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Megjelenik minden vasárnapon.
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— Három czikk. —

m.
Végre még e g y pár szerény szavam
van a létesítő bizottsághoz.
1. Tudva lévén, hogy léteznek olyan
esek ily adót fizető birtokok, melyek ér
téke költséges beruházások, csatornázá
sok s ut által megkétszereződött, sőt meg
háromszorozódott ; ezekre nézve semmi
esetben az adót. hanem egyedül a becsértéket vélném a kölcsön alapjául venni,
mivel itt az adó százszorosa közel sem fe
jezheti ki a birtok tényleges értékét.
2. Az alapszabályok értelmében a
központban földbirtokra 50 százalék, sző
lőkre 25 százalék. — a vidéki elÖlegegyIcteknél pedig az elsőn 30 százalék. «z
utóbbiakra 15 százalék törlesztési kölcsön
engedélyeztetik.
Ismeretlen ugyan előttem az indok,
melv a létesítő bizottságot ezen megkü
lönböztetésié vezette, de ugv hiszem, a
mely birtoknak hitelérdemcssége fent 50
százalékos, az lent a vidéken is ugyan
annyit megér. A központi egyesületnek
érdekében áll minél több tagot szerezni
a vidéki előleg-egyleteknek, már pedig
ilyen re*trikeziók éppen az ellenkezőt fog
ják előidézni. Óhajtandó volna tehát, hogy
az illető vidéki alapszabály egyöntetűvé
tétessék a központi alapszabályival, ne
hogy legkisebb látszatja is legyen annak,
hogy a központ bizonyos kedvezmények
osztogatását magának tartja fen.
3. Kizárva látom a kölcsön élvezetből
a haszon-kerteket, a mennyiben az alap
szabályok csak a földbirtokról és szöllökről szólnak, holott azok nem ritkán, kü
lönösen nagyobb városok közelében más
földek tízszeres értékét is felülmúlják, s
biztos és bő jövedelmi forrást nyújtanak.
4. Alapszabályilag a legkisebb köl
csön, mely jelzálogra adatik 200 frt. Kéz
zelfogható. hogy ezen intézkedés által sok
kisbirtokos — még akkor is, ha tagja az
egyesületnek — kizáratik az intézet jóté
teményeiből. mert például egy 3 holddal
biró egyleti tag birtokértéke legyen 300
frt, vagy egy félholdas szol Kisgazda s/öllőértéke legyen 200 f rt.; ezek szabálvszcriilcg nem vehetik igénybe a jelzálog köl
csönt, pedig azért léptek mint tagok az
egyletbe, hogy annak jótéteményeiben ré
szesülhessenek. Véleményünk szerint ezen
alapszabály is módosítandó volna.
5. t ’zélja az egyesületnek az Összes
kisbirtokos osztályt segélyezni, mégpedig
egyesülési, önsegélyezési utón. tehát csak
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azon kisbirtokosokat, kik rendes tagokul
beállanak az országos szövetségbe. Is
merve népünk
értem ez alatt épen a
kisbirtokos osztályt — hajlamait, s ala
csony miveltségi fokát, minél fogva alig
bir csak némi fogalmával is az egyesülés
véghetetlcn horderejűnek, s igy természet
szerűleg az egyesületektől, mint előtte is
meretlen dolgoktól általában idegenke
dik . nem hiszem, hogy csalódom, ha azt
merem állítani, miszerint igy a czél
aligha lesz a kívánt és képzelt mérvben
elérve; — nagyobb része a kisgazdáknak
bizonyára künn fog maradni továbbra is
magára hagyatva. Iligyjékel uraim ,am i
népünk nem érett még meg ily magasztos
eszmék felkarolására és valósítására, —
itt egyedül a hangzatos szép szavak nem
elegendők. így állván a dolgok, pedig
a mindennapi tapasztalás mutatja, hogy
igy állanak, kérdés, miként lehetne és
kellene hátramaradt népünk érdekét ez
országos fontosságú ügyre nézve feléb
reszteni V Szerény nézetem szerint csak
kézzel fogható argumentumokkal. Mondja
ki az országos egyesület, hogy minden
kisbirtokos kivétel nélkül, akár tag. akár
nem, kaphat jelzálogi kölcsönt; hanem a
tag olcsóbbat, a nem tag drágábbat, s
mondja ki, hogy a nem tag kölcsöne
mennyivel lesz drágább (pl. fél, vagy
egész százalékkal) és én biztosítom, hogy
ilyen intézkedés több tagot fog szerezni
az országos szövetségnek, mint ezernyi
röpirat, meg ezernyi felhívásai u megyék
nek és községeknek a néphez.
RIMLER PÁL.

—Ttlndérrege. —

Nyíregyháza város képviseletének f. évi
január 30-án tartott gyűlésében kisorsolt kép
viseleti tagok helyett újonnan megválasztattak:
Az I sö kerületben: Barzó János 54. Flegmán
I,ipót ö l. Fisch Sámuel ÖO, Bodó tiyula -1!*.
Majerszkv Béla 49. Ilölcz József 48, liiry Ka
ró > 43. Fodor Ágoston 42. Póttagokul: l*aliez
Mihály 4«>. I.iskáuy József 40. — A Il ik ke
rületben: Nádas*) Mihály 46, Krajnyák György
45. Antal János (kovács) 45, llihjan Pániéi
43. Paulusz (Laczo) János 37, id. Bankó Ist
ván 33. Kovács Dániel 32. Iludak István 32.
Póttagokul: Bogár János 28, Tomasoczky Jó
zsef 20.
A Ill ik kerületben: Király Sán
dor 80. Hildák György 70. I.ipták Pániéi 78,
Haas Mór 77. id. Pataky Sámuel 7b. id. Pin
tér István 74. lluszty István 7o. Belffy András
ül). Póttagokul: Iludak József 58. Nany János
gulyás öli. Kovács P. Pál 24. — A lY-ik ke
rületben: Hotlmau Adolf 07, Tőrök Péter öt),
id. Maurer Károly 58. Kornstein Ignácz 54,
Lányi Gábor 40, Kovács Sima 41. Hónk Pál
32, Meskoszky Pál 32. Spisák János 30. Pót
tagokul ifj. Maurer Károly 23, Dieez La os 20.
— Az \ ik kerületbeu Sérv Pál GO, Szent niáriai Gyula ö!> Bartha József 59, Peák Jó

' Az előfizetők, a hirdetések meg
szabásánál, 20‘ ,-uyi kedvezményl»en részesülnek
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zsef 58, Prékopa Dániel 55, Szakács Dániel
5G, Lehóczky Pál 50, Szabó József 45. Pótta
gokul : Banszky Mihály 44, ifj. Bukovinszky
András 44. — A Yl-ik kerületben: Szénffy
Gyula 51, Szalánczy Pál 4G, Kovács Ferencz
44, Provuzky Mihály 33 Hauszky Mihály 33,
Szedlák János 31, Kószák József 31. Barta
András 30, Nagy István 32, Kálmán Pál 30.
Póttagokul: Babuz András 20. id. Lenhardt
János 11), Gyurján János 18, Mócsán Mihály
17, Gresa János 14 szavazattal, — ez utóbbi
kerületben úgy tudjuk, hogy többen lettek olya
nok megválasztva, kik nem voltak megválaszt
hatok s azért neveztettek meg póttagok töb
ben. —
Valóban meglepő azon közöny, melylyel
népünk a közügyek iránt viseltetik, ennek meg
világítása végett ideiktatjuk a most 3 éve és
a mostani szavazatokat, melyből világos lesz
előttünk, hogy alig egy harmadrésznyi szava
zott most, mint ezelőtt 3 evvel, ugyanis:
Az 1-sö kerületben vau 472 választó, 3
évvel ezelőtt szavazott 174, most : 99. a 2-ik
kerületben 4Gü szavazó közziil 3 évvel ezelőtt
szavazott 169, most 52, a 3-ik kerületben vau
477 választó, 3 évvel ezelőtt szavazott 216,
mo t 81, a 1 ik kerületben van 520 választó,
3 évvel ezelőtt szavazott 259, most 81. az 5 ik
választókerületben van 449 választó, 3 évvel
ezelőtt szavazott 220, most Gl, a 6-ik kerü
letben 154 választó közziil 3 évvel ezelőtt sza
vazott 108, most 52 választó, s igy 2838 öszszcs választó kőzzül 3 évvel ezelőtt szavazott
1206. a jelenlegi választás alkalmával pedig
431 választó. Bizony fényes bizonyítványa ez
korunk szellemének! Meglátszik a politikai er
kölcstelenség határa, de nem is lehet az más
kép, ha a népből kiölik a hitet és bizalmat a
becsületesség iránt a léha elvtclenség s foly
tonos köpönyegforgatások s az álerény istenitése által.
Mivé tettek álbarátaid szegény árva uemzetem! ?
K gy v á l a s z t m á n y i ta g .

lott erkölcsű, hozzá még müve ellen ember,
nem bir fogékonysággal arról, mi a szaba sag,
m ert ő örökké saját szenvedélyeinek, indula
tainak, szóval a bűnnek rab ja; az erények
tehát csakis az iskolázás tartam a alatt kimű
velt és nemesitett szív fogékony talaján fej
lődhetnek.
Mennyi hálával tartozik az egész ember
világ a rendes iskolázás behozatala >ak, s men
nyivel az Európát túlszárnyalt Amerika köz
társaságai.
Hálájukat h tudományok iránt
az i s k o 1 á k s z a p o r í t á s a és’ másrészt
jó k a r b a n t a r t á s a , b á m u l a n d ó
f e l s z e r e l é s e által róvják le naponként.
Szaporítják iskoláikat, mert midőn ki
mondatott Amerika függetlensége, csak kdencz
felsőbb tanintézete volt. ma már 372 felsőbb
tanintézetben készül elő az ifjúság az élet is
kolájához.
Amerika a közeledő közkiállitást függe'lensége évszázados fordulójának emlékezetessé
tételére egy nagy nemzeti ünneppé kívánja
változtatn .
Ez ünnepélv napja le*z a tu
domány és azt követő szabadság diadalának.
— Mert a tanagy fogja képezni a kia i ás
központját, mint valóságos szülője a töbi i
mesterség . ipar gak-. >őt inég az égbe em dk dö n üvészéteknek is. - Ezen czel kivite
lére s.ijá' tanférfi dlioz és tanfelügyelőihez egy
feihivá-t intézett, melynek főbb pontjait a Pr.
F. és !. L. szerint azon czélból vesszük át,
hogy saját álláspontunknál a mi tényleg létező
iskolaügy iinkhoz hasonlítsuk.
1 E 1 e ni i é s k ö z é p-i s k o 1 á k. —
Ki fogják állítani a gyermekkertet a . n e m 
ze ti vagy f e l o s z l a t l a n
népis
k o l a t J, az osztályozott falusi iskolát (fel a
hat tanteremüig) minden kellékeivel és fölsze
relvényeivel teljes természetes nagyságban. Ki
állítják az u t f é 1 i népiskolát, a délnyugoti
és északnyugoti p á z s i t o s iskolaházakat,
mint közművelődésünk nevezetes tényező
jét, továbbá a több osztályú m i n t a s z e r ű
tépületet.
Ezekhez járulnak a történeti, jelenlegi
és eszményi tanépületek homlokrajza, távrajza
és terve fényképekben, metszvényekben vagy
rajzmásolatokban kivéve. Bemutatjuk ezenkí
vül a fűtés és szellőztetésre való készülékein
ket grafikus ábrákban, a tantermek belseit. a
növendékekkel együtt Stereoskophoz való fény
képekben. (ezeket már nekünk volt szeren
csénk látni a New-York által küldött minták
között a bécsi világtárlaton.)
Óhajtandó, a javított berendezésű isko
lákról, azoknak rajz, tantermeiről, vegyteni la
boratóriumáról, gyttlcstermeiről, gyűjteménytárairól. s tanítók váró- és gyüléstermeiről,
pitvarairól stb részletes ábrák és leírások le
gyenek. — F.zeket kiegészítik. Épület-alap raj
zok. kellően felvett térm értékekkel; kiváló
ügyességgel kivitt építészeti példányok, iskola,
iskolakor tok ábrái stb.
(Folyt, köv.)
Tanári Elemér.

