz bársony, aranynyal gazdagon himezve. 

© (Az időjárás) nemcsak nálunk, de Francziaországban is meleg év 
derült, ugy hogy e hó 7-én a párisi nők már mind elővették a napernyőt, sok 
uracs nyári nadrágban lovagolt, s a fagylaltnak olly nagy keleté volt, mint 
júliusban szokott lenni. 

•+• (Földrengést) tapasztaltak f. évi január 21-én éjfélután 2 és 3 óra 
közt Nagy-Károlyban és több szatmármegyei községben. A rázkódás csak 
néhány másodperczig tartott, s legkisebb bajt sem okozott. 

4- (Kellemetlen fölfedezés.) A közelebbi napokban Bágyogon (Sopron-
megyében) történt szerencsétlen tűzvész alkalmával egy láda, megmentés 
végett a falun keresztül vezető országútra tétetvén ki, azt egy arra utazó 
idegen fuvaroB elidegenítési gonosz ezándékból kocsijára dobta, s a nagy 
zűrzavar közt észrevétlenül tovább hajtott. Azonban alig haladt félórányira, 
midőn a bezárt ládát feltöri, s benne pénz vagy holmi használható portéka 
helyett egy gyermeket talált, kit mint utóbb kisült, édesanyja azért dugott 
bele, hogy annál könnyebben megóvhassa minden eshető szerencsétlenségtől. 
Fogta tehát magát a roazlelkü fuvaros, a ládát terhével együtt ismét letette 
a szomszéd falu végén az országútra, s aztán gyorsan tovább hajtott. A 
gyermek baj nélkül került vissza édes anyjához, A gaz tettes még nem ke
rült kézre. 

— (Vakmerő rablás.) Mária-Radnán (Arad) márt. 2-án éjjeli 11 óra 
tájban az Aradról Szebenbe menő, pénzt s személyt szállító postakocsi a 
radnai postahivataltól mintegy 1 5 öl távolságra megállván, hogy a kocsi
gazda (conducteur) átvegye a tovább szállitandókat; a mint ezekkel kilép az 
utcza ajtaján, egy fekete ruhába öltözködött egyén főbe vágja s azzal kira
gadja hóna alul a levéltáskát mintegy 6 0 0 0 néhány száz pengő forinttal. A 
tettesnek eddig nyomára nem jöttek. 

A (Xnyy égiháború) kerekedett e hó 6-án Brassóban, miközben erősen 
villámlott és mennydörgött. 

— (Kisfaludy Sándor) halhatatlan költőnk egykori kedvencz hegedűje, 
mint egy vidéki levélből értesülünk, jelenleg Matícovich Zsigmond urnák, % 
hali puszta birtokosának (Győrmegyében), tulajdona, ki e szép ereklyét na
gyon megbecsüli. 

(A bécsi ágostai és helvét hitvallása község) saját iakolaházat szán
dékozik építeni. Gyámolitásra fölszólitá a községtanácsot is, melly e czél 
előmozdítására 50,000 ujftot ajánlt meg. 

© (A dézsi vargák) e hó 3-án a casinó teremében csinos tánczvigalmat 
rendeztek, a tervben levő reáliskola javára. 

\ i lliirrath-Hiirtln ). lendítő, hajtósulyos erőn alapuló kocsijával, melly
nek képét és leírását mi is közöltük, a napokban sikerült kísérletet tett a 
városligetben. A kocsi 6 — 8 egyént befogadott, s a kólya (comfortable) se
bességével haladt előre minden akadályon át, mi közben a legnagyobb köny-
nyüséggel volt kormányozható. A feltalálót találmányának nagyban kivite
lére gr. Szécsen Adol f segítette. A kocsi Pesten készült s Horthi ur most 
avval több nagyvárosba próbautazást fog tenni. 

© (Parisban létezik vagy legalább létezett egy állat-honositó egylet), 
mellynek működéséről már régtől nem hallottunk semmit. Óhajtandó volna, 
hogy gazdasági lapjaink, e társulat működését kellő figyelemmel kisérnék, s 
tudósitnák koronkint arról a magyar közönséget. * ) 

