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l l in ttb u i tUJuk :

v j r f ö t t s a n t !

u s s s . ' f c r
:

Az előfizetők, a hirdetések meg
szabásánál, 20” 0-nyi kedv. /meny

ben részesülnek.

Még mindig gyászhangok!
A szomorúság, s kétségbeesés nap

jait éljük Isten meglátogatta az ö népét, 
s csapást csapásra oszt büntető kezével. 
Az egész hazán a csüggedés, a niitsem 
reménylés sötét bánata vonul át. Az elemi 
csapások egész sorozata támadott meg 
bennünket. Alig pár éve a cholera ra
gadta el áldozatait, ezreket téve árvává, 
koldussá. Volt mit siratnunk. Az apa 
gyermekéért, s a neveletlen kisded apjá
ért hullatta könyeit. Bíztunk az isten jó
ságában. Mcgkönyörül talán rajtunk, s 
elvonja fejünkről a romboló felleget, s ki
derül ismét felettünk az ég. A szomorú 
idők után elkövetkeznek az öröm napjai.

A pohár azonban még nem telt meg. 
A hosszú s erős tél alatt esett hó, a tel
jes erővel bekövetkezett tavasz folytán, 
gyorsan kezdett olvadni, s a Duna a ma
gasra emelt védgátakut is áttörte, s viz 
alá borította az egész vidéket. Az ország 
szive Budapest főváros a kétség kínjait 
szenvedte át e napok alatt. Buda viz alatt 
állott, s igen kevés kellett hozzá, hogy a 
másik parton is keresztül törjön.

Isten elvonta a viztenger hatalmát 
s a megsemmisítéstől reuiegett város újra 
lélekzett. Magyarország összes lakosainak 
szive dobogott az örömtől. Mintha azon
ban valami rósz szellem, megirigyelte 
volna tőlünk e ritka örömet, uj csapást 
mért sziveinkre.

A Duna újra megkezdte rombolását, 
s hozzácsatlakoztak Magyarország összes 
folyói a Tisza, Dráva Száva stb. egy pár 
hét s az ország fele része viztenger alatt 
állott. Kzer meg ezer ember fosztatott 
meg lakásától, élelmétől, s szerencsés 
volt, ha megmenthette a puszta, nyomo
rult életet. Sírhatott a romokon.

Egy jaj kiáltás ment végig városo
kon és falvakon, megremegtetve, megfa- 
gyasztva hangjával a vért: a pusztulás

nak iszonyú jajkiáltása. A védgátak let
tek lakóházzá, templommá, az lett az 
apa, testvér, férj és feleség, azt féltették, 
azért reszke tek ; mert ha az elvész, akkor 
1 vége mindennek........

Megyénkről sem feledkezett el a 
pusztulás angyala. A Tiszamentén viz 
alá van borítva falu és város, s meg
semmisítve a vetések. Elborította azt is a 
viz. Megsemmisítve egy pillanat alatt a 
jelen reményét s a jövő iránti bizalmat. 
Ott állanak az összedőlt házak, a gyö
nyörűen fejlődő vetések a viz alatt, mintha 
csak az Oczeán változtatta volna medrét. 
Vész van mindenütt.

A lapok még egyre hozzák a leve- 
röbbnél leveröbb tudósításokat, szegény 
hazánk virágzó városainak nagyobb ré
sze el van pusztítva a rohanó elem ha
talmától. Sehol egy reménysugár, sehol 
egy mentő eszme. A szenvedésnek s meg
próbáltatásnak eljöttek órái, vajon lesz-e 
a virradásnak is napja?

Isten megelégli talán eddigi szenve
déseinket, s könyörül rajtunk. A gyűjté
sek vizkárosult polgártársaink részére az 
egész országban folynak. Mi se marad
junk hátra. Szerencsétlenek vannak nál- 
lünk is, segélyezzük őket. Ma nekem, 
holnap neked. A sors kezében vagyunk. 
Ahol j»j szót hallunk, igyekezzünk enyhí
teni a fájdalmakat, s hol könnyet látunk 
csillogui a szemekben, töröljük le azt. 
Ezt megköveteli tőlünk a humanitás, s a 
nemesen érző szívnek buzdító szikrája!

Pataki Árpád.

Huszonkét törvényszék feloszlatása.
A hivatalos lap a kormánynak következő 

22 törvényszék feloszlatására vonatkozó rende
letét teszi Közzé :

Az 1875. XXXVI. t. ez. l-ső§-ban nyert 
felhatalmazás erejénél fogva az 1875. évi ju- 
1 us hó 31 én 2722 I. M. K. zz. a. kelt rende
let k. pcsiban a kir. minisztérium rendeli:

1. § A kir. e. f. törvényszékek ktzzül

T Á R C Z A .

1876. évi május hó 31 vei a nagyenyedi, sel- 
weczbáoyai, nagyszombati, zsolnai, bajai, ma
gyaróvári, szentgotthárdi, gyöngyösi, homonnai, 
n -károlyi, n.-bányai, sziiágysomlyói, makói, 
hm.-vásarbelyi, bori.sjeuői, körösbányai, oravi- 
czabányai és versec/i, — ugyancsak 1876. évi 
junius hó 30-vai pedig a segesvári, medgyesi, 
liptószentmiklósi es alsókubini törvényszékek 
szűnnek meg.

2. § Az 1-ső § bán felsorolt kir. e. f. 
törvényszékek területei 1876. évi junius bó 1-je, 
illetőleg ugyancsak 1876. évi julius bó 1-től 
kezdve a következő kir. e. f. törvényszékek 
területeibe a következőleg osztatnak b e :

1. A nagyenyedi e. f. törvényszék egész 
területe a gyulafehérvári kir. e. f. törvény
szék ;

2. & selmeczbányai kir. e. f. törvényszék 
hasonnevű járásbíróságának barsmegyei terü
lete, az aranyosmaróthi kir. e. f. törvényszék 
hasonnevű járásbíróságának, a korponai járás- 
biró.-ágnak zólyommepyei területe a beszter- 
czehányai kir. e. f. törvényszék zólyomi járás
bíróságának, — a körmöczbányai járásbíróság 
egé>/ területe, — az aranyosmaróthi kir. e. f. 
törvényszéknek, és a selur ívbányai, valamint 
korp nai járá-biróságok területeik egyéb ré
szével az ipolysági kir. e. f. törvényszéknek 
területéhez csatoltatok.

3. A nagyszombati kir. e. f. törvényszék 
egész területe a pozsonyi;

4. a zsolnai kir. e. f. törvényszék egész 
területe a trencséoi :

5 a bajai kir. e. f. törvényszék egész te
rülete a szabadkai;

6. a magyaróvári kir. e. f. törvényszék 
egész területe a győri ;

7. a szent-gottbárdi kir. e. f. törvényszék 
egész területe a szombathelyi ;

8. a gyöngyösi kir. e. f. törvényszék egész 
t-rülete az egri;

9. a boraonoai kir. e. f. törvényszék egész 
területe a sátoralja-ujhelyi;

10. a nagy-károlyi kir. e. f. törvényszék 
egész területe a szatmár-németi;

11. a nagy-bányai kir. e. f. törvényszék 
hasonnevű járásbíróságának területe ugyancsak 
a szatmár-németi, — és a nagy somkuti járás
bíróságnak egész területe a deési;

12. a szilagy-Somlyói kir. e. f. törvény
szék területe a zilahi;

13. a makói kir. e. f. törvényszék és
14 a hodine/.ó-vásárhelyi kir. e. f. tör

vényszék egész területeik a szegedi;
15. a boro8jenői kir. e. f. törvényszék 

egész területe az arad i;
16. a kórösbányai k r. e. f. törvényszék 

hasonuevü járásbíróságának egész teiülete 
dévai, — és a nagy-halmágyi járásbíróságnak 
egész terüiete az arad i;

17. Az oraviczabányai kir. e. f. törvény
szék és

18. a versetzi e. f. törvényszék egész te
rületeik a fejértemplomi törvényszék területé
hez csatoltatuak.

19. A segesvári és medgyesi kir. c. f. 
törvényszékek területeik e^y kir. e. f. törvény
szék területébe egyesittetnek, a melyi ek szék
helye Erzsébetváros leend.

20. A liptó-8zeiit miklósi és ahő-kubini 
kir. e. f. törvényszékek területeik hasonlók - 
pen egy kir. e. f. törvényszék területét fogják 
képezni, a melynek székhelye Rózsahegyen 
leend.

3. §. A szabadkai kir. e. f. törvényszék 
területén levő kun-bal isi járásbíróság egész 
területe 1876. évi junius hó 1-től kezdve a 
kalocsai kir. e. f. törvényszék területéhez fog 
tartozni.

4. §. A selmeczbányai, nagy bányai, és 
oraviczabányai kir. e. f. törvényszékek által 
bányaügyekben az 1871. évi julius bó 10-kén 
kiadott kir. minisztériumi rendeletnek 2-dik, 
5 dik s illetve 6-ik pontja alapján gyakorolt 
bírói hatóság 1876. évi junius bó 1 -tői kezdve 
a beszterczebányai illetve a szatraár-németi 
és fehértemplomi kir. e. f. törvényszékekre ru- 
báztatik.

5. §. Az 1871. évi julius bó 10-kéu k i
adott kir. minisztériumi rendeletnek 4-dik 
§-sa, melylyel a bányaügyekben, és 5. §-a, 
melylyel a sajtó utján elkövetett és esküdt
szék elébe utalt büntetendő cselekvények fe
lett, és az 1871. évi deczember bó 29-kén 
646. I. M. E. 1872. sz. a. kelt kir. miniszté
riumi rendelet, a melylyel a pénzügyekben bí
rói hatósággal az idézett §§-ban, s illetve ren
deletben megnevezett kir. e. f. törvén* székek 
felruháztalak, a jelen rendelet 1-ső és 4-dik 
§-ból folyó módosításokkal továbbra is fenn
tartatnak.

6. §. A bíróságok területén-k fentebb 
megállapított beosztása által azokra illetőleg 
azoknak egyes részeire nézve hatá/yban levő 
törvények, rendeletek és szabályok további 
fennállása nem érintetik.

7. §. A* 1-ső $i-ban megnevezett kir. e. 
f. törvényszékek mellett felállított kir. ügyész
ségek 1876. évi május 31-ével, illetőleg 1876. 
évi junius bó 30-ával szintén megszűnnek.

Budapest, 1876. évi ápril hó 15 én.
T i s z a  K á l m á n ,  s. k.
P e r c z e l  B é l a  s. k.

A besztereczi halász.
— R e g é n y .  —

Irta : A n g y a l  G y u l a .
(Vége.)

X.
Az est, lassan repülő szárnyaivá!, meg

érkezett.
Oly hosszúnak tetszett az idő!
Káka Márton uram nyugtalanul tekiutett 

a vártoronyra, keresve szemeivel a jelt. mely 
banninczegy éves lezárt ajkaira az első mo
solyt hozandná.

A veres zászló még nem volt ott.
— Ha a várnagy megcsalt volna — kiált 

fel tompán — agy én a várnagyot holnap meg
ölöm. Ledöföm, miheht lábait a kunyhóba 
teszi! — cz/el a kunyhó felé tartott.

— Még sincs V — kérdi öt neje, midőn 
morogva a kunyhó felé közeledett.

— Epén azt voltam nézni . . . .  még sincs. 
Gyere be anyjuk, beszédem van veled

Mindketten a kunyhóba tértek.
— Ha Fekete uram holnap ide jő, te 

•zontial ki fogsz menni e kunyhóból.
— S miért? — kérdő a nő csodálkozva.
— Ne kérdezz, tovább. Holnap megtudod 

Most menj és nézz. a vártorony felé; lobog-e 
már a zászló . . . .  Talán szerencsésebb lesz!

