
A „ V a s á r n a p i i í jsau" hetenként egyszer egy nagy negyedrétü íven jelenik meg. 
KIAIi/.etesj dij julius—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai uton a „Politikai újdonságokkal" együtt rsnpan rsak :t ft. pp. Az előfizetési 
dy • „Vasárnapi ujság" kiadó-hivatalához (egyetemuteza 4. sz.) bérmentve utasítandó 

Z á k á n y I s t v á n . 
Történeti kültöi beszély. 

T H A L I K Á L M Á N T Ó L . 

Bodra vize mentén, Szendrő város felett 
Láthatni egy kopár, magánálló hegyet; 
Itt ott egy omladék, egy kőhalom rajta — 
Nem döntötte még le az idők viharja. 

Pedig az enyészet falán folyvást romból, — 
Mig végre emlék se marad fönn a romból! 
Minden év leszakít belőle egy követ . . . 
Hiába, a fóldön mindent romlás követ! 

Hajdanta e helyen hirneves vár állott, 
S most csak e csonka fal, e kőhalom áll ott; 
Csonka fal . . . kőhalom . . . ismerjetek rája : 
íme romjaiban, hires Szendrő vára! ') 

Alkonyul, alkonyul, a nap is leszállott — 
A hegyek ormára piros felhők szállnak; 
Olly piros a lelhő, mint a lány orczája : 
Mikor szeretője csókot nyom reája . . . 

Visszapillant a nap méĝ  egyszer a földre, 
Egy-egy játszi sugár villan ki belőle, — 
S mint gondolat rászáll Szendőrő várára, 
Szendőrő várának félholdas kúpjára. 

Csöndes minden ottan, hadi lárma nincsen, — 
Egy-egy fogoly zördit néha a bilincsen; 
Majd egy turbános fő bukkan fól a várbul — 
S a sötétlő tájra hosszan mereng, bámul. 

Ollyan ez a vidék mintha meghalt volna, 
A pirosló égen mintha vére folyna . . . 
S hogy koporsójában édes legyen álma : 
Szemfödőt is borit az éjszaka rája. — 

. . . De mi fénylik az éj sötétlő ködébe'? 
A holdnak halványabb szokott lenni képe . . . 
Megfordult a világ, a nap kel föl újra — — 
Hogy a hús éjszakát bámulni tanulja ?! 

Nem, nem a nap kel föl, nem is a hold képe: 
Pusztít, dúl hazánkban kelet durva népe; 
Most is egy fölgyújtott falunak a lángja 
Világit rémesen a bús éjszakába. — 

Bajnok Zákány István hires magyar vitéz 
Ablaka előtt áll, és a tájra kinéz — 
Nézi a láng miként csapdos fól az égre, 
S egy pár könyü rezeg tüzes két szemébe'. 

' ) MogktHönbiiztHtondó a most Semendriának neve
zett Végszendró határszéli vártól. 

Lelke előtt rémes kisérteti képek 
Vonulnak keresztül — ollyan bús sötétek! 
Itt egy levágott fő . . . egy legyilkolt család . . . 
Ott egy kisded árva sirat édes anyát . . . 

Majd ugy tetszik mintha dúlt vidéket látna : 
Elpusztult városok, vérpatakok árja . . . 
Most egy sötét alak azt súgja fülébe: 
Jól megnézd óh magyar, mert ez — hazád képe! 

Föleszmél e szókra, föleszmél a bajnok. — 
Búsan megcsörgeti oldalán a kardot . . . 
Föllázad lelkének szendergő haragja •— 
S mint tomboló vihar, tör ki illy szavakba : 

,Meddig büntetsz még, óh meddig kegyetlen ég? 
Gyötrő szenvedésünk mikor lesz már elég? 
Meglakolt a magyar bűneiért régen : 
S számára mégsem kel a nap fól az égen ? ! 

Pusztítja hazánkat a kegyetlen ozmán — 
Félhold ragyog büszke várainknak ormán; 
Falvaink pusztulnak, népünket rablánczon 
Tengeti a török idegen országban. 

Szendőrő várának vérengző basája 
Falvakat, népeket pusztít, öl rakásra; 
Vámos, Lak, Irola, Tomor, Hódra, Selyeb *) 
Már mind elpusztultak, hamuvá lettének. 

S most Felső- Fadáss-nak füstje száll az égre . . . I 
Itt elhallgat ajkán panaszló beszéde. 
Majd nagy búsan fejét kebelére hajtja, 
Bánattól sötétül lelke, arczulatja. — — 

. . . Föltárul az ajtó, János gazda lép be — 
János gazda Zákány régi hű cselédje; 
Fél rőfös bajuszát megpödöri kétszer, 
S így kezdi beszédét egész tisztességgel: 

„Halljad vitéz uram! a szendröi basa 
Magyar vérrel kardján épen most ér haza; 
Nincs több kisérője, csupán egy apródja . . ." 
.Ertem édes szolgám — csak nyerget a lóra!' 

Halovány hold képe tündököl az égen, 
S visszaragyog árnya- a Hódra vizében; 
Alszik a természet — kedvére alhatik — 
Almát nem zavarja zaj, lárma h a j n a l i g ! 

Suttogó szellőknek sohajtási szállnak — 
Sohajtási talán a szerelmes lánynak? 
Alugyál kedvesem, álmodj szépet, . . . szépet . . 
Egy angyal őrizze minden szívverésed 1 

' ) Részint Borsml, cosziut Abtiuj megyei helységek. 

De halk! . ... nyugot felöl tompa moraj támad — 
Hallik csörtetése két bajnok lovának . . . 
Elől arab ménen Szendőrő basája, 
Hú apródja Omár jő nyomban utána 

Gyémántforgós turbán a basa fejébe' 
Aranycsipke s rojttal gazdag a mentéje; 
Damaski aczéla tündöklik oldalán — 
Drága piros-selyem teritő a lován. 

Szemközt is két vitéz, Zákány s János gazda 
Jőnek csatavágygyal szélvészként haladva; 
Arczukból látszik, hogy kivel szembeszálluak : 
Vőlegénye lesz az a véres halálnak! 

* * * 

Mint mikor két felhő villámmal keblében 
Egymáshoz ütközik a beborult égen — ' 
Haragos menykövet szerte szórva, hányva: 
Ugy rohant a török, s a magyar egymásra. 

Bajnok Zákány lova veri a port, horkol, 
Patakzik már vére a damaski kardtól; 
Alig bírja terhét, ugy reszket a lába — 
De hősünk kardja sem pihen ám hiába! 

Mintha szikla hullna a tarnak fejére, 
Ugy hull az reája . . . s egy csapással vége! 
Lefordul lováról, a vér elborítja : 
Igy jár ki a magyart bántja, háboritjall 

. . . János gazda szinte végzett a társával, 
S a holt basa fejét leBzelvén kardjával — 
Turbánostul együtt tarsolyába rakta — 
Csak ennyit mondván hogy : ej, az Isten adta! *) 

* * 

A viharos idők elmultak, letűntek . . . 
Nem pusztítja a harcz árva nemzetünket. 
Leomlott Szendőrő gőgös — büszke vára — 
-Enyészet tűzte tői zászlóját falára. 

Pedig hová ö lép, addig romból, romból: 
Mig végre emlék se marad fönn a romból! 
Minden év leszakít belőle egy követ . . . 
Hiába, a földön mindent romlás követi 

Hős Zákány pnrladoz sírjában régóta — 
De a nép e regét megőrizte róla; 
S a mezőt, hol a tart lesújtá hős kézi : 
Maiglan is Zákány-rétjének nevezi. — 

*) A szendröi basa pompás piros-setyem nyeregtaka
rója s turbánja — mellyen a vér most is sötétül — a szen
d rö i ref. eklésia birtokában vannak. T . K. 



é g i k é p 
V A S GEREBEN-től 

(FelfUtál.) 

e k. 

Mint főhadnagy egy lovardái mutatványon jelen lévén, bá 
multa a gyönyörű lovakat, s épen azért az igazgatóval meg is 
ösmerkeóett, ki hosszas beszélgetés után panaszolkodott, hogy leg
szebb és legügyesebb lova úgy megátalkodott, hogy egy emelvényre 
fölmenni a világért sem akar, hanem a helyett szüntelen hátra 
tekintget. 

,Azon könnyű segíteni!' mondja Simonyi. 
„Lehetetlen, uram, — felel az igazgató, — mert ha én nem 

birok azzal a lóval, nem bir azzal más, és szerencse, ha élve j ö n le 
a lóról ." 

,Megengedi az úr, hogy én rendbe szedjem azt a lovat ?' kérdi 
Simonyi a kétkedő igazgatót. 

„Ezer örömmel, csakhogy haszontalan lesz minden munka, azt 
előre tudom, — egyébiránt tessék kísérletet tenni." 

Simonyi más nap reggel elmegyen a lovardába, utána pedig 
egy nagy bajuszú huszár ballagott, s egy lepedőbe burkolt csorna-
flrr* • i • — ' • ' ! • _ 

A z igazgató készen várta,s midőn a lovat elővezették, a huszár 
átvette a kantárt, Simonyi pedig kérte az igazgatót, és becsületére 
fogadtatá, hogy sem maga, sem emberei nem fogják nézni, vagy 
kémlelni, mit fog ő a lóval csinálni. 

Ez is megíőn, s midőn távozának, Simonyi int a huszárnak, 
hogy kapjon á lóra, járjon vele körül, s midőn ö inteni fog, fordítsa 
a lovat az emelvény felé. 

Mig a huszár körüllovagolt, Simonyi kibontá a lepedőt, melly
ben e g y nagy fazék forró kása volt, benne egy nagy fakanál, mit 
Simonyi kézrefogott. 

Intett a huszárnak, fordítaná a lovat az emelvénynek, de a 
ló megállt és hátranézett. 

Simonyi egy kanálforró kását csapott az orra felé, s a ló esze 
veszetten vágtatott az emelvényre, s onnét le, mint a huszár vezeté 

Négyszer, ötször ismételni kellé c munkát, de azután a mint 
neki forditá a huszár a lovat az emelvénynek, eszeveszetten rúgta 
tott föl az emelvényre anélkül, hogy hátranézne, vagy a kását 
megvárta volna. 

Miután kipróbálta a lovat, a fazekat betakará,előhívta az igaz 
gatót , ki a csudát nem birta megfogni , annálinkább, minthogy a 
lovon a sarkantyúnak helye sehol sem látszék. 

