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Megjelenik minden vasárnapon.
( E g y e s  s z á m  á r a  10 kr.)

M T  Hirdetések felvétetnek ifj. Czukor  Márton fiiszerkereskedésében, a nagy czukrászda épületben.

« birdHli-auk ttibba*i 
. fiiltélelek i

koxölbelft.

' Az előfizetők, a hirdetések meg
szabásánál, 20*/,-nyi kedvezmény

ben részesülnek.

Ami mindnyájunkat érdekel.
Lapunk közelebbi számaiban közöl

tök a debreczeni népgyülés indokait, s 
annak eredményét. Amit ottan Ilelfi és 
Verhovai urak kifejtettek a nép előtt, 
az nemcsak a debreczenieknek, hanem 
nekünk is szólt; aki talán még ezideig 
hitegette magát névtelen ábránddal, ok
talan eszmékkel, az mostan, e felvilágo
sítást hallva, lehetetlen, hogy he ne 
lássa, mire vitt bennünket önnünhibánk, 
saját gyengeségünk.

Egy talpalatnyi földet bírunk még, 
idáig hurczolt bennünket a gyávaság, 
a tenni nem tudás, most az a kérdés, 
ha feladjuk-e e kis örökségünket is, he- : 
lyesebben mondva: ha akarjuk e sírun
kat tenkezUnkkel megásni? Nem. az 
nem lehet!

Fel kell ébredni a magyar nemzet
ben előbb-utóbb azon érzelemnek, mely

midőn mondja: „szeresd hazádat." Mert 
ne csak saját magunkra nézzünk, kik
nek talán már kevés van bátra a földi 
jóból, hanem tekintsük gyermekeinket, 
unokáinkat, kik belépve abba a nagy 
labyrinthba, melynek neve: „világ" meg
átkozzák még porainkat is, megtudván, 
hogy a sötétségből világosságra vezető 
utat saját atyáik zárták el előlük.

Ha valamit teszünk, sohase csak a 
jelent nézzük, hanem gondoljunk a jö
vőre is, mint olyan bíróra, mely nem 
csak ítélni, hanem bélyegezni is tud. 
Lapunk nem lévén politikai lap, a vám
én bankügyét mint politikai kérdést nem 
tárgyalhatja, utaljuk olvasóinkat erre 
nézve a napiközlönyökre. Nem tehetjük 
azonban, hogy e tárgyat, mivel az mind
nyájunkat igen is közelről érdekel, kissé 
ne szellőztessük e lap t. közönsége előtt, 
annálinkább, mivel az év elején prog- 
raminunkhnn Ígéretet tettünk, hogy min
den általános fontossággal biró ügyről 
elmondjuk véleményünket. íme tesz- 
szük azt.

Tesszük pedig azon erős meggyő
ződésből, hogy bebizonyítsuk, miszerint 
utolsó várat védelmezünk, melynek fel
adása nem egy kis terület elvesztése, 
nem egy sajgó seb kapása, melyet rö
vid ideig megsiratunk, aztán ismét ki- 
lábolunk belőle, ez sokkal több annál, 
ez maga a halál, a megsemmisülés

Iparunk, kereskedelmünk vizen és 
szárazon lánczra van kötve már régóta, 
eddig nem tehettünk ellene semmit, bele 
kellett nyugodnunk a sorsba s várni 
azon időpontot, melyben tehetünk mi is 
lépéseket. Azon idő elérkezett. Tőlünk 
függ, hogy megalapítsuk örök idők re bol- 
dogságunícat, tőlünk függ, hogy két 
életfontossággal biró saját kincsünket 
csakugyan sajátunkká tegyünk. Megér
demeljük.

A népnek mostan kötelessége van, 
kötelessége figyelmeztetni a képviselő
ket, hogy azon egyességre, melyet egy 
nagyreményű hazafi terjesztett a kép- 
viselőház elé, ne adják szavazatokat, ne 
működjenek közre a haza elvesztésében,

a nép ezt tőlük joggal várja. Hogy 
mily hátrányokat kellett eddig is szen
vednünk a vám és bank k ö z ö s s é g e  
folytán, azt Verhovai beszédéből világo
san láthatja az olvasó, aki átolvassa 
figyelmesen e beszédet, az tudni f -ja 
mit tegyen, s amit tenni fog, bizonyára 
jól lesz téve.

A lelkesültséget és komoly meg
fontol ást ajánljuk polgártársaink figyel
mébe. A gondolat még nem beszéd, a 
beszéd pedig még nem tett. Eddig még 
alig is beszéltünk, most már késő is, 
most tenni kell. Az önálló vámterület s 
független magyar jegybank létrejötte 
egyedül Magyarország polgáraitól függ. 
Tegyék kötelességüket, s midőn ezt te
szik, saját érdeküknek szereznek diadalt.

Verhovai beszédéből két kérdést 
tehetünk fel: belátju-c a magyar nem
zet, hogy saját jövőjét védelmezi? Erre 
igennel felelünk.

S másodszor: van-e akaratja ezt 
kivívni?

Lenni kell. S ha van akaratja, ak
kor ereje is lesz odalépni a küzdlio- 
mokra, elmondván azokkal szemben aki
ket illet, hogy eddig és ne tovább!

Pataky Árpád.

— Adóelengedés a fagykártól súj
tott Vidékeken. A pénzügyminiszter ren- 
deletet bocsátott ki az illető pénzügyi ha
tóságokhoz s az 1876. évi 15 ik törvény- 
czikk alapján utasítja azokat, hogy a fagy 
által okozott károk minő eseteiben van 
adóelengedésnek helye. A rendeletből ki
vesszük a következőket: Adóelengedés
nek van helye szántóföldeknél, ha a fagy 
a bevetett földnek termését egész határo
kat magukban foglaló nagyobb területe
ken oly módon és időben semmisíti meg, 
hogy az illető földek azon évben már 
újabb veteményezés által jövedelmezőkké 
egvátalában nem tétethetnek. — Szőlők
nél, a szőlőknek azon területére nézve, 
melyen a fagy az évi termést egészen 
megsemmisítette. — Tekintettel azon 
nagy csapásra, melylyel az ország egyes 
vidékein a szőlőbirtokosok a folyó 1876- 
dik évi május hő 20-diki és 21-diki fagy 
által Bujtattak, az 1876-dik XV. t. c. 85. 
§-ában nyert felhatalmazás alapján kivé
telesen megengedi a miniszter, hogy az 
idézett törvény rendelete, a mennyiben 
az a szőlőkben okozott károkra vonatko
zik, már az idén előfordult fagyesetekre 
alkalmaztassuk, és az adóelengedés meg
állapítása végett az idei fagy által a sző
lőkben okozott károk szabályszerüleg fel
vétethessenek. Ellenben a szántóföldek
ben az idei fagy által okozott károk után 
névszerint még a törvény idézett liatá- 
rozmánya értelmében sem engedélyezhető 
adóleirás azért, mert az idén a bevetett 
földeknek termése vagy nem egészben, 
vagy ha egészben is, de nem oly időben 
semmisült meg, midőn az illető földeket 
tavaszi veteményezés által jövedelme
zőkké tenni már nem lehetett volna. 
Ezen okból a szőlőket illetőleg megin
dítandó az adóleirási eljárás hivatalból. 
— A rendelet további részei szabályoz
zák az adóleirásnál követendő hivatalos 
eljárást

A nagyvilágból.
— (P. Á.) A török szultán Abdul - 

Aziz trónlekösiönése képezi mostan ma

gán és nyilvános helyeken a beszédtár
gyat. Az első értesítés, mi Konstantinápoly
ból kikerült, a szultán megfojtását adta 
tudtul, ez azonban még nem bizonyos, 
valószínű azonban, hogy a Topkopa pa
lotából, hova elzárták, nem fog élve kike
rülni, s reá nézve még csak szerencse 
lenne egy selyem zsinór. A lázadás, mely 
Abdnl-Azizt trónvesztettnek nyilvánította, 
váratlanul ütött ki, úgy látszik azonban, 
hogy már évek óta várták az illetők az 
alkalmas pillanatot a szultán letevésére. 
Az első lépést a azofták (mohamedán pap
növendékek) tették meg, kik a trónörökös 
mellett tartottak beszédeket. A szultán 
máj. 18-án maga elé hivatta a trónörö
köst, s kényszeríteni akarta, hogy mond
jon le jogáról, Murád ellenben figyelmez
tette a szultánt azon óriás pazarlásra, mely 
Törökországot adósságokba sülyesztette. 
Abdul-Aziz dühösen felelt, s ha a jelenle
vők meg nem akadályozzák, niegkorbá- 
csolja a trónörököst. E naptól fogva a 
forradalom nyilvánossá lett s máj. 29-én 
este az összeesküvés főinditói Mehemed 
Rusdi nagyvezér. Khalil Serif és Sadik 
basák — tudatták a szultánnal, hogy a 
birodalmat csak uralkodó-változás ment
heti meg, s felszólították, hogy mondjon 
le a „Kalifa" czimről, a szultán hosszas 
ellenkezés után tudomásul vevén, hogy 
nincsen kire számítania, lemondott e czi- 
méröl. mely a szultánnak sérthetlenséget 
biztosit. Ekkor a Dalmabagdzse előtt 
összegyűlt töm eg  Murád trónörököst ki
szabadította pincze börtönéből, a szul
tánt és anyját pedig kocsiba ültetvén a 
Topkopa-palotába zárták. Murád a leg
közelebbi mecsetbe ment, átvette Moha
med kardját, s elfoglalta a trónt. Fölemli- 
tésre méltó, hogy Abdul-Aziz uralkodása 
alatt 4071 millió frankkal szaporította az 
államadósságokat. A háremben 1200 nő 
volt, s ezek ezukros nyalánkság fejében 
200,000 frtot emésztettek fel. V. Muradot 
az uj szultánok közt még legmiveltebb 
nek mondják. Huzamosabb ideig lakott 
Párisban, s folyékonyan beszéli a fran- 
czia nyelvet. Élete uagyobbrészét bör
tönbe töltötte el s a trón, bár erre joga 
volt — majdnem véletlenül jutott keze
ibe. A volt szultán elsőszülött fiát óhaj
totta volna trónra juttatni Jus9of Izzed- 
din effendit, ki 1857. oct. 9-én született, 
s most a császári testőrség főparancsuoka. 
Ahdul-Azizuak öt gyermeke volt, a fen
tebbi, továbbá Szalité szultána. Mohmad- 
Dsemil-Eddin, Mehmed Selim és Abdul- 
Metsid, ez utóbbi még csak 8 éves. Volt 
egy fivére és egy nővére is; fivére Abdul- 
Metsid szultán, ki 1861. jun. 28-án halt 
meg, 14 gyermeket hagyott hátra ; Abdul- 
Medsid legidősebb fia Murád, aki mostan 
szultán lett 1840. szept. 21-én született. 
Jelenleg tehát 37 éves.

A májusi fagyok okáról.
A lebtani feljegyzések szerint a mérsé

kelt égöv alatt fekvő tartományokban május 
közepe táján gyakran fordulnak elő a légmér
sékletben visszaesések, melyek annyira meg 
szokták tartani idejöket, hogy a május 12. 13. 
és 14-re eső Pankrácz, Szervácz és Bonifácz 
három szentet a nép egyszerűen „fagyos szen
teknek* nevezi, s csakugyan joggal is, mert 
névünnepök alkalmával nem egyszer tevék 
már tönkre a fakadó természet bájait s ezek
kel a gazdák és kertészek legszebb remé
nyeit. De hogy is ne rettegne e bárom hatal
mas jégvitéztől a szegény gazda és kertész, 
midón meg egy Nagy-Frigyesnek is be kellett 
vallani a sansoucii narancsfák elfagyása után, 
hogy jövőre nagy respectussal lesz irántuk. 
Ámde van-c alapja e három fagyos szenttől 
való félelemnek, s ha csakugyan van, minő 
okoknál fogva?