N ép és f e l s ő b b i s k o l á k a p h i l a 
delphiai kiállításon.
Nem szükséges mesterkélt bizonylatokkal
támogatni századunk azon általánosan ünne
pelt elvét: .miszerint a népnevclés fokozatos
fejlődése és a tudományok felkarolása; legbiz
tosabb alapja valamely nemzet virágzásának
és szabadsága alkotmánya megőrzésének. Hi
szen szabadságról és alkotmányról beszélni, a
szabadság- és alkotmányos életre nem nevelt
országba, vagy a szellemileg járszalagon ve
zethető népeknél: nem egyébb hiú ábránd és
képzelgésnél.
Fényesen bizonyítja ezt kézzel fogható
érvekkel a fennálló nem 'etek példája, különö
sen közöl tök Amerika köztársasági kormány
formával biró országai. — Az amerikaiak, min
< S A U N O I i .
den tagadás nélkül — a r e n d e s i s k o l á 
z á s n a k tulajdonítják szabadságok biztonsá
gát és szilárdságát, s maholnap évszázados
Egy utazó tőrük levelei
fennállásit, ennek az egyéni és társadalmi
j ó 11 é t é t . ennek a p a u p e r i s m u s meg
M. hurutjához
szakadását az egyéni és társadalmi e r é n y e k
Stam bulban.
Kedves barátom!
virágzását.
Méltón! Mert az iskolázás foly
tán fejlődnek tehetékei és érzékei a törvény
Leveledben felhívtál, hogy az öreg bölcs
fogalma iránt minden embernek: a törvény Morzsa által feladott ösmeretlen mennyiséget :
tisztelete pedig a szabadság hasisa. - Bom , ku" magyarázzam meg.

Szalmás viskóban i.' születik dal. ének . . .
Most népesül a táj
a mocsárok 'ája
Szemenszedett gyöngyök a fenekén: sárul
Gyémántot már bánván kivill is leiének — Ezüst patak hozván, balom oldalárul. . . .
S lesz a vad száruyuso nyugalma' tanyája . .
Háborítatlanul töltvén azt az éjei.
s m> hitek fényét el nem vehetnék göröngyük.
E mocsártól környék kis balom tövében.
Csendes falu mereng a tó tükörében.
8 hogy jobban láthassa tán magát a habba'.
Lejött hozzá, csaknem belelépve abba. —

Hol lápok us/k.ilnak ős tavak ölében.
Virágok ezreit rezgetvén a szélben —
E kis falu, mikint a mocsár, mely körzi —
B o d r o g k ö z ö n vagyunk, melynek földe annyi .K a rc s a -* nevét hosszú ezredéven ő rz i...
Hegét tudott késő utódira hagyni. —
Meszsze kimagaslik templomának képe,
Mint ezredes sitbolt — sirkert közepébe'.
Tiszta méla est van. . . . Az egész vidéken
—- Mintha sirkert volna — hallgat a csend mélyen. Erről szól e rege . . . mely a nép hitébe
Magit győzhetetlen v a l ó k é n t szőve be,
Csak itt-ott hallatszik valami nesz néha.
Az sem zajos, inkább mondhatnánk tá n : néma. .Ragyogó képzelet vonul rajta végig.
Mely a porból felér egészen az égig. . . .
Az éj gyászában Ült föld feletti égen
(’sillagmyriád ég, halotti mécsképen. —
Mig a bánatos hold, fájó szenvedéllyel
Lövi sugarát a sötét éjbe széjjel.

Itó p ássi

I S ív O J j A t y G V .

Az újonnan választott várooiképviselik
névsora.

Mely a csendnek édes álmaiba mélyed!.

A ka ro sai templom.

10 kr.)
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Ism ertetése a keletkezőben lévő „M a 
gyar kisbirtokosok országos földhitel e g y e s ü le tié n e k .
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Benne a költészet nagy világa terjed, —
Kényénél a lélek szent öröme gerjed —
Teremtő ereje a nép szellemének
Magát csak ez egyben közelíthető meg

Felmutatok egy i.y poibán szerzett gyöngyöt.
1.
Hegen! — szól a rege, mint dalos madárka.
Leülvén csevegni, a nép ajakéra,—
— A mikor még ember nein élt e vidéken:
Tünderlak volt e hely - bosszú ezredéven.

Kellő közepében rubin szirten állva
Kényletf a tündérek remek palotája.
Nap'Ugárból fonva gyönyörű tetöje,
Tündértől telt csak ki, hogy azt összeszője!
Rezgő falai holdsugarakból fonvák,
A képzelődést is amulatba vonják;
Eszakfénybe mártott üstökös sugara
Színezett erősebb, szebb fényt oldalára.

Széles tó volt itten . . . ez a mi még megvan.
Egy cseppnek is kicsiny, s elveszett voln abban. Égő csillagból van minden ablak rajta.
Nincs már semmi oly nagy, mint minő volt régen. Ragyogó szép csillag — olyan h u l l ó fajta;
Szép tündérek fogták csendes őszi éj el
Minden apad, törpül, folyvást folatekénken.
Játszván égölében vígan szerte-széjjel. —
Óriás tó volt az, hullámait tartva.
Meszsz;re nyúlott ki illatáros partja;
Arany benne a sár, buzogánya gyémánt,
Alabástrom a bab, mit a hu lám széthányt.

Ajtaja vert arany, rubintkő a zárja,
Nagy ezüst sarkokkal, miknek nincs ma párja
Előtte két tündér futkos. — arrébb többen ..
Aranylabda csillag játszi habkezökben.

Tóvize oly tiszta, mint csecsemő lelke —
E föld határiról menny ölére kelve . . .

