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' Az előfizetők, a hirdetések megi szaliásauál, 2 tr ,,-nyi kedveznuuy1
beu részesülnek.

' Hirdetések felvétetnek ifj. Cz u k o r Márton filszerkereskedésében, a nagy czukrászda épületben
a sors keze oly óriás kőszikla gyanánt
nehezedik reád ? És te Árpád hütelen
maradéka! mit gondolsz akkor, midőn
azt a hazát, mely reátok honatyák csak
jussként maradt, látjátok mint halálos
sebet kapott, vérében fetrengő oroszlánt
s még sem buzdultok s nem igyekez
tek fájó sebeit bekötni, hogy vissza
nyerhesse elvesztett erejét, hanem hagy
játok marczangoltatni addig, mig csak
végső hdieiletét ki nem adta.
Nekünk pedig, kiknek hazánk jól
léte és boldogsága szivünkön fekszik,
nincs egyéb más hátra, mint várjuk be
még azt hogy a népképviselők miként
határoznak a folyamatban levő két nagy
kérdésben. — Ekkor aztán, mint az
„Alföldi Iparlap" egy vezérczikke vé
gén mondja, mi is rá mondjuk: „Ha
rövid a karod, told meg egy lépéssel."

1*70.
Egy rem énynytl megint kevesebb,
u*gy döféssel megint több a seb,
Szinte kábul bele a fejünk,
És u világ tánczot jár velünk.
És mi mégis oly gyávák vagyunk,
Tettek helyett meghúzzuk magunk.
Sóhajtani is alig merünk.
Meg ne hallja uz ellenfelünk.
A mit eddig tűrtünk nem elég.
A kezet is csókoljuk meg m ég !
Azt a kezet, mely velünk daczol.
Földre térit, aztán — kirabol!
Hah fertelem ! vájjon hol vagyok V
Nem laknak-e itt már magyarok ?
Nem enyém-e ez a szép haza?
Nem vagyok-e itt ide haza?

Héderváry.

Itthon vagyok s mégis idegen,
Lecsüggesztem húsán a fejem; —
Szégyen üldöz lépten és nyomon.
Szégyen elöl szerte bujdosom.

Tiszt. Gyüngyösy Sámuel
iiihkolczi ref. lelkész beköszünésc az avasi sz.egyházban. 1*76. april 23-án.

(„II. H.“) X.
Távol legyen tőlem t. olvasd kö
zönség azon öntudat, hogy a politikai
ügyekbe óhajtanék avatkozni, de elszo
rul az ember lelke e korszakot alkotó
események felett; nincs hírlap a „Hon"
kivételével, mely hazánk helyzete felett
el ne keseredett volaa; a merre csak
megyünk, utou-utfélen csak azt halljuk
olvasni s beszélni, hogy „leiekhetünk
már s együtt el is alhstunk Örökre";
ezt kellett nekünk megérni őszbe vegyülteknek. No de mindegy, tapasztal
tuk a közönséges életben, hogy ha egy
lápos helyet felgyújtanak, évekig ég s
évek múltával is található alatta tűz,
ne féljünk tehát, hogy hazánk jóléte s
boldogsága a meggyujtott láppal (1867)
az életnek örökre elveszett. Nem! mert
nem hamvadt még ki a tils tökéletesen,
él még a magyar nemzet szivében az
az öntudat, melyet a nagy költő eképen
telt papirosra:
Szabadság, szerelem
E kettő kell nekem.
Hanem hát vezérczikkezhetünk mi
örükkön-örökké, ha honatyáink flllehotjaikat sem hajtják rá; elég az ahoz,
hogy elvégre is elviselhetetlen kort
élünk ! nincsen toll, mely le tudná Írni
helyzetünk borzasztó voltát; eddig még
csak reméltünk valamit, de fájdalom! a
korai öröm késői bánattá változott át.
. . . . Hazám! hazám! szeretett magyar
hazám! hová jutottál, init vétettél, hogy
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Szinészségem kezdete, folyta
tása ós vége.
-
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(Folytatás.)
— Hát mi? — kérdé ö.
— Hát csak diáki — feleltem én.
— C sak???
— Azaz, hogy mától kezdve már az 9c.
— instálom!

— Miért?