— Léváról (Bars) irják mártius 12-ről : Mi bevett ősi szokás szerint 
néhány tisztes vendégszerető polgár szomszéd társaságában, vígan töltöttük 
a vígságra rendelt napokat, s most, miután a komolyabb böjti napok bekö
szöntöttek, ezekhez alkalmazzuk életünk árboezfájának vitorláit! — Valami 
szomorú az a böjt! — kivált ha arra kárhoztatja saját bűnén kivül a jámbort, 
egy előre nem látott veszélynek romboló hatalma, például a tűz, melly mult 
napokban Kovácsi, Uj-Bars, Marosfalva, Kis-KoBzmály községeket felper
zselé I . . . A mi vidékünkön e Bzomoritó eseményeknél feltűnő, az : hogy 
mind Uj-Barson, mind Kis-Koszmályon, a tűz a birói laknál ütött ki! — ha 
netalán fölzudult egyéni boszu egy helyett százakat juttatott koldusbotra; 
ám ítélje meg a világ, milly büntetést kellessék a pokol illy szülöttje fejére 
mérni? — Mi is két példányával szolgálunk a csudaszülötteknek a bárányok 
osztályából. Vagy két hete P. szomszéd helység mészárosának egyik juha 
három bárányt ellett, kettő él, a harmadik noha egészen kifejlett, de gyen
gébb testalkotásu, nem sokára elhullt; — valamivel előbb pedig az uraság 
Génye nevü pusztáján egy juh cauda-ikert ellett; a két test ivalakban egygyé 
nőtt előrésze, a három füllel ellátott rendes fej, a két hátulsó láb és fark egy
mással átellenben, és az előlábak is a nyakszirtben összeolvadva egymással 
átellenben csüngnek le. P—r. uradalmi írnok szívességéből a lévai algymna-
sium museumának jutott, mellyet csak nem rég G . J., cs. kir. tábornok, igen 
becses régi pénzgyüjteménynyel nagylelkűen megajándékozott, s melly 
egyes jótevők által mindinkább gazdagodik. — Időjárásunk majdnem tavaszi, 
fürge gazdáink itt-ott el is végezték már a szántást, vetést, a sármányok és 
pacsirták buzdító csevegései mellett, és ha néha-néha reánk nem fújnák csí
pős leheletüket a szomszéd hóval fedett hegyek, elbiznók magunkat, hogy 
amúgy véletlen májusba estünk. Adámfi. 

© (A debreczeni sz. Györgynapi vásár) megtartása a hivatalos lap hir
detései közt nemrég máj. 8-ra volt hirdetve; e változás nem fog létre jőni; 
hanem a nevezett vásár a szokott időben menend végbe. 

© (A gabona-árak.) A pesti piaezon a búzára nézve folyvást szilárd a 
hangulat; a zabot is kapva veszik 2 ft. 27 kron. E lendületet a kormány által 
eszközöltetett vásárlások idézték elő. A márt. 12-két megelőzött néhány nap 
alatt Magyarország közel egy millió gabonát adott el, a nélkül, hogy a mag
tárak ez ürítést megérezték volna. Egyik laptársunk, igen helyesen, erre azt 
jegyzi meg, hogy a hol a termelő erő illy tetemes termékbőséget képes elŐ-
állitni, ott nem bevándorlókra, hanem arra volna szükség, hogy e fölösleg
nek a külföldre minden áron ut nyittassék. Kassát és Nagyváradot kivéve, 
hazánk minden piaczán áremelkedés tapasztalható. A buza febr. 28-tól márt. 
5-ig N.-Szebenben 14, Mosonyban 15, Pécsett 27, Sopronban 29, Szabad
kán 32, Újvidéken 35, Nagy-Szombatban 49 krral emelkedett. A külföldi 
gabonapiaezok azonban csak néhol kezdenek élénkülni kissé. 

Irodalmi je lenté*. Hogy a „Testvérhaza történet kincsei" czimü vá l 

lalat om idáig be nem fejezhetem, egyedüli oka súlyos betegségem volt, mclly-
nélfogva a tisztelt olvasó-közönségnek címező türelmét alázatos bizalommal 
kikérem. De most már jobban lévén, egész bizonyossággal ígérhetem B érte
sítem nagyérdemű olvasó-közönségemet, hogy azt e folyó évben teljesen 
bevégzendem, 8 tisztelt előfizetőimnek kézhez szolgáltatandom. — Pest, 
mártiu- 16-án 1 8 5 9 . — Vereby Soma. 

E g y v e l e g . 