Gronau, Stüve, SchQbler, Scbuhmacher és

különösen Dovo híres meteorologusok jegyze
tei és észleletei világosan bizonyítják, hogy a 
május havában, és pedig különösen Pankrácz, 
Szervácz és bonifácz napokon gyakorta beálló 
fagyok természettani okokhoz vezethetők visz- 
sza. A lég hőmérsékletében évenkint mutat
kozó változásoknak fő okát magában a nap
ban. más okait pedig részint a tengernek az 
illető száraz földrészektől való távolságában, 
részint a bizonyos időközökben beálló esőzé
sekben s a légkör átalános mozgása által elő
idézett szelek változásában lehet keresni.

Több száz évi feljegyzések világosan mu
tatják, hogy Európában az év első felében a 
melegség nihekvése nem történik oly szabály
szerűen, mint fogyása az év második felében; 
hogy a januártól júniusig terjedő időközben a 
hévmérséklelben a negatív differentiáknál. Ezen 
lebtani jelenség következő okokból magyaráz
ható. A napsugarak közvetlen hatása aszerint 
különböző, amint a légkörnek tenger vagy szá
raz föld képezi alapját.

Ennélfogva igen természetes, hogy a nap 
télen a déli félgömb fölött állva, az alatta el
terülő s csak kevés földterület által megsza
kított tenger egyformább lebtani eredményeket 
fog előidézni, mint minálunk nyáron az éjszaki 
félgömb fölött, hol a tenger és a száraz föld 
egyvelget képez. A hideg és szilárd anyagnak 
felgömbünkön való egyenlőtlen elosztása képezi 
okát annak, hogy nálunk ez év első felében a 
természetes és rendes állapottól oly eltérő 
változások mutatkoznak, melyek, ha fóldgöm- 
bünk földszinén a szárazföld és a viz egyen
letesebben volna elosztva, nem fordulnának elő.

Az őszszel ezen természetes állapottól 
nem történik nagyobb eltérés, de tavaszszal 
mintegy erőszakos megbomlások mutatkoznak. 
A természet Őszszel csöndesebben szunnyad 
el, mig tavaszszal lázas izgatottsággal látjuk 
ébredni.

Ezen okok mutatják, hogy miért oly gya
koriak nálunk tavaszszal a hévmérsékletben 
való változások és visszaesések, de vannak 
ezeknek még egyéb okai is. Az éjszak felé eső 
vidékeken nagy mennyiségben összegyűlő jég
én hónak olvadása néha szintén oka a tavaszi 
fagyoknak, de nem mindig, mert az 1836-ik 
évben, midőn Közép-Európának emberemlé
kezet óta az 1840. évin kivü! ' “ghidegebb má
jusa volt, az éjszaki vidékeke. épen kevés 
jég mutatkozott, sőt a melegség épen ezen 
vidékeken akkor rendkivülileg Lkozodott. Az 
1836-ik évben május 13-áu Budapesten majd
nem ujjnyi vastagságra fagyott meg a viz s
12 én Esztergomban oly hózivatar támadt, mi
lyen január havában szokott lenni, a kárpá
tokat egy láb magasságú hó fődé. Európa leg
nagyobb részében tönkre te tt mindent ezen 
fagy. —

A szelek irányának változása szintén 
nagy befolyással van a tavaszi hévmérsékletre. 
Dove azt találta, hogy Európában gyönge tél 
után rendesen akkor következik hidegebb ta
vasz, ha f.jszak-Amerikában a tél erős volt, 
vagyis midőn télen Amerikán keresztül hosz- 
szabh ideig a sarkoktól az egyenlítő leié, mig 
Európán keresztül az ogyenlitőtől a sarkok 
felé történik a légáramlat, t  igy annak hideg
sége ennek melegségét végre leszállítja.

183G-ban is, midőn Európában tavasz
szal nagy fagyok állottak be, Amerikában 
nagyon kemény volt a tél. A szelek iránya Európá
ban épen a tavaszszal változik, midőn a dél
nyugatiak váltják föl; a sarki légömlés tehát, 
mely télen tulnyomólag Amerikán keresztül 
veszi az egyen ütőhöz útját, tavasztól kezdve 
Európán keresztül tör utat magának, minek 
következtében nálunk a tavaszszal gyakran 
újra hidegebb idő áll be. Századokig terjedő 
Eljegyzések szerint rendesen május 9. és 10- 
ke körül a déloyugoti szeleknek éjszaknyu- 
gotiakra való átfordulása folytán a hévmér
séklet alább szokott szállani, minek rendesen 
az éjjeli órákban beálló esőzés a következ
ménye. Hogy ha jiedig történetesen az cső 
után, alkonyat felé derül ki az ég, akkor meg
történhetik, hogy a föld melegének kisugár
zása következtében fagypontra szállt a hév- 
mérő. Ezen veszély azonban csak néhány na
pig t a r t h a t  — m e r t  a m á j u s
13 és 14 közötti időközben a hévmérséklet 
esése mellett a szél ismét déli irányt szokott 
nyerni s rendesen már a nappali meleg is fo
kozódik. Világos tehát, hogy épen május 12. 
13 és 14 napjai csakugyan veszélyes napok. 
A föntebb mondottakból kivehető, hogy a fagy 
csak akkor szokott ezeu időben bekövetkezni, 
ha a beállott esőzés megszűnése után a dél
utáni órákban kiderül. Hogy a mi égövünk 
alatt egyik vagy másik vidéaen az eső meddig 
tart és mely időtájbau szűnik meg, annak



0, volt köztök iparos 7, föld mi vés 
e u y o d k. a. 700 I. lakosságából 11 

1, és pedig buszár- 
P u s z t a d o b o s  

lakosságából sor alá jött 20, bevettek 
bből 2, írni olvasni tudott 2. E ö r 700 I. 

lakosságából sor alá jött 18, ebből benmaradt

szintén szükségképen vau ugyan természetes ' vettek : 
oka. de azt a tudomány tüzeteseu megható- 9. b e i  
rozni nem képes és igy azou körülményt is, jelöltet, ebből besoroztak
midőn a május 10. s 15 közötii időközben be- uuk, Írni olvasni tudott 5.
állott eső épen a d é l u t á n i  ó r á k b a n  795. 1. 
s f ü n i k me g .  — csakis a történetesség 
j á t é k á n a k  tudbaijuk be ; hogy ezen 
idő tájban az erő csak rövidebb ideig, tehát 
egy pár napig tarthat s ezen időtartam után 
ismét ki kell derülni az időnek, annak okát 
l)ove a szélfordulás törvénye által véli kimn- 
gyarázhntni. Hogy ba a május 10. körül be
állott eső a reggeli órákban szűnik ineg s sor alá jött 24, benmaradt 2.
reggel derül ki az ég, akkor napközben any- a 2 4-böl n e m  t u d o t t  e g y s e m
uyira felmelegszik a levegő, hogy fagy nem 7G4 1. lakosságából sor alá jött 19,
fog bekövetkezhetni, de néhány évi átlagban a radt 2, i. o. tudott 4. K é r c s 340

Főváros i hírek
— Felhőszakadás. A június 10. és 11-diki 

égibáboru kíséretében jött zápor a főváros 111. 
kerületében, Ú-Budáu nem esekély károkat 
okozott. A hegyekről lerohanó ár a pilatori és 
ungyalhegyi árkok partjait több helyen átsza-

O  ! A .  R  I V  O  l i .

1, Írni, olvasni tudott H, Ó f e h é r  t ó  140O kitv’án a rétekre éa szántóföldekre ömlött át, 
1. lakosságából sor alá jött :>4, benmaradt 2. helyen a lakásokba is behatolt, magával 
i. 0. tudott 11: G y u l a j  1G21 1. * 1 «-•*••**
gából s. alá jött 29, benmaradt 0, 
dott ebből 18, I b r 0 n y 79f>. 1.

lakossá- {hordván a hegyekről leszakított köveket és 
0. tu- nagymennyiségű iszapot. A hegy árkokban léte-

iakosságából zett védfalakat szétrombolta és a bécsi ulczát 
irni, olvasni teljesen járhatlanna tette, lvada alpolgármes- 

J á k ó tér vasárnap d. u. a helyszínén megjelenvén, 
benma- utasította a 111. kerületi elöljáróságot, hogy a 

törmelék és iszap eltávolítására azonnal a le-1. la
hét- ; 

mér
töl ténetesség, vagy mondjuk, hogy előttünk kosságából sor alá jött 7, benmaradt ü. irni betű legnagyobb munkaerőt rendelje k i; 
eddigelé ismeretlen okok csakugyan azt szók- olvasni tudott 1. 1, a s k 0 d G20 1. lakossá- főn reggel pedig ugyan ő Martin Ottó 
ták magukkal hozni, hogy a föntidézett idő- cából behívtak 13, bonmaradt 0 i. 0. tudott nőkkel kiment a helyszínére, hogy az árok
közben jelentkező eső után épen a délutáni 2 ; L e v e l e k  1CHK> I. lakosságából sor aló partjain s a védfalakon okozott kárt felvegye,
órákban tisztul ki, s ily esetekben rendesen jött 2 G, benmaradt 0, i. o. tudott ebből 4 ; ,s azok gyors helyreállítása iránt azonnal
megéreztetik velünk, Pankrácz, Szervácz, és L o r á n t h á z a  413 1. lakosságából sor alá tézkcdkedjéL —
Bonifác/ fagyos kezeiknek dermesztő hidegét, jött 9 benmaradt 0, i. 0. tudott ü ; M a d a legnagyobb

Az ördög árokban szintén 
sebességgel rohant, le a hegyi

A lefagyott szőlőkre nézve

'1082 I. lakosságából sor alá jött 42, bonilla- viz, s az ördögároknak a Szép Ilonánál fekvő 
* ~ ' " •• •' • • • részén, hol a falazatok épen épülőfélben van

nak, az állványokat ledöntötte; nem lévén szá
radt 0, i. o. tudott 10. M a g y 2bO 1 lakos 
ságábúl sor alá jött 12, benmaradt 0, i. o 
tudott 0 ; P e t n e b á z a 891 1. lakossága- bad lefolyása, 

Sok oldalról intéztetett hozzám kérdés bői behívtak 20, abból besoroztak 0, i
mezők és rétek jelentékeny 

észét elöntötte. A szakadó eső a budai csa-
arra nézve: hogy mi teendő volna most a le- tudott 8. P ó c s p e t r i  1475 I. lakosságából tornákat is annyira megtöltötte, hogy ti l*b be
fagyott szőlőkkel V Miután oly nagy szánni sor alá jött 20, ebből benmaradt 1. i. o. tu 
kérdésre egyenként válaszolni csaknem lehe- (|ott 2. M a r i  a p ó  c s  1000 1. lakosságából is f 
tétlen, adom válaszomat nyilvánosan. sor alá jött 32, ebből benmaradt 1, i. o. tu- por

A szakegyesületek létokából kellett volna ,lott 1G. R a ni o c s a b á z a G25 1. lakosságéi- 
kifolyni azon intézkedésnek, hogy a fagyokozta bői sor alá jött 20. i. o. tudott 
káiok felismerésével rögtön egy cnquette ta- 841 1 lakosságából sor alá jött 22. bentma 
nácskozásba összehivattak volna a növényélet- radt 2, i. o. tudott 10. V a j  a 1342 1. lakos
tanban elméletileg és gyakorlatilag jártas te- ságábúl sor alá jött 3G, ebből bevettek 4

íven a kövezetei felszakitotta. a/, utczákat 
is elárasztotta. Tegnap d. u. ismét heves zá- 

kergette szét az utczai forgalmat, s több 
latomat annyira megtöltött, hogy azok nem 

R o h a d  voltak képesek a rohanó vízmennyiségét le
vezetni.