Minden lovász végig próbálta a lovaglást, és a megzaklatott 
állat minden kötelődzés nélkül engedelmeskedett. 

Simonyi megelégedvén az eredménynyel távozni akart; de 
az igazgató mennyre földre kérte, hogy a titkot hadd tanul
hassa meg. 

,A világért sem r — felel Simonyi, legalább az ur a világot kö
rüljár tában mint tanú elbeszélheti; hogy a magyar ember is tud va
lamit ! 

Hogy Simonyi hányszor érdemiette meg a kitüntetést, mellyet 
kérésre olly ritkán adnak meg, kitetszik az alábbi körülményből. 

Az ásperui ütközet nagyon megpróbálta a katonai bátorságot, 
és Simonyinak elég alkalma nyílott a franczia lovassággal számta
lanszor találkozni, főleg oldalt, mi Simonyinak kitűnő szokása volt. 

Nevezetes rohama volt a franczia vasasokra, kik rut mészár
lást álltak ki, és nagy szégyennel húzódtak vissza, s Napóleon tür-
hetetlenségében követeié, hogy a győzelemhez szokott vasasok más
nap hozzák helyre a csorbát 

Hasztalan, a másik nap még nagyobb kudarezot hozott rájuk, 
mert Simonyi addig verte őket embereivel , hogy ol ly véres lett, 
mint valami mészáros 

Károly főherczeg látta a borzasztó munkát, és segédtiszteinek 
egyikét azon izenettel küldé, hogy ö is látja, a mit az a fakó lovu 
tiszt (Simonyi) csinál. 

Méginkábh hozzá látott Simonyi a munkához ,« a íruneziák 
engedni kezdenek, pedig Napóleon közelükben volt, s rájuk kiálta: 

.Francziák vagytok ti? hisz ti még sohasem futottatok!' Per
sze hogy nem futottak; de nem is Simonyi kergette őket , el is sza
ladtak, a merre mehettek, utánuk pedig a huszárok. 

Lichteustein herczeg verekedés közben már kezet szorított 
.vele, egy másik tábornok hozzá küldé segédtisztjét hogy az ütkö
zet után jöjön hozzá. 

Megjelent Simonyi. 
/Tiszt ur, én kész vagyok önnek kiadni a bizonyítványt, hogy 

kitűnőn megérdemli Maria Thercsia keresztjét.' 
„Tábornok ur, — viszonzá Simonyi katonás tartással, van sze

rencsém jelenteni, hogy ezen érdemkeresztet — már régóta birom!" 
És igy ha kettőt lehetne hordozni, most már a második ke

reszt is megvolna. 
Töpliczben fürdőben levén, temérdek vendég vo l t , és Simo-

nyit, a vakmerő és szerencsés harezost mindenki bámulta. A ven
dégek közt jelen volt a würtenbergi koronaörökös, későbbi wür-
tenbergi király, ki Simonyit mindenféle kedvezéssel el akarta 
árasztani. 

Néhány biztos emberét fölkérte, hogy egy tervében legyenek 
segítségére, ekkor megkérték néhányan Simonyit , hogy paripái 
közöl engedjen egyet árverésre bizalmas körben. 

Simonyi nem ellenkezett, megengedé az árverést, s egy dél
után kivezetteté egyik paripáját szállásának udvarán, hol a lé
gyottra várók mind megjelentek, sőt egy vendéggel több is volt, 
tudniillik a würtembergi koronaörökös. 

Elkezdek az árverelést; de az ígéret egymásra következett, 
s u g y lett vége , hogy a -würtembergi herczeg roppant árt ígért a 
lóért. 

,Senki többet! kérdi még a herczeg, — mert uraim egy illyen 
nevezetes próbán szerencsésen körösztül ment lóért ennyi még po
tom ár.' 

A ló a herczegé lön, és Simonyi a töpliczi fürdőből sok bo ldog 
órának emlékével és duzzadt erszénynyel ment Magyarországba, 
honnét nem sokára ujabb babérokat ment szedni a csatatérre. 

Ezen csatározások alkalmával Simonyinak elég dolga akadt; 
midőn az egyesült seregek Vandamme táborát szétverték, a szerte
szét futamodott ellenségnek üldözésére, valamint méginkábbi szét
zilálására Simonyit rendelték. 

A franczia gránátosok temérdek gondot adtak a huszároknak, 
kik kénytelenítettek felerészben a lóról leszállni, s így küszködni a 
gránátosokkal. 

Simonyi nem tágított; hanem meglátván egy gránátos tisztet, 
kinek mellén a böcsületrend keresztje vol t , mindenkép igyekezett, 
hogy a tisztet kézrekeríthesse; mert gróf Csáky Sándor nem rég 
igen megkérte, hogy neki a csatamezöröl egyenesen szerezzen egy 
franczia keresztet, s ezt neki küldje el. 

Ez kemény dolog vol t ; mert a ki már egyszer illyent kapott, 
jó l tudja millyen küzdelemért kapta, és bizonyosan olcsóért nem 
is adja oda. 

A küzdelem sokáig tartott, de részletekről nem akarok beszélni, 
elég az hozzá, hogy a tisztet szerencsésen megfogták a huszárok, 
és már mindenét elszedték. 

Simonyi mindent visszaadatott neki , csak a keresztet tartá 
meg, bár nehezen esett neki, hogy a derék tisztet cttöl megfoszsza; 
de már itt az ideje, hogy Csákynak is megküldje azt,mit megígért. 

A franczia tiszt Magyarországba Biharmegyébe került épen 
fi agy Váradra, hol épen Csáky gróf is rendesen tartózkodott, s itt 
véletlenül megösmerkedtek. 

A franczia elbeszélé, mi körülmények között került fogságra, 
és milly emberségesen bánt vele Simonyi, ámbár kimond ha ru t 

inul sajnálja, hogy keservesen nyert érdemkeresztjét vissza nem 
n)-erhette. 

Beszélgetés közben Csákynak lakásáig értek, és Csáky kérdi a 
:'rancziát, valljon megösmerné-e a keresztet? 

,Igen!' mondja a tiszt. 
„ D e miről ? ' 
,A korona mellett egy repedés van! ' beszéli a tiszt utána men

vén Csákynak, ki a szomszédszobából előhozta a keresztet, s a fran
czia elé tartva kérdi : 

,Illyen vo l t ? ' 
„Ugyanez!" felel a franczia meglepetve' 
,Uram, bár mennyire óhajtottam én egyet illyent birni, hanem 

mivel a sors megint igy közelébe hozza e keresztet annak ki véré
éi érdemiette ki, — nem tarthatom meg tovább, mondja Csáky, 
- ime, visszaadom.' 

Simonyiról könyveket lehetne í rn i , de én ezúttal elégnek 
tartom e rövid közlést, annál inkább; mert tudom hogy a „Vasár
napi könyvtár" egy egész füzetet szentel Simonyi életének. 



K o r s z e r ű b e s z é d e k . 
Hagyjunk Fel a torozásokkal! 

H a a „Vasárnapi Ujság" kötelességévé tette a magyar népet 
jóra serkenteni; akkor azt hiszem, hogy buzgalommal karolandja 
föl átalában mind azon módokat, mellyek a nép felvilágosítására 
és jólétének előmozdítására használhatnak. Az illy módok pedig 
szerintem a rosz szokások felfedezésében és azoknak elhagyásárai 
buzdításban találtathatnak fel legbiztosabban. 

En most csak a torozást hozom fel, mint olly rosz szokást, 
melly közönségesen a legmódoaabh családok elszegényedésére, és 
az ezeket majmoló szegényebbek végképeni megbuktatására szol 
gálnak. 

Nem tudom bizonyossággal, hogy egész honunkban szokásos- e 
a torozás! — Hisz e szép hazát mint katona olly körülmények 
közt járhattam meg, mellyek a néppeli szorosabb összeköttetést 
egészlen meggátolák. — De azt sajnosán tapasztaltam e környéken, 
hogy a lakadalmak három söt hét napig is tartanak, — a halót 
tas torokra pedig, majdnem az egész községek lakosai tódulnak a 
gyászoló család házába, — és hogy a keresztelési lakomák, hason
lóképen mentül több vendégek számára, nagy költséggel állíttatnak 
ki. Es ebből következtetnem kell, miszerint hazánkban átalánosan 
szokásosak az illyetén lakomázások, a mellyektöl a népet, főleg jelen
legi körülményeink közt, minden áron egészben el kell szoktatnunk. 

Tapasztaltam már magam is, milly nehéz feladat ez 1 De még 
sem ijedek el tőle, meggondolván, miszerint az erős akarat a j ó mó
dokat czélirányosan felhasználva sikerdús leend! — 

Megpendítvén tehát e tárgyat, tán alkalmat nyújtottam annak 
nem annyira avatottabbak általi megvitatására, mint inkább okszerű 
s eszélyes taglalására, hogy végre észhez térjen a magyar nép, 
mellynek majdnem minden egyes tagja e szokáshoz csupán azért 
ragaszkodik, mert attól fél, hogy polgártársaitól ki fog gunyoltatni, 
mihelyest egyszerű ebédet vagy vacsorát ad, egy hétig is tartó la
kodalom helyett, mellyen foly a bor — nálunk a pálinka — mint 
tenger, hogy veszekedések, söt verekedések is támadhatnak, vagy ha 
halott lévén a háznál — a torhoz — kivévén legközelebbi rokonait, 
ugy szinte a keresztelési lakomához, egy két koma kivételével, sen
kit sem hí meg. 

Hej pedig minden földész tudja, milly költséges mind azollya-
tén lakodalom, mind a halottas tor, mind a keresztelési lakoma, az
tán hogy közönségesen a tehén, vagy ökör megyén rá, igy pedig, 
mert földjét nem tudja mivel megművelni, adóssággal megterhelvén 
birtokát, végtére ez is a torozás martalékjává lesz! 