+ (Meddig élhet az ember tápszer nélkül?) Erre vonatkozólag Lewes, 
Goethe életirója, egyik munkájában egész sorát adja elé a legérdekesebb 
eseteknek, mellyeknek nagy része természetesen nincs olly pontossággal bebi
zonyítva, minőt a tudomány megkíván, egy része pedig határozottan a me
sék országába tartozik. — Egy fiatal leány, ki szegénységét szégyenlette 
bevallani, 78 napig tartotta fenn magát csupán czitromnedvvel. minden 
egyéb tápszer nélkül. Egy másik nő négy hónapon át, egy harmadik egy 
egész évig nem vett magához semminemű eleséget. Haller pedig olly esete-

*) Közelebb fekvő kérdez az volna, hogy hova lett azon ,,baroailrW«y««tí 
lat," meUyról két évvel exelött itt Pesten váltottunk olly sok izót? - Erre nézve kérnek 
tőlünk a vidékről gyakran felvilágosítást, mi pedig az illetőktől várjak sas. — ö z e r a . 



ket hoz fol, mellyek azt bizonyítják, hogy az ember 3—4 évig is képes kop
lalni. Mackentie egy olly leányt emlit, ki négy évig minden táplálék nélkül 
élt. Ugyonott nála olvassuk, hogy egy skótnő nyolez évig semmi egyebet 
nem vett magához, mint hébekorba egy kis vizet. Találunk hat söt tiz évi 
koplalás példáit is. De mindezen eseteket elhomályosítja az a nő, ki ötven 
éven át csupán a tej leszedett habjával élt. 

0 (Különös óra.) A szegényebb sorsú chinai, ha az időre nézve tájé
kozni akarja magát, a macska szemébe néz és megmondja, hány éra. A 
szem bogara (láta) a világosságban jobban összehúzódik, vagyis kicsinyebb, 

a sötétségben pedig kitágul. A macska szeménél ez igen észrevehető, mellyen 
a láta nagyságának alakulása a nap világosságának minden foka szerint más. 
— E B igy igaza van a chinai:iak, ha az idő meghatározása végett a macska 
szemébe néz, mellyben a láta nagyságából némi gyakorlás után megítélheti, 
hogy mint áll az idő, mert a nap fénye reggeltől délig fokozatosan erősbül, 
azután pedig estélig fokozatosan gyengül. 

© (Kitúrölhetlen tinta.) Klttzinsky tanár ur uj tinta vegyül éket talált 
föl, mellynek iratvonásait sem kivakarás, sem vegyi halványító és kitőrlű 
szerek által nem lehet többé eltüntetni. 

Szinházi napló . 
Péntek, márt. 11 . „Egy pohár viz." Vigjáték 5 felv. Irta Seribe, ford. 

Nagy Ignácz. Érdekes régi vigjáték. A szereplők j ó kedvvel játszottak benne, 
azért jó l is sikerült. 

Szombat, márt. 12. „Lear király.'1 Szomorújáték 5 felv. Irta Shakes
peare ford. Egressy Gábor és Vajda Péter. A tetszésnyilatkozat ezúttal 
Egressyt illette, kit kiléptekor igen soká tartó tapsviharral e koszomkkal 
fogadott a nagy számú közönség. Egressy kitűnő Lear király volt. 

Vasárnap, márt 13. „Két pisztoly." Eredeti népszínmű 3 szakaszban 
dalokkal és tánczczal, irta Szigligeti. 

Hétfő. márt. 14. „Nem tűröm a háznál." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta 
Lcndcay Márton. Felvonások közt Oxford Amália k. a. londoni zongoramű
vésznő pár versenymüvet adott elő zongorán, zenekar kíséretében. A közön
ség az előtte eddig ismeretlen művésznőt szívélyesen fogadta, B szabályos 
szép játéka iránt kellő méltánylást tanusitott. 

Kedd, márt. 15. „Róbert és Bertram." Ballet 3 felv. 
Szerda, márt. 16. Réthy Mihály javán. „Vén bakancsos és fia a huszár." 

Eredeti népszínmű 3 felv. Irta Szigeti. 
Csütörtök, márt. 17. Huber Ida k. a. és Reichel ur föllépteül : „Teli 

Vilmos." Opera 2 felv. Rossinitól. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 
4385. T e m e s v á r . A. P. A kérdésre csak minket illetőleg felelhetünk. Laptársaink 

anyagi állásáról hiányos tudomásunk van, ámbár Önnel együtt mi is hiszszük, hogy A lapok 
statistikája igen érdekes adatni szolgálhat a haza jelen mivelődési fejlettségéhez. E tárgy
ban csak az illető sajtóhatósag szolgálhatna legbiztosb adatokkal, mellynek a kiadók fél
évenkent beszokták jelenteni lapjaik példányainak számát. Mi csupán annyit tudathatunk 
önnel, bog}- az egy nyomdában és kiadónál megjelenő két külön vállalat : a Vasárnapi 
Ujság és Hírmondó jelenleg több mint 20,000 példányban küldetik szét, melly szám a két 
vállalat között csaknem egyenlően oszlik meg. Helyes-e ez arány? s átalában mi e tárgy
ban az örvendetes, s mellyek volnának még holmi jámbor óhajtások? — azt engedje ön 
máskorra s más térre halasztannnk. 