* A szemtelenseg netovábbja. A „N. II."
írja: Egy bizonyos ez oldaláról uiar nem egé-

kintélyek, hogy a fágyokozta károk lehető or- imi olvasni tudott 10. íme rövid átnézető az szén ismeretlen úri ember, ki magát j-gy helyi
voslására nézeteiket kifejtve, irányadó utasítás |S76. évi f nyírbátori járás ujonezozási tör- 
adatott volna a kevésbbé jártasoknak, de mi- ténetének. Ilogv n népiskolák és tanítók sn- 
után ez nem történt, igénytelen magánnéze- kasága mellett is 1445 ember közül alig alig 
temet közlöm inkább kihívásul arra nézve, tud 30 irni, olvasni és számolni, s ezek köz 
hogy nálamnál hivatottabbak nézeteiket a nyíl- zül sok hiba elnézése mellett alig lehet 19
vánosság utján küzrebocsússák.

Én a lelagyott szölóvesszók 
ajánlom, mit most, midöti mar a fagyott rész tények azok. melyek a magyar 
deuiarcationalis pontja meghatározható, tudni- oly órási mérvben segítik eíö, 
illik a fagyott rész 
eszközölni.

A fagyott részek lecsonkitásával kettős 
izéi éretik el.

A megfagyott venyige nedvkeringése meg
állapodik épen ugv. mintha annak hegye be- 
csipetetf. levágatott volna, a tőke működd 
nedv árja tehát más irányt lévén, életre költi

egészséges, életerős férfit találni, ez igen 
levágását icj-omopj},,. Hogy mi ennek az oka?

faj
»zt Mvilágo

megfonnyadásával kell sitó jegyzetekkel legközelebbi levelemben 
fogom mondani. Addig isten velünk!

I r o d a l o m .
A ..Nép Zászlója" czimü fővárosi

a luk*nek vagy szálvesszönek (levont kariká- tilap legutóbbi’ száma a következő tartalomr 
zott vagy bármily mivelési mód alatt levő) mai jelent meg: Politikai rész : A hét törté 
alva maradt íügyeit, ezekben nem ritkán tér- nete. — Mit tegyünk? Mende Bódogtól — 
més rejlik, knvetkezésképen ezen uj venyigék- Jókai. — Orosz-e vagy angol ? — Ako- tö r t
ről még meglehetős termést várhatni. Ez lenne szági események. — Országgyűlési napló. — 
tehát a fagyott részek lecsonkitásanak egyik A közös költségvetés 1877-re. — Nem ez nz 
cz^ ja- u t . . .  (A kassa-oderbergi botráuy alkalmából.)

A másik az, hogy a lecsonkitott venvi- — A polgári házasság. — Vessünk számot. — 
gék — mint mondám — nedvkeringése egy A Moraközy egyházi visszacsatolása. A Tisza

német humoristikus l »p szerkesztőjén' k ndá 
ki, te^nnjic.ött Temesvári azinigazgatóhoz ment 
s fulszó itá, fizessen neki, ba a fővárosban bol
dogulni akar. ó mnjd ilyen meg olvan láruiát 
(og csapni a sajtó uijin a színkör érdekében! 
Temesvári azt válaszold, miként ha körűimé- 

minö nyei nz. ilyetén kiadásokat megenged .ék is, 
kihalását még akkor setn fizetne, mert r fővárosi sajtó 

még soha sein aiac^onyita le magái annyira 
el hogy a sziuügy emelése érdekében tett bírála

tait’ s közleményeit n egfizettette volna magá
nak, s ha netáu fordultak volna elő esetek, 
hol az. ilyetén biilapi czikk a jiakar.itu törek 
vést érdemen felül emelte volna is ki. ez csu
pán a sziniigynek a haza fővárosában előmoz
dítása érdekébeu történt. A zsarolni akaró 
zugirász erre gorombáskodni és fenyegetódzni 
kezdett, mi talán a botrányig megy, ha Temes- 
váty erélyes fellépése a tolakodót végre távo
zásra nem kényszeríti.

(dl

be-

-  A
gyűlésének

V i d é k .
hOSSZupályii választókerület 
•gy igen meglepő episodja

liep
volt.

időre megállapodik, a megfagyott rész megfá- szabályozás. Egy mérnöktől. — Nyilt levelek, l'gvanis a konyán törvénybiró polgártársainak 
sül azonképen, mintha azon évi tenyészetét — A nagy Hallói csata győzelem emléke. Köz idén elünyomulván valóban csinos beszédben 
bevegezte volna; ennek természetes követke- gazdaság: A gabona futó bugár A Budapesti üdvözölte az elnök Zichy grófot, elmondván, 
zése. hogy a nedvár újabb megindulásával az gabna- és pénzpiaczról. — Az ipar helyzete a hogv a köti vári dalárda néhány dallal kiiáu 
egészséges »sonkokból uj hajtások fejlődnek, fővárosban. — A keleti marhavész, l'at’enyész 
mintegy antieipatiójo a jövő évi tenyészetnek: tés. Ismeretiár: A lófajok. Kodolányi Antaltól, 
ha tehát a fagyos részek levételével megcaon- — Könyves ház — A népkönyvtárak. — Ma szántóvető fiai. 
kilőtt venyigék egészséges csonkjainak rügyei gyár írók levelei. S/.ünnrára : A kisasszony. nekelt gvönvörü 
kellón megérettek, az uj hajtások terméssel Elbeszélés. Vértesi Arnoldtól. — Dombi Pisti, gvelctnbén, és 
jönnek létre, és ba az időjárás kedvező, még Népballada. Közli Abati Lajos. — I óváro>i közönséget. I 
az őszig érett fürtöket is szolgáltathatnak. visszhang. Argon Antaltól. — Egyéb hirek. —

Az azonban a szőlőtőke életerejének ro- Mindenfele. .A Nép Zászlója," mely a fúgget 
vására történik, mit helyreütni kell a szőlő lenségi elveknek képviselője határozott |K>Ii- 
gondosabb művelésével: de korántsem a ve- tikai irányán kívül, mint a föntebbiekböl lá th a tó ..... ......
nyigék számának inegkevesbitésével. mert mi- gazdag ismeretterjesztő részszel bir. Előfizetési ion lopni nem szokás, lelkész, rector, jegvxo. 
dón a tőke életerejét felfokozni a ezél. nem ára évnegyedre 1 50 k r. kiadóhivatala Duda- három derék ember, egy községet nem hóm 
szabad a lombozatot kevesbíteni, meit épen a pest, Lipot-nteza 2. »z. v «l, hanem csendes
lombozat, a levelek azon szervezet, mely a * A ..Figyelmezó". melyet Révész Imre mivelt-ég szimonalára. 
tőke tápuedveit feldolgozva, azok a toké a oly szakértelemmel szerkeszt. VI ik. va yisju 
gyokérzethez visszavezettetnek. niusi főzete megjelent a következő tartuloin-

A szőlő gondosabb mivelése nem a fa- mai: 1. Egy uj a .magyar t. társaság" törté* 
gvott részek eltávolításaiból, hanem a fagy- netétie/. Szinyei Gerzson. 233 lap II. A the- 
okozta életerő meggyengítéséből veszi indoko- ologiai fakultások az olasz parlament elölt, 
lúsál. vagy el kell távolítani annálfogva az (Folytatna) Bokor József. 236. 1 111 Egyház- 
újabban fejlődő és a tökét erejében kimerítő történelmi tár ez a. 1. Geieji Katoua István re- 
uj termést, vagy a töke eleterejet többszörös formaitu-s püspök nézetei az éneklésről, a nagv 
kiipálattal és os/i felöl trágyázással támogatni. Gradual ajánló szózatában. 1636. Közli Ivánka

tiszteletére lenui. K"nyári dalárda V hát ki hal
lott ilyet ? Nincs pedig máskép, — Konyár 

valóságos hangjegyről leé- 
lalokkal tartották felvont ti- 

és különösen élvezetben a hallgató 
Tnpsó János konyári születésű és 

laialő rektor az a derék férfiú, ki a műve
set csarnokába bevezetni szerencsés volt egy- 
zerii polgártársait. Konyáron nem lakik olyan 
inber. a ki irni és olvasni nem tudna. Konya

elekvéssel felemel

R á k ó c z y  né.
Mi lelt, mi lelt, bús gllicze madárka ? 
„I’árom után nyögdéeselek h**»árva, 

Vaskalitkám csillog, ragyog, aranyos,
De n lelkem, bejh n lelkem 

Fenekéig zavaros."

Mi lelt téged, szőke asszony, kék szemű? 
.Társam után az én szivem keserű. 

Oroszlánom viaskodik csatában,
Én pediglen fogva vagyok 

Büszke Pécsnek várában.

Büszke Becsnek rettenetes császárja!
Minek engem itt tartani bezárva ?

Miért reszket koronádnak gyémántja ? 
Elbocsáthatsz . . . gy önge kezem 

Koronádat neiu bántja."

.Szabadságra könnyű módon szert tehetsz, 
Szőke asszony, el bocsát lak elmehetsz, 

Csillapítsd le lázadozó férjedet, 
Békeségért. hajh örömest 

Oda adlak tégedet."

Szőke asszony útnak ered. meg sem áll, 
Férje urát felkeresi Í j  várnál.

Szólana is, köszönne is. hiába ! —
Oda borul, miut. a bokor 

Oda borul nyakába.

.Ingó biiigó rózsabokor vállamon,
Hozott isten, étles kedves angyalom.

Hozott isten! ugv ha jöttél, szép világ - 
Hogy eresztett volna máskép 

Az a bécsi porkoláb!"

Hátra tekint a szép ass/ouv de nem szól, 
Háta mögött all a cseh kém -  tudja jól 

Császár küldte a cseh kémet utálnia 
Hal gató/ni, leskclődni 

Békeszerzö szavára.

.Ingőbingó rózsabokor vállamon.
Néma vagy-é, hogy nem szólás/ angyalom?" 

.Néma legyek, mikor arra szót vesztek.
A miért a bécsi udvar 

Engem ide eresztett.

.„Azt akarnák, fülűnk legyen csókomba, 
Mézes mákot elegyítsek szavamba. 

Kebelemben altassam el haragod,
Akkor aztán egy országért 

Kiadnának egy — rabot.

...Személyemnek Magyarország nagy ára 1 
Visszamegyek, szavam adtam reá ja , 

Felfogadtam, ineg is állóin emberül, 
Visszamegyek, ha veled a

Békesség nem sikerül.

...Jobban ismered te Bécset nálamnál. 
Hitszegével alkuba mert állanái ?

Szava játék, hite szellő, kárhozat,
\  ezérelje a nagy isten 

Győzedelmes kardodat !*"

.E z igaz bit legyen áldás utadon.
Vezéreljen a jó isten angyalom!