— Jaj kisasszony, annak száz oka is van!
— Ugyan mi? Mondjon csak egyet is.
— Mondjak ? Tehát, hogy elöl kezdjem.
először is, mert - kicsaptak.
— Hahahal Kicsapták! Bizonyosan rósz
fát tett a tűzre?

Nemcsak a ref. egyház hívei, hanem
egész Miskolc/ városának értelmisége kíván
csian nézett e nap elébe. Már azon sensatió,
mely megválasztatásakor keletkezett az igen
tisztelt lelkész urnák, azóta nagy hullámokat
vetett s mindenki sietett meghallgatni az uj.
lelkipásztort, midőn — saját kifejezése sze-j
rint — kisebb egyházát elhagyva, oly fényes
egyházban kezdi meg lelkitanitói működését,
melynek bölcs Mózese s ékesen szóló Aróna
van. Az avasi nagy imaház egészen zsúfolásig
megtelt s valóban megható s Isten előtt is
kedves áldozat volt. midőn az iniposaos gyü
lekezet a napok hazájába, a csillagok trónu
sába küldte fel imázó lelkének hymnusát s az
áhitat szárnyain Istenhez emelkedett a szivböl
jövő és szívhez szóló éneknek hangjaiban. —
Majd a lyceumi énekkar összevágó, művészien
elzengett éneke után, mint megtestesült áhitat
megjelent a szószéken az uj apostol, hogy
erőt kérjen .am a szent helyről, hova nem hat
nak fel a világ rágalmai és szenvedései, hol
úgy áll a hitszónok, mint Mózes az égő csip
kebokornál : — és hogy elmondja programmját,
melyet követni fog elfoglalt hivatali körébeu.
A csend néma volt. mindenki érzé. hogy ha
„Isten ott van, hol az ö nevében ketten avagy
hárman összegyülendenekV úgy most ott van
ez ünneplő gyülekezetben, s szent lelkének
ihlető erejével minden szivet „saját templo
mává- avat fel. Végre megrendült a tömör,
érczes, férfias hang. Az ima s-árnyain égbe
emelkedett lélek magával vitte az egész gyü
lekezetét. isteni örömsugár derengett lelkünk
világán át. felséges szivárványt képezve azon
könyökben, melyeket az elhunyt derék lelkész
előd fájó emléke fakasztott szivünkbe. Szép
volt az imázótól erről megemlékezni s meg
ható volt imájának vége, melyben erőt kér fá
radságos munkájához, nehéz, feladatához.
Majd beköszönő beszédjének alapjául *2.
Móz. 4. rész 10. 11. és 12. verseit vette fel.