4386. Pes t . Egy előfizető. — Mi ia osztjuk ön csodálkozását s panaszait, hogy 
V ö r ö s m a r t y munkáinak kiadása teljesen elfogyván, azokra uj vállalkozó nem akad. De 
e müvek körüli tulajdonosi s kiadói jogokat közelebb kell még kiismernünk, mig a tárgy
hoz tüzetesen hozzászólhatnánk. Valóban botránkoztató gondolat, hogy könyvárusainknál 
hiában kereái a magyar ember Vörösmarty munkáit! 

4387. B. Újváros . — szk. Az a polemizálás nem vezet czélhoz — s a végtelenig 
lehet nyujt&ni, ha ki akarja. De még Körtárgyalásokban is határozott száma van a repli
káknak. Tényeket kérünk. On érdeme kétségtelen : ön megszólaltatta B. Újvárost s kive
zette az élet és irodalom gzinpadárft, a hol, reméljük, mindig nagyobb szerepekben fog föl 
léphetni. A közönség nem fog késni tapsaival. 

4388. II. B isz t ró . A mennyire hatáskörünk engedi, ctéljait örömest mozdítand-
juk elő. 

4389. E s z é k . Panasz, hogy a casinobálból kiszorították a „csárdást. 1 1 Van egy j ó 
nóta. mellynek minden versszaka igy végződik : „ H e j , huj, több is veszet Budánál!1' 
Vigasztalódjunk a jövő farsanggal. 

4390. Szentes . A. Elkésett farsangi tudósítás — benne semmi feltűnő, kbzléareméltő. 
semmi jótékony czél. 

4391. B . k ö z s é g . Ha valakit hivatalából kitesznek : okának kell lenni, de ezt nem 
hirlap utján kell megkérdezni vagy feszegetni. Más ut bizonyosan inkább vezetne czélhoz. 

4392. Sokoroalja. Üdvözöljük Kis- és Fclpécz két szomszéd helység elöljáróit, 
jegyzőjét és tanítóit, kik egy olvasókört alakítottak, mellynek czélja, az irodalomnak 
utal nyitni az alsóbb néposztályba. 

4393. Kndrod . N . K. A kérdezett ur lakása Földes (Észak-Bihar). Utolsó posta : 
Szoboszltf. 

4394. E g e r s z a l ó k . A közlött esemény bővebb indokolását szeretnők ismerni, s 
ajánljuk azt, az iUetó munka szerzőjével tudatni, ki bizonyosan igénybe veend minden 
orvoslatot illy eljárás ellen. 

4395. Endre szép levente . Eléggé nevezetes készítmény. Egy egész hossza bal
lada, mellyben nem kerül elö más magánhangzó, mint az e vagy é. Közölni nem közöljük, 
hanem curiosum gyanánt ide iktatjuk a kísérő levelet, melly szintén bir ama mekegő 
tulajdonsággal, s melly igen mulatságosan igy hangzik : 

„Szerkesztés érdemes Mestere! Verselés nem levén mesterségem, egész szemérem
mel lépek fel e-vel versben szerkesztett .,Endre azép Levente' 1 beszélyeminel; esmérvén 
Kegyed nemes érzését, reménylem : e csekélység megvetést nem nyerend; mert nem fel-
lengzés, tetszés, * egyébb mellékes érdek — de szent czél vezetett verselésre, mellyben 
csekély tehetségemhez képest emelem becsét s érdemét szeretett nemzetem termékeny 
nyelvének, melly e-vel egész elbeszélések — regék — mesék s legnevezetesebb események
nek versben, nem versben szerkesztésére elégséges, és nem mérkezhet e részben véle egy 
nemzetnek nyelve sem. Ezekhez képest szépen kérek gyenge versemnek egy kevés helyet 
nemzet-kcdvelte, jelesen szerkesztett — Levelében! — Kétszer egy. V n Fehér
megyében. 