Udvarán a virág mindmegannyi fajta,
Egyik, — ha kivirul, szól a virág rajta,

De miután, sem számtanaiéin, sem á«. lános népneveltségi : s közmiveltségi állapot nagyobb erővel lecsap a borban, mint az. eddig is meg lapunkban, miután örömmel mondhat
bár mindkettőnknek a számtanból kitűnő osz bán; mely által a kunyhó szülötte, a palotá ulkulmazott anyagok bármelyike, méltán ér juk. hogy lapunk minden száma túl van ter
tályzatunk van, íuegíejtésével nem boldogul ban születetthez fog teíemelkodni. s le-/, min- demli meg nemcsak a borász-világ legnagyobb helve dolgozatokkal.
tunk, kénytelen voltam Móniikhoz, Magyaror denik: ember. Ez a tiszta s teljes demokraczia figyelmét: hamm azt is. hogy vele a leheti,
( i A taviratozo közönségnek! lsTti.
kiterjedésben pontos és szakavatott kézzel év január hó 1-től n következő változások léptek
szág egyetlen egy eredeti számtanai ához folya eszméjének megtestesülése.
Eredj, tanulmányozd az életet, ez a leg kísérletek tétessenek, miszerint a borász kö életbe: 1-ör. Aki 20 irtot tizet egy évre, cziine
modni. hogy ezen esineretlen mennyiségétéiül zönség napjaink ezen legfontosabb felfedezé bejegyeztetik a táiirdaliivatalnál, és ameli
tem fejtse meg, mit szives készséggel teljesí jobb t unit ó mester.
Mérd az. életet az élettel, mivel az élet sének minél nagyobb elterjedésben illő és ál szám alatt bejegyeztetett, azon szám leenil
tett is.
dásos
hasznát vehesse.
Szerinte a megtalált szó latin eredetű, nem méterrel hanem önmagához mérhető*.
cziine. Ezen számot tudatván ügyfeleivel, azok
Ugyancsak dr. Entz úr egy másik czik- cziine helyett csak e számot Írják sürgönyük elé.
Nyakamba vettem tehát a világot, hogy
s ez ,.kultura“ Jelent növelést, a átvitt érte
lemben. mi veit séget, tudományosságot, kultur az életet tanulmányozzam. Mentem, mendegél- kében a következőleg ir a salicvlsavról:
— 2-or. A sürgönyök aláírása ezután el is ma
Arról, hogy a salicvlsav alkalmazása a radhat. — 3-or. A következő röiiditések fogad
nemzetté, vagyis kimivelt nép lenni, minden teiu, nem az Operencziús tengeren túl, hanem
nemzetnek legtöbb óhajtása s törekvése, « ma csak a s/.omszédfalu határáig, inie a láthatár gyakorlatban mily eredménynyel jár, végbement tatnak el: „Válasz fizetve* helyett: R. P. „Kid
gyaroknál is untig hallottam „törekedjünk kul ive alól, vad zavart hangok jöttek füleimbe. borvásárunk a legfényesebb tanúságot szolgál ilöncz fizetve* helyett: X. P. 'Ajánlott távirat
túr nemzet lenni*. A magyar nyelvészek ta Kissé megszeppenteni, hogy talán farkasok jön tattá.
helyett: 1. 1!. Ezen rövidítések mindig a czirn
Az eladásra kiállított borok közt feltűnést elébe Írandók. 4-er. A szavak ezután hetük sze
gadják, hogy ez. a szó „kultúra* latin eredetű nek. Nem lehet — gondolám — virító tavaszi
szó lenne. Állítják, hogy tös gyökeres magyar idény van, ez nem ama hónap mely a far okozott Parragh Gábor mustja is. mely édes rint ineretnek: 1> betűből ulló szó egy szónak
eredetű, csak hogy a szó jelentésének megha sang idejére esik. Sem felemelkedő zivatar ségében, de egyszersmind zavartalan tisztasá vétetik. 10 betűből álló szó, két szónak stb. 5-ör.
moraja nem lehet : nem vagyunk Afrika siva gában, jól elzárt palaczkokban a borok közt A titkos értelmű jegyekben irt táviratokért u
tározásában, egymástól nagyon is eltérnek.
Az egyik rész igy e emzi a kultur szót : tagjain. hol nehány pillanat alatt a felhőtlen tündöklőit. A ritka tünemény annálinkább is rendes díjnak még fele fizeteudő. ü-or. Új sür„kul“ annyi mint a franezia „ Cul- , kik ezen égaljról rémes hangok kíséretében tör elő a érdekeltséget keltett, mivel a must a borvásár gönynem az úgynevezett távirat, értesítő (aviso),
egész tartalma alatt tiszta és pezsgés nélkül mely érthető nyelven 10 szóból állhat, ezzel sem'
szót a magi ároktól kölcsönözték. Kgy híres zivatar.
Az ut egyik elhajlásához érve. a távol maradt, és mivel Parragh Gábor úgy nyilatko a feladás, sem kézbesítés adatai nem táviratnak
gondolatiam tanár szerént, a két szó értelme
is egy. A mi kul, vagy kül, az belső i s ; a mi ban emberi főket láttam feltünedezni. A kere zott. hogy belőle illő áron 10— 100 akó számra ki és csak nyitott levélalakjában kézbesitetnek.
bárkinek szolgálhat. Előttünk állt tehát u must Dijjok 30 kr. ilyenek külföldre is elfogadtatnak.
belső, az alsó és hátsó is. „Túr* pedig jelent sett kultúra képe feltárult előttem.
ban, mely az erjedésre többé semmi hajlamot Dijjok az illető külföldi dij % ré.-ze. 7 er. Má
munkát, midőn az ember túr, fárad, munkál
Dharádzs.
sem
mutatott, nem többé valami lateiner féle sik újonnan behozott táviratneui az ajánlott tá
kodik. E szerént az egész szó „kultur* jelen
(Fol.yt. köv.)
kisszerű kísérlet gyanús eredménye, hanem viratok (TR) dijja háromszoros, kézbesítésének
tése lesz, midőn az ember, azon részért, mely
valamely megméi hetlen következményű nagy adatai a feladóval külön sürgönyben tudattatmik,
külső és belső is, egyszersmind alsó és hátsó
szerű borászati művelet képviselője, mely jö és ha kezelésükben a távirda hibája folytán rend
is, fut, fárad, munkálkodik, s egész életét
G
ív / <1 ú s /
a t.
vendőbeli borkezelésünkben epochalis eredmé ellenesség küvettetik el. az állam a feladónak u
annak szenteli.
nyeket fog létrehozni. És Parragh Gábor nem befizetett dijakon feliii még 20 frt kárpótlást
Némely nyelvészek magyarázata szerént
— (Természet.) A salicvlsav hatásáról a rejtette kas alá eljárásának titkát, hanem ön fizet. A külföldet illető változások a következők :
a „kultúra* szó. ezen szók összetételéből álott
elő: kakuk-tol. E szerént a kultur szó jelen „Dór. lapok*-bán dr. Entz Ferenc/ a követ zetlen készséggel közölte a meglepett szakem a) Dániába 2 fi t és 2 fi t 4o kr. helyett 2 frt 20
berekkel, hogy mustja erjedésének salicylsav- kr. és 2 fit GO kr. b) l'rai czinoiszágba 2 frt 40
tése lenne : a valódi műveltség követelése, kezőket írja :
A bort Is sokan vélték ismerni; sőt töb vnl féket vetett; a mibő az következik, hogy kr helyett 2 Í r 00 kr. c) Nagy-Ilrittaniáha, ne
hogy az ember magát mindennemű, s gyarló
emberi táisadalom számára kitalált kötelezett bet mondok, azt tartják róla, mit Aristoteles a chemiúnuk sikerült a salieylsavban oly anya vezetesen l.ondonba 2 frt 80 kr. he'vett .» frt 20
ségek nyűge alól szabaddá tenni igyekezzék : a vizröl tartott, hogy t. i. elemes, magában got felfedezni, mely a tojá.-fehérítve elité; itásáia. kr. a többi britt állomások dija fit 20 krról :i
a liarcz legelsőben megindítandó a r család* bevégzett te s t: de nem is csoda, meit ha illetőleg lecsapására sokkal hatalmasabb mint frt Go krra emelkedett, dl (Holland) Németalfogalma ellen. S ebben a házibarátos világban Aristoteles a maga korának egyik fúliölcse, csa eddig ismert és használt reageutiúinkiink bár lü.dre 1 frt l öki belvett I frt so kr. e) Német
legczélszerübb életmód egy einanczipált ember lódhatott. miért nem csalódhatnának több de melyike, nevezzük azt akár kéuessavnak, ukái ország valamennyi állomásaira 1 frt helyett 1 tit
számára, ha azon életmódot követi, melyet a rék magyar boros gazdák, kiknek egyébb hi tanninnak. akár enyvs/erü testeknek stb. Rí 15 kr. í) Norvégiába 2 frt 80 kr. helyett
Irt. g)
bájuk sincsen, mint a/, hogy eddig még észre niuk tehát oly anyagot, inelylyel ízének kö- Spanyolországba 3 frt 40 kr. helyett. .! fit
kakuk követ a madarak között.
A másik rész elveti ezen magyarázatot, nem vették, hogy a természeti tudományok zönbössége s diaetet Icai hatásának úitnlinatlan- GO ki. h) Svédországba 2 frt mi kr helyett,
s azt állítja, hogy a kultúra szó, bárom ma azóta már sokat, igen sokat haladtak, mióta ságu mellett, az erjedés hát mely stádiumában 2 frt 80 kr. i) Szerbiába a határszéli dij 40 kr.
egy hatalmas netovábbot szabhatunk.
gyar szó összetételéből áll. „ku* jelenti kuk- ők iskoláik padjait odú hagyták.
helyett go kr. különben marad a nindes dij
Hegyalja! szeretett H egvaja! tehát ne 80 kr. j) Törökországba ha árszéli 40 ki d'j
kanni, kukkantani : az .1* jelenti, a tudomá
Roppant sokat köszönt eddig is már az
nyok roppant nagy világát: „kul* ö szetévc okszerű borkezelés a chemia haladásának, a ked is megszületett valahai a Messiásod. Folyó helyett, «iO kr. az Európa törökországi díj 2
jelenti azon állapotot, midőn az ember, nyert górcső csodás felfedezésének, de sohasem még aranyod nem fogja többé szétrepeszteni a pa- f. 8.) kr. marad, az ázsiai 4 ft 40 kr le Ivett
ugyan classikus nevelés, a/az behatolt annak annyit mint ina. midőn vegyészi kísérletek nyo laczkokat, kirúgni a dugaszokat, s hala K e n ! P írtra szállott, k) Amerikáim a dijak szavak
előcsarnokába, de midőn iskolai pályáját meg mán a salicvlsav hatását velünk a következő szemeim honiályosodásának daczára mégis tisz szerint számitntnak. s különböző államok sze
tán s örömemre látom előre jövendőbeli felvi rint hova a sürgöny iuté/.tetik, változnak, égi
futotta. — nagyon helyes szó, a fogalom kife kép megismerteti:
jezésére — többé nem tanul, ösinercteit nem
széért a 2 irtot nem haladják túl. Bővebb rész
1. Arra, miszerint a must szokott erje rágzásodat hizositva.
De ha a tudomány a salieylsavban a to- letek iránt felvilágosításokat a távirda hivatal
bővíti, s úgy gondolkozik, mint mi törökök : dése jó hosbzü időre, — de nem mindenkorra,
kit allah tanítóvá, pappá, bíróvá, tűi vény hozóvá — megakudűlyoztassék. megkivántatik 1000 jásfehéiiiyés részek biztos és ártalmatlan meg- szívesen szolgáltat.
stb tett, annak észt is ad, hivatala folytatá literre (17% akóra) 100— lOogramm (0—G lat). tüiiiüritojét, lecsHpóját szóval reagensét felfe
( i Ibrány községben gyászünuepély ta r 
2. Arra, miszerint már kész és többször dezte. és a tapasztalás ezen tulajdonságát — tatott e hó G-án Deák Ferenc/ tiszteletére.
sára.
Röviden kimondva, „kul* jelenti, midőn kifejtett borokban vagy serben az ufóerjeoés a mikép ez Parragh Gábor nagyban végbevitt Szónokoltak ez alkalommal a helybeli lelkész
kézzelfoghatólag be is Tiszt Patkó András, és T Márczi András se
íu ember a tudományok roppant nagy világá vagy bánuiképeni való zavarás, vagy megho- kísérleteitől kiderül bizonyította, nem fogjuk a snlicy Kainak egye géd lelkész. A gyász ünnepély végeztével in 
nak előcsarnokába betekint, mint Istók gazda mályositás megakadályoztassék, kell
Debreczenbe. Ennek bizonyságaira példákat
a) fiatal borok 1000 literjére (17% akóra) dűl csak a bői kezelésben nagy és széles hasz dítvány tétetvén, hogy ez a.kálómból gyüjtessék
nát venni: bűnein minden más körülmények legalább száz forint, mely aztán „Ibrány köz
lioziiak fel az életből, p. o. hogy csak egyet említ GO—80 graui (3'/t —4 lat);
sek. egy bizonyos megyében, egy vidéki nép
b) ó-borok 1000 literjére 40—GO gramm alatt is, melyeknél érdekünkben áll, hogy szer ség Deák Ferenc/, alapítványa* nevet viseljen,
ves eredetű tárgyakat vagy maradványokat a az eredmény a lön. hogy a jelen voltak— leg
nevelési egylet, ösmeretterjesztő könyveket (2% 3 lat).
vásárolt össze, — a többi vidék ezt se tette?—
3. Hogy a bor vagy sör meg ne lirago- bennük foglalt tojásfehérnyés részek erjedése, inkább a gr. Kónyái M. uradalmi tisztjei — 80
és ezen könyveket összesen két pap s két sodjék, kívántatik 1000 literre 50—GO gramm. illetőleg bárminemű érdekeinket csorbító el forintot ajánlottak s raktak össze, az aláírás
4. Hogy a csapon folyó borok virágossá változásai ellen megóvjuk, minélfogva a sáli- tovább is folytatta!ván. (Tudósitónknál a toli
tanító olvassa!!
„Túr* pedig anyit jelent hogy az ember got vagy szúrósságot ne kapjanak, kell 1000 cylsav alkalmazása nemcsak az industria ezer ban maradt annak kijelölése, hogy ezt n alapít
féle ágazataiban epochalis változásokat és ha vány mi ezélra fog tulajdonképpen fordittatui V
ugyan fut. fárad, munkálkodik, de uz nem literre 4 0 - 6 0 gramm.
basznál semmit, mivel ereje felett költ, s ma
5. Arra, hogy az üres bordókat a penész ladásokat fog előidézni, miknek horderejűt ma pedig ez a dolog t<> f citja!)
leiemészti a holnapi napot.
ellen megvédhessük, és a bor felvételére alkal megítélni még neiu is lehet, miután az indus( —) Csúnya ködös füstös időjárásunk volt
A magyaroknál a túlköltekezés vallási mas állapotban fenntarthassuk, kell 1000 liter tria ágazatainak legalább is * ,-ad része a nö néha mostanában. Valódi angol levegő. No a
dogma, bölcseim! és költészeti eszme.
tarta mú (15—20 akús) hordóra 1—2 gramm vény- és állatország közvetlen vagy közvetett zseb és tárcza nem mgol. — hanem valódi
„Ne gondolkozzatok a holnapi napról, (körülbelül */«— % lat), melyet 8 - 1 0 iteze terményeiben rejlő tojásfehémyes rész k meg- magyar telestele ürességgel!
minden napnak meg van a maga terhe" tanítja vízben feloldva a hordóba töltünk és annak fékelésc vagy illő k használása korül forog.
— Nevelónő. Egy szakképzett német,
A salicvlsav eleinte igen drága v o lt; je franezia s angol nyelvekb -n jártas nevelónő
szent könyvük, s ók ezt betű szerént betöltik : forgatása által belsejével többszörös érintke
lenleg már 50 krért lehet latját a „Borászati ajánlkozik luagánhazakhoz ! Bővebb értesítést
nem hiszem, hogy e tekintetben, vallásosabb zésbe juttatunk.
nép legyen a világon.
Ez azonban a közönséges kikénezéssel lapok* nál megrendelni. 10 akó must teljes el- ad Lefl>r S. gyuin. tanár Nyíregyházán.
némitására valamicskével több, mint 3 lat szük
A tékozló és irodalmi napszámos egy szintúgy, s olcsóbban éretik el.
— Tolvajlás. f. hő 20-án este 8 és
szóval jelöltetik ; mind kettő „költő*
A salicy havat feloldja a viz, kuni ebben ségeltetik.
1° óra közt az orosutezán özvegy Szabó SánMúlt számunkban említett s T ő r ö k Jó domé házpadlásáról ismeretlen tettesek G son
A német vádolja a magyart, hogy a múl azon viz. mely 40*,„ sprittet tart és a bor. és
ton c.*üng : s igy nincs jövője ; a jövő a németé, még könnyebben oldódik uz fel, ha az oldó zsef királyutezai gyógyszertáriban kapható -a- kát egy oldal szalonnát és sok aprólékot el
licylsavas szerek ára a következő:
mivel eszményképe a jövő. Hiúság! a magva folyadék melegen alkalmaztatik.
vittek. egyszóva; jelentékeny kárt okoztak.
rok nagy többségének szintén bölcselmi eszniéEddig a mostani tapasztalatok, de miután
Salicylsavas szappan darabja . . 35 kr.
Ajánljuk rendőrségünk éber figyelmébe.
jeik a jövő. Ott lebeg az szüntelen előttük, a szer csak a legújabb vegyészi haladásoknak
Egy doboz salicylsavas fogpor . . !><•
(— Súlyos csapás ói te e napokban téghogy az megváltandja őket a 100* kamattól, eredmények ép tekinthető, azt várhatjuk a leg
Egv palaczk salicvlsav. szájvíz
GO „
lási ref. leiké:-/ Sáfrány Zsigmond barátunkat
s adósságaiktól.
nagyobb valószínűséggel, hogy a vele folytatott
Egy toboz salicvlsav. lábpor . . 60 „
és Epünk egyik jeles munkatársát, elveszítvén
Kérdeztem Mocniktól. a kultúrát hol ta kísérletek henne még több oly féle tulajdonsá
Egy üveg
„
lábviz . . 80 „
a halál által györgéd és azóplelkü élet társát.
lálhatom lel. mivel tanulmányozni akarom.
gokat fognak felfedezni, miket idáig csak sej
Egy üvegcse tiszta poralaku sáliA beküldött gyászjelentés igy hangzik „A leg
„Itarbar török*. — monda. — „hol az teni. vagy talán még sejteni sem lehet.
c y l s a v ......................................... 5o
mélyebb fájllá óm lesújtó érzetével tudatom a
■
ember, Plátó ezen tollatlan állatja, kunyhót tű
Biztosan tudjuk ma már azt róla. hogy a
hű fel ség és önfeláldozásig gondos anya F okul, vagy palo át emel. ott a kultúrát mint fentebbi mennyiségi e:i alkalmazva a bor, szo
d o r J u l i a n n á n a k élete 31-ik, f óldog h á
általános népnevelési s közmiveltségi törekvést, kott tulajdonait meg nem változtatja, annak
ÚJDONSÁGOK.
zasságunk 14 ik évében, hosszas gyengélkedései
mint cmbeii végczélt mindenütt fel kell talál semmiféle idegen ízt nem kölcsönöz, és hogy
után folyó hó 12-én esten 10 órakor törtéül
nod. S In az ember az annyiszor emlegetett az egészségnek éppen nem ártalmas; és miu
— Tisztelettel M ailjük t. munkatársain gyászos kimúlását. Hűlt tetemei folyó hó 14-én
egyenlőség eszméjét va'alia lógja létesíthetni, tán annak hatása egyedül csak a bor tojásfe- kát, szíveskedjenek egy- kevés elnézéssel lenni, d. e. 11 órakor fognak örök nyugalomra tétetni.
az más utón nem lesz. elérhc'ó. mint az úta- héruyés alkatrészeit illeti, miket a salicvlsav ha beküldött dolgozataik azonnal nem jelenik Béke és áldás poraira! Sáfrány Zsigmond. —
A másik mosolyog, midőn hullni kezd el . . .
Tudja : minden szirmot tündér keze vesz fel.