Válaszomat, énlenies cseh! vidd vissza. 
Császárod hí ilyet akai 

Magyar nőre ne bízza."

Bőhánatos szőke n-'zony. kék széniéi! 
Módiiig lesz még a te  sorsod keserű?

R ih vagyok még büszke Becsnek várában 
Rab vagyok, de oroszlánom »

lla rr/a  nem lesz hiában !•"*).

Lukács  Nándor.

Szabolcsi levelek
II.

Sim ád. 250. I. 2. A tiszántúli generális z»i- j ^ sá ^  
nat felelete Bcnkovi*-. Ágoston varad) püspök 
nek. amidőn az a reformált " ’vhizi zsinatok 
házasságügvi működését Leoltani kezdette.
1707. jun. 27. Közli Révész Imre. 273. I. IV 
Egyházi és iskolai krónika: Németország: A

Csodabogár. A „Gömöri Ilii lap1*-mik 
jun. hó 4-én megjelent első száma bírálat alá 
veszi Tóth Falének .Kintornás család"-ját s 
következőleg okoskodik: „lt* is. mint a .Falu 
roszá*-han undort és unalmat s/.Ul sokakban a 
gyakori igen is pórias kifejezések és szólás- 
módok használata." Továbbá: Nem sok okunk 
van örülni, ha a müve taégben folytonosan töké- 
Ivesülni akaró közönség ily darabokban valami Jor 

tat talál" óh  atultam 
aput; asine! — Ezt bizonyosan az a vad/.öl- 

de '

Rajzvázlat Alcsuthról.

lile

irt levelét .bírálaton alulinak" tartotta. — Hogy 
az ilyen tökfilkók számára nincs láncz. ketrecz 

... . és koplaltató, tébolvház! mondja egyik központi
Hogv nomrsak az » r .  z a g u a k. ha- porozz m>li z n i r i m  .z  áhamr toronyhoz*. iap, l  „ „  h.lál. mert « mint tudjuk, i ti-

nem sok más egyebb is szánandó állapotban előtt. — Lelkészt fizetés Wemiarbun. — Az n<inH4í
vau megyénkben, ezt bebizonyítja az alább uj mérték éa pénzláb hatása. — L'pcsei egye 
következő adat. A f. év elején Szabolcsmegye tem népessége. — Heidelbergi theolofiai fa-
kei ületeibeu is megtartá a sorozó bizottság kottás. — Ifjú theologok öngyilkossága. 273.
a szokott ujonc/ozáat, hogy minő eredmény- Nagy-Brittaunia: A Szent főid benépesitésé-
nyel, jelenleg a nyírbátori Kijárásról fogom nek terve. — A nagypéntek megölése. 275. —
elmondani, különös tekintettel népünk egész- Helvétria: Kougemont halála. — A lelkészi
ségi állapota, s műveltségére nézve. B r a u n  fizetés tieidben. 276. — Hollandia. A theolo-
F ü l ö p  j. orvos ur. egy statisztikai kimu- giai fakultás az egyetemeken. 275. V. Köny
tatá-t készített e tárgyról, mely sok fárad- vészét 27G.
sággal. utánjárás al. elismerésre méltó buzga- •  A „Vasárnapi Újság" juniu-* 14. száma 
lommal szerkesztett mik példányát szeren- következő tartalommal jelent meg: Palacky
csőmre volt megkaphatni s azt jelen soraim- Ferencz (arc/képpel). — .Szülőföldemen". Köl-
hsn föl is használom. Ez adatokból világosan lemény Szsbó Endrétől. — .Rojti Palkó." KI-
kitűnik, hogy népünk sok tekintetben sülyed, beszéiés Kazár Emiltől. — Itistics János Szer- ugyanannyi köpenyeget
s ba valami mentő eszme nem segít rajta, bia külügyminisztere (arczképpel). 
elobhutóbb el fog enyészni. A nyírbátori kerü- nápolyból: Hnmalok (koppé!), 
let 22 községből áll, ebből uz 1876-ik évre tományok. (B dgárország, Bo
liesoroatak 19 ifjat 454 közzül. A többi be- govioa. Kornélia). — Amerika legyvergynrai. részvét mellett. A koporsó felett a i
teges, s oly elsatnyult kinézéssel birt, hogy — „StrogofT Mihály utazás* Moszkvától ír- lelkész mondott emlékheszédet. n fáklvákat
az ember szive elszorult rajtok. A régi délezeg, kutskig", Verne legujibb regénye (képpel). —• vegyesen keresztény és zsidó ifjak vitték s a
erős. izmos, magyar fai mivé le ttl A közsé- A mütörténelmi kiállításról (13 képpel) -  temetés alatt a község minden templomában
gek sói rendben így következnek: A p a g y  Az újdondász. Fővárosi tarc/a Borostyám Nán- harangoztak,
község adott 1500 lelekszámnyi lakosságából dórtól. — A hétről. — Irodalom és művészet
21 jelöltet, ezekből irni olvasni tudott G, be- stb. rendes rovatok. ---------

Azon nézet, hogy a jelenkor színvonalán 
álló nuikertés/.et és annak érdekeit előmozdító 
vízműi gépezet számos barátainak kedves szol
gálatot teszünk, indított arra: miszerint a Ke 

•gyében levő elbájoló festői látványt szol
gáltató alcsuthi fúlierc/.pgi birtokhoz tartozó

___ ____  udvar-kertről. «• bocses lapok szűk keretéhez
kosár' irta, n ki KuVsuttínuk Deák báüiüról «*•«■ , 'S í  *«*>’«••* t«II*»j*u« nvujtsunk, qo '

oly képét, mely egy ügyesebb toll, egy művé-ügyes
s z í  festő igyekezete mellett is lueasze-messz.e 
elmarad, az utánozhat lan természet szépségé
től, a valóságtól. Ezen sorok tehát csak puszta 
figyelmeztetésül akarnak szolgálni az. udvar- 

Uümöri kert megszemlélésére: melyet nézetünk szerint.
Alcsuthon kívül a birodalomban alig. a couti- 
nensen is csak r fkán lehet feltalálni. — Ezen 
szemle minden müveit látogató részéről könv- 

birtokot, Józ-tef 
nemes szive

ors'ágsze te ismeretes s a bizalmát méltán 
kiérdemlő, szakmájában a jelenkor magasabb 
színvonalán álló udvar-kert felügyelőjének ma
gyar előzékeny szívessége, mindenki előtt tudva, 
és elismerve lévén.

Az nlcsiitbi főin rezegi emeletes palota, 
ba emléküuk nein téved, a feledlietlen érd ‘nuí

bojult népség nem szerkeszt többé lapot 
tóleg nem szerkesztetik általuk 
Híradó".

— A minapi vihar alkalmakor Nagy
váradon egy fába ütött a villám a .Zöld-kert- . . .  f
hon.- i: fának már alig lohol rnyefloii fnruá- "JtMI ""W l'bolu: « feusuiio. birlo 
.sál is föltalálni, úgy ol hordták art -  fou- h'honaog  h.v»2t«- jo llouro e» n tk ^ i  
p i s z k á l  ó n a k .  A babona ugyanis azt tartja, 
hogy- az ilyen fa forgácsa megakadályozza a 
fogfájást. Oh, boldog hiszékenység!

— Ai aradi várban, a 33 sz. ezred 18 . 
századának ruharaktárából ismeretlen tettesek 
300 pár bakkancsot és 90 magyar nadrágot.

zubbonyt loptak el.Itistics János Szer- ugyanannyi Kopenyeget es zubbonyt loptak el. , .* . , , • ' ö ;  7 .. , ,  -r
képpel). Kot.-Lt.ti. -  BlClkértl Írják .  .1'. X.-.„»k. hogv ' t Z ' I L u ,i, "  » , . , , .... jabb korában Fül lak pesti építész áltál jómat
L " .  á . n  l  ,-P la|>K ,e "1 k;,rhocs lé. „.|, allu '5tj|,)(,n ,.,inoí, „  „ m,.gkiránt«u.
to-zrnm H  llorcre- zsidó-orvos halai leányát temették altalaaoe r i i  -«eket magúban
:rik« fagyvergynrai. részvét mellett A koporsó felolt a |.rotost.ina í",™feún i'ml'tkl.tlyh, ttokét rn.rg.UMUfoglalván.

Ezen egyrészről a vérteshegy-lánczolatof.
máarészról a vaáli völgy vidéket szép penpec- 
tivábiui elénk táró főne rezegi alcsuthi birtok.

*) Ar.iu> Janoa c gyönyörű kUltonu'nyéC »* 
.Ellenőr- egyik r é g i  nánia nyomán köiOljttk.



meglepően szop regényes fekvésével, nem jár Alcsuthi rajzyázlatuuk befejezése előtt, |igazgatóság azon intézkedése iránt, mely a feszítették s a szobán keresztül, hol a keres- 
kaiőltve u műkért, talaja; miután ez nagyobb meg kell meg említenünk, hogy a már régiebb Nyíregyház-ungvári vonatokra nézve a sóstói kedd és családja aludtak, mentek be a boltba
részt kavicsos és homokos réteggel bir. — De 
épen ezen homokos, kövecses rétegen a termé
kenyítő csapadékvizek könnyen áthathatván, a 
legnagyobb szorgalom, anyagi áldozat és szak
értelemmel elővarázsolt gyönyörű növényzet, eső 
hiány a tikkasztóan meleg időjárás esetén
száz. öntöző-kezek szorgalmas működése 
czára, laukadtá, szárazzá válván, íestöileg ie- 
génje's színezetét aránylag hamar vesztené el.

A talaj jelzett kedvezőtlen minősége mi
att nem maradt egyébb bátra, mint egv meg
jelelő vízműi öntözésről és e czélhól egy ártó- a virág 
zini és más nagyobb mérvű kút helyreállításá
tól gondoskodni; az ártéziai kút futása hírne
ves bányászmérnök Zsigmondy urra, a vizve 
zetéki gépezet pedig. Budapesten lakó, kivá
lóan jeles Ulbrich Köbért gépész-mérnök

időben is hírneves udvar kert közül az utóbbi 
pár év óta rendkívüli előnyös átalakítást ész
lelhetni. régi fák ritka ügyességgel és arány 
lap gazdaságosan más megfelelőbb helyekre 
átültetve, disz dombok alakítva, tömérdek ki
ásva, kül- és belboni titka virággal és növény*

llomást is átadta a forgalomnak. Mi ttgy tud- s tulajdonosát mintegy 30 frtig károsították
juk. hogy a nevezett vonatok Máj 15 — Okt
lű-ig, szerződésszeiűleg k ö t e l e s e k  meg ál- , , . __
lato, s igy pu ztán csak elvállalt kötelezettsé- lopják-é el a párnát emberséges fegyencz je-

meg. Ha igy haladunk, rövid időn arról sem 
leszünk biztosságban, hogy fejünk alól nem

göket teljesítik
(— ) Olvastuk M n nnsberger szilt igazgat ó (—) Most eg^ik. majd másik község yé-

la- ze itd  akként gazdagítva leven, hogy hasonlót értesítését, melyben tudatja a közönséggel, gén ütik fe! vándorsátoiukat a kószáló oláh-
keveset, szebbet 

Ilii
alig lehetne valahol felt a

melynek minden egyes alkatrészeit magyarhoni 
gyártmány képezi.