— Csak egy szót előbb. Mit akarsz Fe

ketével? Te nem fogod Feketét bántani. En 
hiszek Feketének.

— Jól van. jól. En is hiszek tehát. Azon
ban tartok tőle. hogy a szaladó fellegek esőt 
hoznak, talán záport, s e vén ördögnek lesz 
annyi es/e, hogy a magas tornyot abban hagyja 
s a képzelt tűzijátékot valamelyik erre szol
gáló váraljakból kívánja látni.

— Az idő borul — mondod? Várj, meg 
nézem. Ilarminczegy év megtanított a fellegek- 
ből olvasni!

— Menj. menj! — szólt a halász ked
vetlenül.

Orzse anyó, az egykori Móré Sára, míg 
a mondott helyre ment. honnan a vártorony 
látható volt, addig az öreg halász el kezdő 
készülni.

Legelőször is egy, roppant kődarabot vett 
e’ő. mely hihetőleg a vár árkaiból került, s 
arra egy hosszú kötelet erősített, azután az 
öss/egöngyölgetett zászlót bontotta szét.

— Jer elő hát te veres rongy, hadd 
kösselek fel, hogy mentői biztosabban jelez- 
hosd a játék színhelyét.

Néhány pillanat múlva e zászló is ren
deltetése helyén egy hosszú rúdon nyugodott.

— így n i . . .  . Nos, feleség? — fordult 
aztán hirtelen a bejövő no felé.

j — Fent van! — kiált ez örömmel. Fent 
van! . . .  Menjünk!

■— Hogyan I — szólt a halász gondol
kozva — tehát te is jönni a k a rs z ? .. .  Nem 
feleségem, te maradj itt. A viz ott na
gyon mély.

— Nem, nem — kiált fel hirtelen a
nő. —- Én nem maradok! . . .  En is veled me
gyek ! .  . .  Én is látni akarom! . .  .

A halász egy néhány pillanatig mély gon
dolatokkal látszott küzdeni, aztán alig hall
ható tompa hangon szólt:

— Jól van tehát, együtt megyünk. Várj, 
inig a csolnakot elkészítem.

Ezzel a kunyhó egyik szögletéből egy 
evező lapátot vett kezeihez, s a roppant kővel is 
terhelve, a kikötött csolnakhoz közeledett.

— így ni! — be-zélt halkan munkája 
k M tt  — e kötetei a < sóinak oldalához kö
töm. s a leeresztett ku képezendi majd a hor
got . . . .  így ni. Még repedést kell valahogy 
betöltenem. Talán rongydarabokkal ! . .  . Eh, 
m it: előttem a sás. ép oly szolgálatot tesz, s 
talán a czélra alkalmasabb is lesz. Igv n i! . . . 
Nos — kiált fel — jöhetsz a zászlóval, fe
leség !

A nő örömtől ragyogó szemekkel, villám- 
szerü’eg ugrott a csolnakha, mely nem sokára 
lassú méltósággal evezett a lápok közepébe.

— Mély itt a viz? — kérdi a nő. félve 
tekintve n csoluak oldalához ütódö habokra.

— Nagyon mély. Ellepné a vártornyot.
Nem sokéra aztán eljutottak ama helyre,

mely a czélra kijelöltetett, s mely a torony
nyal egyenes vonalban állott.

— Itt vagyunk — szólt a halász, le
eresztve a követ horgonyul, mire a csolnak 
mintegy leszögezetten állt a vizszinén.

A következő pillanatban már magasan 
lobogott a zászló Káka Márton kezeiben, s 
ajkán ismét ama végzetes mosoly vonaglott. 
melynek a sólyomhalmi majorban egyszer már 
tanúi valánk.

** *
— Ha kegyelmességed parancsolja, me

hetünk 1 — szólt Fekete uram alázatosan Zó

Egy magyar nábob halála.
— A Függ. Polg. után. —

A teremtés ös-titka, a természet folyto
nos változása, mint a legmélyebb vizsgálat 
örök tárgya, soha sem veszti el érdekét a ku
tatóra nézve. Az ember tudni akarl s azért 
kutat. De ha egy fájdalmas esemény, egy meg
rendítő változása a megszokottnak, úthajtju az

komihoz. — A zászló már ott lebeg a sikvi- 
zen, a toronynyal szemben.

— Tudja manó. Fekete uram — felel 
Zólyomi — én meggondoltam a dolgot, s úgy 
találtam, hogy hátha csak iunen nézném, va
lahonnan az ablakból.

— Félre esik kegyelmes uram. Nagyszerű 
hatásából sokat veszíthet . . . .

— No, üsse tatár! . . .  de nini. most jut 
eszembe! A bánnak egy küldötte épen most 
hozta a hirt, hogy ö kegyelmessége közeledik, 
alig van egy kis mért földre. Hat ha meg
várnánk ?

Fekete uram arczát a reszketegség fu
to tta át.

— Hát hiszen — felel aztán hirtelen 
magához térve, — ekkor is lehet. A halásznak 
elég készlete van; azonban a jelen esetre már 
a tárgyakat gyújtogatni kezdi; s ha kegyelmes
séged egy negyed órát késik, úgy az a sze
gény ember a néma éjnek szórja röppentyűit.

— No, hát megfizeti kegyelmi d neki! . . .
— Hiszen, jó. kegyelmes uram: de a 

halásznak véghetetlen roszul fog esni . . . .  Na
gyon hü szolgája kegyelni ességednek.

— No, ördög vigye h á t! nem ismerem 
bár e halászt, de hát csak megteszem. Men
jen kegyelmed, készítse el az erkélyen ked- 
vencz ülőkémet.

Fekete uramnak se kellett több. Azonnal 
a toronyba termett.

A torony f Idkatlanáhau nagy mennyiségű 
lőpor tolt. Ide ment Fekete uram.

Most ő is mosolygott. Falán ép e percz- 
ben mosolygott Zákó uram is csolnakában.

I A lőpor vastag tülgydeszkákból készült



ember fogékony kedélyét, mintegy akaratlanul 
fordul elméje az általános felé, mintegy aka
ratlanul s ösztönszerüleg elmélkedik a min- 
denség rendjéről s keblének fájdalma, vérző 
szivének keserűsége hangolják az emelkedés 
eredményét vigasztaló reményre, vagy kétiég- 
beesett világfájdalomra.

Ha a természet változhatlan törvénye egy 
életet semmisít meg, melyhez a nemes érzel
mek bármelyike csatol, de csatol az érzelmek 
igaz valóságának egész hevével, úgy bizonyára 
azon metaphisikai probléma felé fordul az elme, 
mely a természet örök titka, a folytonos anyag
változás kényszerűsége.

Mennél nagyobb veszteségűnk, auuál ke
gyetlenebbnek tartjuk az örök változás törvé
nyét, melynek egyik fele, a megsemmisülés 
oly kaserü érzelmekre fakasztja a kebelt. És 
ez érzelem is nemes; az igaz fájdalom, a leg
melegebb részvét s a tartós kegyelet biztos 
jele.

Ha rokonkebel esik áldozatul a megsem
misülésnek, avagy a nemes lélek hagyja el a 
földi életet, egyenlően tölt el bennünket a 
fájdalom ama nemes ézelme, mely oly szép 
záloga az örök emlékezetnek. Napjainkban rit
kák a valóban nemes keblű emberek, kiknek 
lelke szépet, szive jót teremt; őrizzük meg 
ezek iránt a bála szent érzelmét, mert jaj az 
emberiségnek, ha ez kivész mindenki kebléből.

Egy nemes lélek távozott ismét a föld
ről, kit a világ egyébről nem, mint jótétemé
nyeiről ismer. Szive nemesért dobogott, s tet
teivel ezrek fájdalmát enyhítette.

A közmivelődés intézményei közül szá
mosat ő alapított s ezrek hálás részvéte elég 
hangosan szól halhatatlan érdemeiről.

Báró Sina Simon az, kinek az ezerszer 
megérdemlett elismerés hervadhatlan babérjait 
tesszük le gyászravatalára.

Jótettei s nemesszivüsége sokkal ismere
test) családi életénél, s azért nem mulaszthat
juk el az elismerés hálanyilatkozatához életé
nek rövid rajzát csatolni, mely szép volt, mint 
a hogy tettei azok valának.

B. Sina Simonnak egy dúsgazdag, Ma 
gyarorságba letelepedett törökországi bankár, 
Sina Simon György volt nagyatyja. Atyja Sina
Oanrmi CimAn i I 1 S.rifi i nriási vmrvnnilt

szemle" s „Gazdasági lapok" kezdetben főkép történt biróvúlasztás alkalmával felmerült za- 
neki köszönhetik fennmaradásukat s még nem Ivarok felett — az utczán összecsoportosulva
rég is Széchenyi iratának megvételére bárom 
ezer forintot ajánlott fel.

Azonban ezen adatok megközelítőleg sem 
merítik ki azon összegek számát, melyek nyil
vánosságra jöttek, azonban ma már legnagyobb 
részt csak a napilapok hasábjai közt volnának 
fellelhetők. 1857. elején b. Sina Simon tisztán 
hazai célokra 81,000 irtot utalványozott, mely
ben Budapest csaknem minden közintézete ré
szesült: a muzeum, a nemzeti színházi nyug
díjintézet, a gazdasági egyesület stb. Hason-

vitázni kezdtek, az ujon m vála ztott törvény- 
biró, esküdt társaival rendőri szempontból a 
vitázók közt megjelenvén, s a rendreutasításra 
válaszul egyik esküdtet főbe ütötték s eszmé
letlenül rogyott össze, a tvbirót pedig megle
hetősei. nyakalni kezdték, a vita oda nőtte ki 
magát, hogy — nem akarom nagyítani — de 
ló  vagy 20 egyén oly veszélyes sebet kapott, 
hogy közelebb vannak a halálhoz, mint az 
élethez, van köztük egy öreg ember, kinek 
baltával a balkarja egészen kétfelé vágatott

nagyságú összegeket csaknem évenkint adott egv asszon \nak a jobb szemén oly hasadá 
ki jótékony czélokra. Midőn dr. Entz kertészeti hogy 2 centiméter mélységbe látni, hossza pe- 
iskoláját megnyitotta, Sina Simon rögtön öt jdig 5—G centiméter, egy másik ember kapá- 
fiut küldött oda saját költségén. Gödöllőn egy |val lett főbe verve, ha'álát minden perczbe 
külön csarnokot állított fel csupán hazai fes- várják, és számtalan agyon verés kapával, vas- 
tészek müveiből; nagy kiterjedésű birtokain villával, cséppel. ásóval, lőcscsel, szóval ki mit 
alig van egy iskola és egyház, mely jótékony- j kaphatott, felbőszülve egymást gyilkolták. Kéz- 
ságát ne élvezte volna; a gazdákat verseny- detét vette ez esemény f. évi april 17-én, d. u. 
dijak s jutalmak által buzdította a foldinive- 4—5 óra közt. T. Csajkos Ferencz körjegyző 
lés s álattenyésztés terén reformok behozatn- ur távolléte miatt, én bízattam meg az elől- 
lára stb. Magán-jótékonyságát jellemző adat- járók által — mint volt s. jegyző — arra 
ként csak azt említjük fel. hogy mindenütt, hol :nézve, hogy az illetékes járási szbirói hivatalt 
megfordult, távozásakor nehány száz vagy ezer értesítsem. Tek. Csajkos Gyula szolgaimé ur 
forintot szokott hátrahagyni, hogy a szegények'azonnal csedlegényeket és t. Juhász Mityás 
között szétosztassék. ujfehértói orvos urat a helyszínére küldte, hol

Jellemző ránézve, hogy mint dúsgazdag a sebesültek azonnal gyógykezelés alá, — a 
örökös, alig vette át atyja birtokait, minden jó madarak, kik ezen esemény ténvezói vol- 
gazdatisztje s cselédje fizetését azonnal tete- tak, esteli 10 órára a községház börtönébe 
mesen megjavitá, úgy hogy egész Magvaror- jutottak."
szágon az ő alárendelt személyei húztak lég- j Tisztelettel
nagyobb fizetést. A jótékonysággal kérkedő Zelenák József,
gazdagokat gyakran egészen más színben te- j 
kiütik otthon „hálóköntösében," kik közelebb
ről ismerik: Sina egyenlő volt mindenütt. Ö 
nem kérkedett, s erre legfényesebb bizonyí
ték az, hogy életrajza még máig is ismeretlen.
Midőn a gazdasági egyesület egy küldöttsége 
a báróhoz ment, hogy tetemes ajándékáért há- 'járását, legyen szabad tisztelettel kérni bé
táját kifejezze, azon nyilatkozattal lepé meg a esés lapjában alább következő soraimnak helyt 
küldötteket, hogy a kös/.önetet nem fogadja el, adni. Folyó hó lG-kán, azaz husvét első na - 
de tiz év múlva, reményű, erre némi igénye ján, mint afelé agglegény egy k s szőrako- 
lehet. Az elszegényedettt de gőgös nristokra- zást keresendő, az ünnepre berándultam Nyír
ták elég lélekszegények voltak s gyűlölték őt, egyházára, mert hiába, a mi falu. csak falu 
kit a szegények bálványoztak. Ó e miatt vis- az. nem találja itt úgy az ember magát, mint 
sza is vonult az aristokratia köréből birtokain.