S midőn elvált onnan, virág fejlett abból:
Hófehér liliom, ezüst tiszta habból.

Azt sem kérdik mért jött ? léteiét mi adta.
Rozmaring ága is bervadott alatta.

Itüszke szép a liljom. virradóra kelve,
Csordultig van kelyhe harmatárral telve;
S e hnrinat-tóbun. mit fel fog tiszta kelyhe —
Nedvesül meg fürdő gerliczéknek pelyhe!. . .

És a melyik égszin szép szeméhez érc,
Nefelejtsként hullott a tó tükörére;
Mely ha parthoz ér *. gyökeret vert nyomban. . .
Virított is, mert hisz ugy kell tündérhonban . . .

Szomorúin/ alján, leülvén tövére —
Sötét ük f á j d a l o m , s b á n a t : a nővére;
És őket is meszsze elkerülték itten.
Nem beszél ott velők senkisem meghitten.

A harangvirág ugy reszket kün a légben . . .
Ha egy virág elhal — ő sírja el szépen.
Esti szellő húzza, s oly szomorún csendül,
Mint szellő nyögés a hajón, melyen csend ül.
De legszebb azon hely, a hol csendes estén.
Fürdik a királynő, a habokba esvén:
Kőzsahid hajlik le egészen a habba.
— Erről szokott mindig leszállani abba.

Viola kokrokon — mint as erdők lelke:
Ily helyen állott a tündérvár sokáig —
Dalos madár fészkel, vígan énekelve;
Isten tudja! — talán ott is állna máig . . .
A cacska b o l d o g s á g , e dalos madárka — Hogyha n s z e r e l e m , mely iedönté récén.
Rakja ottan fészkét e virágos ágra.
Tündérkirálynénak nem lett volna szégyen.
(Folyt, köv,)
Ibolya kelyhekből, mint nálunk a méhek —
Döngicsélő ö r ö m gyűjtöget he mézet.
Mig n vidor r e m é n y , ez a hinies lepke —
Tápját t e l j e s ü l é s ö r ö k z ö l d j é n szedte.

.Mihelyest partot ér pehelyszerü lába.
Tündér-szemü csigák teremnek nyomába;
Miket most királynők hordanának ékül. —
Ottan ugy hevertek szerteszét becs nélkül.

Majd u tündérkertnek félre eső részéo,
A sápadt b e t e g s é g ül, távolba nézvén;
Erős korlát őrzi, erősebb a zárja, —
Kikre nincs itt szükség, ide vannak zárva.

Köbléhez a hűl ám, hogyha utat nyerhet,
Odnsimult, miként anyjához n gyermek;

Itt ül rozmaringnak gyászos barna ágán,
A halvány s z e n v e d é s , elhagyatva, árván;

A besztereczi halász.
— Regény. —

I'ta: A n g y a l C i y u l n .
(Folytatás.)
Egy pereznyi csend állóit he.
— Különösen miiiáluk ! - s ak ta aztán

e csendet meg a gyékény ágyon szenvedő
beteg.
— Kásd, jó ember, ugye, igazam van V
. . . De nyugodjatok. Mától kezdve én is
osztozom veletek. Húzzuk veletek az igát. s
együtt tűrjük a csákányosok ütlegeit
— Ha nincs egyéb kilátástok a boldog>ágra. igy M ügyet nem lehet iiigyelni!
szól fájdalmas mosolylyal a beteg.
— Miért V. .. kevesebb erőt hisztek ben
nünk. mint magatokban ?
— És ha sokkal többet hinnénk is.
mit használna az?. . . Úgy járnátok, mint mi,
mint mások. Jobb innen távoznotok, o y mész
sze, a mennyire szemeitekkel látni tudtok.
— Ott sincs többe nyugalma annak, ki
nek lelkét az örök fájdai un feldúlta!
— Jó, maradjatok. Telepedjetek meg
közzénk: legalább mig Zólyom uram csákónyosai feletek fordulnak, addig nekünk nyit tünk leend!
— Szomorú nyugodtság!
— A mint van. Ismét mondom: jobb in-