Mégis, bár minden helységben talál, ha nem is több, de min
den esetre legalább egy olly szomorú példát, melly őt a józanabb 
társadalmi élvezetekre serkenthetné, el nem áll az ösi rosz szokás
tól, és miért? — mert mint fónebb mondám, szegyenli magát, fél 
is, hogy megszóljákI — Pedig csak egynek kellene — neki báto
rodván — a régi szokás korlátain áttörve, felebarátinak megma
tatni, millyen j ó l esik a kisebb lakomák által megtakarított pénz, 
vagy más vagyon az ujházasoknak, árváknak, vagy a megkeresz
teltek szüleinek! — 

De hamar eltekintve a szokás káros voltától, meggondolnók, 
miszerint nem a tobzódásban fekszik a vendégszeretet, és nem ven
dég az, a ki felebarátjának romlására jött házába enni, inni, vigadni, 
szóval tobzódni; akkor hiszem, mikép mindenki a kit csak illet azon 
fog lenni, hogy a népet ez iránt kellőleg felvilágosítván, öt elszok
tatni igyekezendik ezen főleg anyagi és gyakran erkölcsi tekintetben 
is igen rosz szokástól. — 

Adja Isten, hogy ha hamarább nem is, de legalább a j ö v ő far
sangon e tárgyban örvendetes híreket hallhassunk hazánk minden 
részeiből 1 — Ssomor Karolt/, kerületi jegyző. 

az buza, rozs, árpa, zab, mig ezeket csűrbe gyüjtbcti. Károsodik l-ször a ve
rebek s egyéb szárnyasók végett. 2-szor Károsodik a gazda a nyomtatásban 
gyakran előforduló, s némellykor hetekig tartó esőzéskor; amidőn az asztagok 
fenekei mintha ganéjból lettek volna megvetve, valódi érett ganéjként sze
detik fel a legszebb buza, rozs stb. féle kévés jószág. 3-szor Károsodik s mit 
leginkább fájlal a gazda és méltán : a midőn a hajazatba, vagy nz asztagok 
befedezésére fordított legszebb kévés jószága, — mit ha a Bzárnyosok bitang-
I.isit ól megment is — az idő viszont agsági miatt együvé van tapadva, mintha 
köpennyel lenne behúzva merő cair s rothadott kalász az egész aaztagfedél-
zet. Vagy térjünk el nz asztagoktól, s vessen egy tekintetet a gazda az udva
ron százfelé heverő munkaszerszámjaira, mellyek is a hány darabban van
nak, annyifelé s annyifélekép rothadnak, l-ször Az egyik darab a naphevé
nek kitéve szétpattog s repedezik, repedéseibe az esőlé megáll s azt rothasztja. 
2-szor A másik földbe leüllepedve ganéjként puhul. 3-szor A harmadik majd 
egykor, majd máskor útba akad ide s tova hányatik, törik, zuzik. Ekkor ter
mészetesen, ha mind ezeket látja a szenvedő gazda, s a fentebbiek búsítják, 
csak bosszankodik, roszra fakad „hogy a mit az Isten egyfelől ád, másfelől 
elveszi" kárvallása s bosszankodási közepett sem jut azért eszébe ezen szó: 
pajta! ámbátor tehetségében állana előállítani. 

A pajta! tehát igen hasznos épület. Itt csak dióhéjba szorított előadási 
vannak felhozva kitűnő szolgálatának; de az itt előadottakból is sokat lát
hatni, hogy mennyi kárt hárít el egy gazdaság körében csak éven át is, mi
dőn az élelmi szerektől kezdve, a legkisebb szerszámig oltalmul szolgál nz idő 
viszontagságí ellen. No! elég is lesz talán, mindenki tudja hogy bizony hasz
nos épület a pajta, a kinek van az ugy is tudja, hogy mi a haszna, a kinek 
nincs, az meg azt tudja, hogy miért? nincs. Távol legyen, hogy talán dor
gálni akarnék valakit azért, hogy nincs. 

A gazdaság korében. 
A p a j t a 

kétségkívül a gazdasági épületek legnevezetesbike, fontos használa t.in.il 
fogva; melly is a gazdaság körében olly kitűnő szolgálatot tesz, — hogy 
minden tehetősb gazda, kinek tehetségében állana illy fontos használatú 
épületre szert tenni, fontolóra vévén megbecsülhetlen szolgálatát; lehetetlen, 
hogy minden kitelhctőkép ne iparkodnék illy nevezetes épület felállításán. 

Nol dehogy is nem, már most csak egy 600— 700 holdra terjedő gaz
daságnál számlálja fel a gazda azon károkat, a mellyet három vagy négy asz 
tagján vaU a szabad ég alatt, melly is legalább 1500keresztig terjed, s legyen [ legjobb idővel a szabad ég alatt. 

Már most lássuk például ezen pajtának — mellyet képűnk ábrázol — a 
birtokosát mi ok inditotta az építtetésre, nem ugyan azért, hogy talán már 
több illyen épület nincs, vagy hogy valami igen hírhedt, iszonyú nagyságú, 
vagy mások előtt ismeretlen épület lenne a maga nemében; mert nem is na
gyobb az egész, mint harmincz öl hosszú, nyoleí öl széles, nzaz : csak 500— 
600 hódas gazdasághoz való; vagy azért sem, hogy talán mindenkinek illy 
nagyságban ajánlható lenne; mert kisebb gazdasághoz kisebb, nagyobbhoz 
nagyobb pajta kell, kitől millyen telik, mert kicsin ember, kicsin köpönyeg
gel beéri, a nagyobb ember nagyobbal.De már csak azért is, hogy bizony vi
dékünkön illy épület ritkaság, ugy hogy csak a három grófi u. m. Zichy, 
Pálfy 9 Nádasdy uradalmaknál látható. Lássuk hát mi kár ért bennünket a 
gazdaság körében, mig e „pajta" nem volt 8 egy úttal mi hasznot hajt. 

1851 országszerte nevezetes esős korszak állott be a nyomtatás ideje 
alatt, ugy hogy october elejéig az asztagok nyomtatatlan rothadtak a szabad 
ég alatt ;• ekkor egy pár hetíg october igen jól viselte magát szép napok 
állottak be s a nyomtatás jól ment, de ez is nem sokára eltűnt, előjött az esős 
korszak, nyomtatni nem lehetett,kétségkívül, mert pajtánk nem volt, az asz
tagok kiteleltek, jaj! de hogyan a sok ezernyi verebek, csókák stb. féle bi-
tanglö férgek a még 1500 keresztig rugó asztagok fedezetét mind öszvetur-
ták, npritották; A közép* földig átázva, rothadva, alapja a földhöz tapadva 
volt, ugy bogy midőn kinyomtattak, alig jutott egy véka buza egy keresztre, 
pcrHg őszkor a prófenTTVomrittásiiál három vékát bőven kiadott; a kár ki
mondhatlan nagy volt, kiki az itt elősoroltakból láthatja, mert bizony három 
illy pajtát lehetett volna belőle t. i. n mire a kár becsültetett, építtetni. A kö
vetkezett években három izben is olly iszonyú eső ért bennünket a nyomta
tásban, hogy a garmadáinkat széthordta, asztagjaink félig beáztak a legjobb 
elkészítés mellett ia. Sőt mi legnagyobb, az utolsó évben egy rémít., télhö-
szakadás jött estve későn, három száz kereszt tiszta buza lévén már elnyom
tatva, azt négy garmadába érte, s mind a négyet helyéből elsej>ertc, ugy 
hogy reggelre a sok szép tiszta buza hólyagként felfújódva hevert a pocso
lyákban, mellynek felénél több eledeléül vált a sertéseknek, kicsinyenként; 
a jobb része felszárítva bitang áron adatott el. Illy károkon okulva e pajtát 
tulajdonosa a következett télen fel is épitteté, mi mihelyt befejeztetett azon
nal „tüz elleni" biztosítás alá jött, mihelyt gabnával megrakatott, szinte ez 
is a pajtával együtt lett tüz ellenesitve, mindenféle szerszám kicsintői nagyig 
a mi csak bele rakatik több időre, az mind biztositás alatt van, a gazda pe
dig mindenkor nyugodtan teszi le fejét az álomra, nem retteg az 
időtől, ho«y egy hamar keletkezhető zivatar mindenét szerte éri az ég alatt, 
mint ez előtt; vagy ezen rémületes szózat „tüz van" nem ejti kétségbe, nem 
bizony mert biztosítva áll; mi pedig a legkedvezőtlenebb időben ie, mig más 
öszveilugott kézzel várja a jobb időt, vígan nyomtatunk e pajtában, a lovak 
vigan forognak az ágyazaton, a lóhajtó durrogat, a villás pengeti a veUnt, 
cséplök csépelnek, rostálnak, egy szóval, minden olly rendben megy, rtmt 
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Községi faiskolák. 

Hazánk Európa többi mivelt tartományaihoz képest, fa és gyü
mölcsfatenyésztésben igen hátra áll; holott áldott természetű föl
dét tekintve legelöl kellene állnia. Ezt látta be a es- k. magas kor
mány; s ez indította öt 1852-ben hogy két-két száz pengő forint
ból álló pályadíjt tűzzön ki a) a gyümölcsfatenyésztést, és b ) erdei 
fák nevelését tárgyazó legczélszerübb két értekezésre. „ A fatenyész-
tés előmozdítása és emelése Magyarországra nézve általában, külö
nösen pedig az alföldre nézve nagy fontosságú; mert ez által nem
csak elégséges mennyiségű tüzelő anyag, szerszámfa, és gyümölcs 
nyeretnék, hanem a trágyának a mezei gazdaság tetemes kárával 
gyakorolt fölégetése is mellőztetnék; a számos homokterületek 
megköttetnének, a fö ld jövedelme emeltetnék, s a jelenleg haszna-
veheüen kopár vidékek is lényegesen szépitetnének" így szól a ma
gas kormányirat. A gyümölcsfatenyésztésre kitűzött 200 p. forint 
jutalmat Gönczy Pál „Oktatás a gyümölcs és eperfatenyésztésben" 

se heverjen haszonvétlen. A legzordonabbnak látszó földet is lehet 
használhatóvá tenni ipar s szorgalom által, s egyik vagy másik fa
nemet bizonyosan megneveli a legkopárabb f ö l d is. Azon térek 
mellyek legelőül vagy rétül nem használtathatnak ridegségük mi
att, fávali beültetés által gazdag legelökké, s hasznavehető földdé 
varázsoltathatnak, mert sem a nap, sem a levegő nem száríthatja 
ki nedvöket a fák árnya miatt; a mellett a fák lehulló levelei által 
megzsírosítatnak, s kövérítetnek. 