N e k e r e s d ,  187G. ápril 18 kán.
T. Szerkesztő ur!

Ismerve t. szerkesztő urnák lovagias el

városon ; hol a merre csak néz, persze az 
György Simon (1785—1856.), óriási vagyonát csendes magányban töltve napjait. iilyen falusi szem mint az enyim, mindenütt
Magyarország legkülönbözőbb vidékein jószág- Már a múlt év augusztusában aggasztó csupa élvezetet lát maga előtt. Azonban tér- 
szerzésre használta fel. Megvette gr. Hoyostól lett betegsége, akkor azonban mindnyájunk jünk a dologra: beérvén Nyíregyházára, le- 
Rittberget Temesmegyében, báró Brentanotól ! örömére nem következett be a csapás, mely szállottam equipasomrúl és hazaküldteni azon
Teplicskét és Beszterczét Trencsénben, Simon 
tornyát Tolnamegyében, gr. lllésházy trencsé- 
nyi és baáni uradalma t, Tököly Péternek 
Temesmegyében blumenthali, Csanádmegyében 
keveresmi uradalmait, gr. Festetics testvérek
től a tolnai uradalmat, Trencsénmegyében a 
messenit Bossányi Simontól, gr. Hunyaditól 
Somogymegyében a simongáthit. gr. Zichytől, 
Győnnegyében a szentmiklósi éa leideni, b.

ma minden nemesen érző keblet elszorit. meghagyással, hogy csak ünnep keddjén jöj 
Sinában a család fiága kihalt. Ö volt az jön értein: no aztán mindjárt elkezdtem szé- 

utolsó s egyúttal legérdemesebb férfiú is e lyelnézui a fő-föhelyeken és vendéglőkben is, 
családban. Az akadémia 1858-ban igazgató hogy ha elesteledem, majd szobát válthassak
tanácsának tagjai közé választotta, egyes terü
letek s egyesületek igyekeztek öt kitüntetni 
elfogadott Jótéteményeiért s az egész nemzet 
elismeréssel s hálával nézett reá. Mig az F.sz- 
terházyak s annyi mások nevetséges pazarlás

Eötvöstől (1845-ben) Fehérmegyében az ercsi, által tették tönkre magukat; ez n idegen örök- 
gr. Eszterhá/ytól Pozsony megyében a sempsi, lőtt vagyonát a nemzet oltárára helyezte visz- 
gr. Zichytől Somogymegyében a  nagy-atádi. sza s áldásthozó kézzel hintett pihenést a szén- 
gr. Bombellestöl Tolnamegyében a kaimoki. védőknek, adott bátorságot s reményt a jóra 
gr. Viczaytól a gödöllői uradalmakat stb. Mi- törekvőknek. Nem mondjuk, hogy ö egyedül 
dőn meghalt egyetlen fiára Sina Simon Györgyre áll. Pálffy János, Bartakovics Béla s még egy 
közel 80 millió forint értékű vagyont hagyott pár más főur szintén biztosították maguknak 
hátra. Sina Simon atyjának nagy vagyona szín- a nemzet elismerését: de oly önzetlen s oly

magamnak ; azo bán alig ülök le egy jó hid< g 
pohár sör mellé, mindjárt érkeztek több ven
dégek. kik szinte asztalomnál foglaltak helyet, 
itt kezdődött aztán ez a jó városi társalgás, 
s igy beszélgetés közben csakhamar szőnyegre 
kerül az a 1876. ápril hó 'J-én hajnalban tör
tént história, — persze én nem ismerve, sem 
egyiket, sem másikat,kérdezősködtem, kik ezek. 
kikkel ez a furcsa comédia történt, elbeszél
ték szépen, de miután nekem az ilyesm he/, 
semmi közöm. — megköszöntem az illetőknek 
szives társalgásaikat, távozni akarván, kopog
tatok már egész városiasán, (nem úgy mint a 

y fizetek ; natén hagyott hátra emlékezetes nyomokat. A finom tapintattal bíró adakozó, mint Sina csak falun, hogy lezik! gyér elölj bog 
budapesti lánczhid egyik létesítője ő volt s a egy volt s az — meghalt. ■*** » >■
görög-nemegyesültek iskoláinál több alapit- 
ványt tett, mindemellett inkább gazdagsága,
mint érdemeinél fogva lön 1828-ban hodosi és V  í  fi p  Íz
kisdiái előnévvel magyar báróságra emelve. T 1 u

Egészen más emlékek kapcsolódtak fia s 
egyedüli örököse nagy nevéhez. Ritka eset, mi
dőn a nagy vagyon ily jótékony kezekbe kerül. Ha soraimmal nem leszek önnek al-
Sina 80 ezer forintot tett le a magyar akadé- kalmatlan. úgy méltán megérdemli történet- . . _
miához, az országos gazdasági egyesületnél ala- kém, hogy becses lapjában egy kevés hely szó- hátra, mint fizetni : poharankiut nyolc/ krnj 
pitványként lü  ezer forintot te tt le. Athénben, láttassák a számára, annyival is inkább, mivel czárjával számítva, ekkor azt mondom neki 
(mert egyúttal görög követ is volt a bécsi ud- példaként szolgálhat az emberiségnek; törté- j hogy én ebből a bizonyos pohárból tavaly még 
varnál,) több mint százezerre menő összeggel netem ez: „Kirándultam e folyó évi husvétün- *» krért is ittam sört, sőt mondhatni! maga 
tudományos akadémiát alapitott, a „Budapesti népét eltölteni Hugyajra, hol — nagypénteken -nak, hogy a bécsi világkiállításkor, mikor ot-

Nagy-Kállo, 1876. apr. 18.

aztán mindjárt jött a legfőbb pinezér, — 
felteszi a kénlést. hogy mi volt V felelek az
tán. hogy nyolca pohár sor volt. de megje
gyeztem, hogy egy pohárral oda adtaina szol
gának, mert a hordo alatt levő dézsából volt 
mentve, azt gondolta szegény feje. hogy ez a 
zsíros falusi megissza, ha pocsolyából meríti 
is ki ; mert nem tudia. hogy milyen a jó sör. 
hely pedig nincs olyan, nem \olt hát egyébb

roppant ládákban volt ; ugyanoly durva fedél
lel ellátva és leszögezve.

Ezek egyik legnagyobbika, mely közvet
len az épület közepében volt elhelyezve, már 
készen állott a czélnak.

Teteje ki volt fúrva, s a kifúrt üregben 
egy kénnel vegyített kötél volt látható.

A kötél hosszú volt. Vége a földön he
vert — perczegve a Fekete uram által meg- 
gyujtott szikrától.

A tűz tehát lassan-lassan harapódzott 
tova; mindig közelebb a borzasztó ládához.

Fekete uram jól számított.
Ha Zólyomi egy negyed órát késik, az 

óriási röppentyű m a g á n o s á n  robban a 
néma éjbe.

Már alig tiz perez, — s Zólyomi még 
sem jő.

Egyszer megnyílik a faköpeny egyik aj
taja, s közötte állt Zólyomi.

— Kegyelmes séged soká késik. A tüz- 
rózsa már ugyancsak forog a vizszinén.

— Igen! . . .  no, ördög vigye bút. Unoká
mat kísértem lakosztályába. Koszul érzi magát.

— Fel, fel. kegyelmes uram . . . .  Nini, 
ismét egy rtppentyü.

— Gyerünk . . . .  Kelmcd is velem jön, I 
várnagy . . . . M ujen elöl, én követem.

Fekete urain megrettent.
— Élni. v.tav halni . . . .  mormogá aztán 

s ment szótlanul a toronyba fölfelé.
— Követem kegyelmedet, követem — 

szólt Zólyomi, észrevéve Fekete uram tekint- 
getéseit.

A roppant lépcsők vészesen kopogtak; 
lábaik alatt. A várnagy az erkélyen volt már. I

erkély rop- 
zon át Fe-

bünüs!.

— Most . . . .  most s/ép kegyelmes uram ; 
ide álljon kegyelmességed.

— Hol? merre? . . .  Nini! . .  . Hol van 
kegyelmed, Fekete uram?

A várnagy nem volt sehol.
— Hej, v á rn ag y ? ! ... megölöm kelmé

det ! . .  . hol vau kegyelmed.
Felelet helyett Zólyomi 

pánt ajtaját hallá becsapódni, 
kete uram vésztelt hangját .

— Zólyomi Dávid, te 
Készülj a halálra! Emlékezz Demeterre, kinek 
nejét elcsábítottad! . .  . emlékezz Zakó uramra, 
kinek leányát elloptad. Én Demeter vagyok, 
amott a vizen Zákó uram áll a bcsztereczi 
halász.

— Hah! . .  . nyomorult gazember! —
kiált fel Zólyomi örületesen, s iszonyú erővel 
rázta meg a nehéz tölgyajtót. — Nyisd ki, 
ha parancsolom, különben fejed holnap négy
felé lesz hasítva.

— Ne ordíts, vén bűnös. Imádkozzál 
inkább és készülj a halálra. Életed egy perezé 
még; a lőpor már ég alattad, s nehány pil
lanat múlva a légbe repülsz bűnös tornyoddal 
együtt. .  .

Ha, ha, ha ! . .  . szerencsés utat, te vé
tek fia I . .  .

És a szerencsétlen kényur saját ajkait 
rágta dühében, s vadállatként ordított segély 
után I . . .  Mind hiába. Hangja elveszett. Egy 
lélek se jött megmentésére.

Még hallotta a várnagyot mint csapdosta 
maga után az ajtókat, menekvésében.

Azután ennek is vége, s következeit az 
irtóztató dörrenés.

A dörrenést egy pillanatig ott a sister- '

gés előzte meg, midőn a kanóc/ elégve, a tűz 
a lőporba kapott, s egy pillanat múlva a to 
rony egy óriási robaj kíséretében ezer és ezer 
darabban szóratntt fel a magasba.

Ilyen volt Zólyomi halála.

