
248 Vegyes közlemények 

tani : alázatosan kérem Felségedet, mint nékem nagy jó kegyelmes 
Uramat, méltóztassék — ha tovább nem is — avagy csak prae-
fatióját ezen munkácskának kegyeimessen megolvasni. Noha nem 
ilyen üszögében, hanem jól elkészülve, nyomtatásban kell vala 
ez munkácskát Felségednek bemutatnom, — melynek is eddig-
való ki jöv ételire nagylelkű emberek voltának ösztönim, — de a 
sok körülem lévő szükség, szegénység, és ennek kinyomattatására 
való tehetetlenség, a debreczeni typographiának is a németek 
miatt való elpraedáltatása (1750.) ebbéli szándékomban meggátolt. 

Volna ilyen szándékom Kegyelmes Uram, hogy Lőcsére 
avagy Bártfára felküldeném s kinyomatattatnám ; de sem fizeté
sem Ecclésiámban annyiravaló, kinek végbenvitelében magamat 
azzal segíthetném, nincs, sem másunnan a szűk időhöz képest 
nem szerezhetek, ha Felséged fejedelmi kegyelmessége hozzám 
nem járul. Ha Isten módot adna benne, Kegyelmes Uram, ma
gam felvinném Lőcsére avagy Bártfára a typographiában, és 
annakutána egész készűletivel — jó Istenem segítségéből — akar
nám Felségednek praesentálnom, mellyen teljes tehetségemmel 
igyekezem is. 

Felségednek nékem nagy jó Kegyellmes Uramnak 
együgyű, de igaz és hív szolgája 

Herczeg-Sző löst István m. k. 
most kemecsei lelki-tanító. 

K i v ű l : Az Felséges Fejedelem Felső-vadászi II. Rákóczi 
Ferencz, nékem nagy jó Kegyelmes Uram, kegyeimessen meg
olvasni méltóztassék. 

Közli : Thaly Kálmán. 

HIRLAP1RODALMI STATISTIKA. 

A földm. ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministeriumban, 
a hírlapok és folyóiratok statistikája az 1877. évre összeállíttat
ván, az eredmény következő : 

1. Az összesen megjelent 381 (315) ') hírlap és folyóirat 
közül volt : 

') A zárjelek közti számok az 1876. évi adatokat mutatják. 
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a) politikai tartalmú : 
magyar nyelven 96 (87) 
magyar-német nyelven 2 (1) 
horvát nyelven 4 (3) 
német nyelven 45 (33) 
tót nyelven 3 (4) 
szerb nyelven 2 (3) 
román nyelven 2 (4) 
olasz nyelven 1 (1) 
héber nyelven 1 (1) 

összesen 156 (137). 

b) szépirodalmi tartalmú: 
magyar nyelven 28 (20) 
horvát nyelven 3 (6) 
német nyelven 5 (5) 
tót nyelven 2 (0) 
szerb nyelven 1 (2) 
román nyelven 3 (3) 

összesen 42 (36). 
c) szaklap : 

magyar nyelven 106 (85) 
horvát nyelven 18 (7) 
német nyelven 5 (7) 
szerb nyelven 3 (2) 
orosz nyelven 1 (0) 
román nyelven 6 (5) 
olasz nyelven 2 (2) 
héber nyelven 1 (1) 

Összesen 168 (130). 
d) élczlap : 

magyar nyelven 5 (7) 
horvát nyelven 1 (0) 
német nyelven 4 (1) 
tót nyelven 3 (1) 
szerb nyelven 0 (1) 
román nyelven 2 (2) 

összesen 15 (12). 
2. Ezen hírlapokból és folyóiratokból postán szétküldetett 

összesen: 24.417,895 (19.556,774) példány és pedig: 21* 
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a) politikai : 
magyar nyelven 10.684,329 (7.804,447) 
magyar-német nyelven 78,250 (4800) 
horvát nyelven 729,358 (578,767) 
német nyelven 7.589,804 (6.296,046) 
tót nyelven 222,017 (216,625) 
szerb nyelven 360,700 (417,109) 
román nyelven 129,622 (91,808) 
olasz nyelven 24,864 (25,600) 
héber nyelven 20,800 (20,800) 

összesen 19.839,744 (15.456,002). 
b) szépirodalmi : 

magyar nyelven 1.815,827 (1.557,179) 
horvát nyelven 71,760 (132,380) 
német nyelven 20,596 (17,366) 
tót nyelven 9181 (0) 
szerb nyelven 20,000 (13,400) 
román nyelven 34,119 (94,072) 

összesen 1.971,483 (1.769,397). 
c) szaklap : 

magyar nyelven 1.789,533 (1.708,504) 
horvát nyelven 160,659 (42,708) 
német nyelven 296,636 (252,337) 
horvát-német nyelven 0 (5040) 
tót nyelven 51,238 (68,326) 
szerb nyelven 19,206 (14,179) 
orosz nyelven 23,400 (0) 
román nyelven 74,292 (42,964) 
olasz nyelven 1786 (755) 
héber nyelven 4678 (4960) 

összesen 2.421,42S (2.139,773). 
d) élczlap : 

magyar nyelven 137,574 (151,900) 
horvát nyelven löOO (0) 
német nyelven 17,210 (13,000) 
tót nyelven 8580 (8596) 
szerb nyelven 0 (1360) 
román nyelven 20,276 (16,746) 

összesen 185,240 (191,602). 