4896. Z . . . falva. Z - i . Dr. Siklósy ur intézete Badán a városmajor-ntexa végén 
van. Átalában tudni kell, hogy a nevezetesebb fővárosi intézetek a firmákhoz bízvást lehet 
intézni leveleket, a nélkül, hogy a levélíró a lakást és házszámot is följegyezze. Majd el 
igazítják azt a levélhordók. Több ízben érintettük már e tárgyat — s önnek is kár volt 
másfél évig várakoznia, mig eziránt kérdést intézett. 

4397. O m p o l y i . Vettük a jeles czikket B mielébb közleni fogjak. 
4398. N. Vázsony. Ezennel kiigazitjuk levelezőnk tudósításának illető pontjait. A 

a. vázsonyi dalidóban a magyar táncz nem volt háttérbe szorítva, söt inkább. A zeae sem 

volt „olly túlzott rosz." Nem a hires „Csicseri, hanem az egyszerű ugyan, de rendesen 
iskolázott veszprémi tenetársaságnak 10 egyéne működött." — Hogy is lehetett a kettőt 
összetéveszteni? 

4399. S o r o k s á r . D. A. Több oldalról értesülünk,hogy a tűzvész után'am. biztosító 
társulat ügynökei jelentek meg legelsők a hely színén s elégítették ki leggyorsabban az il
letők igényeit, örvendünk, hogy ön is illyképen tudósít. 
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Holdnegyed : (!X Utolsó negyed 26-án 10 óra 43 perczkor délelőtt. 

T A R T A L O M . 
Medgyes Lajos (arczkép). — Nagyböjti prédikáczió. K ö d i L á z á r . — A z ország 

titka (folyt.) P. S z a t h m á r y Károly. — Látogatás egy németországi parasztgazdánál 
(vége, 2 képpel). K u b i n y i Á g o s t o n . — Erzsébetváros (képpel). D . F. — A mákony 
(opíum) élvezése Chinában (képpel). — Tárház : Kakas Márton a színház körül. — Az 
időjárás- és idójóslatokról. K a i s z K á r o l y . — Irodalom és művészet. — Vásáraink. — 
Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Jótékonyságok. Mi ujság? Egyveleg. 
Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

— A Pol i t ikai Újdonságok 11. számának főtartalma : Nem hittek a „Moniteur"-
nek. — Az ausztriai-olasz szerződések. — Heti krónika. Vidéki közlemények : Velencze, 
Szatmár, Debreczen stb Rendes rovatok. 

Előfizetési felhívás 

VASÁRNAPI UJSÁG 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 

j övő évnegyedi, azaz : április—júniusi, vagy három évnegyedi, azaz : 
áp r i l i s—december i folyamára. 

Van szerencsénk jelenteni, hogy a lapjaink iránt folyvást nyilatkozó élénk részvét 
által felhiva, a jövő aprilban kezdendő é v n e g y e d r e a há rom é v n e g y e d r e uj előfizetést 
nyitunk. El van ismerve, hogy testvérlapjaink a Vasárnapi l ' j sag éa Pol i t ikai Ujdon-
Aas;ok együttvéve,nemcsak legteljeaehb tükrét állitják elő a hazai mozgalmaknak, hanem az 
emberi ismeretek és tudnivalók minden ágából a legkűlönneműbb közleményeket nyújtják, 
a mellyeket minden mivelt magyar ember haszonnal éa érdekkel olvashat. Á szerkesztőség 
bebizonyult hazafiúi szelleme és ízlése kezeskedik, hogy a két testvérlap ezután ia az elis-
meréaael talált eddigi irányban fog haladni, a mi remélni engedi, hogy ez aránylag leg
bővebb tartalmú a legolcaóbb lap olvasói a beálló uj évnegyedben iámét jelentékeny 
számmal fognak szaporodni. 

A megrendeléseket korán kérjük megtele lni , h o g y a n y o m a t a n d ó p é l d á n y o k 
száma Iranl t á jékozhassak magánka t . — E l ső évnegyedi pé ldánya ink e l fogy tak . 

Előfizetési feltételek: 
(Vasárnapi Ujság a Politikai Újdonságokkal együtt) 

Április—júniusra 2 ft. 10 kr. — Április—decemberre 6 ft. 3 0 kr. ujp. 

Külön előfizetés a Politikai Újdonságokra: 
Évnegyedre (április—júniusra) t forint 10 krajctár ujpéni-

É a y ^ v ^ Minden tiz előfizetett példányra egy tisztelet-példány. — A pénzes-levelek 
ImV É O bérmentes küldése kéretik. 

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivata la . 
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.) 

Felelős szerkesztő : Pákh Albe r t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heekenast. egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten. 
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