Szabad legyen itt a kiváló jó eredmény* 
»el működő vízvezetékről rövid és úíalános

hogy uj bérletet nyit busz előadásra s egyszers- ezigányok. Nem tudjuk, ha megjelenésük nem 
mind az elő adandó darabok sorozatát is köz- áll-e kapcsolatban a gyakran felmerülő orzási és 

I.- ezen műkért mai napig sem érte el zéteszi. Sajnos, hogy a jelezett darabok köztt, rubhisi merényletekkel ? Azt pedig teljességgel 
szándékolt, fokozatos tökelctesbités zenithjét; egyetlenegy sincs, mely hazafias irányban lenne nem értjük, hogy nomád életet miért ttlrinég most 
a virág cs növényzeti csoportozatok és ültetve- tartva, s a nemzeti és közszellem akadozó lük- is a társadalom, s még azon esetben is, ha 
nyek még az ifjabb kor stádiumát alig köze- tetőseinek erőt és egyenletes mozgást kölcsö- semmi hibát és kárt nem követnének el, miért 
ii vi n meg; a vízvezeték még üdvös hatásait nüzne. Pedig a színpadi múzsa feladata nem engedi, hogy e piiryák a különben is eléggé 
csak riivid  ̂ ideig gyakorolhatta; ha már most csak a pillanat gvönyörinek előidézése, hanem kiélt népen tovább is élős köd jenek ?

magasabb, eszményibb czéloknak gyámolitása, ( —) Birkózás az elemekkel. A májusi 
nem tesszük, nem tehetjük fel megyei szin- országos fagy alkalmával megyénk egyik vá-

igmenteni szőlő- 
hogy a hajtáso- 

nagy gonddal 
nem érte el, baj

lefagyott. C. barátunk, kl- 
Az iöl e h irt hallottuk, azt is beszélte, hogy a 

burkolásra 1G forint ára bibula és négy forint 
Az uj adó kivetési munkálatok csiga- ára gombostű fagyott volna el, hanem a kült-

büszke lehet az ország ezen mükertre. mely 
nemcsak a monarchiából, hanem a continmis

__  ___ _ _ fog Kisvárdában
Záradékul ismételjük: hogy ezen ritka megtartatni. Délután lelkészi értekezlet 

szakértelemmel és hu odaadással párosulva egyházkerületi gyűlés határideje Jul. 1. 
Edenné átvarázsolt mükertet látni lehet, de
leírni nem. s miután annak egyes részeiből a lassúsággal haladnak előre. Nem csoda, oly ségvetés helyességét nem vagyunk hajlandókiiy~- ----- w ---------o-,

vonásokban megemlékezni. A gépház a/ al- természetbúvár és miikertész; a mezőgazda és bonyolult és összekuszált műveletet kell az 
c.authi föherczegi kert északkeleti szélén van gépész egyaránt hasznos tapasztalást meríthet; illetőknek teljesitniök, minő hallatlan volt 
felállítva. ajánljuk a nyár előkezdetén vagyis a rózsavi- • ddig

elismerni.
( - )  Csapásra csapás. Megyénk némely

adókivetés évkönyveiben. És miért (községének határán az ürgék szerfelett elha-
Ezen épület három főhelyiségeinek egyi- rágzás idejében kiválóan érdekes szemlét, meg- terhelvék ennyire a községjegyzők ? Azért, hogy talmaztak s roppant károkat tesznek az által

holmi pótadók felhasználásával el- hogy az elvetett tengeri szemeket felfalják, 
hogy az adó nem emelkedett. Na- úgy hogy több darab földet kénytelenek voltak

kében egv 6 32 in. 20' bosszú 1.5* m. 5' át
mérőjű 34.96 □  in. 3.50 Q* tüzfelülette
16 lóerővel b ró gő/kazán áll a megfelelő mel
lék készillettel ellátva; a gőzerő a közép be 
lyiségbe átvezetve, a 31.6 cm. 12" átmérővel túl is ritkítja párját, 
és 63 2 cm. 21" hosszú gözkitágulásu (Expan- 
sion) hengerrel, regulatorral, egy fogas é* egy 
nagy stilykerékkel és két. kettős szivattyúval 
van összeköttetésben, ez utóbbiak a harma
dik helyiségben úllván a közellevö és 11

yőzödven, hogy minden müveit honpolgár, a ha'alom holmi pótadók felhasználásával el- hogy az elvetett, tengeri szemeket felfalják,
csak benső örömmel, hasznos tapasztalás és mondhu .................  ................ *
és hálás érzülettel válik el az alcsuthi minta- gyón együgyüeknek képzel bennünket, ha azt a gazdák kiszántani s újból bevetni, vagy be- 
zerü imikei ttöl. mely a monarchia határán 

Székesfehérvár* után.
hiszi, hogy át nem látunk szitáján 

(—) A cseresznye idényből.
nagysád ezt a cseresznyét, látja 

í éretlen!“ „Hm! barátom! nem tudod

ültetni. E pusztító férgek szokásos kiöntése 
Ne egye is jelenleg igen nagy fáradsággal eszközölhető, 

hogy igen — A patkányokról nem is szólunk, maholnap 
örülnünk kell. ha lakszobáinkat megóvhatjukazt,

hogy a nők mindég az éretlent szeretik V“ „No e garázda dullóktúl.
ellenkező Ízlést tanúsított, midőn (—) Captiosus kérdés. Ha valaki befizeti

6* átmérővel s 5.69 m. 3" mélységgel biró I g n á c / ,  a
Nekrológ. Csertészi S o m o s s y

kutből a vizet, mely a föld alatti drainag'
által szaporít tátik, a kert magasabb pontján |,óí,l0g házasságának 22-ik
.......................................... ....  ” szenderült. — Mi:

kitünöbb egyénisé;
álló és függőleges vizesövei ellátott víztartóba 
szorítják át. honnan a vizet 4000 ölnyi hosszú
ságra terjedő föld alatti vascsövez *tit hálózat 

193 ponton

kúria legfőbb itélőszéki ősz 
áíyának bírája, folyó hó tí án éltének 67-ik s 

ben jobblétre

o nagysaga . . .
nőddé lett* — válaszolt a mentor, ha ugyan pontosan adó- és ártéri tartozását, és ezt kis- 
nem Talleyrand elvét követve nyilatkozott ily könyvével is tudja igazolni, azonban még is

az adóhajtó tragikus arczát kénytelen meglátni 
saját hajlékában, nem csak. hanem nála fogla-

álló csavarszei kezet tel el és
kizárható’ s phonok mint ugyan annyi ugróku- 
tak. vagy vizi-puskák segítségével az egeaz 
udvar-kert területének könnyen, gyorsan és 
kevés költséggel való inegöntözésére lehet fel - 
haszn tini Az öntözés kora hajnali időben ti/., 
tizenkét helyen 5 ölnyi hosszú gumicsőknek 
a sipliou fejekre való alkalmazása után ti/., 
tizenkét éves fiuk által megkezdetvén, a közte 
fekvő kert kerület megöntöztetik; ezutáu

udvariasan.
(d.) A folyo hó 12-kon esett zápor.

It. egyike volt megyénk mely a vidék egyes részein jéggel vegyest Ds is történik s a lefoglalt tárgyak elárvere
zek , több rendbeli megyei esett, sok kárt tett a már különben is meg- zése van elő'te kilátásba helyezve, — kérdés:

............................ ...  rongált veteményekben.
l - l Fizes magyar! Ny-

segédgonduok közköltséggel tartozván, a biró ___ . _
szerepelt s páratlan higgadtsággal és tapin- szólítottak a fizetésre, az azonban aprópénzzel ártéri kiskönyvek igazolásával, vagy egyenesen
tatos modorral kezelte a reábizott ügyeket; — fizetett, s a biró és jegyző uramat hatalmasan azt a derék minisztert, kinek agyában az adó-

yülésen több ízben mint képviselő elpüfölte. Öt pedig aztán lassú tropban beki-
.............................. érték Nvirbútorba.

| ) Furcsa eljárást tanúsít a magyar

hivatalokat viselt közmegelégedéssel ; a felső 
szabólesi helv. hitv. egyházmegyében előbb 
mint t.mác'hiró, azután mint

kit szidjon ? ezt a pénztárnokot-e, ki a felvett 
-n  egy asztalos pénzzel be nem számolt az adóhivatalnak, vagy 

jegyző fel- az. adóhajtót, ki nem elégszik meg az adó - és

az orszaj
működött, s utólszor mint a bogdányi választó 
kerület képviselője hű és tehetséges tagja volt

hajtők alkalmazásának eszméje először meg- 
fogamzott? Vagy mind a "hármat?

balközépnek. — Nyugodjanak porai csöndé- kormány, a szegény annyi bajtól elárasztott
sen, áldás lebegjen hamvai fölött ! !! néppel szemben, — midőn egy ukázúban azt

(—) Érdekes lopás. (írói 1)—d egyik mondja, hogy most t a v a s z k o r
»* . .ír . -I 11 1.1. l _ 1 .. - .Unni «1,| BilÁI tnivnl l-nt -» i.ln i«

kell______ ______ _____ _ _ __ szó
használt sipbonok elzárása és más pontokon jnasát Ny—án e lfo g ták ^  Báthorba lezárták, ritani az adót. mivel rósz idő járván, ké- 
való kinyitása á lu l a terjedelmes udvar-kert Bűne következő. A grófnál már 6 éve, hogy *obb annál nehezebb lesz. azt behajtani. Az

......... - ........szolgál, ez idő alatt a szegény szolga igen ember kezdi elhinni, hogy valahol <^>”%ország-
feltünöeu gyarapodott gazdagságban. Elegáns bán van “ " 1“ "

N y i r f a l o m b o k .
xx.

egész területe egymásután gyorsan és töké 
lesen beöntöztetik a nélkül: hogy az  ̂aszályos 
idő a kert növényzetének észlelhető artalniara 
volna. Ekkéut az udvar kert összes növény- 
zete ti is életet és élénk színezetet nyerve: 
mindenek előtt elhajoló szép képét mutatnak 
a minden sziliben pompázó bel és külhoni 
lózsa-ligetek, a váltakozó virág és faultét vé
nyek, a fenvves csemeték, a Íestöileg beültet
ett dombok, a legfinomabb ízlésű rajzolat

ruha, uj tajtpipák, értékes gyűrűk. 16 0  fitos honban ?
bunda neje számára stb. ez igy m< nt évről 
évre. A takarékpénztárba csakúgy rakta az állításaként 
1000 bankókat, ami nem kis dolog ebben a 
s/ükvibtgban. Hanem addig jár a kői só a kútra, 
inig el nem törik. A gróf közelebb észrevette, 
hogy szekrényéből nagyobb összeg hiányzik, 
egymásután 2 nap. Megjegyezte tehát az ott

j(A klímái krónika lolytatisa. Ott is tudják a mi
— közmondásunkat : kinek lova nincsen, gyalog megyen

nem  p ed ig  a boldog (VI Magyar- Kapcaá«k,«,ó k M c i .k  á  lelrlelek. A ballat.
botrány. Mi lett Tóina a teendő ? Rokonságunk a 

mandzsukkal.)