IW'la Ilona Gusztáv Géza és Lajos pyermeimrk
u«‘V4*l><‘ii is." — Szálljon n vignvz emhndó
harmatja a uiegsebhedt. szivekbe ! A távozott
kixlvos nő hamvain pedig leheljen áldásos
emlékezet!
(d) Kallóban í. h. 2G-án lesz n jótékony
czélu tánczvignlom. Belépti dij személyenként
•j fit. Csnládjegv r» fit.
(— ) A becsi tárgyalások a magyar bank
ügyében. mint a lapokból értesülünk, örvende
tes fordulatot vettek. Tisza Kálmán látva az
osztrák bank embereinek. Pipit/ bankkormány
zónak Luci ám vezet titkárnak konok ellensze
gülését. lemondással fenyegetőzött, mire a ne
vezett dominusok csupa jó akarattá lőnek. Az
ujnbb alkudozások Febr *,'4 vagy 25 birszeriut
megkezdődtek. Csak aztán jégre te vigyék a
jó sógorok a miniszterelnököt.
(— ) A hirhedett látványosságra „ l’tazás
a fold körül 8 0 ‘nap alatt-* melyb n élő ele
fánt, vasúti vonat szétrobbanása, hajó sülyedése, fényes hindu temetés stb. szerepelnek,
— sokan rándultnk he a vidékről s vidékünk
től is a debrcczeni színházba. A debreczeniek,
mint halljuk, nem nagyon siettek a szinhá ha,
miután az. elefántot 1" kr belépti dij mellett
mutogatta nekik az elefánt gondviselője, —
komédiást láttak ők eleget, de elefántot nem!
Megjárta volna valamelyik, ha miss Kennedy
(ez. az elefánt neve) a lábára taposott volna
széles patáival!
( - t Azok a ho fuvatagok! Febr iv é n
sem az. ot szagos képviselők sem a főrendek
nem tarthattak ülés', a menyiben a miniszte
rek és házelnökök a hózivatarok miatt Pécsben
rekedtek s illetőleg nem jelenhettek meg P.udapesten.
Vájjon nem a hófúvások gátolják-e
azokat a derék honatyákat is az. ölesek láto
gatásában. kik úgy látszik abban képzelik a
hűséget hivatá-uklio/, ha a napi dijjakat pon
tosan felszedik, az ország ügyeivel pedig mit
rém törődnek!
( i Liter es nagy kés. Kék községben, a
mint értesülünk, két fivér ugyancsak literezett
ivás közien aztán összeszólalkozott, majd tett!• gességre kei ült a sor s végre az. egyik oly
szerencsétlenül sújtott a má ikhoz egy sertés
ülő késsel, hogy az a kapott seb következté
ben rövid időn meghalt.
i - Hol laknak a jókedvű magyarok ?
A rétközön, mert ott zene nélkül is egész
tűzzel ‘zoktak táncrolni. Azaz nem egészen
zene nélkül, lévén ott a lelkesítő zene a ku
lacs és bütykös kotyogása 1
( i örvendj magyar múzsa, mert ihleté
sed (vagy tán a boros kancsó V| ismét egy ki
tűnő müvet létesített megyénk egyik leendő
városában. — Hangzik pedig a költemény e
képen:
B IT S I’-SZÓ!
Eső és nagy sárban fárad.
Sorba járja minden házat
A szinfaposztó
Nem kell neki százas bankjegy.
Vágya ilyen messze nem megy,
Megelégsz k fz úttal
Kgy pár pengő forinttal
A színia posztó.
(Meg bizony egv hatossal is.
Vagy egy portió rcbnapssal is.
A költemény ig y is d r á g a ;
Mivel rongyos a nadrága
•ló színia posztó!)
(tn i Bizonyítvány. Kgy cselédkönyvben a
következő bizonyítványt olvastuk ; „Nállam
szolgált K . . . Szusz-ón:* 4*> fizetéses magát
becsületesen vizeli te. Aláírás nincs; minthogy
K . . . Zsuzsanna szakácsnő, tigy hisszük,
hogy ezen bizonyítványt nem szegény háznál
írták.
( ) Víz alatt van a lapok szerint Prága
és I’.écs egy része. Vájjon nem igy fog-e járni
a llétkoz is. A hó erősen olvad, a vizek rohu
tilosait sietnek az ártéri lapályok felé. Jó lesz
vigyázni!
(—) Chiraí szokás. A mennyei birodalom
polgárai a szokásos tánczvigalnmkat azzal fe
jezik be. hogy összeguhahodnak s egymást jól
megczibálják megüatökölik, — e kedélyes tár
salgásra rendesen valamely vászonnép szolgál
tatván alkalm at.— Nem szeret nők. ha e szokás
nálunk is meghonosulna. Pedig rósz. szél ín- e
részben felénk egy nem rég tartott bál felől.
— Taborszky es Parsch nemzeti -az
nemükereskedésében 15 u d a p e s t e u megjelent:
Három huszár a csárdában, vörös bor iszik bu
jái an. Ragyogó csillagom, galambom, ( sicsáéfe

nál ég a világ Olt virnrztják az éjszakát. Sze
gény legény nem voltam. Csárdás, zongorára
szeizé Tisza Aladár GO kr. Továbbá : l ’auli
Markovits Ilka üihölgynek „Csillagos az égu
eredeti magyar műdül — szövegét irta Gyulay
Pál. Dallamát női fenhangra, zongora kísérlet
tel szerzé Zimny László. — Ára 00 kr.
i — ) Nemzeti színészet Kemecsén Felír. 14
Febr is-ig a színház zárva vélt. Febr P.».
adatott „Ilon Caesar de Kazán ruall’ai giúf,“
kitűnő (sic!) vígjáték 5 felvonásban.— az az
hogy csak adatott volna, de elmaradt, mintán
az. összes közönség
4 egyénből állott. Febr
20. adatott „Szerelein és örökség" vígjáték 2
felvonásban. Közönség közép számmal.

— (F. P.) Az Orpheus meséje. Érdekes
esetről értesítenek bennünket Nagykőrösről.
Tegnapelőtt délután négy ezigány indult meg
onnét gyalogosan Kecskemétre, hol valami házi
mulatságba voltak rendelve. Mennek memlegélnek. de bizony csak nagyon lassacskán, mert
a nagy hó nagyon akadályozta a gyors haladást,
így történt, ho.v már alkonyodul kezdett, s
még alig voltak túl a feleuton. Egyszerre va
lami öt lompos farkú állatot látnak messziről
maguk felé rohanni. A kontrás vette őket észre
legelőször. „Yigyázszsz!“ kiáltja el magát —
„gyűrnek a kutyák." A prímás arra tekint, s
már a kalmasint láthatott ilyen fajta kutyákat,
mert egyszerre rémült*n ordította el magát:
„Jájjáj! vigüi.k van, oda vágyunk, dikhees már
nekünk. Nem kutya nzs hibást, hanem dihés
farkas. Most már esak húzsd rá. mert bizsony
Isten meges!" A négy czigá y előránt hegedűt,
Hótát, bőgőt, s rárántják azt a nótát, hogy
„Lefújta az. utat a hó!" A farkasok már alig
voltak 10 lépésre. Ott egyszerre, mintha valaki
inegbiivölte volna ókét, megálltak, s elkezdtek
bámészkodni a czigányokra. A nóta tetszhetett
nekik i agyon, mert eg szer csak elkezdtek
mellé secundot üvöltöm, A borzalmas concert
jó negyedóráig tarthatott. A mi czigúnyaink
csak húzták nagy buzgón V éne is a fenevadak elégelték meg a művészetet, mert egy
szerre megfordultak és elrohantak, a czigányok
nagy örömére, kik aztán a hó daczára is gyor
sabban szedték lábaikat, s be is értek nemso
kára minden baj nélkül a „hírős városba."
— Gyilkos nő. Zemplénben a bünkrőnikáklioz.
bátran ál.ithntjuk — hogy a leg
több adatot szolgálhatja Monok és vidéke, a
megye e részében fordulván elő leggyakrab
ban gyilkossági e et. Monokon történt a kö
vetkező is: ja -. 7-én K. Kovács János a korcs
mából. hol bőven ivott. haza menvén, fele
ségével összeczivédőtt s ittas állapotában le
feküdt. A nő. a ki férjével rosszul élt s annak
kíméletlen bánásmódját nem szívesen tűrte,
azon gondolati a jött, hogy alvó férjét meggyil
kolja. A gonosz szándék ténynyé is valósult.
A nö t. i. egy éb s baltával alvó férjére ro
hant s annak nyakát veszélyesen megsebzé.
A térti föleszmélve föl akart emelkedni, azon
ban fekhelyére visszahanyatlott. Ekkor a dü
hödt lm mintegv G - 7 baltavágást mért a
félti fejére, m nek folytán az szörnyet halt. —
Midőn a no éppen rettenetes műtétét végező:
lép<*tt be a szobába leánya: a 18 éves Erzsi,
ki atyja meggyilkolását rémülten nézte végig.
A ka tust róla végével 1G éves Ha, Jáuos is a
szobába jött. Ekkor a férjgyilkos, leánya és
Ha segítségével a hullát egy fedetlen szobába
helyezte el. szalmával befödte; harmadnapra
aztán, midőn a hulla a kemény hidegben jól
megdermedt — a végnyoinok elhárítása után
— a falu másik végén ugyancsak leánya és
Ha segélyével éjnek idején szánkén szállítva,
egv kútba vetette: hátramaradt ruháit pedig
a kútfői mintegy &U0 lépésnyire egy árok
partján szétszúratta, hogy azon gyanút való
színűsítse. mi-zeriut férjét Ismeretlen tettesek
gyilkoltak meg. Ezen borzasztó eset nként jött
napfényre, hogy a kútra hajtott szarvasmarhák
a kút v zéliői, melyben a hulla volt — nem
akartak inni, s mintha vészt sejtenének, kez
dettek bőgni. Ez feltűnést okozván, a kút vize
megvizsgáltatott, s K. Kovács Gábor összeron
csolt holttestét találták abban. A gyilkos nö
valló a ásóban a gyi kossag okául pusztán fér
jének iránta való rósz bánásmódját adja, s
kegyetlen tettét azért követte el hogy attól
megszabaduljon. Most leánya és Hával együtt
a fényit! törvényszék előtt áll.