A borzasztó dördüld után egy nem ke
vésbé borzasztó kaczaj futott át a füst fe lleg i 
sikvizen

Zákó uram kaczagott.
Móré Sára a csólnakban térdre eresz 

kedve, imát rebegett.
Oly nyugott, oly magasztos volt.
Térdei alá a viz szivárgót*, mégis imád

kozott. Vízben térdelt már ; ajkai mégis re- 
begtek. A csolnak merülni kezdett, s Móré 
Sára még mindig rebegte : „és b o c s á s d  
me g  a mi  v é t k e i n k e t . "

Tovább nem imádkozhatott. Ellenségének 
már nem bocsáthatá meg a vétkét.

A csolnak elmerült, vígan játszva a ha
bokkal a halász által fagyasztó kaczaj közt 
kirántott sás-csutak s az eldobott evező.

Zákó uram gúnyos kaczajjal. Móré Sára 
imázva lelte halálát. —

A következő perezben a viz tükre ismét 
sima lön.

Fekete uram szintén elvette büntetését.
A robbanás a szerencsétlen menekvöt , 

még szintén a toronyban találta, az iszonyú 
vég Zólyomival együtt érte*)

Már kevés mondani valónk van.
A robbanást követő néhány perezre meg

érkezett a bán.

tan minden méreg drága volt, kivált a „ma
gva: na'.", én 7 krért ittam ott ilyen pohár 
sort : de hát nem volt unt tennem, mint a 
nyolezszor— nyolc/, az az 64 krt kifizetnem, 
ezután alázatos szolgáját mondva, e indultam 
a tulyigások felé, hogy kimegyek a Sóstóra. 
Én nem tudom, mi isten csudája, hogy ezek is 
épen úgy bántak el velem, mint a fenti he
lyen, ha rugany nélküli talyigást szólítottam 
meg, 80 kr, ha pedig ruganyost, akkor 1 fit 
20 kr ; ekkor jutott aztán eszembe, hogy 
a mi város csak város az : de még a/, is, 
hogy minek küldtem én haza equipasomat, 
le is mondtam aztán a Sóstóra menetelről 
s bementem üredik Testei'és Hősig ezukrász- 
dájába, parancsoltam egy feketét s e mel
lett újságot olvasva, eltöltöttem időmet ad
dig, inig a s z í n h á z  b a kellett menüi, — 
de mielőtt a színházról szólauék, nem mu
laszthatom el felemlíteni, hogy Nyíregyházán 
úgy kiszolgáltatás, mint minden tekintetben 
fennebb nevezett ezukrászda a legelső helyen 
áll. i^az, meg is vagyunk győződve róla, mert 
ezen üzlet nem s/orul dicséretre, de azért, 
hogy nagyszerűségét némileg én is, mint a 
sít a vendéglőkben zsíros falusinak néznek, 
tolmácsolhassam, nem hagyhatom szó nél

kül egy más alkalommal történt egész délután 
ott idözésem alatt felni Tűit nagyszerűsége
ket. mert először megfordult ott minden rang- 
bóli egyén, elkezdve szegény embertől a nagy
ságos nramékig és a legnagyobb csudálkozá- 

jsomra, azt a szegény embert épen úgy, és 
épen oly an gyorsan szolgálták ki, mint a nagy
ságos urakat. — Másodszor pedig bejöttek 
oda több szegény sorsú izraelita polgártársak, 
kik maguknak egy pohár vizet parancsolva, 
egész tenger délután újságot olvastak, anélkül, 
h« gy valaki még csak iosz s/emuiel is nézett 
volna rájuk ; ez aztáu a valódi üzlettel egybe
kötött becsületesség, mit mondana erre Ró- 

ízsakerti meg Gorovi, ha ilyen vendégeik ér
keznének vendéglőikben, mint az utóbbiak, 
már azt csak rájuk bízom, most tehát felnyit
ván a ezukrászda ajtaját, elindulék a színházba 
s a mint megyek, közben egv jó barátommal 
találkoztam, ki szint n a sziuhá/.ba készült 
nagyon óhajtotta. Tóth Ede Kintornás csa
lá d ijá t látni, közeledvén a színházhoz, kér
dem hova váltói jegyet? feleli, hogy fuldsz ntre 

jbará'oin, inért sok u deficit mindenütt, én is 
aztán hirteleu kikottyantotfain rá, hogy „bi- 

izouy csak szegény Man-diergert agyon ne 
nyomja a sok deficit.** Hah csengetnek, kezdő
dik az előadás, siessünk; belépünk a >ziubá/.ba, 
már a függöny fel volt vonva, azonban egy 
ajtón adó zsidó őr el kezdi a kezemet rán
gatni. hogy hol u jegyi), hol a jegyh, én az
után egész higgadtan feleltem neki. hogy ki 

1 méljen meg kérem, én az egyik felét áltál ad
tam rámutatva egy ottan álló kis nőre, ezeu 
•róval : ugy-e galambom magának adtam a 
jegy et ? o feleié : igen, s az eb a lenkenderit, 
ekkor nyílik ki a szemem, hogy ez a dohány- 
vágó zsidó, ki nálam, mikor jo világ volt. do
hányt vágott és ino t milyen nagy szerep ju 
tott neki, jaj csak ne is láttam volna, mert 
a dohány eszembe jutott és pedig oly irgal
matlan dohányos vagyok, a , Potya*4 szerint, 
csók lom képével alszom el, és csakugyan az 
e ső felvonást sem voltam képes kitúrni do
hányozás nélkül, hallottam én ugyanazt ezelőtt, 
hogy ti ostan már .ehet dohányozni is a nyír
egyházai színházba, dohát >enkit sem lát
tam, m mint falu i szokatlan, világért sem 
mertem volnn rágyújtani, hanem n hogy odi 
kulin egy kicsit kifüstöltem magam, már a 
második felvonás alatt belépek a színházba 
kit látok, mint egy katona tiszt urat czi- 
garúból bojt os füstöket ereazgetni, s beszél 
az igazgatóval, meg rültem, no most már én 
is füstölhetek s kaptam magam, rágyújtot
tam. de alig várták, hogy egy bojtost eresz- 
szék. mindjárt kiszölitottak a színházból, még

A dobogó le volt eresztve. Sonkisem állta
(útját.

Merre nézett, romot, és pusztulást látott, 
csupán a vár déli oldala állott épségben, mely 
a roppant fagcrendá/.utoknak volt tulajdonít
ható. melyek a robbanás á tál összeillesztett 
réseken em/odve a roppant nyomásnak, ellent- 
állottak.

A bánnak elég volt c déli rész.
A szép olasz hölgy, a bán jegvese volt 

ott.

Nem sokára ugyanazon csapat, melv a 
hántmal jött volt. útban volt Csáktornya felé.

Szomorú levert volt a karaván.
Legelöl lovagolt a bán. oldalán a szép 

arával, igyekezvén minden tehetségét a vigasz 
talásra felhasználni.

A szép Mária vigasztalhatlan volt.
— Iszonyú! szólt a bánhoz. — Ezt a 

sors nem intézhető igy. Ezt a rósz emberek 
tevék. . . Igen-igen. ez nem volt a sors, de 
az álnok várnagy keze.

A bán nem felelt semmit. Az unoka fáj
dalmát enyhíteni egyedül az időt hitte illeté
kesnek ------- no meg talán jövendő boldog
fészkét — Csáktornyát.

Hanem azért alig hallhatóan, mintegy 
gondolatban, később mégis felelt valamit, de 
mely feleletet a szép hölgy nem hallhatott:

— Szomorú, de igazságos végezet I
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hogy vonakodtam és azt mondtam, hogy ha fogy bizonyos helyen szokásban van, a maga- 
annak a pléhgallérosnnk szabnd. hát nekem viseletét és cselekvést úgy mint a lakás, a ru- 
is szabad, még majd a kóterbe tettek, azt házat, süt az egész életmódot i.letdleg. bzo- 
pcdig nem merték megszólítani, én aztán ros értelemben a „ d i v a t 1" szó az öltözet je l
esük azt sajnáltam, hogy e katona tiszt ur zésére szolgál, s erről szólunk most kizáró- 
biztoffn :r m tudta elolvasni a kiragasztott lag.
„Tilos a Uoiianyzást“,

II é d e r v á r y.
Minden meznek meg van a maga típusa, 

mely egy korszakon át uralkodik, csakhogy 
. ezen hosszabb ideig uralkodó typus határán 

belől esztelen változási inger mutatkozik.
A régi müveit népeknél nem lehet divat- 

ról szólam. Öltözés módjuk kevéssé változott 
* A „Magyarország s Nagyvilág1" lfi-dik világtörténelmi jelentőségük alatt, csak később, 

száma a kővetkező érdekes tartalommal jelent midőn a római világuralom a későbbi császúr- 
meg. Szöveg: Agnus dei. (I1. J )  — Ist*n háta |súg korában liunyatlani kezdett, állt be bizo-

O 1 o in.

megett. Beszély a paiócz nép-életbői. (Tóvöl
gyi Titusz.) — Euid. Király-iőyll. Teun hontól.
(Csukássi József.) — Egv háromszáz éves 
dráma. (Ifj. Szinmei József.) — A fővárosból:
Tavasz a gombákban. (Porzó) — A tizeikét 
hónap. IV. Április — Különfélék. — Sakklel- 
advány. — Szórejtvény. — Szerk. üzen. Raj
zok : Ági us dei — Húsvéti öntözés falun. —
Judás csókja. — A szent sir templomi Jeiu- 
zsiieinbeD. — Szent Péter temploma Rómá
ban. Ára negyedévre 2 fit 50 kr.

— Uj könyvek. A Franklin-társulat Bu
dapesten ismét nehány, kiadásában újabban 
megjelent s igen csinosan kiállított könyvet 
küldött be szerkesztőségünknek, — még pedig :
Bernstein A. A természet könyve. 2ü—22 fü 
zet (vége). Egy-egy füzet ára 50 kr. Tartalma:
XX. füzet. A világegyetem bővebb ismerete.
— Mily anyagok párolognak el a napban. —
A csillagok fényének megné mse. — Miből áll 
a holo. — A naprendszer keletkezésének tör
ténete. — A föld fej ődésének története. —
Az öt fejlődési időszak stb. — A hulló csilla
gok és iisiökösök rejtélye. — A szórványos 
csillaghullások. — Miért van reggelfelé sűrűbb 
csillaghullás. — Az üstökösök rejtélye. — Az 
üstökösök bizonytalan élete. — Hova lett a 
Biela-féle üstökös. — A hulló csillag-rajok és 
a hideg napok. — Mesterséges lebkövek stb.
XX. füzet. A színképelemzés és az állócsilla
gok világa. — Érzékeink, lelkünk és nyelvünk.
A végtelenség és a természettudomány. A nap 
fekvése és rangja a többi áilócsil agok között.
E  két füzettel a mü most teljesen megjelent. Csa
ládi könyvtár. 13 — 15 füzet. Egy-egy füzet 40 
kr. 13. fűz. A divat szélsőségei. Műveltség- és
erkölcstörténeti kútfők nyomán. Irta K.-Benicz ____
ky Irma. 14. füzet. Házasodjunk. Irta. dr. Síkor | közültetnei

legyőzött népek szoká-

József. 14. füzet, gyakorlati széptan. Tekintet- jnáut fogadtatnak.

nyos iiivatvállo 
sait utánozván.

Mai nap a müveit világ Francziaország- 
ból kapja a divatot, — Fraucziaország Paris
ból és I’áris egyik kerületéből a Chaussée 
d'Autin-búl; de ha valaki oda mén e forráshoz, 
hogy a divatot meglesse, akkor lát — — - -  
egy nagy semmit, kivevőn néhány feslett életű 
hölgyet nohány blasirt semmittevőt, nehány 
szabót és divatárus nőt, s ezek képezik ama 
törvényszéket, mely az emberiség külseje le
lett határoz.

Ha az emberek csak negyedrésznyi kész
séggel követnek az erkölcs és észtan törvé
nyeit, mint a hogy a divat eszelős szeszélyei- 
n k hódol, !* z élet valóságos édenkertje lenne 
a boldogságnak, csakhogy fájdalom, ezt nem 
látjuk é> nem akarjuk átlátni.