Hm, hm! — gondolja magában egyik 
okok miatt. Először is a m e g f a g y o t t  h a jtás’irá-.tudó mandzsu, miliőn a fentebb jelzett 
gyümölcsöt nem hozván, semmi haszont nem krónika tudomására jutott — a kezdet nem

(d.i Gazdáknak. Tapasztalt vinczelérek 
megfagyott szőlő vesszők miha

marabb kivágandók, — és pedig a következő .

hozhat. Másodszor, mivel a fagvás sohasem rósz, s a hivatalos tekintély sértését semmi 
/.cn a tőkéig hat, liánéin csak az utolsó megtorlás nem követte, hátha folytatnék az

festői szinvegyulet szerint kiültetett virágszó- |eV), papír csőm ókat. Másnap egy jó adagé
bire, se hamva Rőktön megvizsgáltatU 

inasokat, s egynél meg is talált a jelzett
pénzt, min'egy 1,600 forintot, s toib aranyat, tápláló nedv csupáncsak
A házánál történt inotózásnál még többnek (táplálni. ____  , , ..
jöttek nyomába, körülbelül 15,000 forintot lop
hatott el, s ebből csak a zsebében találtakat, 

takarék pénztárakban letett összegek.

ny egek stb. . .  .
Emeli a műkért természetileg szép tek- 

v.'sét .i kies és bokios szigettel ellátót* négy
boldiiyi területű kerti-tó ; .... . a vitorlás
i s egyébb hajó (cn miniatiira) mellett kévé 
íven halad el hattyúk is  vadréczek serege:
meglepő széjiek továbbá : a mesterségesen al- _ ............  B
kötött sziklák festői csoport ozat a, a több órán mintegy 2000 forint van biztos helyen. A vizs- 
feszüll figyelemmel teljesített járás után e l - ,(gálát föly.
lankndás helyett fokozódik n látni vágyás, * a debreczeni nepgyülés. mint érte-
lebcr és apró kövecsesei fedett számos ki- J sültüuk, a hazában több utánzásra talált. He
gyózó útvonalokon még a gyenge női labak is jves(M1 . megyénkben is meglehetne c tárgyban 
könnyen folytatják a kellemes hosszú sétát. ' t, nni az intézkedéseket, hogy a vám és bank- 

A műkért művésziesen helyreállítottszem- ügyben határozatokat hozna a nép. Ha tci

ügy ig, s igy a n e d v, init a fa kap, oly ré
szeibe is elhat 

termésnek
az uj

>elkezdett munkát! s ekkor „levelre tesz**
nt a tőnek, mely csak kárára van holmi furcsa kérdéseket, például, hogy miért 
, inig ha a fagyott ág ievúgatik, a és mi jogon engedi a főmandarin a város ko-

. ..1. .. .  Auii.íf „ i .p íb  •ilrn n m ln rin  Ó ltó l nO tl TtATV I liiü l

l/ji- lúrtrluuk Inén, nem is Múlunk .ion  izá «.«nra«, j» nw. «•••..... ....... . tU(| a pírban tmuodni. mi- örOltiisci a lálo- síntulimk, dM mdM k, szenirelrazoK, rownn-
iii"-. számtalan mnnnjisfgii eurnpai is  m»» mart azon >•- zak maamikat, Iiokj á/»k k t  , s .„|.ik  _  Az ör*köaök ki- tak. kattogok  lesznek s mindezeknek cgye-
znnákl.. ! . gyliegyájtntt Tirag- is  nevein íeieg- az urak. nrlkülllnk i. elveszik a tort. \  lítasz- o k Umctéb,  „ 0 |,61ut csakugvaa a dűli oka a fumandarin, sőt körüibelől még 
letté . melyek a tégicbb alaki, de tzélnkra tolhat aztán bennünket a fejünk felett meg- : tjU ,:ik _ Kltemotik újból, s más- annak is. hogv az. almandarin lába scrüléat
megfelelő, úgy az "jabb ízlésű nagtszero harsanu ,tenutem * . nap reggel ismét kikelt sírjából a halott. Is szenvedett. ..
...........t. .1 ..Irl.na, uill’it oiklliall.' I* Ilii 11 :t t fi Ilii K miit- A IS ..X  AM..1L aaaaáalA I... »*af <1.11 s.l U r .. a 1. ' A* : _! I .. 1a _ 1    A r. nn.V.nv I IVeTtTtÓI

ajtósokat fogja csiját egyik almandarin által nap nap után 
arra használtatni, hogy magát lakásáról a 

Furcsa krónikát közöl velü k egyik városházához s onnan ismét haza vitesse ? 
kedves és szeretetreméltó reporterüuk. — Tar- Igaz, hogy az a mandarin lábbaja miatt nem 
czalon nem régiben meghalt az öreg S t . . . képes azt a bosszú utat saját erejéből meg- 
ki zálogokra kölcsönzései által roppant va- tenni, de hát vitesse akkor magát sajat gya- 
gvont szerzett össze. Halálakor is temérdek loghiutójúban, vagy fogadjon fel egy tenyeres 
zálog maradt nála, s miután a záiogbaadók talpas mandzsut s üljön fel a bétára klímái 
igazolványokkal nem voltak ellátva, az illető szokás szerint, (úgyis ez a legkevésbé rázós 
örökösök nem akarták a zálogokat visszaadni, utazás I) vagy pedig mondjon le a mandariu- 
— Egy reggel a kerülőjük nagy lélekszakadva ságiul, bizony akárhány ember fog a helyere 
ront be hozzátok s előadja, hogy az öreg S t.. vállalkozni 1 De ha a lovak naponta ilyen nagy 

...............................  • " "  -  • lesznek kitéve, könnyen meg
rokkan

n a  ben határozatokat hozna a nép. , I kjjüt t sírjából s ueki azt mondta, hogv nem sanyargatásnak lesznek kitéve, könn;
akarunk, jo lesz mihamarabb gondol közi i. ^  a silbjLn nvago<lni, inig örökösei a zálo- sántulnnk, clbénulnak, szemrebuzók,

uvegbazakban, saját zónáik éghajlatának meg- < _  > A jövő egyik reménye hervadt el a í t  
feleletben ápoltatnak; ezen üvegha/.ak a buua- nmjt t,lvas/on Juhász Ferenciben, rof

Ni ni! mit akar ember l eszmél

.lelkész Juhász Benjámin fiában,

iiuvv eltemetik, másnap megint feltámad _ ..........  .....................
i, bakai re!. . Ekkor aztán megdöbbenve, minden egy másik Írástudó mandzsu, — ez bizouyo-
A korán el- /.ípu-éágot ingyen visszaadnak tulajdonosaik- san a népszerűséget vadássza. Megélj feleba-pesti margitszigeti dóra semináriumának 

vezhetók.
Nem említjük fel a föherczegi beható 

szakértelemmel összeállított fegyvergyűjteményt, 
mely 1 nagy teremben, csaknem a világ min- m.
dón részeiből az ó kortól a jelen ideig ritka geluv.. n j^  vö —..........o-----  |sugara, n «aius/.iuuicg ju w.ucu u c iu » »  *«»•- .....v— -------------- - ..
mintákat tál figjvertökéletesbitési történelem- |zott szép lélek emléke pedig legyen niegöro- ;fatigjcvk sikerilluín. velen) hogy micsoda óriási rendetlenseg a tó
ként a bámuló látogató szemei e lé ; nem szó- kjtve sziveinkben! : (—) Rebusz. Egy fővárosi lapban olvas- mandarintól, a zöldségpiaczot itt
Inuk továbbá a föherczegi esztergályos-mühely- ( - 1  A Sóstó sétányán gyönyörűn disz suk. hogy „a Sz. üy. ábrányi oláh pap buzgó tartani, holott annak ide meg amoda kellene
röl. moh ben a fenséges birtokos, fontos híva- (ienek a virágok és díszcserjék. Berreg nem macyarfaló, és miuden téren agitál a magyar- jöni, már csak a szépészet és müizles kedvc-
talos teendői után szórakozásból különféle IiZOknak a fngv 1 Nem bizony, mert az. Lóg ellen. így közelebb a helység dobosának ért is, annyival is inkább pedig nemzetgazua-
szépségü tárgyakat állít e lő ; nem szólunk a . , ^  ker(,;sz Köblei figyelemmel’ kisérte a büntetés t rhe alatt eltiltotta hirdetéseit ma- szati szempontból, mert különben mentnetie-
föherczegi könyvtárról, melyben a magyar ird* L e h o z ó  időt s midón látta, hogy a hévmérő —  nA"AU ,öu•’ • 1
dalom terményei disz kötésben egy bosszú fagypontra szállott alá, a sétány több pont 
szakaszt foglalnak el. Sétánk kózbtn, egy eleg ijin  tg7et rakatott, a tüzet nem engedte ki 
hangosan működő gépezet vonta magara h iaiu(lni s igv a jelezett légkört melegségben 
gyelmünket ; a zaj után indulva, két k,#e,V:, tartva, megóvta kedvencz ültetvényeit a korai 
tan 70 cin. átmérőjű alul csapó kereket lat- |Báláitól. - Azt mondja a példabeszéd, és be
tűnk sebesen forogni egy mellék patak iivosen mondja „okos embernek mester a neve!*
a kiskcrckek tengelyén rendszeresen alkalma- Sóstói dolgok. Folyó hó 6-ig több
zott fakalapácsok felváltva órapontossággal es ^  e7.or fürdő jegy árusittatott el.
erős zajjal kovácsolván, érezhelyett, a ienyo- \n Rn,ió vendég a j« Izeit Illőig nagyon kevés 
deszkázatot. , volt‘ s 07ok js leginkább pár napig időztek. A

Ezen szakavatottan összeállított fabám or;; fagykár hatását valószínűleg a fürdő is rneg- 
az. atyai szeretetnek müve: melyet sajátke (1)7- ^ anem azokat a megrendelni ellin-
züleg készítve a fenséges föherczeg, sok vidám i,.ir070tt i:inukat. nuír június elején is szeret- 
örvendetes órét kívánt szerezni szeretett fen ^  foina olvasgatni a fiirdölátogatók. Vagy ta- 
séges gyermekeinek. lián a lapokat is is elvette a fagy?