Azonban a községek körül haszonvétlen álló darab földek nem 
is mind ollyanok, hogy azoknak haszon vehetővé tételére sok időt, 
fáradságot, vagy talán költséget kellene fordítani; többnyire oly-
lyanok mellyeket rögtön lehet fatenyésztésre használni. Az illy föl
dek gyümölcsfákkali beültetése nemcsak kiessé teszi azt a helyet, 
sőt az egész vidéket; hanem tetemes hasznot is hajt egy ollyan 
tárgytól, melly eddig elhanyagolva hevert; gyümölcsöt ad, a mel
lett fát is juttat néha, a mi fátlan vidéken megbecsülhetlen jótéte
mény. Sok helyen azon panaszt hallottam, hogy azért nem tenyész-
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czimü igen jeles munkája nyerte e l ; s kapható Heckenast Gusztáv-
nábjpostán bérmentesen szállítva 20 p. krért. 

Midőn e jeles munkát az olvasó közönség figyelmébe ajánlom; 
s népszerű előadási modorát kiemelem; szabadságot veszek ma
gamnak egyszersmind a gyümölcsfatenyésztés érdekében néhány 
szót szólani e lapok olvasóinak. 

Al ig van község, melly ne volna olly darab földecske birtoká
ban, mellyet vagy természete, vagy helyzeténél fogva szántóföld, 
vagy rét gyanánt nem lehet használni; s mely e szerént használat
lanul, s elhanyagolva hevervén, tövisét, bogácskórot terem, vagy né
hány kósza birka és kecske tengődik sovágy növényzetén. Nem 
kell/hosszasan mutogatnom, hogy az illy elhanyagolt térek szo
mori tó tekintete mintegy megbotránkoztatja a jóra való szemet; az 
egész vidéknek gyalázatára szolgál; a mezőgazdászat szépítését 
gúnyol ja ; és mintegy a lomhaság, dologtalanság, és ízléstelenség 
bélyegét süti azon vidék, vagy község lakói homlokára. A községi 
elöljárók kötelessége, és feladata ügyelni arra, hogy helységük kör
nyéke kerthez hasonlítson, s a községnek egy talpalatnyi földe 

tenek fit, mert a gonosz emberek kitördelik. Ez egy gyalázatos hi
bája sok vidéken a lakosság egy részének, de váljon a zöld fa iránti 
ellenszenvet, vagy ellenségeskedést nem az által lehet-e ezen termé
szet törvényeit lábbal tapodó emberekből kiirtani, ha a fatenyész-
tés eszméjét az összes község karolja föl , és lépteti életbe? Ha min
den egyes lakos sajátjának tekintheti a községi faiskolát, és gyü
mölcsöt, lehet-e még akkor is olly baromhoz hasonló embert kép
zelni, ki neki menjen sajátjának, és szétrombolja azt? En legalább 
a magyar embertől illy vandalismust nem tudok feltenni. 

A mellet hogy a vidék kiesül, és a parlag föld hasznot hajt, 
az egész környék kövéredik a beültetés által, mert a fáknak lehulló 
leveleit messze elhordja a szél, s azokkal mintegy trágyával borítja 
a közelebb eső földeket : magok a fák pedig akadályozzák a kiszá
rító levegőt, s némi hűset kölcsönöznek a közel esö veteményeknek. 
Másik fő haszna az ültetésnek az i s , hogy a fák lerakása, ápolása, 
öntözése, fentartása az ültetvény terjedelméhez képest több vagy 
kevesebb munkás kéznek ad foglalkozást; ezt pedig mindig tekin
tetbe kell venni egy közönségnek, hogy gondoskodjék ol ly hasznos 



foglalkozásról, melly kenyérkereset hiányában, drágaság idején a 
szűkölködőknek alkalmat nyújtson napi élelmük megszerzésére. 
Illyés foglalkozás által mind a két fél nyer, midőn alamizsnaoszto
gatás által mind a két fél veszt, mert az alamizsna loinhaságot s 
dologtalanságot szül, mi által mind egyesek, mind az egész község 
szenved. — Ha a gyü
mölcsösök felállíttat
tak, hogy ha a vidék 
kiesbbé tétetett, s ha-
szonvétlen földek ha-
szonhajtókká tétettek; 
ha a gyümölcsfák ter
mem kezdenek, nehogy 
azoknak termése köz 
prédává legyen a köz
ség kötelessége elhatá
rozni , h o v a s m i r e 
fordítassék az eladott 
gyümölcsből bevett j ö 
vedelem. — Legczélsze
rübb használati módul 
ajánlom a gyümölcsö
sök haszonbérbe adását, 
ás pedig nem egynek, s 
a legtöbbet Ígérőnek, 
hanem becsületes hely
beli, legjobban rászo
rult lakosoknak, külö
nös t e k i n t e t t e l arra 
hogy fáradságuk mel
lett tisztességes hasznot 
is húzzanak. 

Van még a" községi 
faiskoláknak egy igen 
fontos hasznuk, mit leg
először kellett volna em
lítenem. A z iUyen*küz-
aégi faiskolák egyszers
mind az iskolai ifjúság
nak is oktató helyül szol
gálhatnak a fatenyész-
tés, és nemesítésben. 
Már pedig ha fát aka
runk tenyészteni, nem 
m i v e l h e t ü n k okosab
ban, és czélszerübben, 
mint ha azt a gyermek 
korral kedveltetjük meg 
s a fa mint természeti 
szépség, s jótétemény 
ápolását, tenyésztését a 
romlatlan szívekbe olt
j u k be. És épen e czélra 
is egyik leghasznosabb 
könyvül merem aján
lani Gönczy Pál útmu
tatását. Szerezze meg 
minden iskolatanitó, és 
ha nem volt is az előtt 
kedvelője a kertészke
désnek, ezen kis könyv 
elolvasása után szenve
délyes kertész és fate-
nyésztő leend, olly ért
hetően, olly kimerítő-
leg, olly vonzólag ok
tatván ezen kis könyv. 
Hogy a fatenyésztésnek 
iskolákbani tanítása igen fontos 

mok, különösen déli Németország példája, hol az iskolai itjuság 
nak fatenyésztésbeni oktatás szükségességétől annyira át van 
hatva a kormány, miszerint törvényileg .köteleztetik minden köz
ség faiskolák telepítésére. Az igaz hogy sokkal j o b b ha kénysze-
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d o l o g , mutatják azt több álla-

rítés nem járul hozzá, ha minden község meggyőződve a fate-
nyésztés fontos voltáról, s unnak iskolábani oktatása szükségessé
géről önként teszi kezét illv nemes és közhasznú válalatra. Ha 
oktatási czélra alakítatnak a faiskolák,még kevesebb fáradság, áldo
zat, és költséggel feltarthatók; mert a tanító kis tanítványival sza

bad óráiban mint ker
tész, és napszámosok 
foglalkoznak abban, s a 
következés fogja meg
mutatni milly szaporán 
emelkedik egy olly in
tézet, mellyet játszi ke
zek forró szeretete ápol. 
A gyermekek ezen egés-
ségükre nagy befolyás
sal szolgáló mulatsá
gos munka mellett meg
tanulják ismerni a kü
lönböző földnemeket, a 
kerti föld czélszerü el
készítését; sőt a mi több, 
a gyümölcsfák külön
böző nemesítési mód
jaira, ápolására, beteg
ségeik orvoslására ok-
tatatván a gyermekek, 
a mellett hogy értelmes 
fatenyésztökké válnak, 
szívük is nemesedik, ér
telmük is világosodik. 
Ha tehát a községek kö
zös faiskolát állítanak, 
nemcsak g y e r m e k e i k 
egésségéröl gondoskod
nak; nemcsak fatenyész-
töket nevelnek; nem
csak néhány forint hasz
not szereznek : hanem 
hasznos és nemes pol
gárokat is neveltetnek 
az emberi társaságnak, 
mi mindig legfőbb ér
demként fogja körülra
gyogni az őszbe borult 
homlokokat. 

Lendvay-
L n t k ó c z y n é . 

Alig van ragyogóbb 
név a magyar színmű
vészet látkörén, mint 
Lendvaynéé. A közön
ség sok ideig megszokta 
azt férje nevével, mint 
páros csillagot nézni a 
színvilág bűvös egén. 

Annyi érzés, bensö-
ség a játékban, kellem 
a h a n g h o r d o z á s b a n , 
csáb és varázs az arcz-
játékban, m e n n y i v e l 
Lendvayné bámulóit el 
tudta ragadni, más ha
zák leánvát világ hírűvé 
tudta volna tenni. — 
Nincs e szavakban szem
rehányás közönségünk 

iránt; Lendvaynét az ünneplő kor koszorúkkal, magasztaló versek
kel halmozta el, s a koszorúk megérdemlettek voltak, s a versek 
közt egy Vörösmarty, egy Petőfi költeményei ragyognak. 

Valódi szenvedélyt, gyöngéd szerelmet senki sem játszott hí
vebben, mint ö, mert mmcsak játszani tudott, de érezni is azt 
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Egy időben hajlandók voltak a színügyek vezetői elfeledni vésznö, szabadság idejét azon nemes élvezetre használja, hogy 
élveit a dicsőségnek, miket Lendvayné szerze a magyar müvé-j német, frank és angol hon jele3 művészeit megismerje. 