A divat teremtője a íranczia forradalomig 
a vers.tillesi udvar volt. Azóta szörnyeteggé 
nőtte ki magát, megnövesztette madame Pom- 
padour.

Midőn Francziaországban ama ledér nő- 
uralom kezdődött, a divat csupán nők müve 
vo t, s ledér lett a divat maga is.

Ezzel mi is úgy vagyunk. Hölgyeink, 
kik eináuci mtióért rajongnak, a szellemi hala
dás terén működnek, e bálvány előtt szintén a 
porba borulnak. Igen, igen, a íranczia szabók 
és divatárusnők eszelős ötletei előtt, melyek 
e szánalomra méltó kővetőket sokszor nem 
i;sak anyagilag, de erkölcsileg is megölik. A 
mai divat merő ellentétet képez a gyöngéd 
női szemérem, a finom szépészeti Ízlés és jó
zan ész szabályaival, melyek a leghirbedtebb 
divathölgyektol, a párisi deini-monde hősnői
től származnak, de azért a divatlapokban mégis 

a hölgyvilág által törvény gya-

1 latait mutatja. A klasszikus népek sokkal 
{jobban tudták a testet a ruhával egyesíteni, 
mint a mi korunk: egymás mellett mutatták 
fel a testi idomokat és a i libának idomait 
tdjes szépségükben. A mi mezünk ellenben 
kizárja a testidoniokat, úgy mint a Hibának 
eleven gazdag redőzetét.

A divat azonban egy tekintetben sokkal 
zsarnokabb a férfiak, mint a nők irányában, 
mert nem csak a ruházatra, de a testre is 
kiterjed. Egyszer nőni engedi a szakáit és 
bajuszt, máskor meg a simára borotvált mezők
ben gyönyörködik.

Az óriási parókák idejében, XIV. Lajos 
alatt a szakáll és bajusz egészen eltűnt, mert 
a fürtös paróka számára beretvált pofát, éde
sen mosolygó ajkat és nyájas vonásokat kívánt.

Ép oíy ellensége volt a szakádnak és 
bajusznak az erre bekövetkezett c z o p í, vagy 
bajfonadék, melynek uralma az 1830-ki fórra 
dalomig ta rto tt; - -  a ezopf eltűnése óta a 
szakái és bajusz állandó viseletté vált, csak 
alakja van a divat változásainak alávetve.

tel a házi életre. Irta K. Beniczky Irma. llerzog 
Ödön. Ar átszámítási táblázatok a méter-rend- 
sz'T- és a régi mérték-rendszerek szerinti hasz
náltabb hossz-, tér- és ármértékekre, továbbá a 
kalmár és gyóg> szertári sulyokra nézve. — 
Magyar-német kiadás. Ára fűzve 60 kr, Olcsó 
könyvtár 17 - 20 füzet. 17. füzet. Kölcsey Fe- 
rencz válogatott szónoki müvei. Fűzve kr. 
18. füzet. Jósika Miklós br. Egy igaz ember. Be- 
s élv. Fűzve 20 kr. 1!». füzet. Conscience Henrik.

Hej hölgyek! . .  . ha például egyik vagy 
másik jó erkölcsű falusi nő tudná, mily tisz
tátalan fonásból merittetnek az annyira óhaj
tott legújabb divatok, bizonyára nein vágynék 
azt annyira követni, de undorral fordulna el 
némely, minden illemmel daczoló változástól.

Hiúba ! mégis terjed, mint a pestis, vagy 
a kolera.

A mi a haj díszei és egyéb piperét il
leti. köztünk és a vad népek közt, nem nagy a

A szegenjnemes. Mániáiul beszely. Jrancziá- különbség. Az annyira kedvelt chignon már 
ból főid. Greguss Ágost. Fűzve 40 kr. — az afrikai hölgyeknél régen divatban van. Egy 
201. füzet. — Popé Sándor. A mübiralatrol. tökéletes afrikai szépséghez a bevágásokkal 
lankoltemeny. Angolból ford. Lukacs Móricz, díszített arezhoz és az elöfogaktól megfosztott
Mizve 20 kr. 1 könyvjegyzék. bájhoz, egy jókora chignon is tartozik. Hála
■ i^— — — — — —— — —  isten, hogy eddig még nálunk bevágódott arcz,

Fnvrnl ma érn i ,‘‘s ^ “Öan száj nem divatozik, mint a chignon,
tg y ru i-m asru i. |bár egyébként nagyon egyenlők Afrika feke-

Megjöttek, — itt vannak a s z í n é s z e k ,  léivel.
Husvét első ünnepén tartották beköszönő elő- Elegáns — t. i. akinek van — hölgye- 
adásuknt. Tóth Ede korán elhunyt színmű ink szintúgy kedvelik a snllangos czifraságot. 
írónk K i n t o r n á s  c s a l á d j á t  adták. A da- mint a vadnépeknél a szépnem. Igaz. orrukon 
rab, mint halljuk, sokaknak nem tetszett, azu- és ajkukon keresztül nem húznak karikát, cson- 
tán az előadás kielégítő sikeir.d folyt le. mely tót, tollat, — de füleiket mégis átlyukasztják, 
a társulat realitásáról tanúskodik. s bele aggatnak, mindenféle értékes és érték-

* „ * télén csengő tárgyakat, s ha a vadnők fejei-
Yau neki. van! — mint a nóta mondja, két és orrukat laposra nyomják, helyéhe am i

Mannsbergcr tapintatosan járt el. Szép nők. hölgyeink természet ellenesen szorítják össze 
csinos legények. Egyik főkellék. A társulat- derakukat és lábaikat.
uak néhány a közel múltból is előnyösen is- Egy szóvul, úgy kell találnunk, a müveit 
mert tagját látjuk. Itt van a kis Molnár s a nővilág is c-ak úgy piperézi fel magát minden 
szintén nem nagy l’ü.-pöki is. Püspöki azonban féle virággal, toliakkal é-< kagylókkal, mint 
mégis nagyobb. Cxilinder kalapja van. Tehát amazok. Gyüiflk, karj>erecxek meg a világ 
neki is — v a n  n e k i !  minden népeinél divatban vannak.

Azért se tegye le carissirae. Talán an- Az ausztráliai és amerikai ös erdők 
nak n néhány nyíregyházai bús magyar ked- lakóinak öltözéke csak néhány toliból és gyü- 
véért ? Pfuj. a parasztok. Nem is ért a ma- rüböl áll. és Páris elegáns hölgyei például a 
gyár ember semmihez, csak a k u l a c s  és a direktórium idejében nagyban közel álltak c— 
la  k i l i n c s  csiuálashoz! mezhez. Levetették a czipőt és harisnyát és

* * * -árut viseltek; egészen meztelen karjaikon
Hát az ú jsá g író k ? ... Kérdheti Bikficz nemcsak háromszoros karpereczet. de gyűrűt

urfi. Azok se. Azok is egy oldalnak. A minap viseltek minden lábujon és bokájukon is, mint 
is egy jeriizsálcmi lap azt írja, hogy épen a az indusnök.
szent sir közelében egyik ember összeveszett a A divat, fájdalom, keveset törődik a mű- 
másikkal s az egyik ember csúnyán megpo veit ség haladásával. Az idomoknak hol nagyob- 
foztatott. Persze, az a jeruzsáleini újság azt bitása, hol kisebbítése valóságos művészetté
mondja, hogy helyes, megérdemelte, hanem azt vált, » vájjon mire mind e vágy?!..............
nem teszi hozzá, hogy a másik is megerde- A nagyohhitási vágy teremti a női ruhá
méit volna vitézségéért huszonöt bambusz ná- zatuál a régi abroncs-szoknyát, valamint

F ő v á r o s i  h i r e k .
(F. P.) Újra távlovaglás Párisba. Salvi 

Pál. a műkedvelő zenész és hírre kapott lo
vas, ki ta aly Budától Parisig lovagolt s csu
pán az ismeretes „kutya-baleset." folytán nem 
jutott a kitűzött időben odúig, újra megkísérli 
e lovaglást. Azt akarja bebizonyítani, hogy a 

I magyar mén versenyezhet futásban és kitar
tásban az arab ménnel: a mit egyébiránt be
bizonyított már akkor, a mikor Budától Nancy-ig 
; megtett utjának sikere kivívta a szakértők 
előtt az eszme diadalát. Most hát a nagy kö
zönség számára való argumentum lesz a Pá- 

irisba lovagolás. Salvi e hó 2«-án fog elindulni 
Budáról. Lovát inár annyira treunirozta. hogy 
minden másodnap 16 mért földet lovagol vele. 

j Rendesen Pestről Czeglédre és vissza. Miután 
tavaly egy kutya okozta, hogy lova megijedt 
és botlás következtében megsántult, most Salvi 
mindig egy kutyát visz magával, mely lova 
mellett szalad, s eddig becsülettel kibírja a 
i treunirozúst. Ilyetén kikerülvén a két légy egy 
csapásra, legalább azt is megtudja a világ, 
hogy nemcsak a magyar ló, hanem a magyar 
kutya sem marad gyorsaságban és kitartásban 
akárraeiy nemzetségi! kutyának!

— Egy jelenet a váczi utczában. Az utóbbi 
napokban gyakran lehetett látni egy 7 — 8 éves 
' leány kát a váczi utczai Müller kereskedés előtt, 
írja a „Pol. Volksblatt.44 A leányka mindig össze
tartotta kis kncsóit, mintha imádkoznék. E na- 
napokhan Czetvertinszky herczeg észrevevé a 
kis imádkozó leánykát, kinek beszédes szemei 
oly esdőleg tekint ének feléje. A herczeg meg
szánta a kis leányt és egy tízest csúsztatott ke
zeibe. A leányka valószínűleg nem ösmervén a 
pénz értékét, mert úgy tekintett reá, mintha va
lami kép volna, és valószinüleg el is ejti a tízest, 
ha véletlenül a Müller-féle kereskedéstől egy 
segéd tanúja nem lett volna az egész jele
netnek. A segéd kiment a leánykához, ken
dőbe köté a tízest és haza küldé. — A 
leányka rövid idő múlva visszatért helyére 
és folytató némán alamizsna kérését. A segéd 
kíváncsiságból inegkérdé a leánykát, vajon 
szülei örvendtek-e a pénznek ? „Hogyne*, vá
laszold a kis leány, „apa már el is ment a 
korcsmába. “

(F. P.) Tíz forintnyi ajándék — az istentől.
K. a főváros II. kerületében levő vendéglőst 
egy 5 pecséttel ellátott pénzes levéllel lepte 
meg a levélhordó. s csakugyan a kitett 10 
frtnyi összeg ben is találtatott a levélben, me
lyet az anonym küldőnek következő rejtélyes, 
német nyelven irt sorai kisértek: „Dicsért es- 
sék a Jézus Krisztus! Ne kutasd, kitől jött. 
Emeld fel szemeidet a/, éghez, köszönj min
dent az istennek mindül'ükkön örökké: ÁmenI"

dat Jeruzsálem fomuftijától.

Azt mondják, hogy Nyíregyházán is ha
sonló eset történt — természetesen bambusz 
nád nélkül.

C  A  H  >  O  K .

A divat szélsőségei *)
(Elad kó7.1cnn*ny.)

A divat — bővebb értelemben mindent 
magában foglal, a mi egy bizonyos időben és

*> Kivonat K. lU nitíky Irma haaonnimü műn- s Z ! t i és p i p e r é z i  magát ! 
kAjából, mely a Franklin-tAnmlat kin,bányai ewikóben \  ruha csak akkor szép, ha a test idő
olvasásra Ajánlunk.' K ta lányokról' bővebben *J  r o niaival összhangzik, ha úgy szólván az alaknak

nem régi krinolint: a kisebbítésre és sziiki- 
| lésre való bajiam pedig nina vésztelyes talál
mányt, a fuzzo váltakat, mely számtalan vi
ruló életre halált hozott, s ha azt nem, egy 

| másik jövendő nemzedéket már születése előtt 
i megnyomorított.