*----------------------  r—) Eavik nyíregyházai lap nagy elisme-
•) Hitronymi ko6okcd.*«igji Miarat.tkar és Bic- tanusitott nem régiben a M. É. K. \ .  

lek Miksa muegyetenu cröaauoár. ' rtsl líl 5 0

gyár nvoiven kiáltani ki. s igy kénytelen a nül végük lesz a híres hetivásároknak • • • az- 
magyar* közönség is az oláhnyelven kiadottá tán meg miért nem hozzák mar 1 ekmgDOi 
hirdetést tudomásul vonni.** „Uébusz*-nak ne- Nankingból vagy akár a vasorru bábatol is 

z/ük e tudósítást, miután mi nem ismerünk azt a rengeteg sok pénzt, mely után mar oly 
községet, hol a kisbiró a pap rendelkezése régen járnak kelnek? — ő már azóta tízszer 
alatt állana ; aztán meg azért is, mivel nem is kieszközölte volna, de hát nem is akarja 
jelzi, melyik 8z.- <iy. Ábrányban történt ama kieszközölni, mert hátha útközben a postaroi 
bosszantó* esemény ? Nem szeretnénk, ha me- elrabolnák, hátha a várost hamis bankjog)e* - 
gvénkben történt vólna, de bárhol történt le- kel főznék le azok az. élelmes bankárok, imi
gyen is, teljes szigorral kell hogy fellépjen a ha saját szükségeikre költenék el azok a k i k  • 
hatóság az ilyen vakmerő és közcsendzavaró aztán meg vissza is kell ám azt a koicsoni 
HRitítor .'Ildi' I fizetni, mőg kamat ia Jár rá ugyan

( -) Vállalkozó szellemű egyének, kik baj van, nagy baj van. de meg ugyan nagy 
ott is szeretnek aratni, hol semmit nem vetet- baj Nying-Zang városában s ennek eg 
toki Nagyhalász küzséido . P-nltfijuiUdőtt két oka a föninndarin — erre meg amarra 1 
boltba rontoMak be éjjel. Kgviket kiásták s Még ez mind csekélység hiabavalosag —
belőle körüibelől Ifi frt rprö pénzt vittek el.'mennydörög a harmadik Írástudó mandzsu 
A másikba az épület ablakáról a rostélyt le-ide a mit én most levőire teszek, az valami



bei
barátai
zásá
jedezésébei
bán történt hallatlan botrányt érdemleg ecse
telhessem. A nem rég múlt napok egyikén 
(mondanom is szükségtelen mikor) az az vol 
taképeu nem is nappal, hanem éjjel történt (a 
nagy felháborodás miatt nyelvünk is megbot
lik!) hogy nehány tevékeny és páratlan buz
galom elvbarátunk ablakait álnok és elveteme
dett ellenfeleink kövekkel vakmerőén beverték, teség és a gyógykezelési 
Önökre bizom uraim ! megítélni a te tt bar- tan — élelmesség!

elő, a bérest, kinek pár *»n» inuim « •------- ------ ------- , - , . ,
„herhathea" bevétele után már semmi baja t e n ,  hol az magánérdeket nagy mérvben nem mugas árhoz hoz/aszími.\a 
sem történt. — Minő nagy volt azonban a sért, loganatositani, a mint jogában van az szállítási dijat, akkor
szívélyes házigazda meglepetése, midőn nem- erdöpusztitásokat czélszerü intézkedések által faültetés áltál nyerni a
sokára rá vendégétől 35 írtra menő orvosi kellő határok közé szorítani, mert ha a faül-
számlát kap. melyben fel van számitve az úti- tétessél enyhíteni akarunk éghajlatunk szélső
költség a városból oda és vissza, az idővesz- ségein, akkor igen fontos körülmény az, hogy

honorárium! Ez az- a begylánezokat erdő boritja-e

ha vennék j
csomagolás és

azt a hasznot, melyet 
községek és ország 

majd csak fognak, már itt előre elveszítik. 
A bizottság, mely Dégenfeld Imre elnöklete 
alatt Wagner Károly, Brzeviczy Egyed, 

A Kárpátok : D i v á l d  A d o l f  és 15 e d ö A l'b e r t* ta-

barságot és nemtelenséget. És kérdezem egy- A „Kelet-Népe'1 a következő sensáti-
pedig évről-évre kopaszodnak és a növekedő gokból áll, e n n e k  f o l y t á n  azon véle
fahiány mellett más irányban is növelik a bajt. ménvnyel ajánlja elfogadtatni a jelzett törvény- 
Kopár hegyeken ugyanis a tavaszi nap heve, javaslatot, miszerint a befásitás határidejét 
alatt a hó gyorsan elolvad s a folyóknál roha- Wnláhb 8 évre kellene kiteripsztpni « ia<.„i«x

_________ v_ _ ________  _______  r ____ _ a mos áradásokat idéz elő; későbbi időszakban
nosan minden egyes polgár személy-és vagyon- téu» mely oly bűnös tervezetü és kivitelű volt, pedig a folyók s egyszersmind ezeket tápláló 
biztonsága felett, tehát vigyázni, hogy békés hogy iszonynyal tölti el az olvasót. A csütör- fonások kiszáradnak. Ezen indokból iudul ki 
és loyáiis polgárok ablakait be ne liajigálják toki esti vonattal Budapestről rendkívüli ele- |e  tjavaslat, midőn kimondja az 1. § bán, hogy:

szersmind, kire hárul érette a vád és felelősség ? onális hirt kapta Kecskemétről, melyet mi is 
Nemde a város fejére, nemde a fómandat inra ? átveszünk szóról szóra; Kecskeméten ma. az- 
'gen uram : az ő kötelessége őrködni folyto- az 9-dikén egy amerikai pisztoly párbaj tör-

malitiosus, a mindent felforgató párthoz tar- gansan öltözött fiatal ember érkezett meg, ki- .Jelen törvény életbeléptetésétől számítandó 4 
tozó emberek. Neki kellett volna azon emlő- ben a vasútnál állók az évek előtt itt tartóz- év lefolyása alatt minden községi és pusztai 
kezetes éjen erős lovas 
tokát rendeznie, azokat

gyalog örjára- kodott Sch. O-t egy budapesti híres orvos fiát határ, a mennyiben tényleg erdővel vagy egyébb
személyesen, kivont ismerték fel, gróf D. S. meglett korú férfi, faültctvénynyel szegélyezve nem volna, a he

któddal, revolverrel, yagatánnal körülüvedzve feltűnő keleti arcz, nemes vonások, s valóban ültetést pedig elhárithatlan természeti akadá-
vezetnie a város egyik végétől a másikig mágnásias magatartása ur, ugyan az nap ér- lyok nem gátolják, a
tótól reggelig, vagy ha szükséges lett volna, kezett meg Temesvárról. — E két ur évekkel való megállapítása, a _ ___  _______ _ _
fél várost talpra állítani, hogy a város másik ezelőtt együtt időzött itt Kecskeméten, s ak- emelése és a szelek elleni védelem czéljából munka selejtes leend, melyhez mindenkor ha 
felét megóvja * ’ , r * ‘ . . . .  ’ ” * *'**

határoknak örök időkre 
gazdasági fatenyésztés

legalább 8 évre kelleue kiterjeszteni, s legelső 
teendő lenne községi faiskolákat alakítani 
(melynek területe a határhoz aránylag legyen 
legfeljebb 1000: 1). A jelzett 8 évi idő sziik- 
szükséges lenne, mert a faiskola alakítása és 
ebben 5 éves fának fölnevelése (határba ilyet 
szoktak ültetni) ezt igénybe veszi, mert ha a 
faiskolában mán el is értünk azou ponthoz, 
hogy ültetni való fa van abban, ugyanazon év
ben a kiültetést nem lehet elvégezni, hanem 
csak 2—3 év alatt. Rövidebi) határidő mar 
csak azért sem kívánatos, mert az esetben a

rakonczátlankodók gonosz koriban a legjobb, s elválasztbatlan barátok legalább egy ölnyi faszegélylyel beültetendő sonló az eredmény.
csintevéseitól. És cselekedte ő ez t?  Önök jól voltak. Történt azonban, hogy egy este gr. 1). ..... ....... „_0<,____
tudják s az Éles és Eerdlicska félő számlák S. sértően nyilatkozott egy néhány barátjáról toktest külön körítését rendeli el. A 4. §. sze-

oka egyedül és kizárólag mindennek, ő, a fő-
mandarin. hogy verné be ablakait minden hé- nem dugta, s a grófot kihivatta. Előttünk is- közhasználatra rendelvtk.
ten egy-egy áldott jégvihar! 11

Króninánk. melyből merítettünk, nem

A 2. §. a 100 cat. hold vagy nagyobb bir- 
test külön körítését rendeli

és különösen Sch. Ó-ról, ki reudkivüli vérmes rint, a nyilvános közlekedési utak, valamint 
ideges fiatal ember lévén, a sértést zsebre azon dülőutak vagy marba csapások, melyek

0 .... „ "  ........... - közhasználatra rendel
meretlen okok miatt e párbaj 5 évre balasz-
látott, és 9 kén vitetett véghez a közeli tál- lyeknek távolsága legfeljebb 
faji erdőben. Két paraszt kocsi bérelt etett, és

Mayimk o atyafiak a mandzsukkal ? Ajánljuk d6„ összeértek,'kit lövés dördült el. S. kabát 
e kérdést a.nyelvbuvárok figyelmébe.

legfeljebb 4 év lefo
lyása alatt egyes fákkal szegélyezendők, me- 

................................... öl lehet.

az erdőből a kt^ s o j t  aao»>yly  . lati,_hegy te r,um kebelében az o rn . erdészei! egyesül*
képviselőjének közreműködése mellett készült, 
intentiója a gazdasági fatenyésztés emelése és 
a szélsőségekre hajlandó éghajlatunk lehető 
mérséklése. A földművelési miniszter — mint

- z - y -
ját a golyó jobb oldalon keresztül fúrta, s a ' íe" “ h‘>t ~  'övvénvja-
saragjat összetartó .lé c é t kettő zúzta, fing a> pyar égyosuletnek is. '  '

0  ■ - * *0 r n irl'A o íilA t íir 'iu irn b '.  V . í lm z v ln i i ín . .

V  e g y e s .

— A vallás és közokt. ügyi miniszter 
körrendeletét intézett az egyházmegyei főha
tóságokhoz és tanfelügyelőkhöz az iskolai ta 
karékpénztárak ügyében, megemlítvén, hogy 
azt csak a tanítók szabad beleegyezése mellett 
lehet életbeléptetni. Végül, esetről esetre jelen
tést kíván.

— A pénzügyminiszter rendeletet bocsá
tott ki az összes árvahivatalokboz, hogy az 
általuk kezelt árvapénzekről küldjenek be ki
mutatást, mert az árvahivatalok többé nem 
fognak jótékonysági intézetekül tekintetni és 
igy nem mentetnek fel a tőkekamat-, járadék- 
és általános jövedelmi adó alól.

— József nádor 100 éves születés napi 
ünnepére a kiküldött bizottság az ünnepélyt 
szeptemberben egy ünnep- vagy vasárnapon 
azon időben fogja megtartatni, midőn a nem
zetközi statistikai kongressus Budapesten iilése-

k. úgy hogy a kongressus tagjai, mint a fő
város vendégei jelenhetnek meg. Az ünnepélyre 
emlékpénz is fog veretni. Az itt időző hivata-

másik golyó gr. I). feje felett hitolt 
visszafordulván mászodszor csaptak össze, 
anélkül, hogy a golyó érintett volna. A bár

hol azt _  
egyesület igazgató választmánya a készülőben 
lévő erdőtörvényjavaslattal összefüggésben ál- 

| lónak ismervén, azt az ennek átdolgozását tel-

lio’úv i  kocsit ‘ elrsesdták m i t i * es!mé‘6t cs,k ol>' Mélye* intézkedések 
kba beleU ito tták  Sch. (bl f f . “ °‘ *n' ! f  m*“ “ . á lu l lehetséges elérni, mint a minők a törvényjavaslatban le-

annyira megijedtek, 
és egy közeli rétárokba 
a kocsi alá került. A gróf a tett színhelyére 
vissza hajtott. Szerencsére ekkor a kocsisok is 
megérkeztek, s igy sikerült a vad lovakat fel
tartani, Sch. O-t pedig helyzetéből kimenteni 
gr. 1). és Sch. aztán egy kocsin mentek a város 
felé, s azt a déli vonattal elhagyták A rend
őrségnek erről tudomása nem volt.

— Az ál-Andrássy gróf. A múlt év utolsó 
hónapjaiban két fiatal ember, kiknek egyike 
huszártiszti egyenruhát viselt, feltűnést kel
te tt Becsben pazar költekezéseivel. Az állitó-

S z o r k o s z t ő i  p o s t a .

— T. K. K. u r n ak , E r d ő d .  Az illetők
kel érülkősvén, akkor kérnének abból a képből, 
midőn a színészek onnan távozni fognak. Ez 
esetben nagyobb pártfogást reményinek, de a 
művész is tágasabb körben arat sikert és babért. 
B-caes válaszát kérnénk !