— „Harangoznak Csengőibe, Csengőibe, a kor áramlási irányát, fél szemmel n jelent
Vajon ki halt meg benne, meg benne." í gy nézi, féllel n jövő esélyeire kacsintgat, hiv*
látszik, hogy e régen ismert „népdal" felele minden fennálló hatalomnak, készköteles szol
venitve ismét a népajkán fog hangzani, csak gája bármi rendszernek s ha a hatalom meg
hogy egészen más jelentőségben, mint hajda bukó!', a rendszer ideggyöngeségben kimúlt,
nában. De a dologra térve, elmondom részle tele torokkal kiált „pereit*-ot s azonnal íitlétesen a csengeti nép erkölcstelen és nem szép lit' r kapaszkodik az uj „korszak alkotók" u •
magaviseletét. D. J. ref. lelkészük 73 éves szakába, s csókolja az újdonsült nagyságok
korában elhullván a múlt év vége felé, az es- kezeit mély alázattal . . tegnap még kalucsnipercsi hivatal által o/ év elején kitilzetett a bati járt, ina sarkantyus czizmát visel ; néhány
papválasztás, a hol is a nép több egyént tű  hete a nagyságos főnükné mopszára tékozolta
zött ki papjelöltül, melynek azon eredménye bókjait, és most a raéltsás főispánná szívélyes
lett, hogy: N. I. helybeli segédlelkész — ki vendégszeretetét magasztalja. — Azt mondja
ott 7—8 évig viselte a segédlelkészi hivatalt ön, hogy az ilyen eljárás más nevet érdemel ?
s azt buzgóan és minden kifogás nélkül be is Jól tudjuk, hogy önök szótárában az ildomosság
töltötte — választatott el rendes lelkészül. — gúnynevei : szinvúltás, köpenyforgatás, szélkaAz. ellenpárt ezen felháborodván, c hó közé k.vság, — de hát ez merő irigység és a tények
ltén egy est ve nagy tömegben nyomult s reá helytelen felfogása. Mit Ítélnének önök azon
tört n papilakra, vasvil ákkal s botokkal fel emberről, ki Januárban és Júliusban, viharban
fegyverkezve azon czélból, hogy az ifjú lel és szélcsendben, az egyenlítő alatt és a jégsar
készt megöljék, de a lelkész, észrevevén ezen kaknál ugyanazon öltönyt viselné? Nem nevet
gyilkolási szándékot, észrevétlenül szerencsés nék-e ki a dórét, ki a helyett, hogy a vizmenvolt távozhatni a napilakról, a dühös néptü- tiben kényelmesen haladna, a rohanó ár ellen
meg pedig nem találván a kit keresett, hozzá úszni erőlködnék ? Nem tudják, hogy az okos
fogott a városban egyes házak motozásához, fecske magasan röpkéd ha az idő derült, do
kutatásához, hogy feltett sötét szándékát vég midőn vihar közéig, majd nem a földet söpri
rehajthassa, de hála Istennek, nem találhatván szárnyaival? Nem látták soha, hogy a fergeteg
fel a kit k eresett; még mostan nem lett sem letöri az évszázados csert, mely daczolni akart
mi komoly következmény, de hogy jövőre hová hatalmával, inig a lenge nád fölött, mely előtte
fog e dolog kifejlődni, azt tudni nem lehet V szerényen meghajlik, ártalom nélkül elvonul ?
Borzasztó dolog, hogy a mai felvilágosult szá Ön elvhüséget, és jellemszilárdságot emleget ?
zadban ily esetek is megtörténnek!! és épen Mit is mondanak a bölcsek ? Azt hogy „enni
Szatmári megyében Mezö-Csenger városában!! lupis ulnla" . . . „si fueris Komat*, roinano viIly műveletleuséget valóban nem is mert volna vito more" . . . „sapientis est mutare consilium
senkisem a Cseugeriekről feltenni. Oh népne in melis" . . . pedig e bölcsek okosabbak önök
velés jöjjön el a te országod!!!
nél, ezt reméljük ön sem fogja tagadni ?
— Türr István tábornok már több hete
Aztán még fejét csóválja! Rendesen azok
ismét fővárosunkban időz. Említettük a minap, tesznek igy, kik legyőzetve érzik masukat, de
hogy Türr Kómában létekor a Ferenczcsatorna szégyenük nyíltan bevallani vereségüket.— Te
terveit a csatorna mérnökei részéről egy díszes hát menjünk tovább s mutassuk fel másik újabb
almim alakjában át nyújtotta Garibaldinak. szellcmkincsünket, jelesül — a ezimfokozatok
A szabadság ősz harezosa a megemlékezést le szabályozását .. . Micsoda hallatlan eszmezavar
vélben köszönte meg a Ferenczcsatorna mér uralkodott az előtt c téren! Épen mint Róbert
nökeinek.
Károly előtt a magyar heráldikúban ! Az öreg
— A ki bankókat éget. Temesvár egyik urak például minden teketória nélkül egész
koicsniájábu közelebbi nap egy idegen érkezett confidoiitiával csak úgy per „te s tu" szólíts egy asztalnál foglalt helyet, hol már több gatták az ifjú nemzedéket . . mintha csak cse
gyárvárosi polgárból álló társaság mulatg tott. lédeikkel conversáltak volna! A gyarló „tekin
A kedélyes mulatság közben az idegen férfi tetes* czim csupán a megye tisztviselőit illette
pénzfáicájából hirtelen egy 10 forintos bank jogosan. A nagy birtokost simpliciter „nemze
jegyet vesz. elu. azt összehajtogatja s a körül te s uramnak* titulálták, nejét „ifjasszonyntk"
ülök nem kis bámulatára a gyertyához tartja, éd e.<a t yj át nüregű mák “ édesanyját „nagyasszony
hogy vele szivarra gyújtson. — A bámulat nak" fiát „urfinak" leányát „kisasszonynak"
azonban még inkább fokozódott a társaság sőt néha csak „leányasszonynak.- Oh szent
tagjai között, midőn az idegen e szokatlan és et'quette ! mily nevetséges „fádé* sőt impertifeltűnő módon még két tiz forintn.-at égetett nens czimezések! Csak az volt még bátra,
el. Ez már sok volt: ily pazarlást a társaság hogy mint Erdélyben az oláh atyafiaknál v e
nyugodtan nem nézhetett, azért felemelkedett lünk történt hajdan, a legutolsó napszámos
helyéről s a korcsmúros már rendőrért akart vagy rongyszedő is azt kiáltsa utánnunk: „hova
küldeni, midőn az idegen a meggyujtott papír mentek urfiak ? . . . vagy hogy a darlecarliai
fennmaradt darabjaiból meggyőzöd tété a körül- divat jöjjön be hozzánk is, nevezetesen hogy
levöket, hogy ő koránsem 10 forintosokat, ha r a paraszt mindenkit tegezzen, a királyt sem
nem csupán ezeknek egy bécsi 10 kros üzlet véve ki,* (Georges Sand) B r r ! a gondolatától
ben százával kapható durva utánzatait égette is fázu n k !.. . Most már persze nem igy ál
hamuvá Minthogy ily utánzatok használata lunk ! íme madame Lilia néhány éve még sa 
tiltva van. az id egen nem tehetett jobbat ját kacsóival snro’ta szobatalaját, mosta és va
minthogy azokat elégette
salta ültöuyeit. . . de most kisértse meg ön,
— Embertelen háziúr. A Búd Ért. szerint nem per „nagysád" c z im e z n il... pedig ön
aszoreesen utcza 16-ik számú ház tulajdonosa, amint tudjuk régi ismerőse a tisztelt delnőnek.. .
egy házában lakó özvegy asszonyt 5 gyerme Női hiúság, — fogja ön gondolni. Ne higyje, —
kével együtt kitett házából azért, mert az a a férfiak szinte igénylik — és jogosan — a
f. é. február — áprilisi negyedre járó lakbérét magas eziineket Igen is jogosan. — érezve önelólegesen kifizetni képtelen volt; a szegény beesőket, gazdagságukat, társadalmi érdemei
özvegynek még 30 frt költséget is okozott.
k et.— Vagy talán egynémelyikre a példabe
szedet alkalmazza ön „titulus sine vitulo* V
Furcsa! hát nem eorrekt eljárás az. hogy ha
Nyirfalombok.
nincs vitulus, legalább titulus legyen . . . kü
lönben is „nmndus tituüs titillatur" . . . Nos
YIL
hát nem igazat mondtunk ? Persze hogy igazat!
És ez a fentebb em litett önbecsérzet an
(Cjahb mutat lányok. Ai. iltioinosság. Még azt állítják,
hogy más nevei vannak. Érveink. A rzimek hajdan és nyirn fejlődött már nálunk, — ez ismét jelen
most. Lélia nagysám. Titulus és vitulus. Antik és mo tékeny szerzeményünk a közelmúltból. — hogy
dem nagy emberek. Világos és világosság. A nagyra néhány világ'ól elmaradt egyén kivételével,
turo fiatalság. Kínom társalgásunk. A nem kosz.uk mindnyájan feltűnni, szerepelni, másokat lega
lább egy „lófejjel" megelőzni körömködünk.
való vad ember)
Hajdanában a nemzet csak „napszámosokat“
l'gy-e bár azt képzelte ön ifjú barátunk biit fe mutatni, — ma már vezéreket Nem
F ilótás! hogy mindössze is csak ennyit tanul dicső dolog ez. nem méltán repeshet szivünk
tunk a mi drága piincipáisunktól „seligen öiömébea . . . Szinte halljuk az ellenvetést,
Andenkcns*. . . nagyon tévedi mert ime ismét hogy ha mindenki parancsol, senki sem enge
felvesszük az elejtett fonalat, s folytatjuk meg delmeskedik. ha mindenki vezér, ki lesz a köz
szakított előadásunkat.
hit rezes? No tudja amire, minden ember pa
De miként is lehetne elhallgatnunk azt a rancsol önmagának és engedelmeskedik is ön
nagy tudományt, mely oly hatalmas lendületet magának. minden ember vezér és közbarezos —
adott közéletünknek ! Az ildotnosság ez uraim! egv személyben. Megengedjük, hogy ilyen sze
mely minden idób n alkalmazkodik a körülmé reposztás mellett nem igen halad a munka, a
nyekhez. figyelembe veszi a közhangulatot és csatarend felbomlik s győzelemre bajosan sza-

nén mennetek, messze, meddig szemeitekkel
beláttok. Kosz e/. a töld, s az is marad, inig
amaz átkos fészek össze nem omlik, melyben
Fekete uram gazdálkodik.
— Semmi sem állandó, jó öregem, fis
mond csak, ha itt akarnánk megtelepedni, ez
átkos helyen, hova kell. kihez, kell e részben
fordulnunk?
— Sehová és senkihez. Mi néni fordu
lunk senkihez. Nem is szükséges. Majd hozzá
tok fordulnak, ha dolguk lesz veletek.
— S nincs e helységben valahol egy
üres hajlék, melyet elfoglalhatnánk?
— Van, a mennyi kell l)e várjatok; ha
már csakugyan velünk akaitok tűrni, hallgas
sátok meg tanácsomat. Amott a lápok szélén
van egy üres kunyhó, melynek szegény szén
égető íakóját Fekete uram csákány osai csak
nem rég tették örök nyugalomra foglaljátok
el azt.
— Messze van ez üres kunyhó a vártól?
— A hogy vesszük. Az a kérdés, hogy
hogy értitek; ha a távolságot, úgy jó messzire

esik : . . . ha Fekete uramtól, akkor nincs
messze semmi!
A befog szavai az elszántság, a már kö
zönyössé vált szenvedés gúnyával voltak vegyűlve. Őszinte kenet! m m veitek azok.
melyekkel a beteg a jövevények előtt a be
következhető esélyeket akarta feltárni.
Hiába! Az üres szénégető-kunyhó a lá
pok szélén, a csákányosok vérszomja, a vár
nagy zsaro asn. » átalában a szegény környék
beli nép R/omoiu viszonya az idegenekre nézve
nemhogy leverőleg hatott volna, de azok arrzni*. egészen felvillanyozá. A bágyadt, nyo
modéit szemek egyszerié szikrát hánytak az
aléltnak látszó izmok megmozdultak, s átalá
ban az összetöpörödött vándorból hős lett.
A gyékényágyon szenvedő beteg bámulva
nézte ezt. Meg nem foghatta e változás okát.
— Megöl ültek — gondold. — Kár volt
reájok annyi szót pazarolnom.
A kunyhó asszonya hasonlóan gondolko
zott.
— Menjünk, jó asszony ; vezess le min
ket ama kunyhóhoz.