Oly jól kiválasztott, alkalomszerű textus, hogy
Mind-mind oly igazságos ok, melyeket
a legnagyobb érdekeltséggel néztünk tárgya csakis az életnek több iskoláján átment s a
lása elébe. Várakozásunkban nem is csalatkoz keserű tapasztalat sasai által megtépett practunk, sőt hiszem, hogy az eredmény minden tikus lelkipásztor tud, ért és mond. S hogy
kiét fölümulta. Mily ügyesen, mily tiszta föl vigasztalásul mi marad fel akkor számára ?
fogással bontotta szét azon mystikus burkot, Megfelel rá m aga: azon sovány vigasztalás
moly az említett helyeken Mózest, a nagy mellett, hogy az mindig úgy volt s mindig
népvezért környezé. Mennyire megfelelt fela is úgy lesz. a krisztusi alázatosság, békedatának. midőn megállhatóvá tette a józan é-z! tűrés és a krisztusi szeretet. A ki ilyen el
ítélő széke előtt is Mózes clhivatását mondván veket vall. a ki ezeket gyakorolja, az elégült
a mózesi tiz csoda valóban költői tárgyalásá kebellel kiálthat fel : U ram ! ime, a kiket ne
nál, „hogy nagy emberek kezében az okszerű kem adtál, azok közül egy is el nem veszett 1
csodabot. melynek érintésére leomlanak a szik Annak munkássága sikeres lesz. Adja is az
lák falai, manna harmatoz táplálékul s tb !. .! Isten, hogy az legyen! szivünkből kívánjuk!
Oly ügyesen adta elő a hányatásokat, melye Eddig tart a tulajdonképeni szövegszerű pré
ken Mózesnek át kelle esnie, mig ez akarat dikáló. a mi ezután következett, az a szülöt
erő benne megszülemlett s azzal új pályájára1te földére negyedszázados vándorlás után \iszlépett t. i. megszabadítani népét a szolgaság szakerült honfinak érzelemtől áradozó, valóban
járma alól, hogy valóban a legsikerültebb ana költői érzékű és nyelvű szives üdvözlete. Sze
lógia állott elő, midőn feltette magában töp-l retném szóról-szóra ide igtatni e gyönyörű
reukedve a kérdést: „képes lesz-e ő is meg-! eonclusiót. hogy az. ki hallotta magának a
mutatni az elhagyott erkölcsiség fényesebb egét szónoknak ajkairól, érezze még egyszer azon
a kor anyagisága által elborított népnek, főleg1hatást, melyeket akkor az lelkében felköltött,
ő. ő a gyenge, a bölcs Mózes és az ékesen s ki pedig nem volt ott, bánná m ulasztását;
szóló Áron mellett?" Itt miután kürvonnloztaj de részint mivel egyszeri hallás után ezt nem
átalában a papihivatal nehézségeit s különösen tehetem, részint mivel már most is meglehetős
az ő általa elfoglalandó hiva'al állását: elmél hosszúra nyúlt közleményemmel nem akarom
kedésének propositiújául felvette a lelkipász kifárasztani kedves olvasómat; bezárom sorai
tornak hitszónoki és erkölcsvezéri működését. mat azon szivböl jövő óhajtásommal, hogy
adjon a mindenek alkotója érdemes lelkészünk
I. A szószékben. II. A közéletben.
Nem hiába mondta az igen tisztelt hit - nehéz munkája után áldást, adjon neki erőt,
t-zónok ur, hogy nincs nagyobb hatalom a szó egészséget és hosszú é le te t! Nekünk pedig
nál: de valóban annyira meg is hódított ben munkás buzgóságot, hogy az általa elhintett
Iliinket e varázs hatalommal, midőn lefestette magvak „hatvan és száz aunyit teremjenek!"
(„Miskolrz" után.)
azt, hogy mi az a szószék V minek kell azt
Molnár Lajos