T Á R H Á Z . 
Irodalom és művészet . 

y.— Figyelmeztetjük nz illető tanodák tanárait a következő műre : 
„ Világtörténeti tankönyv.'1 Magasb tanintézetek alsó- és középosztályai szá
mára. Dr. Beck József után néhány nagykörősi tanár (szorosan a 6-ik kiadás 
szerint forditva). Elfogadva algymnasiumi tankönyvül a magas minist. 1854-
ben kelt 3288. sz. rend. által. Pest, 1856. Kiadja Heckenast Gusztáv. 

y,— Ajánljuk a nagy közönség figyelmébe következő két munkát: 
„ Vagy idejében vagy soha." (Ez a házasság jelszava.) Vig regény. Irta Boross 
Mihály. Egy kötet. Ara 30 kr. pp. Pest, 185(5. Szerző előszavából idézzük a 
következő sorokat : „kell — úgymond — hogy a kevesbbé vagyonos osztály 
számára is jelenjenek meg munkák, mellyek parányiságuknál fogva olcsó 
árért adathassanak; és ez volt egyik főczélom jelen kis munka kiadatásánál; 
. . . másik az, hogy az olvasó közönség újonnan nyert részét — a népiroda
lom mellett — irodalmunk más ágával is megismertessem." 

y.— Megjent a „Gyulai árviskönyv" szerkeszti és kiadja Szathmári Ká
roly. Gyulán, 1856. Ára 2 ft. 30 kr. pp. (A tiszta jövedelem a gyulai viz-
károsultaké.) E könyvhez függesztett névsorból csak 775 aláiró és előfizető 
tűnik ki, mi tekintve a jótékony czélt elég lanyha pártolásnak mondható. 
Felhivjuk azért minden emberbarát figyelmét e vállalat pártolására, melly ezt 
különben becses tartalmánál fogva is megérdemli. 

y.— Megjelent „Hit bajok nagy gondok." Regényes képek irta Szegfi 
Mór M. Két kötetben. Pesten kiadja Heckenast. Fiatal tehetséges irónk e 
szép műve érdemes a legbuzgóbb pártolásra. 

y.— Megjelent Szombathelyen második bővített kiadásban : „Egyházi 
énekek." A fárabeli isteni szolgálat alatt. 
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*** Egy vidéki városkában szó volt a tanitó fizetés javításáról : „Minek 
már az? szólal fel egy vitézlő agarásztársulati tag, inkább húzzunk le belőle, 
jön a disznótorok ideje, akkor az iskolamester semmiből is kitelelhet!" Elmés 
ötlet és megtörtént. 

( A bátor fiú.) Dunafóldvárott egy polgártárs úsztatni vitte a Du
nába a lovait; a viz azonban elragadta a jámbor állatokat s a szegény tulaj
donos hiába kiabált utánuk, csak nem hozta vissza. Már csak a füleik látszot
tak ki a viz bői, a midőn egy bátor iskolás diákocska; Leinieczer Pista, meg
látva a veszedelmet, hirtelen neki vetkőzött, utánuk úszott a paripáknak, 
megragadta kötőfékjüket s ismét visszavergödött velük a partra. A szegény-
gazda .-ina áldotta a derék fiút, mondván neki, hogy semmit sem adhat a 
szolgálatáért, mert ő igen szegény ember. „Nem is kell énnekem semmi", 
viezonza a bátor fiú. Legalább legyen az a jutalma, hogy a „Vasárnapi új
ságában megdicsérik. Adja Isten, hogy derék ember legyen belőle. 

Jf Említve volt lapunkban, hogy Kápolnás-Nyéken, Fehérmegyében. 
Zabolay István közbirtokosnnk 2000 csomó gabonája elégett, vagy a Cséplő
gép vigyázatlan kezelése, vagy rosz indulatból gyújtott tűz miatt. Ezen ló
riinkét következő érdekes tudósítással folytatjuk s egészítjük ki. Mi a vigyá
zatlan kezelés alatt gőzcséplö-gépet értettünk,s örömmel tudatjuk, hogy nem 
a gép, hanem fájdalom rosz akarat volt a gyújtogató, mint azt a leégett asz
tag tövén talált lóharang tanúsítja. Zabolay barátunknál létemkor lát'am 
a cséplő-gépet, melly két lóerőre alkalmazva minden órában 200 kéve gabo
nát csépel el tisztán, és alig néhány szemet hagyva a kalászban. Hubary 
György hazánkfiánál Bécsben (Altwicden) fííut 447. sz. alatt 587 forintért 
kapható ezen Garrerféle nyitott hajtója amerikai cséplőgép. Tulajdonos meri 
ajánlani minden gazdának, mi pedig ajánljuk gépészeink figyelmébe. 

jf Zalamegyében a mult hóban igen sok tüz dühöngött. Kővágóörsön, 
Káptalantótiban, Füreden, Sármelléken s más helyeken roppant károkat tett, 
különösen Sármelléken 70 ház esett martalékul. 

X Néhai Katona József „Bank Bán" czimű drámáját, mellynél a ma
gyar irodalom alig képes nagyszerűbbet felmutatni, Horváth Döme a szerző 
arczképével Kecskeméten kiadta- E nagyszerű mü megszerzését annyival in
kább ajánljuk, mert jövedelméből a nagy embernek fog emlék állíttatni. 

jf Tudjuk, hogy a hazánkba szivárgó roppant mennyiségű sampányiai 
bor nem mind Isten adománya, hanem emberi mesterség által idéztetett elő, 
• annak jő vagy rosz volta az ügyes vagy ügyetlen kéztől tügg. Tudatjuk 
borkedvelő olvasóinkkal azt is, hogy Eder F. Ál. pesti kereskedő egy szaka
vatott pinczemestert hozatott, ki a sampányiai bort franczia modorban tudja 
készíteni, s nem sokára minden sörkorcsmában, kőbányán készített valódi 
chompagniai borok fognak áruitatni. 

jf Hála Istennek nálunk még sem találkozik annyi bolond ember mint 
Londonban. Hivatalos jelentés szerént 1848-tól 1853-ig 1700 férfi, és 1518 
no. összesen 3218 egyén inuk ki méreg által, és igy egyre másra évenként 
536, hetenként 10, 16 óránként 1. Azonban csak a hivatalosan megmérgezet
tek száma megy 3218-ra, mennyi lehet a be nem jelentetteké? Isten a meg
mondhatója. Ezen gyakori mérgezés oka az lehet, hogy Angliában mindenki 
Vehet mérget, vagy idegen kéz helyébe viszi. 1831-ben a méreggel kereskedők 

száma 5835-re rúgott, 1851-ben 3632 férfi és 12 nő űzte ezen] kereskedést, s biz
ton mondhatjuk, hogy ennyi kereskedőnél annyi méreg található, melylyel az 
eirész száraz főidet meg lehetne mérgezni. Csudálni lehet az angol kormánynak 
e tárgybani hanyagságát, vagy talán mind egy az angolnak ha fele kiöli is 
magát, csak hogy a kereskedés ne gátoltassék. 

/ A „Pinczegazdászat és bortermesztés" derék szerzője Balásházy Já
nos 153 példányt osztatott ki népszerű munkájából az értelmes,de szegényebb 
szölőmivesek közt. Követésre méltó példa, ha minden iró igy cselekednék, 
pár év alatt kenyérszükséggé válnék az irodalom, annak pedig csak az írók 
vennék hasznát, a mit vetettek. 

/ Hála Istennek a szeszes italok mód nélküli ivása csökkenni fog, mert 
terhesebb adó alá jönek, s drágábban áruitatnak; talán czélszerű lenne ha a 
hatóságok arra is ügyelnének, hogy a vérszopó pálinka áruló korcsmárosok ál
tal hitelben adott pálinka ára ne Ítéltetnék meg. Ez megóvná a falusi népet 
az elszegényedés, és elsatnyulástól. 

/ Anyák vigyázzatok kisdedeitekre, vagy kisdedovót állíttassatok, 
következő gyászos történet int. Csehországban egy fiatal ember elbocsáttatott 
szolgálatából, most rajta elmeháborodás jelei mutatkoztak. A szerencsétlen 
haza ment atyjához, ki egy özvegy asszonynyal lakott egy udvarban. Haza 
érvén csak az özvegy kis fiát találta az udvaron. A gyermek láttára egy csizma-
huzót ragadván fel, hat kegyetlen ütést tett azzal a gyermek fejére, s azután 
nyugodtan várta haza apját, s szerencsétlen áldozata anyját. A gyilkos átada
tott a törvény kezébe, de minden kérdésre higgadtan csak azt felöli „Isten 
parancsolta e gyilkosságot!" 

/ Rómában egy hat éves gyermek kővel hajigált egy varangyos békát. 
Egyszerre azt veszi észre, hogy az valami nedvességet fecskendezett a szemei 
közé. Nem sokára fájdalmat érzett, később étel italtóli undort. Néhány nap 
múlva a gyermek szemei gyuladásba jönek, bőre megcserepesedik, ordít mint 
egy dühöngő, végre elveszti beszédtehetségét, s megőrül gyógyithatlanul. 

Jf Czegléd városa megmutatta, hogy a népnevelés ügye szivén fekszik, 
mert 100U holdnyi földbirtokot szakasztott ki az iskolák tentartására.Éljenek 
a lelkes derék czeglédiek! 

/ Balatonvidékéröl az a hir, hogy az aratás középszerűen ütött ki, ámj 
bár temérdek szalmát ad. Minőségre nézve igen jónak mondható, inert egy 
mérő 84 fontot nyom. A tartós szárazság és meleg miatt a szőlő megfonnyadt 
és elpörgött, ugy hogy csak középszerű szőlőtermésre lehet számítani, ellen
ben gyümölcs, kivált szilva nagy mennyiségben termett. 

j - Édes öröm ragadja meg az emberi kebelt, valahányszor hallja, hogy 
jótékony czélra ez vagy amaz áldozatot tett. Sietünk azért tudatni olvasóink
kal, hogy egy pesti pénztözsér B. F. V. a József-árvaház javára 100 pengő
forintot küldött a helybeli polgármester kezéhez. 

/ B.-Ujlakot iszonyú tűzveszély látogatta meg. 151 házból 105 tökéle
tesen leégett, azonkívül minden gabona és takarmány semmivé lett. 1856, a 
csapások esztendeje, be sok jégverte, tüzemésztette koldust adtál hazánknak, 
kik évek múlva is csak könyező szemekkel gondolnak vissza rád! Nem elég. 
hogy nem jutalmaztad illöleg a szántóvető izzadságát, hanem még kivetted 
szájából a falatot, kezéből a szórólapátot, s elpusztitád feje felől a fedelet, 
hol könyező családjával meghúzta volna magát a dermesztő hideg ellen. Bi
zony szánkba illik a nagy költő szava : „Alegnehezült az idők viharos járása 
felettünk." Es ti, kiknek adatott, ne szorítsátok össze markotokat ennyi nyo
mor előtt! 

jf A ,.Magvar sajtó" minapában egy 101) éves izraelita mészárost em
lített, mint Magyarországon legidősebb embert. Nagyváradról írják, hogy a 
királyhágó csúcsán magános házban él egy oláhnő, ki 122 évet túl haladt. A 
nő elég erős, maga készíti eledeleit, mellyek többnyire a növényvilágból ke
rülnek ki. Teste kiaszott mint valamelly múmiáé, arczát ezernyi ráncz baráz
dálja, de szemei elevenek, s fogai tökéletesen épek; legnagyobb gyönyörűsé
gére szolgálhat, hogy magános lakában kevés ember alkalmatlankodik neki. 
Mi ebből a tanúság? Az, hogy az élet fentartására nem mulhatlanul szüksé
gesek a kraHik, torták, szulczok és budingok. sőt ezek már a huszonkét éves 
fogakat sárga mázzal vonják be, s idő előtt megingatják. 