A fél ti-nem szinte csak úgy aláveti ma- 
igát n divat szeszé veinek, oly annyira, hogy e 
tárgyról még szólni is nevetséges.

Azt. hogy a divat nem törődik az éghaj
lati viszonyokkal s ilyetén iuházatunk igen 
távol áll az észtan szabályaitól, kétséget sem 
s/enved. — A hölgy már nem is kérdi 
öltözéke összeállításánál, hogy vájjon hasznos 
és czélszerü-e az, csak divatos legyen; hiszen 
ma a hölgy nem ö l t ö z k ö d i k ,  hanem d i-

»1 aló  nr mvatunk »zól. 8a<rk. , visszhangja, mely annak idomait és mozdu-

V i d é k i  h í r e k .
Vannak a családi életnek ünnepei, me

lyek méltók arra. hogy örömébe a nagy kö
zönség kegyelete is bele vegyüljön. Ilyen csa
ládi ünnepély folyt le n  napokban Kolozsvárit; 
hol egy érdemes és nemes szivfl matrónának, 
özvegy idősb Szász Károlynénak 70-ik szüle
tése napját ünnepelték gyermekei. Ha gyer
mekei Szász Károly a nagyérdemű költő, mű
fordító és kultuszminiszteri tanácsos, — Réla 
szintén kiváló költő, s tanár a kolozsvári egye
temen : Domokos a kitűnő theolog. továbbá 
Gyula és Róbert nein volnának oly jeles haza- 
tiak, hogy miattuk lehet ünnepelni az anyát 
— úgy bizonyára az anya női és családi ér
demei volnának elegendők, hogy tiszteljük 
érttük gyermekeit. A mily fényes név Erdély 
művelődési hnrezáhan idösbb Szász Károly 
neve: ép oly fényes név Erdély társadalmi év
könyvében annak özvegyéé. Vajha életének 
nemes példája ne nyomtalanul enyésznék el, 
hogy attól, ki megmutatta, mint kell jeles 
fiákat nevelni a hazának, megtanulnák höl
gyeink. mint kell nőnek lenni és anyának.

(F. P.) Egy művésznő halála. Néinthy 
Irma a kolozsvári nemzeti színház tagja, liosz- 
szas szenvedés után múlt hét elején hunyt el 
Aradon. A boldogult művészr.ö tagja volt a 
nemzeti színháznak, itt azonban tehetségének 
megfelelő szerepköiből ki lévén zárva, a vi
déki színpadokhoz tért vissza, de rövid idejű 
szereplés után a holozsvári nemzeti szinház 
révébe jutott, s itt csakhamar kivívta magá
nak a közönség elismerését. Mint értesülünk, 
holt tetemei Aradról Kolozsvárra fognak szál
líttatni. Rékc hamvaira!

(F. P.) Borzasztó boszu. Csegéről írja

J levelezőnk a következő esetet . M—y Imre fő
városi fiatal ember még a mtilt farsangon bele
szeretett egy csegei földbirtokor leányába. Már 
többszőr volt lent, hogv megkérje a leány ke*ét, 
de sohasem vö t elég bátorsága reá. Mintegy 
két héttel ezelőtt ismét Csegére jött, de nem 
egyedül, hanem egv barátjával. A barátját azért 
hozta, hogy az kérje meg nevében a leányka 
kezét. Hiába mondta neki pesti barátja, hogy 
azt levéibelileg is megtehette volna, meg kel
lett tenni. M—y barátja tehát illendően és 

{annak módja és rendje szerint felöltözvén, el
ment leány-kérőbe. Hogy megkérte a leány 
kezét, az tény volt, csakhogy nem barátjának, 

[hanem magúnak. A szép Fáni (igy hívták a 
■leányt) annyira megtetszett neki, hogy vétek
nek taitotta volna, azt ügyetlen barátjának 

! megkérn*. És miután az apának kifogása nem 
•volt, és Fáni kisasszony is mondott egy félénk 
„igent1" — M—y barátja Fáni vőlegénye lön. 
M -y  már várta barátját a hírrel, a türelmet
lenség csak úgy gyötörte. Vagy 3 óra múlva 

ívégre jött — egy levél, melyben barátja saj
nálattal ugyan az ő személyére, de belenyu
godva a sors különös játékába, tudtára adja, 
hogy ő lett a Fáni jegyese. M—y e levél vé
tele után annyi szint változtatott, ahány csak 
létezik. A vendégházban, ahol szállva volt, 
észrevették, hogy M—v nagyon különösen vi
seli magát. Hangosan beszélt önmagának, és 
felelt is, aztán veszekedett, mintha ketten let
tek volna. Midőn beesteledett, eltávozott és 
egykori imádottjánnk lakúba felé haladt. Ki
vidről látta, hogy a szobák mind ki vaunak vi
lágítva, „tehát az eljegyzést ünnepük", gon- 
dolá magában M—y, „mindjárt elveszem én a 
kedveteket." Egyeneseu a lakásba tartott. Be
nyitott a nagy szobáb*. ahol az ünnepély tar
tatott. Egészen falusias mulatság volt. Egy 
pár szomszédok, kik pipázgattak, egy pár né
niké, kik nagy jövőt jósoltak az örömanya 
ölében lévő legifjabb sarjadékról. Egyszerre 
csak megnyílik az ajtó. belép M—y, kezében 
egy revolver, elsüti és előtte az anya mellé
iül’ a gyermek, még egyet lő és, a ki által 
megcsalatott, barátja esik el, azután magának 
iránvzá a revolvert és szét repeszté koponyáját. 
Az egész ház egy csatatérhez hasonlított. így 
történt ez anno 1876. apr. 2-úo.

—  Egyik szegedi lapban olvasható: Miért 
árad a Tisza ? Két öreg anyó ballag a Kiss-féle 
palota előtt, s mindkettő a neki bolondult 
Tisza folytonos áradását tűzte ki a megvitatás 
tárgyává. — No Panna néni — szól az egyik 
fontos pofával — mán én csak nem tóm, mibül 
való ennek a ménkű sok víznek a gyüve- 
tele. — Hm, hát láti-é komámasszony, nem 
más annak az oka, hanem hát az, hpgy ebun ni, 
Innét a piaczrul kiszorították a zsidók a szent
háromságot, osztán nem is esik addig a viz, 
még csak a szentháromság vissza nem állító
dik. — Öhön, — válaszol kiokosodva a ko
mámasszony, — a mán meglőhet.

— Kecskemétről panaszkodnak a tanítók, 
hogy fizetésüket nem kapják meg rendesen s 
havi nyugtáikat 8— 10 fit veszteséggel árulják 
el üzérkedőknek, ha ugyan kapnak ilyeneket,'; 
a város közönsége az iskolaszék s tanitók is
mételt felhívására sem segített rajtok. A pest
megyei iskolatanács kifejezve megütközését 
ezen botrányos állapotokon, miután Kecskemé
ten az iskolai alap még elkülönítve mincs, fel
hívja a városi hatóságot, hogy a mennyiben a 
panasz alapos, azt mielőbb elintézze. Kecske
mét városa e határozatot egyszerűen tudomá
sul fogja venni. Ez is liberaíismus!

(F. P.) Gyönyörű állapot Baranya vár
megyében a folyó év 3 havában nem kevesebb, 

m int 382 végrehajtásiing elrendelt árverés fo- 
ganatosittattott ingatlan birtokon, magánkövete
lések kielégítésére. Hogy mennyi rendeltetett 
el e közben az ingóságokra, Írja az „Alföld", 
azt nem lehet tudni, de könnyű hozzávetőleg 
elképzelni, tudva azt. — hogy a foglalás ingó
ságokra csak 1211 esetben történt.

— Egy falu veszte. Borzasztó esetről ér
tesítik a „Független Polgái"-t, mely közelebb 
lo'.yt le, Hosszún or>. A falu lakói egyszer csak 
elhatározták, hogy n in tűinek zsidót falujok- 
ban. És ez elhatározásukat tett követé. Addig 
tüntettek a zsidók ellen, inig azok önkényte- 
sen elhagyták a falu*. — Csak a korcsmárost 
nem bocsátották el, annak ott kellett maradnia; 
mert ő közülük egyik sem akart pálinkát 
mérni. A korcsmáros e gedelt és ott maradt 
mint egyetlen zsidó a f i úban. A zsidó sokat 
szenvedett a falubeliektől, a pálinkáját itták, 
de fizetni eszükbe sem jutott. Ha a bírósággal 
fenyegetődzött, — azt mondták neki, hogy ak
kor felpörkölik egy éjjel. Mindezt csak tűrte 
volna, de midőn nem rég egy suhancz a leá
nyát becstelenité meg. n korcsmáros is kijött 
a flegmából, s bos/ut eskidött, iszonyú boszut. 
összes pálinkáját meg mérgezte és jó kedvet 
színlelve, megvendégelte a falut. A méreg 
megtette a hatást, vagy 60 paraszt ember és 
asszony lett a korcsmáros buszúján k áldozata. 
A korcsmáros és családja azóta eltűnt, s tudja 
isten merre Üldözi bűnös lelkiismerete!

(—) Eső után köpönyeg. A székely gó
békról sok mindenféle íuícsaságot jegyeztek 
fel a krónikák. Most az érdejies „bakszász" 
urakról regélik hogy nagyszebeni kerületi gyű
lés folyó hó 12-én távirat utján azon kérelem
mel járult a  király elé, hogy ne szentesítse a 
szászföld rendezéséről szóló törvényjavaslatot. 
— Pedig ez a t ö r v é n y j a v a s l a t  már nem 
is létezik, miután még Apid 8-án mint t ö r 
v é n y  hirdettetett ki a törvényhozás mind két 
házában. — No de „négylábú is botlik* — 
menthetnék magukat a sógorok, mint mentette 
hajdan József császár előtt egy káptalantag a



káptalant. „Az ám, volt és lehetne most is, volt Ifrtot, Bodnár István ur 14 frtot, Blahunka j de Lusignan a trappisták szerzetébe lépett, jmelyekben alig van bél, de annul több a mag, 
a válasz, —de egy ménes, egy egész ménesi- 'József ur 1 frtot, Lengyel János ur 1 frtot, — Egyik a tengerészedéi szolgált, másik a melyekből temérdek olajat lehet k isajto ln i...