tekinteni s hogyan kell szivünkbe vésnünk az
onnan hallott ig é k e t? ... Hogy bizonyára a
velők oszlásáig hatott ezen megragadó hason
I r o d a l o m .
latokkal s találó jelzőkkel ékeskedő része be
szédének. Midőn megmutatta, hogy milyen a
hitszónok akkor, inidön odalép, — mint páro
sul akkor benne a szellem hatalma az ékes
* A „Vasárnapi Ujság“ május 7-diki
szólás büverejével, mint ölelkezik össze beszé száma következő turta'ommnl jelent meg: Ber
dében a tanító és vigasztaló elem, - mily zsenyi Dániel (iirczk :ppei.) — „Búcsúzé* Ke
villogó kard kezében a szent evangélium, menesaljától.- Költemény Berzsenjitól— „Rojti
szemben a romlott korszellem áramlatával, mint Palkó.- Elbeszélés Kazár Emiitől — Vázlatok
nem retteg ott az igazság kimondásától, le Philadelphiából, II. (4 képpel.) — A Margity
begjen bár lelke előtt kér. Jánosnak, magá hid (képpel). — A vasúton való utazás ve
nak az idvezitőnek vagy a gályákra hurczolt szélyessége. Wuhrl Jákótól. — Strogoff Mihál*
lelkészeknek vériázitó tragoediája! És ha a utazása Moszkvától Irkutskig. Verne legújabb
szónok ilyen a szószéken, — mondá — akkor regénye (képpel). — A népvándorlás hete.
netn lessz sikertelen munkássága, hiszen oly Fővárosi tárc/a Borostyám Káudortól. — Nagy
akarat erővel épült lel az anyaszentegyház is kövekből készült emlékek és sirhalmok (3 kép
úgy, hogy azon a pokol minden kapui sem ve p el) — A hétről. — Irodalom és művészet,
hetnek diadalinat. Hisszük, erős a bizodal- stb. rendes rovatok.
niunk, hogy az ö munkássága sem lesz ered
* Az „Apolló" cziinü zenemúfolyóirat ötö
ménytelen. De. folytatá tovább — „Mózes, mi dik kötete legújabban megjelent ötödik áza
dőn megalkotó a vallás erkölcsi törvényeket, tnának tartalm a: 1) Fekete dorniuo (Auber
lejött a szenthegyrol. leszállóit az arany borjú operája) egyveleg Wachtei Auréltól. 2) Boldog
imádóihoz, leszállóit a nép söpredékéhez Ki- szeretem, polkamazur Pejakovits L.-tó). 3) Do
monda. hogy igy jár a lelkész is, neki is le bogó s z í v , tipegő polka Pejakovits L.-től. 4) Da
kell mennie az élet zajába s ott neki is fáj lárda!, férfi négyes Kovács Károlyiéi. 5) A tá
dalommal kell tapasztalni, hogy az általa el voz, s, dúl Fejes Gábortól. A borítékon: A
hintett magvak szétszórva sz klókon és lövi zene történelme, Kapi Gyulától. — Szerdahe
sek között hurjáaoznak ki s hogy az ó népe lyi József, életrajzi vázlat stb. — Az előfize
is ott térdepel az arany borjúnak.
az erő tési ár egész évro 6 frt, félévre 3 frt. A jelen
nek és anyagnak oltára előtt. S ha ilyenkor szám 1 írtért külön is megszerezhető. Az elő
nemes haragra gyulva, felemeli szavát, meg fizetés vidéken leaczélszerúebben a postahiva
veretik a rágalom korbácsával. Ha nem szól a taloknál posta utalványozás utján eszkö>ö*hetó,
mindennapi élet színpadán, tudatlannak, — ha Budán, az „Apolló" kiadóhivatalában Víziváros
szól: tolakodónak, — ha a köznéppel társalog: fó-u’c/a 220. sz. a Minden eddig megjelent
a nép kegyét hajhászónak, ha az értelmiség szám és kötet leszállított áron kapható.
Irodalom. Az „Otthon- máj. havi száma
zászlójához' közeledik : nagyravágyónak mond
a kővetkező tartalommal jelent meg: A miiják.