Jf Ismeretes gyűmölcstenyésztónk Dr. Entz Ferencz a Bécsben mulató 
természetvizsgáló társulatnak 7 0 0 példány cserépbe ültetett t'áeskát, s számos 
fürtökkel rakott szőlöveszöt küldött. Gyümölcs- és szölőtenyésztő gazdáink 
figyelmébe bizton ajánlhatjuk jeles pomologunk iskoláját. 

/ Folyó év october 1-töl fogva egy uj politikai lap jelenend meg Er
délyben. Czíme a „Kolozsvári közlöny," melly tudományos és szépirodalmi 
tárgyakkal is foglalkozik. Derék szerkesztője Berde Áron kész e lapot féntar-
tani s folytatni még azon esetre is, ha az előfizetési díj csak a kiállitási költ
séget fedezendi is. Illyen vállalkozó szellem megérdemli a pártoltatást. 

- - Folyó év augusztushó 15-én a szegedi vaspályái vonalon Félegyház 
és Puszta-Páka állomások közt a40-ik őrháznál az őr elaludt, a jövő személy
vonat 11 hónapos leány gyermekéuek, ki is a vaspályára mászott, jobb kar
ját, s jobb lába fejét elhordta, ezt látván a nagy lelkű utasok 38 ft. 21 kr. 
pengőt raktak öszve és a czeglédi pénztárba letették, a szerencsétlen részére 

a mit játszik; hangja nemesük a fülekbe, de a szivekbe is tudott I szetnek, ekkor a közönség maga szólalt fel mellette, s köz pártolás 
hatni. tartá öt meg 'a színháznál. — Most külföldön utazik a derék mii-



visszaküldendőt, a melly öszveget a szerencsétlen atya megkapván, hálás kö
szönetet mond nagy lelkű jótevőinek, s egyszersmind tudtul adja, hogy a 
leányka él s naponként jobban van. — A szerencsétlen atya nevében Gabányi 
István, vaspályái őr. 

— Hallgatnak a szegény Wagcndrüszeliek ée szenvednek. Szép erény 
ugyan csendesen türvc viselni,mit változtatni nem lehet; azonban ez egyszer 
okuk volna hangosan kiáltani : „Uraim! óvodák és biztositás," — miután 
augusztusba 14-én, délelőtti 10 órától fogva délutáni 4 óráig, összesen lö, 
többnyire — biztositlan ház minden hozzá való egyébb épületekkel, és azon
kívül az alig készen lett evangélikus templom, kis tornyával és jeles uj ha
rangjával porrá égett. Tehát : biztosítás! mert jó a segitség Ínségben, és 
óvodák! hogy legyen gyermekeinknek, hol észszcl, és nem, mint azt a jelen 
károsultak állítják, a szénapadláson gyufácskákkal játszani. 

— A pápai ref. főiskola igazgatósága a jövő szorgalmi időt folyó évi 
october 20-kára határozta kezdetni. 

Vidéki hírek. 
Ijvcrbász,július 23-án. — 1849-benjanuár 15-én a szenttamásiak kitö

rése következtében elhagyta helységünket másokkal együtt többek között egy 
Groszmann nevü, előbb evangélikus pap s későbben spekuláns négy fiával 
együtt, kik között a legidősb csak 14 éves volt, feleségét, ki igen nagy beteg 
volt, hon hagyván, a legöregibb fiu pedig nem tudni, hol vándorolt. A nő — 
t. i. Groszmanné — a forradalom megszűnte után 1849-ben öszszel vándorló 
fiával községünkbe visszaérkezett, miután előbb Losonczon csudálntosnn ösz-
szetalálkoztak volna. Azonban az atya a negyedik kisebbik fiúval csak nem 
érkezik vissza; elmúlik egy év, elmúlik kettő, három, négy, öt, s mind eddig 
rólok semmi hír; mindenki elveszettnek hitte az atyát a négy fiúval. Azonban 
november vége felé 1855-ben egy levél érkezik a község bírájához Chicagó
ból Liverpoolon keresztül azon tett rövid kérdéssel : „Valljon Groszmann 
Theodor és anyja élnek-e még?" Miután n válasz igénylő lön, az elveszettnek 
tartott négy fiak közül a legidősbik Eszakainerikából, Chicagóból, anyjának 
és testvérének részint ezeket írta, részint miután Brémában velők összejött, 
ekkép beszélte el utazásuk és amerikábani lakásuk történetét. 

Miután Ujverbászt 1849-ben, január 15-én, elhagytuk, részint gyalog, 
de nagyobbrésziut kocsin Pestre utaztunk; öt napi itt lét után innen gyalog 
Pozsonyig mentünk, nieüy útban hol atyám, hol én, t. i. a legidősbik fitest-
vér — a legkisebb fitestvéremet öt éves volt — felváltva hátunkon vittük. 
Pozsonyban gőzkocsira Ülvén azon Brémáig utaztunk; Brémán egy olcsóbb 
hajóra ültünk fel, s innen mintegy ötvennégy napi utazás után egészen ron
gyosan és piszkosan New-Yorkba érkeztünk. Innen Chicagóba, Blionis státus 
főhelye, a Míchigan tó mellé jutottunk, hol egy vendéglőbe száltunk. Alig 
pihentünk meg a vendéglő egyik szobájában, a mint atyánk minden szó nél
kül eltávozott; elmúlik egy nap, kettő, három, négy öt,hat nap s atyánk még 
sem érkezik vissza. Mi négyen már kétségbe voltunk esve, a vendéglős szinte, 
ki eddig minket, hogy éhen el ne veszszünk, koszttal ellátott, s már azon tépe
lődött, ki fizeti meg a szobát s a kosztot, - mit csináljon velünk, kik nyakán 
maradtunk. Végre tizenegy napi távollét után visszaérkezett nagy örömünkre, 
kik őt valamint a vendéglős is mar elveszettnek tartottuk; s miután a ven
déglőst kielégítette volna, ismét gyalog útnak indultunk. Két napi gyaloglás 
után járatlan utakon egy erdőbe érkeztünk; az erdő közepében volt egy üres 
tér tele még bokrokkal, erre atyánk rámutatott, mondván : „Ez n mienk, ezt 
megvettem holdját — Acker — 5 pftjával." Első tettünk volt egy kis gúny
hót fából, t agai vakból elkészítem, miután ez megvolt, atyánk vett néhány 
lovat és ökröt, kikkel szántottunk, hol lehetett; üres időnket részint ták, 
részint bokrok kiirtására fordítottuk. Itt az erdő közepében két évig minden 
emberi társaságból elszigetelve dolgozgattunk, szegényesen éltünk kisded 
gúnyhónkban. 

Azonban atyánk nem lévén megelégedve a fóld termésével, ismét azon 
határozatot tűzte ki magának : Magyarországba s jelesen Ujverbászra vissza
térni, meUyre nézve eladta erdőföldjét már valamivel drágábban, eladta lovait 
és ökreit s indultunk magyar hon felé. Chicagóba érkezvén, a mint itt pako
lással újra foglalkoztunk volna, egy ottani lakos, ki pakolásunkat látta, rábe
szélése következtében most már Chicagóban maradtunk, kitől mint két árva 
gyermek tútorától atyánk busz hold (Acker) földet közvetlen a "város szom
szédságában 4000 talléron vett, melly fóld árváké lévén, nem volt szükséges 
tüstént kifizetni; itt egy kis házat épitettüuk, atyánk újra lovakat szerzett 
s fold mi velőssel foglalkozunk. Azonban atyánk itt két évi létei után meghalt; 
mi négy fiak most már magunkra voltunk hagyva, én legidősb még csak 
tizennyolez éves. Ezeu elhagyatott állapotunkban azonban találkozott egy 
emberbarát, angol, ki minket pártfogás alá vett; ugyanis azon fentemlített 
tútor, ki nekünk Chicagóban a husz hold földet eladta. Ö lőn saját ajánlata 
következtében tútorunk. Első tette volt hármunkat, legidősbeket kereske
désbe adni s a legkisebbiket magához venni, ki még most is iskolába jár. Mi 
hárman most már saját szárnyunkra vagyunk bocsátva, s szorgalmunk követ
keztében szépen boldogulunk is. Tútorunk igyekezete következtében a husz 
hold fóld egészen ki van már fizetve, s ha holdanként eladnánk, 16,000 tallért 
kapnánk érte, azt Chicago gyors növekedése következtében házhelyeknek 
szeretnék megvenni, a mint szomszédságában mindkét felől már házak álla
nak is. Azonban, ha még egy kevés ideig várakozunk, még jobb áruk leend. 
Én most már amerikai husz éves megerősített polgár vagyok, s a legközelebbi 
elnökválasztásnál már voksom fog lenni. Haza azért nem irtunk eddig, mint
hogy atyánk még életében elhitette velünk, hogy anyánk s hon maradt test
vérünk a forradalomban elhaltak. Eddig a történet. 

Miután Lajos, a legidősb fiú a négyek között, megtudta anyja sTheodor 

életben létüket, egyszersmind felszólította őket Chicagóbani jövetelre, oda 
ajánlván nekik egészen a husz hold földet, s anélkül, bogy igénylő válaszukat 
elvárta volna, hajóra szál s jött Brémába, hová őket szívszakadva várta. A 
szegény özvegyanya, noha beteges, repült Brémába hét év óta nem látott 8 
elveszettnek tartott legkedvesb fiát megölelendő, hol betegesen egy gőzhajóra 
ült, hogy a többi három fiát is minélelőbb ölelhesse, s azután hátralévő kevés 
idejét körökben elölthesse. Theodor testvér is szeretett volna örökre búcsút 
venni szülő földjétől, de neje sehogysem volt rábírható, s igy mindössze any
ját kisérte cl Brémáig; két napi ottlétei után visszatért, miután testvérétől 
200 pft. úti költséget kapott, s tőles anyjától örökre búcsút vett volna. Lajos 
mar ezelőtt is Brémából küldött jó summa pénzt anyjának és testvérének, 
hogy kényelmesen utazhassanak a tengerpartig. A boldog anya bizonyosan 
már Amerikában Chicagóban négy fia között van, ha a hosszú tengeri úton 
nagy gyengélkedése következtében meg nem halt. 