(—) Ehető főidet fedeztek fel közelebb Klein Adolf ur 2 frtot, Friedlieber Sámuel ur sorgyalogságnál s életunalomból választók a Kalkuttában egy gentlaman huszonnyolca vajas 
Nógrád vármegyében, mint a „Terra. tud. “ köz- 1 frt 50 krt, Jung Adolf ur 1 frt 50 krt, dr. lassú öngyilkolás e nemét. Folyó évi januárban kitlit, etetett meg egy szelindekkel, vagv isin- 
lönyből olvassuk. A megvizsgálandó anvagot dr. Trajtler Soma ur 2 frtot, Czukor József ur 2 a milánói szegényházban hosszú betegség után kábh newfoundlandi kutyával, hogy azt vadász- 
Kovács Sebestyén Endre egyetemi tanár szol- frtot, Gyurcsány Ferenc/ ur 2 frtot. — dr. Leó de Lusignan hunyta be szemeit s négy ebbé id om ítsa ... egy ifjú hindu ugyanott ta
gáltatta Nógrád megye Csesztve helységéből lleumann Ignácz ur 5 frtot, Simon Endre ur árvát hagyott a legnagyobb nyomorban maga vas/, kezdetén, de mikor már egészen kilevo 
Mójthényi Péter birtokából. Külseje után úgy 10 frtot, Simon Ferencz ur 10 frtot. Úgy a után. Kívülük már csupán egy Lusignan bér- leztek, tőből levágta málnafáit azon remény- 
látszik, hogy a föld vízből ülepedett le s való- felűlfizetök, mint általában azon nevelésbará czeg van életben s ez Francziaországban, bon, hogy ezen müfogás melleit azok még azon 
szinü, hogy a helyen valamikor mészben bő- Tok, kik ez alkalommal sem vonták meg párt- Moutmorency közelében — ökörhajcsár. a nyáron rengeteg sok gyümölcscsel fognak
völködő savanyu viz volt, a mennyiben a föld- fogásukat intézetünktől, fogadják hálás köszü- (F. P.) Tréfás sirirat. Angliában a Ívd- kedveskedni . . . Afghanlstánban vendégségbe 
ben lévő apró mészpátkristályok csak is efélé- netét a gMnnásium nevében a r e n d e z ő -  forti temetőben a következő sirirat olvasható: hívtak egy dervisht, s midőn n próféta által 
bői eredhettek. Sajátságos jelenség — úgy- s é g n e k. Itt nyugszik külső burkolata vízszintes hely- tilalmazott italból az ott levő uj törökökkel

(r=) Minden megjön idővel. Nyíregyházán zetben Houtleigh György óramesternek, ki az együtt meglehetős mennyiséget beplántált, túr- 
nemcsak a K o m l ó ,  de ma már a H á r s  is óramüvészetben való jártas ügyessége által bánjára két hegyes sakálfület varrtak alattom- 
nevezetes. No de hogy miről, arról hallgassunk, díszére vált rendének. Életének minden álla- bán a pajkos afgháu urliak, mint bámultak, 
Annyi igaz, hogy a kerepesi temető közelében, potában becsületesség volt förugója és eszély mint csóválták aztán fejőket az igazhivő mü- 
a hajdani m e z i t l á b o s n á l  Ilyen nem regulátora. Mint emberileg igazságos sohasem ziilmánok, midőn az utczán a szokatlan tur- 
történhetett. ő  magassága a perlekedőket mi- állott meg, ba arról volt szó, hogy egy sze bándiszt megpillantó*ták; a jámbor dervish
hamar az utczára expediálta. rencsétlent segítsen; minden mozdulata oly jól pedig, midőn a muczzin figyelmeztette a sakái-

(— ) Magas életkor. Hir szerint egy kö- volt igazítva, hogy sohasem jött zavarba, ki- fülekre, majdnem sóba ványnyá változott ijed
te! száz éves nőt temettek e napokban Nagy- véve, ha oly emberek által lett felhúzva, kik tőben ..  . Savaunah városban egy előkelő csa- 
halász községben. Hejh ritka az ily magas nem ismerték a kulcsot jelleméhez, órait oly Iád gyakran megmarasztotta ebédre Sir Johant, 
életkor a mai literes világban. Különben a ügyesen tudta beosztani, hogy azok folytonos a kiilönczségeiról és őszinteségéről egviránt 
hirt fentartással közöljük , s megerősítését örömben teltek el, inig be nem következett a ismeretes angol touristát, s midőn egy 
várjuk. végzetes perez, midőn ő is örökre megillott. izb^n a házi ur kínálta az ebéd végén, hogy

(— ) Magyar kenyér, német ezó. A na- Ez életet 1872. nov. 13. hagyta el oly re- igyék már bort is, egy pohár madeirát, vagy
pókban kaptuuk E. M. Siráki budapesti papir- inényuyel, hogy újra meg fog operáltatni, föl- nmscat lunelt, — „köszönöm, úgymond Sir 
kereskedőtől egy terjedelmes árjegyzéket, |állíttatni, kitakarittatni és fölbuzatni az örökké- John, de még eddig nincs mire!-1 Más alka- 
melyben az árjegyzék elején és végén lévő valóság számára.
magyar tartalmon kívül, minden egyéb ékes mmm̂ m ^ ^ ^ ^ —^ ^ ^ — 
német hangon szól. Ha a tisztelt kereskedő
urnák vannak német megrendelői, ám tessék N y i r f a l o m b o k .

mond Brixad. „t'hemisches Centralblatt11 egyik 
utóbbi számában, hogy a földevés még Magyar- 
országon is, habár csak nagy Ínség idején, de 
még is divatozik, — a hol táplálék tekinteté
ben még a legszegényebb nép is legfeljebb az 
angolok után következik. Jó Brix! régen volt 
az a mit te beszélsz, maholnap valódi áldás 
sőt delicatesse lesz népünknek az az ehető föld 
— habár mint a vegyelemzésből kitűnt „a táp
lálkozás czéljának épen nein képes megfelelni, 
mert a benne lévő tápanyag csak •/,„ száza
lékra rúg, s igy legfeljebb mechanikai izgatás 
utján idézheti elő a jóllakottság némi érzetét.

(F. 1’) Boldog házastársak. Egy bor
zasztó esetről értesít levelezőnk Edelényről. 
Egy házaspár él ott, melynek egész élete nem 
volt egyébb. egy bosszú veszekedésnél. Majd 
a férj, majd a feleség gyújtott rá, és ba egy
szer elkezdték, eltartott fel napig is, Engedni 
nem eugedett egyik sem és ha már jól kive- 
szekedték és ráadásul elpáholták egymást, a 
férj az edényeket tördelte, a feleség a gyere
keket ütlegelte. Múlt hétfőn a félj később jött 
haza ebédre, miut felesége várta, az asszony 
már készen volt egy nagy litániával, a fegyver 
meg volt töltve, csak el kellett sütni. Végre 
haza jött a férj, a férgét eg kitört „Hol voltál 
megint oly sokáig, te kiálhatatlan ? „Mi közöd 
hozzá vén sybilla" felelt vissza a félj. „Te csúf 
majom, te, te, te . . . “ — „Te bagoly, te füles
bagoly !“ Szó, szó után és a házastársak hajba- 
kaptak. A férj összekarmolva, összeharapva, a 
feleség megfosztva jó csomó hajtól. „De már 
ezt tovább ki nem állom, ezért meglakolsz fé
ny egetodzék az asszony. Valahová elszaladt, 
visszajövet bement a konyhába és feladta az 
ebédet. Ebédnél nem szóltak egy szót sem, a 
férj és gyermekek egész nyugodtan ettek, csak 
az asszony nem nyúlt az ételhez. — Vagy 10 
perez múlva az asszony sápadozni kezdett, igen 
roszul érezte magát és majdnem kétségbeesve 
kiáltott fel: ne egyetek: „Ne egyetek tovább, az 
ételben méreg van"! A mint e szavakat ki
mondta elájult, a férj és gyermekek megijedtek, 
oda le tte k  az asszony segítségére, de akkor 
már ók is -zul érezték magukat. A két leányka 
hirtelen összeesett, a méreg megtette hatását, 
az ártatlanok kilehelték leiköket. A férj még elsi
etett orvosért, ki ellenszerekkel megmenté az 
ő és fia életét. Az asszony, midőn élethez tért 
ájulásból, eleinte úgy látszott, mintha nem tudna 
a történtekről semmmit, de azután hirtelen 
eszébe juthatott, és elkezdett a világba beszélni 
— megörült.

(— ) Idyll a pusztán. Személyek: három 
ifjú ur, és egy 8 -  10 éves gyermek. — , Hogy 
hívnak fiam? “ ..Miskának- „Helyes, de hát 
kicsoda Miskának ?* „Hát mondtam már hogy 
Mókának4 -Jó jó, de hát nincs más neved, 
mint Miska?* .Elég nekem az is- „Hány esz
tendős vagy ?“ „Tudom is én* „No de mégisr 
„Nagyok anyi mint a I'estink ahonni* (Per
sze a Pestünk már sor alatt álló gyerek) 
„Van e sok juhotok?“ „Van bizony!“ „Van 
száz?* „Száz .-* (a gyermek elámul. nem tud
ja mennyi lehet az a száz) van vagy hat darab.* 
Egyik ifjú ur, felmutatja a hat úját a gyer
mek előtt s kérdezi, „hát ennyi juhotok van?r 
r Annyi V deiszen nem fél bele a maga markába 
a hány juhunk nekünk vnu“ „No derék fiú vagy 
Miska’ kapsz egy pénzt, nesze!“ Nem pénz az 
hallja, hanem garajezár.* „Hát hiszen gaiajczár. 
de hát mit fogsz rajta venni?- „Pipát vennék, 
de némád érte a zsidó.* .Eredje! Miska a zsi
dóhoz. aztán mondd meg neki, hogy itt já rt a

Ealatinus. aztán a/t parancsolta, hogy neked a 
nyezárért pipát, szárat és selyem bojtos pi

pakötőt adjon. No hát nem felejted el. hogy 
ki já r t itt? - „Nem bizony, a minap is láttam 
hogy a „szemök* juhtól eltévedt a báránya, 
oszt’ég azt sem felejtettem el.* — Történtek 
pedig mindezek nem valamely rengeteg siva
tag közepén, hanem számos és népes közsé
gek közelében, mikoron írnának a tudósok 
ezernvolcszáz hetvenhatot urunk születése után.

XIV.
(A gólyahistúriák folytatása. Hová lett a füge? A kér
dőre vont rendönnandarin. A kitűnő diunrefajok. Hogy 
.............................................  “  * - ükül **
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velők németül konversálni, de ha velünk akar 
beszélni, beszéljen magyarul, s ne czimezze 
németül a küldeményt, mert azt fogjuk rá 
mondani : ,„nix dajcs!-

(d.) Értesítés. Kaptuk S a tanügv érdeké- kell az ebet átidomitani hosszas fáradság nélkül ? Mo
hén közöljük a következő sorokat:" „Alulirt dern kertész. A dervish és a tintái afghánok. Sir John 
tisztelettel értesíti a nagyérdemű közönséget. c,ókolui TaI0
különösen Nyirbaktán és vidékén lakó úri csa- j — Klip klap, klip klap . . . 
ládokat, miszerint lakhelyét Győrből N yír-, De ne hadarj hát olyan sebesen, mint a 
baktára szándékozván áttenni, s ott egy, a je- ' kis diák, ki először áll a templomi szószékben 
lenkor követelményeinek megfelelő leányne- s jóformán lélegzetet sem vesz. inig be nem 
velő tanintézetet felállítani. A nevelés,-oktatás végzi mondókáját, hanem beszélj okos gólya 
terén már több év óta foglalkozván, szerzett módjára halkkal, értelmesen. No most jól van. 
tapasztalataim azon reményre jogosítanak, mi - : most már szabatosan tolmácsolhatjuk kró- 
szerint a bizalmukkal megtisztelő úri családok nikáidat.
fokozott várakozásának is megfelelhetek. In- I . . .  Nankiug városában egy válogatott 
tézetembeü. mely a szükséges segéderőkkel 'zzinétztársulat ütötte fel föliadiszílláaát s tag- 
ellátva leend, gondoskodva lesz arról, hogy jaj közt igeu csinos nők és hölgyek is szere- 
a kezelésem alá adott növendékek, hivatásuk- peltek, természetesen sok ifjú és öreg urat 
nak megfelelő nevelésoktatásban részesüljenek, meghódítván bájaikkal s nem igen adváu okot, 
— E végből a törvényszabta rendes tantál- hogy ellenökbeu a köszivüség kemény vádja 
gyakon kívül a német- és franczia nyelvben, emeltessék. Az ifjú és irósvaj szivü Kik-Bak 
valamint a zongorázásban és mindennemű ké- szinte belebomlott egy fiatal sziuésznobe. nap 
zimunkákban nyernek a növendékek oktatást, nap után tette neki a szépet, ajándékokkal lial- 
A növendékek lehetnek bejárók, kik csak a mozta el a kitűnő szépségű Ix -P ix  kisasz 
tan előadásokat látogatják, és benlakók, kik a szonyt, s miután a delnő a gyümölcsöt rend- 
tanításon kívül teljes ellátásban részesülnek kívül szerette, különös meglepetésül neliáuv 
A rendes tantárgyak tanításáért havonként 3 f ü g é v e l  akart annak kedveskedni s'já’t 
frt tandíj _ fizetendő: a zongora és franczia kertjéből, mely egyike volt a leghíresebbe le
nyel? külön lesz dijjazandú. A bentaitást nek a Janesekiáng folyam hátán, majdnem 
igénybe venni kívánóknak — a körülmények tőszomszédságában a világhírű porczellan to

lómmal pedig, midőn azt kérdezte tőle szives 
házi gazdája, ha elegáns körökben mindig úgy 
szokta-e a levest hörbölni, mint most? — a 
megjavithatlan ifjú ur egész kedélyességgel 
válaszolt — „ott nem!4*

- * • —y —

C z le l l  é r lP N Ílé N .