jemről, véletlenül oly erővel találtam Ida kis
— Mert öli olyan kedves fiú!
— De kérem, c kicsapatáson nincs mit
Erre a szóra aztán kezdtem isínét nem asszony orrocskájához, szorítani, hogy meg nem
nevetni ! . . . A mi pedig a rósz fát illeti,
állhatta egy hangos sikoltással tudtára adni a
haragudni.
hogy soha a tűzre ne kerüljön, én. mint a
— Hát tudja mit, álljon be színésznek környezetnek, hogy ez egyszer én is eltalál
konviktus főfő-felügyelője, az iskolának vala
tam
érzékeny oldalát.
ajánlja az. isteni lény.
mennyi rósz dücsköit eladogattam.
De azért mégis nekem állt felebb. s ha
Nem bánom; magain is úgy gondol
Habaha! Ez nem rósz. És e z é r t ? . . .
a rendező esetleg közénk nem keveredik, s
— Efért ám! — Ugy-e kérem, hogy kozom.
tudtunkra
nem adja. hogy készüljünk, mert
—
Igen,
de
akkor
nevét
meg
kell
vál
csekélység a/, egész?
nemsokára igénybe vétetik tehetségünk, még
toztatni I
— Az, mindenesetre az.
megértem
volna,
hogy Ida kisasszony bocsá
—
Például?
— No lássa kérem, engem ezért mégis
— Például: Dalmy, Tónusfy, Lirafy, K el-, natért esedezik, miért meggondolatlanul zsirkicsapnak.
fejüuek
nevezendett.
lemfy,
Szellemfy,
lllatfv.
Szegfy.
Dalfy,
vagy
a
— Tehát még nem csapták ki V
Turbánomat tehát hirtelen fejemre nyomva,
hogy akarja; legyen Bájfy.
— Nem, csak holnap akarnak.
— Bizony kérem, ez mind olyan ostobái megindultunk a rendező után, ki egy 'ablak— Kár. Tehát még csak akarják ?
név. hocy bajos közüle választani, de ha már j formához vezetve, felszólított, hogy azon egy
— Igen, de nem fogják tehetni.
teljességgel úgy dukál, isten neki, leszek: II- másután ugrálnánk be.
— Hogy-hogy?
Én voltam az első. ki Eger várába be— Csak úgy. h<gy nem megyek többé latfy.
— Igen ám, de ez esetben, hogy névé í mentem, s utánam jött a török tábor, ipely is
a kollégiumba, s ’ igy nem lesz kit kicsapni.
í
állván
akkoriban egy szabó, egy csizmadia s
nek
kellőleg
megfeleljen,
ne
kenje
zsírral
a
— Ez sem rósz. Hogy is hívják önt,
varga legényből, kiken azonban korántsem volt
fejét.
kedvesem ?
valami
fényes öltözet.
—
Az
már
csak
nem
igaz
!
—
pattan
— Engem ? . . . Kotlós Tóbiásnak .
A szabó-legény még csak megjárta, mert
i tani fel szelídségemből: — ha nem tetszik
megkövetem a kisasszonyt.
még
annak
jutott valami török szoknya, de a
I hinni, hogy fejemet a legfinomabb pomádéval
— Hahaha! Nem roszul hangzik.
— Nem ? — mondám mérgesen. — Hát kenem, tessék megszagolni. — s ezzel az csizmadia és a vargalegény mezítláb és börköténynyel
adták
a törököt.
ágylepedóböl »rögtönzött turbánt lekapva fe
akkor miért tetszik kaczagni ?