Pihenjenek kegyelmetek. Majd holuap,
azután.
— Nem-nem; nem holnap. Még ma, e
pénzben vezess oda bennünket. Ne lélj.
— Megörültek ! — dühöngött n szög ét
ből a beteg, s mintegy gátot engedve bosszú
jának, hang saii szólt a feleségének.
— Eredj anyjuk, e re d j; mutasd ineg a
kunyhót.
Nem kelle kétszer mondatna. A kunyhó
asszonya egy szerény ruhadarabba burkolva
magát, megindult az idegenek előtt.
Sajátságos volt e három személy. Gon
dolkozó lecsüggesztc.t fővel a kalauz, engedé
kenyebb kinyiltabb vonásokkal a csak imént
még egészen eltorzult nő, s fagyasztó, mo
solygó ajkakkal a férfiú.
E mosolyt már láttuk valahol. így mo
solygott e férfiú a súlyomhalmi majorság rom
jai között.
Nemsokára elérték a jelzett kunyhót,
mely a lápok szélén állott, romlásnak indult
falaival.

Vegyes hírek.

vagy

A kalauz, megmutatva annak bejutásait,
sebes lép'ekkel hazaidé iramodott.
Jobb is volt ez igy. Legalább nem látta
ama roppant változást, melynek különben ta 
núja leomlott volna.
Alig léptek e kunyhóba, s alig tévé be
annak rozzant ajtaját: midőn a vándor férfin
kikapcsolta durva öltönyét, s széles szahlvát
vett elő, melylyel’a kunyhó egyik szögletében
egy mély gödröt ásott.
— Na öntsd bele, — szólt aztán társá
hoz.
A nő felvette a férje által hozott nehéz
csomagot, melyből aztán egy kisded zsákot
bontogatott ki, s ennek tartalm át a gödörbe
önté.
— Így 1 szólt ismét a férfiú, miután a
gödröt gondosan betemető — Most már ide
jöhet Fekete uram.
(Folyt, köv.)