Ha szerencsésen odajut, milly fájdalmasan fog az neki esni, hogy két 
legkisebbik fiával nem beszélhet, miután azok anyanyelvüket elfelejtették, s 
már csak angolul beszélnek, mig anyjuk csak németül s keveset magyarul. 

Most következik egy szomorú eset. Ugyanis a hozzánk két mértföld
nyire lévő Despot-Szent-Iván helységben július 6-án búcsú lévén; délután a 
korcsmában egy kis kraval történt, melly igy vette kezdetét: egy szerb egyén, 
épen szerb búcsú volt — bort kért a korcsmárosnétól, minthogy ez hitel
ben nem akart adni, a bort szomjúhozó a korcsmárosnét pofon ütötte, erre 
egy ki.- zűrzavar lőn a korcsmában; az ide érkezett zsandárok a korcsmáros
nénak pártját fogják s a vendégeknek parancsolják a korcsmábóli kitakaró. 
• la st; de a vendégek távozni nem akarnak; ebből olly verekedés kerekedett, 
hogy mind a három zsandár raegsebesedett; az őrmester közülök hír szerint 
tizenegy sebet kapott, s csak nagy nehezen menekülhettek meg. A parasztok 
közül egy agyonlövetett, egy másik agyon szúratott, mintegy 8-an meg lőnek 
sebesítve. A búcsúnak a verekedés kezdetekor tüstént vége lőn, futott minden 
kereskedő, a merre tudott. Másnap tüstént mintegy husz zsandár e az újvi
déki megyei törvényszéki tagok érkeztek a csend lecsillapítására s vizsgálat-
tételre. A vizsgálat folyik a kérdéses megyei szék büntető osztályánál. 

Továbbá Ujverbásztól Ujsztapárig mintegy négy mértföldnyi hosszú
ságú téren a Ferencz-csatorna partja hosszában két öles szélességű s két 
ölnyi mélységű árkot ásnak; a csatorna partja pedig mindkét felől csaknem 
egy öllel lesz felemelve, hogyr több vizet lehessen a Dunából beereszteni, s a 
csatorna annál mélyebb legyen. Az árok pedig arra való, hogy azon a csak 
nem minden tavaszszal Weprováczon, Kereszturon s több helyeken a földből 
fakadó viz, melly egész mértfóldeket hosszas ideig elöntve tart. a csatornába 
vezettessék. Az árok s a két part készítése mintegy 160,000 pftba kerül, s 
négy hónap alatt készítendő el. 

Eddig azonban csnk mintegy 150 ember dolgozik, kik részint olaszok, 
részint krajnaiak, részint oláhok és tótok, legkevesehb közte a magyar, német, 
és szerb. Azonban, ha az aratás ideje elmúlik, 4000 munkást reményiének. Az 
eddigiek nagyobb részint családosán vannak itt, s egy kis erdőcske tormában 
telepedtek le, legalább fát nem kell venniök. Egy vasárnap délután kisétáltam 
őket megszemlélendő, ime mintegy negyven gunyhócskát gályákból olvastam 
meg; több gunyhók előtt főztek; egy helyen néhány tót legény két hegedű 
ezinezogása mellett tüzesen tánczolt, másutt danoltak, többen egy fakuny hó
ban, melly korcsma gyanánt szolgál, ittak; a pék egy kocsi kenyeret hozatott 
ki, s egy fertály alatt elkelt; néhányan halásztak a csatornában stb. A muzsi
kusok, kik Bzinte munkások, fizetése bor. Épen ott létem alkalmával egy csa
ládos ember érkezett meg egy kis taligán, mellyet egy szamár húzott, kérdez
tem, honnan jő? „Csehországból," lőn a válasz; panaszkodott, hogy nincs 
ott munka.Egy munkás napi fizetése itten, ha szorgalmasan dolgozik, rámegy 
négy váltóftra s öt húszasra is, minthogy • öl számra ásnak és emelnek par
tot. Miután Ujverbászou nem igen kapnak munkásokat, kik aratás után a 
helységben magában négy váltóforintnál több munkadíjt reménylenek, ennél
fogva a szomszéd helységekben kénytelen a megbízott felügyelő munkáso
kat fogadni, mint : Szenttamáson, Feketehegyen, Ökéren, Temerinben, He
gyesen stb. Azonban épen ma láttam érkezni mintegy hatvan rongyos idegen 
embert, kik szegény tótoknak és oláhoknak látszottak, egyenesen a csatorná
hoz a munka helyéhez tartva. A sok szegény munkással együtt szaporodik a 
sok koldusok száma is; ugyan is, mig a szülék a csatorna partján dolgoznak, 
kis gyermekeiket beküldik a faluba koldulni. 

Felséges Fejedelemnönk szerenesés szülése örömére egy ív lön köröztetve 
helységünkben a most alakulófelben lévő kórház felsegélésére, s eredménye 
e köröztetésnek lön, hogy mintegy ötven pengőforint gyűlt össze, melly össze, 
gen mindjárt ágyakat szándékoznak venni. 

Ezelőtt mintegy négy héttel színészek is jöttek hozzánk, s noha minden 
héten ötször játszottak, mindig tömött volt a színház. Parasztjaink véleménye 
rólok; az asszonyok csak érnének valnmit, legalább fiatalok, s nz igazgatóné, 
Schweizerné, nagyon is szép; de a férfiak majd mind öregek, fogatlanok s e 
miatt nem igen érthetők meg. Ma„Lumpaci Wagabundot" adják, holnap utol
jára „Deborát"; azután tán elmennek, ha igaz. Isten velők. — Kármán József. 

I.őkut. május 10-én. E hó 8-án nálunk olly borzasztó eset történt, 
mellyhez hasonlóra igénytelen községünkben a legvénebbek sem emlékeznek. 
A mondott napon helységünk kellő közepén áfió községi ház bérnöke, ki 
egyébiránt sörmérést gyakorol,nejével együtt lakomára volt hivatalos; tizen
egy óra tájban délelőtt hazulról távozván, %12 órakor már honhagyottai, 
nevezetesen nejének 24 éves hajadon nőtestvére Singer Katalin erőszakos, hat 
halálos baltavágással meggyilkolva, hűlt vérében a konyha közepén, másfél 
éves kis leánykája pedig a kemencze mellett amannak lábainál esés következ
tében történt sértéssel, de élve találtatott. — A hátsó szobájában lévő ládája 



feltöretvén, abból 120 ezüst forintnyi készpénz, két darab 80 pftos váltó, több 
kereskedési számla pénzes tárczával együtt elidegeníttetett. — A szívtelerj 
tettes, úgy látszik, sört inni ment oda, mert egy messzelyes üveg félig az asz
talon hagyatott. A nö pedig ebédet főzvén, tésztát készített, mivel a tészta 
egy része kisodorva, egy része pedig darabokban volt. És e merény annál meg-
foghatatlanabb és csudálatosabb, mivel a legközelebbi tőszomszédságban alig 
hatvan lépésnyi távolságra mintegy 15—20 személy építésnél dolgozott. — 
Erélyes szolgabiránk t. T. A. járási orvos úrral és csendőrséggel délután két 
órakor már a helyszinén volt, vizsgáitatást és a nyomozási intézkedést meg
teendő. A vád egy a helységben az esemény előtt kéregetni látott, de akorra 
eltávozott vándorlegényt terhel ; annál ia inkább, minthogy többek állítása 
szerint a mezei munkások déltájban a szántóföldeken egy fekete ruhás egyént 
sietve menni láttak. - Felfedezésre vezető észrevétel azonban meg eddig — 
sajnos! nem mutatkozott. 

S / . i b « t l m o n . Borsod megye, augusztus 28-án.— Tisztelt szerkesztő úr! 
A „Pesti napló" és más lapokban is olvastam, hogy B.-Füreden e nyári für
dői szakban összejött hazafiak között Tomori Anasztáz úr azon szép indít
ványt tette, hogy a füredi sétatéren hazánk nagy fiának Szécsenyi István 
grófnak emlék állítassák; igen derék és pártolásra méltó eszme, mellyet kíván
nék szívemből, hogy valóssággá legyen. — De inkább ajánlanám, hogy ha 
Isten annyi részvétet és lelkesedést adna a nemzetnek, hogy több, például a 
két nagy Hunyadi, szigetvári hős Zriuyi, Kazinczy Ferencz, Vörösmarty, 
Szécsenyi, s a többi sok érdemes közül, kiket a nemzet jobbjai választani fog
nak, legalább négy díszes emlék a nemzeti múzeum kertjében állítatnék. Hogy 
pedig inkább itt óhajtom, mint Füreden, vagy a házának bármelly más pont
ján, úgy hiszem, nem kell egyéb magyarázat, csak az, hogy az emléket kell 
hogy czélja szerint minél többen, minden rangú és korúak lássák, mi sehol 
úgy el nem érhető, mint itt; hol e mellett díszes helyen is áll, de díszt is köl
csönöz, teljes reményben lévén, hogy a múzeum udvara jobbjaink részvéte 
által, mint megkezdetett, szép kertté fog alakulni. — Arra kérem tehát tiszt, 
szerkesztő urat, kedves avatottsága szerint nagyszerű olvasóközönségének s 
ön által a többi hazai lapszerkesztő urakat, hogy az egész haza mivelt fiainak 
ajánlják hazafias pártfogásába ez ügyet, köröztessenek aláírási íveket, szóval, 
ha csak lehető, eszközöljék, hogy a nemzeti múzeum kertjében legalább kettő, 
de inkább négy legnépszerűbb érdemesünknek díszes emlék állítassék. Hogy 
mit írok, szívemből akarom, a múzeumkertben felállítandó emlékek minde
nikérte 5—5,összesen négyre husz ezüst forintot kötelezek. — Remenyik Imre, 
jószágbérlő. 