— A ,C 'o m p » ii“ k i a d ó j á n a k .  Nix
tájcs !

— V a l a k i n e k  — a T i s z a b á t o n .  
Hogyan mondja a közmondás? „Boszankodol, 
tehát nincs igazad." Nemde Feri ?

— A n n a k , a  k i t b i z o n y o s f a l u h s n  
c s i b á l t a k  és  c z i b á l n a k .  Várom Rád. n- 
bausen régibb és újabb müvét. Sürgesd meg 
mindegyikért a p rinc ipálist!

— S t. J. u r n á k  N j - h á s á n .  Börus 
ubi es ?

— T u l i p á n o k .  Régen el virítottak. — 
Ezek legfeljebb pézsmák, vagy — szarkalábak.

— K o n t r a !  Közelebbi számban adjuk.
— X á b o r s c k i u a k .  llol késik már az 

az állat, melyre az a kádeneria, hogy C»ege?; fektetve vannak, azonban ez**n üdvös czél meg- n  . .- ---------* — .
ö való.'itására négy esztendei határ időt rövidnek <-8*P°.n m ,,dennsp vagyon. Itt is legyen! mert 
* tart. — Mert ha semmi sem akadályozná ,,er#tjttk (Már tudniillik nem a kit, ha

nem a mit).is a terv kivitelét, már azon körülmény is kér
désessé teszi a 4 év alatti kivitelit, hogy nincs 
ültetni való Iánk elégséges. Pedig egész ha
tárok kürülültctésére. az utak stb. fával le
endő beszegélyezésére, óriás mennyiségű fiatal 
fa szükségeltetik, melyet bajos dolog lenne 
hirtelen kapni. — Négy év lefolyása alatt 

lagos huszártiszt mindenütt gróf Andrássynak a'ak*,ani (mert eddig igen
nevezte magát .  a r c a  a gróféhoz tériy.efi £  % £ * * *

Nyilt-tér.
bán olyan fát 
hogyhasonlított is. A közbiztonsági hivatal azonban 

csakhamar rájött, hogy e fiatal emberek két
pénzintézetnek megszökött tisztviselői, kik sik- __
kasztott összegekből uraskodnak. Az egyiket jT ’’1! .

II i r <1 o t m é n y.
OkolicsAnyi G éza, E ugén ia  és h a 

mar január 7-én elfogták s öt az esküdtszék 
azóta több évi börtönbüntetésre el is Ítélte. A

ez lehetetlenség. I)e ha az egyes 
hol községi faiskolák nincsenek, vá

sárolni is akarnának ültetni való iát. hol vegyék
los világon kívül a testvei törvény hatóságok kö- másikra csak most került a sor. Ez Andaschke af t. '  Midőn a törvény egész, országra szól, 
zül csak Pest megye (melynek a nádor örökös József könyvvezető, ki főnökét. Péter József e ,.or k?v‘‘8. ,*on. kivételes hely-
főispánja volt) és Jász-Kunkerületek (melyek- bécsi kereskedőt. 8000 fit clsikkasztasaval ká- /e ’Den’ “ .V,111! va,ü ,í i l t “ ruljon, legfel-

.......................................................kapunk bi- rositóttá meg. 8000 írt aránylag kevés oly jebb csak ol>' ™,ekek* mdyekuek a befáaitás-
nagy k dásokra, melyeket ez az „Andrássy

a batárba k i ü l t e t h e s s é k j oi  karászi tagos  b ir to k a  h a t év re  ha-
szón bérbe  k iadó  1877. sz t.-G yörgy  nap  
tói. A feltételek m eg tudhatók  O kolicsá- 
nyi M enyhért vagy- n gondnoknál K á 
rászon  és a lu líro ttná l N yíregyházán .

nek a főberczeg főkapitánya volt) 
vatalos megbivatást.

Molnár Pál,
ügyéd.

— Arany János, ereje hanyatlását említve magának megengedett, ugyanis ő külön fogatot 
fel. lemondott az akadémiai főtitkári állásáról, tartott, bérruhás inasa volt, urilag élt, s ledér; 
Meghatva hallgatták végig ’cmondó levelét a nőkkel kalandozott Hogy tehát kiadásait fe- 
tagok, mindenki belátta, hogy épen oly nhéz a dezhesse, csalt és lopott, midőn büntet:ei nap- 
kérelmet elfogadni, mint nem. Tr. Lónyai fényre jöttek, nyomtalanul eltűnt. A rendőrség 
Menyhért meleg hangon kérte a költőt helyé- erélyesen nyomozza, 
nek megtartására, melynek ő oly nagy dísze “  ............... ..... * ‘

H I R D E T É S E
Arlejtési hirdetmény.

. — Egy Júlia, kit Romeo befogat. B. Ju- Mely szerin t a k ir. Ügyészség részéről
volt. Arany azt válaszolá. hogy ő elébb szokta lia egii szül. 17 éves szobaleány N. I.. urnák, közhírré té tetik , hogy  a  felfiirvelete alatt 
meggondolni « mit .tesz, de hanyatló egészsége j  ki Julcsa gazdagszom ánál siobabérlö volt, -  lev3 jtten | k iiipon ti bortünhon izfikuó..

lánynak ejjelenkint ud- i „ i . f . 1 . . .  . , , *- lenuo nnntegv 90 drl> fn fek-úgy (pric.)
Inmerzé.ónck zárt irifsboli njnnlattal fisz-

t! r  n u n í i i i i i  e

nem engedi tovább igy működni. Bár gondos- megtetszett, s ez a Iámnak éjjclenkint ud- 
kodtak a főtitkári teendők könnyítéséről, Arany varolt. Julcsii kisasszony* éji nyugalma felál- 
mindez ideig nem vette vissza lemondását. De dozásáéit azonban lovagjától jutalmat várt.
lm nagy díszt veszt is benne az akadémia tit- de mivel ez csak szép Ígéret maradt. Julcsa szekötö tt á rle jtés  nap ján i b iz tositásárn  f j  
káli széke, nincs okunk távozásán búsulni, tegnap hajnalban maga szerzett magának ki- évi jún iu s  hó 26-ik  nnp jának  reggeli 10

^ rŝ ja  tU ie tett ki határidőül.
Az árlejtésben részt venni kívánók 

tehát, fennehbi határidőben , az Ügyészi 
esetet a rendőrségnél följelentette s Julcsa az irodában m egtartandó árlejtésen  5 0  ít há

mért előttünk lebeg más oldalról a hazai kői-, elégitést az által, hogy N. 
tészer várható nyeresége, midőn csendes ma- pénzes tárcsáját elcsente s

az ősz költő hattyúdalait, kezdi éne- miját is összeszedve, vasúton Eger felé 
„P. N.“ azonban Úgy értesül, hogy Eddig csak mind jól ment, de N. L.

1̂ . ur
azután saját hol- 

felé utazott.gányban 
kelni A
lemondását visszaveszi.

— A „Tisza biztositó társaságinak az őt üldözőbe vett villanyszikra által már 
nj alapszabályok tárgyalására vasárnapra, junius vanban eléretett. Ma reggel ‘ *
1 1 ke délelőtti 10 órájára r e n d k í v ü l i  köz-  őrség elé állíttatott, 
g y ű l é s e  volt kitűzve; erre azonban mintegy| _  Hitelező a I
28  részvényes, 526 részvényt képviselve, jelen

fővárosi
Hat

rend-

i karzaton B. színésznő kon

natpém zel elM toftan, azzal h iva tnak  imyr 
liogy az árlcjtési feltételek a  kir. Ugyéaz- 
aéfti Író jáb an  n h ivatalos ó rák  a la tt bár-

Hirdetések
felvételére a le&jutdnyosabb árak 
mellett ajánlkozik a „Szabolcs“ 

kiadó hivatala.
1 Felvétetnek pedig a hirdeté

sek kiadó hivatalunkon kívül 
helyben még a nagy ezukrászda 
épületében levő ijj. C z u k  o r  
Márton fiiszer- és vegyes keres 
kedésében.

A  „ S Z A B O L C S "
kiadóhivatala.

vett czipöt egy czipésznőtől. A határidő nj*k o r me£ tJ .in th e tö k , és hogy h meglm-
’ iIp  npm ti/b tn tt  t  nvs7nr a evinácvnn Itl r i o n t l  liá n u li ti 'in ^ a n l ..II (a ... .1 ' r . • rvén meg. a közgyűlés junius 26-kára hétfőre Jeteit; de nem fizetett. Egyszer a czipészné tározott bánatpénzzel ellátandó

t . i n t n t t  á t  - 0 9  Z v i r n t i / i n u  L -tiv irv filác  iitw liir  > a  '  _ i . « , ,* . . . . . . .  *tetetett át ; .«  ív  rendez Mrgjüléz pedig: .  épet, akkor ment a színházba, midőn fi. izi- beli ajánlatok, melyekben 
számadások beterjesztésire és az igazgatóság nésznő játszott, s nz előadott vígjátékban egv . - „ .„ . í  ?
megválasztására az azt követő napra, keddre, „age örökséghez jutott. Lekiált a czipészné á . k " rvl
jmi. 27-re van kihirdetve. karzatról: .No. kisasszony, most van nénze »Jl‘'"k n z„  a feltételeketju h . _

— Ólcsóaág. Karcagon, árverésen egv fizesse meg a c ipó  árát. 
gőzmalom 60 mondd h a t v a n  osztrák értékű
forintért költ cl. E gőzmalom pedig alig lehet 
több két évesnél. Szkja, de ilyen nálunk az 
árverés, különösen ha ipartelepről van szó!

— Élelmesség. Történt a minap, (hol! 
az nem tartozik a dologhoz,) hogy egy orvos 
betegéhez a vasúton, a várostól egy órai tá- 
vnlvágra eső helységbe utazott. Visszajövet
lkésvén a vonatról, a közeli faluba egy isme-

z á rt írás- 
» m egajánlo tt 

éa nz, hogy

KAzgnziláftznt.
A befásitás.

A befásitás tárgyában a földmivelési m. kir. 
íőséhez invitálta magát, ki is az orvost igazi minisztériumban egy törvényjavaslat készült, 
magyar vendégszeretettel' fogadta, s a vacsora s azt Kenessey Kálmán osztálytanácsos az oi

ism ervén, azoknak  
te ljo e n  alá  veti m agát, h a tározo ttan  kife
jezve legyen. —  az nrlejtén m egkezdése 
elrítt a  kir. ügyész kezeihez szolgálta tan- 
dók. A későbben avagy  bána tpénz nélkül 
beadandó zá rt írásbeli s ján la tok  figyel 
m én kivül lesznek hsgyandók .

K elt Nyíregyházán. 1876. ju n . 4.

A kir. ügyészség.

Szenvedélyes ivást
gyógy ítok  b iz to san  tu d táv a l v agy  azon
kívül. és ped ig  azonnal, úgy hogy a  b e 
tegnek  m ajdnem  u n d o rrá  válik  az ivás. 
G yógyszer ingyen . H asznála ti utáni tás 
12 b iroda lm i m árka . K öszönetny ilván i- 
tártok és elism erések  m ellékelve vaunak. 
F o rd u ljo n  te h á t m indenk i

Th. Konetzky úrhoz,
Droguenhaiidlung in Stcttin, 

3—6 I’reussen.

Kiadó tulajdonos: f t é p á s s i  I s tv á n , Debreczen, 1876. nyomatott a részv. tára. könyvnyomdájában.
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