onthatunk, de hát . . . hm hm ! . . . no hát ágy ulüvés, mintha egy rettenetes nagy mint szövegéből kivett értelmet, fentarA közönség köréből.'1')
mindez csak mellékes kérdés a fődéi inellett,
tással adjuk). „Egyetértés."
A ..szabolcsi lap o k '- felír. 20-ik szám á
hogy tudniillik a nemzet magas „aspirátiói" méhkast, bolygatott volna'meg, úgy talpra
nak levélszekrény rovatában foglaltakra kö
kielégitessenek. Aztán, ha csak egy fő, egy in állitá a közönséget. Házakból, utczákból
vetkezőkben adom ellenválaszom at: Úgy lát
téző szellem vólna, nem járnánk-e ismét úgy, rajként ömlik a nép majd a Duna lele,
mint már egyszer Világosnál, mig igy a vezé
szik, hogy a szeget fején ütöttem , » m iután
Az árvíz Budán.
rek örökös féltékenysége és villongása folytán majd vissza lakásai fele irtóztató ijedelem
váratlanul zavarhatott m eg a t á r s a d a I m i
nem könnyen jutunk sem Világoshoz, sem . . . ben. Az a falragaszokból tudva van, hogy
b a j o k o s t o r o z ó j a c z ik k irh atu ám b e
Dudán már is leírhatatlan a/ aggodalom; tegségében, dühbe j iu és uyilttlkozatom ..irályáé
világossághoz. — Abban is mond ön valamit, két-két egymást 5 perczenkint felváltó
a
ráczfüidö
elolt
a
csatorna
aknákból
felha
tám
adja meg. E rő szói ban azon m egj .gvhogy a nemes fiatalság kissé szerényebb lehetne
vágyaiban, és „von l'ike auf" kellene felsőbb ágyulüvés vészt jelent mind a jobb, mind tolt a viz, iiöttöu no azon mérvben, a mint a zt-Hom van, hogy uiuc>en szándékom az ő
Duna
árad;
a
délutáni
órákban
2
—
3
lábnyira
hivatalokra emelkednie, nem pedig mint most, a balparti fővárosra. Benn a házban is te
irá ly át elsajátítani, még kevésbé, utánozni, én
á llt; a kocsik a lánczhidtól már csak az alag- meg ak a rta m m agam at értetn i és nyilatko
a tudomány csarnokait, a gyakorlat küzdhomokját alig ériutve, az érdem nimbusza nélkül, tőpontjára hág a sürgölődés. Földszintről uton és Atilla-utczán át kerülhetnek a szar zatombau tiszta m agyarsággal kívántam ki
csak úgy Bajcsi uramként (az „Kiátkozott csa is hurczolják az értékesebb holmikat, szo vastérre.
mondani m indazt, a m it elm ondtam , úgy hi
A vízivárosi főúton mindenfelé látni a szem, hogy ezen szándékom ban czéít is
lád" cziinü regényben), és steutorhangu korte
sek lármájával, a közpálya magasb régióit am- bák, ndvar egy költözködő néptenger be kültözködőket. a mint kocsikon, talyigákon hol értem .
mijaikat hordják a magasabb városrészekbe ;
bitionálva . . . azonban rósz közvitéz az (ezt nyomását teszi, annak morgásával.
Különben is a n ag y érd . közönség fog
feleljük önnek) ki tábornok szeretne hamarosan
látni olyanokat is, a kik Pestről a svábhegyre a felett Ítélni, mi nemesebb foglalkozás az
Itt a jégzaj!
lenni.. . aztán ha egy leobeni kellner lehetett
és zugligetbe költözködnek.
igazságot szolgáltatni-e? és . igy a m indent
Oly veszett rohammal jő és alig föld
A fazekas térig csak a házakba tolult rágalm azó és ..stílussal" biré egyéneket d ü 
Comitatsvorstand, miért nem vállhatnék ilyen
a mi ifjainkból ? . . . és nem éppen önök ítélik alatti mély lármát kelt, akár egy a vá még a csatornák vize, de már a fazekas-tér- höngésükben friss vízzel m egkeresztelni, avagy
el a „zopfrendszert" . . . Paraguaybán, hol
nél a főút egész széliében terjed el a viz, d. holmi t u d ó s egyének sugallatára azoknak
a legnagyobb géniét is ignoráló fokozatos elő rost bevenni készülő sereg. Csattogás után 5 órakor ezen a vizen már csak a ko vak eszközéül szolgálni, a becsületesség sár
léptetés annyira megrontotta a hadsereg szel és omlás, hullámzaj és jégtörés hat a csik tudtak átkelni; a gyalogosok a köveken rai való dnbálásával ?
lemét, hogy egyik csatát a másik után vesz
átszökve jutnak a fazekas térre, mely még
Ne sutor u ltra a kaptafánál!
tette el az uruguay és texasi csapatok ellené tlilhöz. Neki-neki támad a kőpart kiálló meglehetős szárazon áll. A kapuczinus temp
A nyír. izr. hitközség egy tagja.
ben ? . . . Mondjátok, harsogjátok ti nagy re részének, s majd hízelegve nyalja, majd lomnál oly nagv a viz, hogy a kocsisok 5 óra
ményü fiatalság ! ezeknek a megavasult öre dühösen veri fel a szétporlasztott jeget. kor nem mertek neki menni; 7 órakor a rend
geknek : miénk a jövő 1 „kitelt időtök vén sza
őrök mar a fazekas-térre se bocsátották a ko
Már csak bárom lépcső áll ki a vizből, az csikat ; egész a bomba-térig terjed az ártér.
S z o rK o s z tő l p o s ta .
kállasok 1“
Még se adja ön meg magát ? Jó tehát is fel van halmozva felapritott jégdara Minden mellékutczába G - n méterig tolul fel
N é m ó n a k — u . p. Karász. A t e 
haladjunk ! Azt már megérthette, hogy nálunk
a viz a vár felé.
hetség nem hiányzanék, de az az átkozott
úgy terem a nagy ember, mint a vadkender, bokkal. A zajban szálfák, kivehetetlen tö
A két nyul-laktanyától Újlakig a főút
most még azt fejtjük ki, hogy a finom társal megek, hajók és ismeretlen tárgyak rom száraz, de a Duna felöli ház-soron sok udvar pongyolaság! Pongyolában csak a nők szépek
és szeretetn i m éltók.
gásban is mennyire tökélyesültünk. — Ezelőtt
el van árasztva; az „irgalmasok"-nál a viz a
É r t e k e z é s e k . Egyes eszmék jók
nyílt és őszinte vélt fajunk, tehát tapintatlan jai felében vegyest úsznak, jelezve a Dunától felhatolt már a főútig; a császár-ma
és nyers szájú, — ma már nem ilyen többé. rombolást, melyet felül elkövettek.
lomnál szintén. A Margitsziget és Újlak közti és a kor színvonalán állanak, d e sok lében
vannak feleresztve. Netn szeretjük a sok
Miveitek, udvariasok vagyunk, mint bármelyik
Roppant sebességgel látjuk mindezt Dunarész 4 és G ura közt tisztult; de a híd levest. T öbb húst belé!
dandy vagy delnő a púi isi magas körökből . . .
nál a torlaszok nem változtak Szemben a
A z .a r a n y idők
b o l d o g n nlegalább külsőleg, mert hiszen ez a födolog s nagy néptömeg jelenlétében fáklyák vi Ney-féle festőgyárral a főút felső oldalán a
hogy bensöleg miként érzünk, azt senki nem lágánál lefolyni — A nézők szive egyre viz már behatolt egy ház udvarába; délelőtti p o k 4, szerzőjének — a 'l'iszaháton. Van még
abban
a
kalam
usban
több
is!
V agy tán az
tudhatja biztosan. — Olyan csinos búkokat vá
11 óra óta áll már ott egy ladik, a lakók
gunk egymásnak, hogy valóban csoda, ha — mint könnyebb. Szabad tehát az nt! A Duna ezen ülve várják a vizet. A császár-maloui a „lenvirág szem* bűvölt c' a n n y ira , begy
„hegedűdet
függesztetted
fű
zfá
ra?
"
hajdan a római madárjósok — egymás szeme irtóztató ereje nem bir győzedelmeskedni udvara tele van vízzel, mely in ir is oly mély.
( V J . u r n á k . Még eddig „ném a csönd
közzé nem nevetünk. Tudjuk jól, hogy Héja ur a védmüveken. Budapest kőpartjai millió hogy ladikokkal járnak rajta.
ül
a
kom
or
tető
k
ö
n
.
.
házára bátran fel lehet irui „rongeries lapidem.
De még ez mind nem árvíz, hanem csak
S a m u b á t y ú n a k A — n. Kívánat*
multis congesta rapinis" de biz azért kedves veszteségtől kimélik meg az ország szivét. ennek előzménye; mindeddig csak a „közle
barátunknak nevezzük, kezet szorítunk vele Ily víztömeg, oly jégzaj s nem tud győze kedő csövek" elmélete működik; a fonton szerint elküldtem , rem élem , a z é ti kapta. A
kérdéses kön y v et várom N y —ra!
szívélyesen, még meg is dicsérjük finom borait
oly megasan all a viz, mint a Dunán; —
ízletes arany-galuskáját.. , és miért nem V A delmeskedni, 24 lábnyi vízállás mel kettejük közt a csatornák képezik a kapcsot,
sem titok előttünk, hogy donna Innoczenza lett sem.
ezeken keresztül gyakorol a Duna nyomást a
Felelős szerkesztő; ANGYAL GYULA.
nem nagyon érdemes szép uevére, de azért
Tizenegy órakor 2 lábat apad a höm főutra; de már is összehasonlításokat tesz a
csak meghívjuk leányaink mellé „garde des
lakosság, s aggódva méregeti, hogy a főúti viz
Kómunkatárs : Vitéz Mihály.
dames-nak." — Üdvözöljük, de sőt „paszabi" pölygő ár.
mennyire áll azon emlék tábláktól, melyek a
rsúkokkal fogadjuk vendégünket, pedig nem
régibb házakon az 1838 iki árvíz magasságát
Mentve vagyunk!
bánnánk, ha ott vólna valahol, hol a gyöngyöt
CzlHi értcsiléa
jelzik.
•
halászszák. vagy a hol a rozmárok és irámszarA vizafogón három meutótársulati tag
A
nyíregyházi
terménycsarnoknál de ez. hó 18-á
vasok tanyáznak. — Tudunk sírni, midőn alig
Jerovics Kornél. Pisztéri és Mayer (Jyörgy,
B u d án éjjel.
bejegyzett terményárak.
fékezhetjük örömünket, vidám arczczal moso
40 embert rneutettek meg.
lyogni, holott a fájdalom ölyve tépi bensőnket...
A margithid és lánczhid gránitosz
k e e r t/ín i- n i n r,
kenetes szavakat zengeni mint Tartuffe . . . jó
P i n c s i n e.
tanácsokat osztani, mint a róka a ludaknak... lopai fél tiz óta morzsolják és törik a
H<>z* 100 kilogram 6.45 -6.65
tí liO—S.G *
örök szerelmet esküdni a kis leánvn ik, no meg vakul és vadul nekik rohanó ellenséget.
Az árvíz Újlakon.
Hii/.a
\\
7.55—7.8.1
H 10—8 60
annak az öt-batszáx hóid föld ráadásnak. . A Duna újabb és újabb jégoszlopokat
Szomorún állnak a dolgok Újlakon; itt a
it.oo- o.oü
Azt hiszi ön, miudez nem finom társalgás, nem
5.0 0 -5 .1 0
Árpa
„
5.10- 5.25
viz
egyenest
a
Dunából
tolul
fel;
a
főúti
ól
a
küld
megostromolni
n
bidlábak
titáni
miveltség. hanem alakoskodás és malitia ? Men
Margitszigetig sima tükröt képez a viz ; itt Zab
jen ön, megjavithatlan ember, gerebembe ! Ön. erejét. De mind hiába!
"
r. .40 —c .50
nincs gát, nincs rak p art; a fö-ut alsó házsorát Tengeri
4 10-4.15
4.00—4.05
ki még az autuni püspök hírhedt jelszavát a
Szélvész jő, hogy segítsen korbá a Duna hullámai mossák; egész a fő-térig
nyelvről sem akarja ismerni és követni, nem
Hl - 4 00
e világba való! Jobb lesz, ha elvándorol innen csolni a hullámokat és jégtömegeket. — csendes hóvizet látunk; de már a főtéren túl Köles
Hab.
tiaxta
fehér
ti
in
-0
00
a Duna hullámai n szokott partvonalon túl
Magyar László királyságát felkeresni, vagy a
r. %o r, un
liukkoay
.
o. Ml—tl.Otl
Jókai „Delejországában~ szerez indigenatust.. Csak úgy süvölt a lánczszemek nvilá 100—200 lépésnyi szélességben hömpölyögnek aápoaztarepeze . 0 11—0.011
tova;
a
fontból
a
házak
és
utdarabok
szige
Leuniag
.
ti
NI—u.ou
sain
keresztül
éles
támadása.
Egy
had
mi részüukról szerencsés utat s mellé még
iont
bor
ka
n.
NI
—
0.00
soha visza nem térést kívánunk az ilyen nyug járat moraja kél fel alólról, mig végre tek gyanánt állanak ki. melyekről a lakók la ieiuleriii.ig •
•• •O—0.00
dikon hordják ki kevés holmijokat; csak a J á 
hatatlan, izgága, és berzenkedő dominusnak. . .
Ni —0.00
Mák
is a part felöli oszlopokon megtört jég, nos hegy felöli utczákon lehetséges a közleke Napraforgó olaj Imi
m i—.mi
08.00—40.00
-i-y .
dés. Itt hullámzik a költözködő, menekülő nép; iz e it '* ,,
25
24
a budai oldalon mintegy öt ölnyi liotz- itt-ott látni egy-egy rendőrt is. sót a főtéren,
szaságban torlódik össze és emel véd- a tűzoltók tanyáján hirdetményt is látni, me
LEG Ú JA BB .
gátat jégből a Pestnél jobban fenyege lyen az aggódó közönség azt olvashatja meg.
hogy — a vadászati jog bérbe adatik.
Budapest. febr. 25.
tett Buda védelmére. Mindazáltal a viz
Este ' ,G órakor átjött Thaisz Klek főka
Elüti a kilencz órát. s a váczi jégtor az összetorlódott jégtáblák nyilasain pitány. ki alkalmasint nagyobb mérvű intézke
Alulírott értesítem .t t. ez. gazdaködéseket
teend
zönséget. li gy saját gulyám mellé, mint
laszoknak még semmi ny oma a tóvárosi a Széchenyi szálloda kapuján túl ter
A Spitzer féie festógyár táján ott. hol egy 1 0 0 0 hold le g e l Io n felvállalok még
Dunán. Jégtől mentes vizsr.iunél emelke jeszkedik a Kúczvárosban és alig néhány Ó-Duda és Újlak érintkeznek, akkora a viz.
dik egy-két hüvelyket a viz. s ;i jég, melyet házzal a lánczhidon alól vízzel bontja hogy egy üres szekeret, mely kiszálolás végett l 200 drb szarvasm arhát; í gy darab tehén
akart jutni, két ló is alig bírta húzni ; vagy tinótól fizettetik -1 trt, — rúgott
várunk pillanatról pllanatra. nincs. Hz fo az udvarokat és a főutat. Kis és csen aitt fontra
egy roppant nagy udvar a végső pusztulás l*oiju .*• számíttatván egy párba. — Kikozza az aggodalmakat. Némi vigaszt des viz nem okoz túlságos aggodalmat. jeleit m utatja; semmi sein látszik ki belőle, a hajtás ideje folyó évi niáre/áus hó -15-ik
nyújtanak az alólról érkező táviratok, me Kivilágított ablakaikból nézik a polgá ház az ablakokig all a vízben.
Ó-Dudára már -eminiféle kendő utón se napja.
lyek a jégtáblák porhanyóé voltáról érte rok és családjaik Mert Buda veszélyez juthatni, oda már csak lad kok visznek.
Kelt Nagy Halász, 1876. febr. 6.
A viz minden háznál az ablakokig ér.
sítenek. Rromontoron alól folyvást meg- tetett helyei, híven a felszólításhoz, ki
sok helyütt be is hatol a szobákba.
Kállay András.
megindul ajé g a nagy viznyomás ellenáll vannak világítva, mintha csak egy ál
A nép menekül.
3
hatatlan ereje alatt, b egyre hoszabb vo talános nászhoz készülne a város, csolnalon teszi szabaddá az utat. Ebben van nakokon, fáklyák világánál hurczolják a
E r c s i b e n 12 óra 2.’* perczkor a jég
Összes reménységünk. Mert ha len egy holmikat nagyobb biztosságba.
ismét megállott. A d o ii v b á n szintén; Y úhatalmas jégtorlódás emel gátat a felülről
Valami ünnepélyes komolyság van e z o t t árvíz van.
jövő óriás víztömegnek és zajlásnak,veszve az egész éji jelenetben. Persze, hogy a
a tőváros, s vele millió meg millió értékű tudósitói toll csak most látja immár oly
— K o s s u t h L a josi> eá k F c▼agyon.
ünnepélyesnek, mikor felkiálthat:
rcncz ellmnytu alkalmából levelet in
Negyed óráról negyed órára nő a ve
Túl vagyunk a veszélyen!
tézett a tüggetlenségi párt néhány
szély s vele a lakosság félelme a követ
tagjához. Kossuth e legújabb nyilat
kező éjjel bizonytalansága miatt. Senki
— Pozsonyból vett magántávirat kozata az ország pénzügyi s általános
sem gondol az alvásra, senkinek sincs szerint a közönség az osztrák államvas politikai helyzetéről kimeritőleg szól
kedve mulatni, arczról lesik a híreket, pálya töltését a Duna szabad lefolyttá- s az „Egyetértésiben fog kiizzészájból kapják, szájra adják a legtarkább tása, a város megmentése érdekében tétetni.
*i K rzim alatt megjelent közleményekért mák
•röhatalommal szétbontotta. ( A távirat
változatokban.
a sajtóbatóa&g irányában fallal felelőséget a
Háromnegyed tizre két egymást érő nem lován tisztán fogalmazva, ezt csak
S z e r k.

Hirdetés.

Dsbreczen, 1876. nyomatott a részv. társ. könyvnyomdájában.