Iletény. sept. 3. Igentísztelt szerkesztő ur! Egy éve mult, hogy leírtam 
az örömöt, melly köztiszteletben álló esperesünk n. t. Végh Mihály ur jubi
leuma alkalmával minden arezon elömlött; s ime nekem jutott ismét ecsetelni 
a tűzveszélyt, melly jó módú helységünket mult hó 30-án véginségre juttató. 
A déli 11-től 12-ig tartó s iszonyú szél által elősegített tűz 103 házat, .díszes 
templomunk s tornyunkat, paplakot, iskolát és jegyzői lakot elhamvasztotta 
s 180 családot tett koldussá. 11 felnőtt férfi és nő s két gyermek, és Így 13 
egyén égett össze a romok között. Egyházunk ősz lelkésze a 78 éves jubilált 
agg, sok száz híveivel csak futás által menthette életét a lángok közül, mely-
lyek a tetőkön kivül — három ház kivételével — a lakosság minden vágyottat, 
s a komáromi egyh. megye könyvtárát és okmányait elhamvasztá. 

Ez iszonyú tűzveszélyt ő cs. kir. ap. Felsége szeretett Urunk, méltó 
megindulással nézte esztergomi útjában, s jó szíve annyira sietett szerencsét
len alattvalói ínségén enyhítni : hogy oldalától elbocsátott segédtisztje gróf 
Wuldstein ur által a károsultak közt harmad napra 8000 pengő forintot osz
tatott ki. A királyok királya áldja meg ő cs. kir. ap. Felségét és Felséges 
családját, kinek koronáját ismét egy uj drága gyöngy, a hetényi megajándé
kozott, szerencsét lenek hála könnye ékesíti. 

0 cs. kir. Ap. Felségén kivül, a vidék őrangyala, a szegények, szeren
csétlenek tápláló anyja, Konkoly Lász4óné ő nagysága, — sz. pétsi gróf Zichy 
ö méltósága, nsgos Baranyai és Csúzy urak kegyes adományaik jóltevőleg 
hatottak a mindenétől megfosztott nép nyomorának enyhítésére.— Közelebbi 
alkalommal nem mulasztom el közölni még azon t.cz.urak s helységek neveit, 
honnét hozzánk könyöradományok folytak be. — Farkas Benő, segédlelkész. 

Harsány, september 4-én. Tisztelt szerkesztő úr! Borsod megyében, 
Harsány helysége körül, ez idő szerint annyira elszaporodtak a ragadozó far
kasok, rókák, hogy szemtelenségek szinte bámulatos. Ezek e tavasz és nyár 
folytán egész utczákból kiölték u baromfiakat. Amazok már augusztus hó 
utolsó felében szinte hadat izentek a szegény barmoknak. — Hiába köti a 
kint háló lovász lábához csikaját; mert ha le nem onthatja, legalább megfoj
togatja, vagy megkörmöli, s bélyeget ráüti a farkas, mit eléggé mutat az itt 
szerte látható rongyokkal kötözött csikó. Hiába fekszik házikója eresze alatt 
a fáradt gazda; mert szűk és keskeny udvarán a töltés mellett, hol éjjel,mint 
nappal egyre robog a kocsi, a leczövekelt tavali hornyút gazdájától egy két 
öl távolságra leontja a farkas. A vidékről éjjel haza siető előfogatostúl a ven
déglő közelében egyszéltibe kötött lovai mellől nyilt töltésen elrántja » csi
kót a farkas, a egy tahidhoz csapja. E helytől alig száz lépésre egy kapa előtt 
háló juhnyájra ráüt három farkas s a vigyázó juhásztól, s örvös komondorai-
tél erőszakkal elveszi a kövér birka-örüt. — Ez és még más sok, mind tény, 
iiiitol lett dolog. — A falusi csikós ménesével éjjel kint hálni nem merr mert, 
mint mondja, a féreggel nem bír, - beereszt most nyárba (mintha sok széna 
volna) mint máskor havazó késő őszszel. A gulyás még állja, mig állhatja,— 
A helység házánál, igaz, hogy van két puska; de a bíró nem tudja, vagy nem 
merészli használni,"vagy használtatni!! — Bly helyzetben mit van, mit ten
nünk mint egymást figyelmeztetnünk a mese-írónak ime szavaira : „Amice! 

lupum, si venerit, obtruncabimus!" — Vagy, a mi még czélra vezetőbb 
lenne, minden 10—12 lépésre az egész helység körül tárkasfogó vermeket 
ásni, s a mivelt külföldet régi véleményében, miszerint Magyarország a far
kasok kedvelt hazája, tettleg megerősíteni. 

KolozMvnr. ürömmel látom a magyarországi jégkármentő egyesület 
iránti részvétet, a „Vasárnapi újság" hasábjain megjelent pár beszédből. Ne
künk is van Erdélyben egy illy nemű jég- és tűzkármeutő társulatunk,melly
nek elnöke Hídvégi gróf Mikó ö nagyméltósága, ügyvezető Kuliszeky János. 

Én ezen egyletnek már 1850-tól fogva szakadatlanul tagja vagyok, és 
ezen idő alatt történt káraim mindég teljes 110 proeenttel térittettek meg; 
ezen év is megtérnie szomorú gyümölcsét, mert 7-ik június olly jeget hozott, 
millyenre apáink alig emlékeznek és ezen jég nekem ÍB elkészíti számos csalá
dommal a koldus tarisznyát, mert vetéseim a szó teljes értelmében pacséká 
lőnek : dc hála az egek jó urának biztosítva valék, és károm megbecsültet-
vén már azon hó 2G-án, az egész kár értéke minden levonás nélkül kifizet
tetett, és én megint azon helyzetben vagyok, bogy jövőre nézve mivelhetem 
földemet, és a hosszú télen nem vagyok kénytelen kézi munkával keresni élel
memet. — Ezer hála azért a nemes gróf ő nagyméltóságának, hogy ezen egyle
tet oltalmazó szárnyai alá vevé, és azt olly gondos ápolással vezeti szép jövője 
elé. Köszönet egyszersmind az egész tisztelt hivatalnak, pontos, szigorú, do 
igazságos eljárásokért, az Isten virágoztassa ez egyletet sokáig kis hazánk 
díszére és csapás elhárintására. — Közlöm egyszersmind mind azon kárvallot 
tagtársaim neveiket, kik velem egyszerre sujtottattak a sors keze által; azon 
meggyőződésben, hogy kivánataikat megelőzém : kötelendi birtokos Papp 
István, puszta kaniarási birtokos Mosa Samu, sármari haszonbérlő Hirsch 
Ábrahám, és sok mások kiknek neveiket nem ösmerem. 

Biztositsunk azért atyafi, saját érdekünk kívánja, ne tanuljon a magyar 
mindég maga kárán; biztositsunk! még pedig kölcsönösön biztositó hazai inté
zetünknél, hol ha fölösleg marad, az újra vissza jön zsebünkbe, és mellynek 
könyveit mindég saját szemünkkel láthatjuk, és a sáfárkodásról nyilt száma
dást kapunk. Listkai Márton, falusi gazda. 

Halál-Ili r. 
t Bicskei Bicskey Kálmán elszomorodott szívvel jelenti édes atyjának 

Bicskei Bicskey Lajosnak, Pestvármegye egykori főszolgabírójának, folyó hó 
4-én, délelőtti 11 órakor, a halotti szentségek ájtatos fölvétele u t á n , m u n k á é 
élete 5 t-ik évében tüdösorvadályban történt gyászos halálát. 

Szerkesztő i mondaniva lók . 
720. Illésünk czikkeit köszönettel vettük. 
721. Balatoui kechkekórmök. népmonda. Adatni fog. 
723. Hallgató Satudnak. Forró az a kaaa; egy párszor már megégette a szánkat, 

nem merünk hozzá látni. 
723. iKiiziiiondö. Üj kátéját használni fogjuk, a többiekkel együtt. 
724. A ri-iti hon közölhető. 
725. Ephesiis rumjai nem adhatok. 
726. D . Sz . K - S z o m b a t . A legújabb adomák hamis dolgok. Ollyan bUdös követ 

másutt is tudnak csinálni. Az elébbeniek jók voltak. 
727. A szere lmes . Gúnyvers, közöltetni fog. 
728. T . V úrnak Nagy váradra. Az a levél, mellyre feleltünk, csakugyan a kegyed 

elóncvével Íratott hozzánk, mi is tréfának vettük az egészet, kegyed is vegye annak, s azért 
ne haragudjék senkire, különösen ne miránk. 

729. A dolgos népnek ajánlott éptani és orvosi tanács köszönettel fogadtatik. í l inél-
elébb közülni fogjuk. 

730. Bünós szere lem. Szerzó eszmei elég gazdagok költészetben, de ágy látszik, 
hogy még a formákra nézve nem tisztultak meg eléggé. Olvassa Aranyt, Petőfit, Tompát 
és meg fogja lelni, a mije hiányzik. 

I R Á N T . 

Van szerencsénk a t. közönséget értesíteni, hogy a szőlő megtakarításra 
vonatkozó pályakérdésünkre a kitűzött időre három pályairat érkezett és 
pedig illy jeligékkel : 

1. „Noe a szólót plántálta." — „örömmel s híven ápolta." 
2. „Ettél-e pünköstkor szólót? ha enni akarsz, az alább írt módok szerint rakdazt." 
S. „Hat darab arany n csemege ára." 

Bírálatra és kísérletek tételére műbírálóknak átadattak. 
BCS* Egy úttal kötelességünknek tartjuk tudatni, hogy a kenyérsütés 

mesterségét illető pályairatokat az idő rövidsége miatt a bírálók kellőleg meg-
nem ítélhették, sem a próbasütéseket be nem fejezhették, s ez az oka, hogy a 
pályakoszoruzott iratot az 1857-ki naptárunkba be nem iktathattuk. Egyéb
iránt a mi halad, el nem marad; biztosíthatjuk ügybarátinkat, hogy ha isten 
éltet, a legjobb dolgozatért a 12 aranyat kiszolgáltatni, s azt a legközelebbik 
naptárban közzé tenni el nem mulasztandjuk. 

Egyébiránt ez ügybeni híradásunkhoz e beérkezett pályázók toltandók: 
13. „Non solum Biblia, sed et Biotica." 
14. Szegedről 2 mintakenyér küldetett be a sütöeszközök mintáival minden név és 

nevet rejtó jeligés levél nélkül. 
16. Csehországból „ V o n Brodbacken." 

Költ Pesten sept. 14. 1856. , 
MA JER I S T V Á N , 

István-bácsi naptárának szerkesztője. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonos : Heckenast Gusxlav. — Nyomtatia Landerrr es Heckenast , egyetem-uteza 4-dik szám alatt Pesten. 