A nyíregyházi termónycsarnoknál Apríl hó 15-én 
bejegyzett terményárak.

k e r m k n ltti  »r,

Rota l«e> kilogruiu 6.60 -6.70 6.75—6.H0

Rum  ” 7.50-7.75 8.50—8 7»

Árpa 5 3" - 6.40 5 5 0 - 6.70

Zab * C.tíO—0 80
Tengeri „ 4 .1 0 -4  20 4.26—4.30

Kolei „ 4 .00-4 .10
Rab, tiszta fehér 5 .80-6.00
Bükköny 0.00—0.00 5.00—6 00
Káposztarepr/e 0.00—0.00
Lenmag 0.00—0.00
Kumborka 0.00—0.00
Kendermag • o.oo—0.00
Mák . 0.00—0 oo
Napraforgóolaj 100 38.00—40.00
Szesz **,, •' —2 6 ', 26

megjelölésével — fentartatik a szabad egyez 
kedés. Egyéniségemre vonatkozólag addig is, a 
mig alkalmam nyílik magainat a t  úri csalá
dok előtt annak rendje módja szerint meg
megismertetni. tek. B r a u n  F ü l ö p  járás 
orvos ur Nyirbaktán, lesz szives bővebb fel
világosítást nyújtani, kinél egyúttal az elő- 
jeg)zések még e hó folytán — magam tájé-

Felelős szerkesztő: ANGYAL GYULA. 
Kuniunkatárs : Vitéz Mihály.ronyuak. Azonban a fügék még nein értek 

meg, várni kellett utáltok, s e körülményt a 
hü lovag az imádottal is tudatta. Vár ő. vár 
az imádott az Ízletes gjümölcsre . . . valahain 
eljön az érés ideje — az ifjú ur rohan a 
kertbe . . .  öli balsors! nincs fige . . . keres, 
kutat, nincs fige . . . panaszt emel a mandari- ■

, „  _ . „  nők előtt káráról, követeli, hogy az orzó kipu-
kozása végett szintén elfogadtatnak. Győr 1876. hatoltassék, ló farkára köttessék, karóba bu- 
apr. hó. kitűnő tisztelettel özv. Latinák Já- zassék, felnégyeltessék . . .  de azért csak nincs 
nosné szül. BenedicÜ Hermin, okleveles ne- fige! — Végre kiderül, hogy a (igékkel saját
te,6no- ^  ki i lovag leendő fiának tőről met- 10,000 frtn y i a lap ítv án y i töke  u tán  fel-

(—) Spanyol krónika. A fővárosi lapok »*ett nagyapja leend. kedveskedett egy uiá- „ u  4404  i . ö4 k kam atösszegnek 
írták volt, S y  a húsvéti ünnepek alatt a *ik, ha nem is oly szép, nem is oly fiatal, de f \  . . I .  ,  ^
csirkefogók a hasonló fajta jómadarak teljes- mindenesetre érdekes és szeretetreméltó szili- *e ‘°o* tasa ra k ikü ldö tt b izo ttság  tervezete 
“éggel nem szerepeltek. No már a vidéken jndi tüneménynek.
nem zajlottak le ilyen csendesen a húsvéti • Jeddóban nagy zajt ütöttek a szen- 
napok, a mennyiben a szokásos öntözködések teskedö vén asszonyok és fanatikus bonz k a 
alkalmával, nein egy-két atyafi vitt haza ma- miatt, hogy ime mennyire sülyedt az erköl 
gával kék, vagy épen véres emléket a faluból, csiség a hajdan oly kegyes japáni császárság- 
— Bezzeg más vérü emberek a spanyolok, b*n, csaknem raindeu hölgy udvarlót tart.
Bogatiasz * * ~  ‘ ‘ ................

Nyilttér.

Hirdetmény.
A néhai Maiid! — Spitz Lotti-féle

nagvniéltóságu m. kir. belügyminisz
térium f. évi niártius hó 27-ikéröl 3723. 
szám alatt kelt leiratával megerösittet- 
vén, mennyiben a hivatok tervezet ér-

__  __  ̂ ___________ ______  __________ __  leimében a felosztandó összegből 2253
tartományban. Erek, — mint a mindegyik delnő házi barátot, iniudegyik férj í r t  84 k r. a  hagyom ányozó közeli s aze- 

Diarió di Barcellona- közli. — szám szerint egy egy „mekakét*1 (szolgálót, ki a há/ino jo- génysorsu  rokonai, illető leg  a  M andl és 
hatan, egy jámbor és istenfélő sennor felszó- gait is élvezi) ezért árad ki annyi csapás Sp itz  családok szegénysorán  tag ja i kö- 
l i t« « r . ro ep g j.r tek  rtbM . hogy .  M « p ín -  « n íi ,re  M é rt uralkodott tavaly a járvány. ,BM 8t.Kély k íp e n  olutHn,ló el : felhivat- 
teket nem töltik házuknál, hanem kivonulnak most az ébhalal. majd jóm fog a habom, a . P s  . , .
a Los Mogyorosiosz ligetbe és ott ajtatos földrengés és az a gonosz bogár, mely a thea-, nH“  nnndazok , kik ezen segélyezés él- 
bójtőléssel és vezeklő énekek mondásával gy*pot- és rizstermést megemészti. A nagy vezetőre igény t ta r tan ak , a  hagyományom 
ünneplendik meg a nagy napot. — Ugjr lón jajveszékelést végre a „Kubo Szórna" (császár zóhoz s illetve a  M andl vagv S p itz  csa- 
egész déli tizenkét óráig s bajos lett volna * polgári ügyekben) is meghallotta, (Európa- Iádhoz való rokonságukat, továbbá sze- 
eldönteni, melyik vág közülök kegyesebb nr- bán nincsenek ily jo fülek -  sok alkotmányos líénvaé 'U ket és erkölcsisévük-1 igazoló 
ezot. Don Alessío, I>ol Viguel, Don Lodorico, országban) msgaboz hivatja tehat a rendőr- , * . . , . . .  e , ^ ^  ,
Don Jose, Don Ladislao avagy Esteban ? Ha- mandarint, szigorú arczc/al fogadja s hatalma- 0 * ,,)ány*»kkal e llá to tt f<dy.im odvanyukat 
nem bát az ember csak ember, esendő mint a reá mordul, hogy „miért nincs tudomása a lan tiro tthoz  folyó 1876. évi m ájus hó 
vadalma, s alig múlt el 12 óra, a derék sen- a botrányos erkölcstnpodásokról, tiltott viszo- 15 ik n ap já ig  beadni el ne nm laszszák. 
norok olyan vendégséget csaptak a titkon ma- nyokról. pikáns szerelmi kalandokról, melyek 
gokkal hozott kalács, szalonna, sódar stb. ta- napirenden vannak a birodalomban?*sódar stb. ta- napirenden vannak a birodalomban?* — A 
karmányból. no meg azokból az öblös kula- rendörmandarin mélységes alázattal válaszol, 

(—) A kislétai megüresült lelkészi álló- csókból is, hogy a Los Mogyorosiosz liget csak fi°?y »yig®Q is neki biztos tudomása van mind 
másra hirszerint Nagy Bertalan, esperesi se- agy rsengett-bongott a felzengő hangoktól, de ezen eseményekről, azonban bölcseiibnek vélte 
gédlelkész fog megválasztatni. Líta laetare! a melyekben épen nem lehetett felismerni a a hallgatást e részben, mint az okta an cseve

( —) Ama nagy hatalmasságnak, a Sóstó- .szent hymnust: „stabat mater dolorosa, anto gést.“ — Semmi hallgatás! — riad rá a „Kubo-

Nagy-Károly, 1876. ápr. 14-én.

Pollátsek Ignácz,
b izo ti-jig  t-luö!<.

nak adófizető jobbágyai tisztelettel kérdezik: crucem lacrymosa
mikor szállíthatják be ez évi első adórészle- i 
teiket, — vagyis mikor fog megkezdődni a
fürdő* idény v V egyes hírek.

8zoma- — mondja ön rögtön, kik és kikkel 
állanak szerelmi vistonyban. példásan kell 
ezeket megbüntetnem!- — „Igen is mondom 
— szólt a rendőrmandarin — elsőben is az 
államtanács elnöke Kiu Siu II—On—Ka bal- 
lettánczosnővel, továbbá a „Dairi Szórna- (csa

— Á nyíregyházai ágott. ev. gyinnásium
javára rendezett három reunio 478 frt 6 krsj- j (F. P.) Egy dyfiattia szomorú vége. ________ , ________ n_____ _____ _
czárnyi tiszts ,öv delmet tüntet fel. Felülfiset- középkor történelmében oly fényes szerepet szár az egyházi ügyekben) Sat—An Ella ut 
tek: Sztarek l'ie n c z  ur 44 frtot, Glück V en-; játszott Lusignan dynastiának utol ső sarjad okai czai énekesnővel, ezenkívül...*  „Elég, eiégl 
czcl ur 50 kit.  Szamuely Dezső ur 50 krt. egymásután pusztulnak el napjainkban Ínség hordd el magad gazficzkó! köszönd meg. ha
Somogyi Gyula ur 5 frtot, Meskó Elek ur 60 és nyomor között. — 1871. augusztus havában nem kapsz talpadra ezer bambuszt, a miért
krt. Nikelszky Mátyás ur 1 frt 50 krt, dr. halt el egy 69 éves koldus, kit Louiz de Lu- mindent tu d sz ... (talán még a/t is, hogy kik
Üaruch Mór ur 7 irtot, egy valaki 10 krt, siguan berczegnek hívtak. Két évvel később az „mekakéiin* — erre meg arra!- )
Olay Béla ur 50 krt. egy külön gyűjtés ered-(mindenkitől elhagyatva Elszasz egy félreeső . . . Benaresben egy mükertész olyan 
inéinr 2 fit. Zsák Ede ur 1 frtot, May Adolf falijában a 63 éves Lusignan Fülöp veszett sárgadinnye válfajt létesített keresztezés által, 
ur 7 fitnt. Szexty Gyula ur 1 frtot, Bogár La- el. — Vigyázatlanságból meggyujtotta saját {mely saját reklámjaként „kor ín érik, s eczet- 
jos ur 50 krt. Diect Lajos ur 6 frtot, Rózsa- ágyát s a lángok közt elégett. A múlt évben {ben az ugorkát felülmúlja- -  ajánlja egy. 
kciti Józ-ef ur 5 frtot, Goldberger N. ur 1 két fiatal franczia tiszt, Oottfried és Lessay szersmind páratlan minőségű görögdinnyéit,

Debrecien, 1876. nyomatott a réssr. tára. könyvnyomdájában.


	17