vész (elbeszélés) Vértesy Arnoldtól. — A kép j dogságáért ezen összeget mégis összetették s) rencse.- „Ne sajnálj pajtás" válaszolt Géza, hazaszállítani, annyira el volt verve, elgondol
zeletről (költemény) Tóth Gödrétől. A fe így az esküvő ezelőtt .> héttel meg is történt. „és ne erőltesd magad, hogy vig légy. Vagy hatjuk, milyen lehetett a társalgás!
hér rózsa (olasz-elbeszélés és) hall Onguiotól. Orosz E. Hatni férjnek azonban legelső gondja te is sajnálatra méltó lennél, ha Rózsát maga
— Judás Iskarioth (dráma, töredék) Yárndi volt az 1000 Irtot kézre keríteni, fiatal nejét dénak mondhatnád**V — „Szerencsétlen, hiszen
( * S A I I IS O lí .
(ledig egészen elhnnyngolá, úgy hogy az ma Rózsa az enyém. S hogy meggyőzzelek, meg
Antaltól. — Irodalmi szemle.
megmu
* A „Magyarország es Nagyvilág1' l!»-ki sem tudja még, leány e vagy asszony ? A házi mutatom, mit irt nekem* lnne
száma, a következő igen érdekeseit ósszeálli- békesség tehát már eleinte \olt megzavarva. tatta Rózsa levelét, melyben az állott, hogy
tott tartalommal jelent meg: Szöveg : Rotllcb Orosz E. ez alatt a lakásból mindé i közös, Gézát ki nem állítatja. Géza eleinte elhült, de (Utazás Münchenből Párisiele Augsbourg. A természet
tábornok. — Vasúton. (Költ. Malombegyi.) — vagyont clhovdatott, üzletét nlnttomban test- aztán nyugodtan kivette az ő levelét, melyben csodája. Ülni. Stuttgart. Strasboury. Nancy. Rheims.
Ist.n Isáta megett. Beszelv a palóc/ (.epéiéiből. vetjének eladó s egy közelebb múlt éjjel a Rózsa ismét azt mondja, irtózik Imrétől A két
Hét óra körül volt reggel, midőn vona
(Tótölgyi Titusz.) Folyt. — „Csetebogár, sárga megszökésre miuden előkészületet megtett, de vetélytárs ugv nézett egymásra, mint valami tunk Münchenből indulni kezdett. Az idő bo
cserebogár.** (Cs. J.) - Irodalmi levelek. (I.F.) a nő és rokonai Árgus szemekkel kísérték s uj kapura. Megegyeztek abban, hogy Rózsán rult volt. s kisé esett is. — A nap csak bá
— A fővárosból : Titkos levelek. (Porzó.) — az utczán megragadva a rendőrség elé Imi boszut állanak. A tervvel el is készültek ha gyadt fénynycl sütött, s igy aranyszalagjaival
Színházak. (Nerno.) — Enid. Firály-idyli Tecnj- czolták, hol a furcsa férj szökési szándékát! marjában. Ugyan ez este, midőn az egész nem övezhette körül a szép lapályt s nem
sontól. (Csukásai József.) Különfélék. Sakkfel kereken tagadta s nejével tovább is együtt! város már nyugodott, egy szokatlan zsivaly kölcsönözhette annak azon sok b á j t — a mit
advány, Sdórejtvény. Szerit, üzenet. Rajzok : élni vállalkozott, állítván egyúttal, togy az 1000 és lárma ébresztő fel a békés polgárságot. — máskor szokott. — Ha figyelmesen széttekin
Rodich tábornok. Képek Philadelphiából : — írtból már egy krajezárja sincs, de kalapja A zaj a K - i ház előtt volt. Vagy negyven tünk az itt elterülő lapályon, látni fogjuk, hogy
A nemzetközi kiállítás szintére madártávlat bélésében elrejtve 1Ő0 fit mégis találtatott, ember, ki réztányér, ki más valami konyha .itt minden több szorgalomra — észszerüségre
ból. A penszlvaniai egyetem. A Girard Col mely összeg mindenesetre úti költségnek volt hangszerrel felfegyverkezve, a legéktelenebb mutat mint nálunk. — A parasztházak eme
lege. A Girard Avenue hídja. A stépmüvésze- félre téve. A csalót a fény. törvényszéknek zajt csap. Midőn a művészek már kifáradtak,
miuden ablak felé egy nagy zsákot akasztot letesek. szép előudvarral, kerttel bírnak — Az
tek akadémiája. A zene-akademia. A budapesti adták át.
!utak jók, nem úgy mint nálunk, hol sokhe
Margit-hid.
(F. P.) Szegény embernek a szerencséje tak, melyben egy-egy kutya és macska volt ly ü tt esőzés idején 6 ökröt kell befogni, hogy
is szegény. K. J. mórmaros-szigeti becsületes, bevarrva, és u művészek után ezek vették át a szomszéd faluig valahogy el ne akadjanak.
a
működést.
Másnap,
midőn
némelyek
átmen
de minden iparkodása mellet is szegény csiz
|Több kis állomásokat nem említve Augsbourgmadia iparosról a következő érdekes esetet tek K -i-ékhoz, hogy megtudják, mi volt oka l>a érkezünk. — Az imlóháznál egy német
Vidéki hírek.
a tegnapi hangversenynek, nem találták otthon
A S z e g d e n ez év augusztus havában beszéli az ottani lap A pár év óta beállott! csak az öreget, ki dühösen mondta mindenki igen nyájasan megszólít, hogy Strasbourg felé
tartandó országos ipar-, termény- és állat- ipar-üzleti pangás K. J. uramat teljes despe- nek, hogy a felesége és Rózsa leánya reggel el jmegyek-é? mire igennel fi lelve, kért hogy
kiállitás alólirt végrehajtó-bizottsága tisztelet ratióba ejtette, elvette kedvét a munkához, el utazott. ö meg nem tud semmit, úgy aludt, együtt utazzunk. Dicsérte előttem a magyaro
tel értesíti a hazai termelő-közönséget, hogy még az élethez is. A napokban hosszas és ki- iniut u duda.
kat, hogy azok milyen előz kenyek, jóazi'üek,
az árviz-csapások következtében a kiállítás 1nos töprengés után jótékony álom fogta be
(„F. P ") Egy futóbolond. Szlanicky Ber- az idegenekért mit tehetnek mindent öröm
megtarthatása iránt itt-ott fölmerült kételyek szemeit s az álmok istene megmutatta coki nolák Nándor rimaszombati ügyvéd a „magyar mel tesznek, nem úgy mint a francziák, kik
teljesen eloszlattatván, az előmunkálatok ismét szabadító angyalát nmélt. Simor J. esztergomi tudományos akadémiának" röpiratot ajánl.
egy szó utasításért is garast várnak.
egész erővel folvtattatnak. A kiállítás érdemé prímás s e mélyében. Fölébredvén s eleveneb Másnak 50 krért adja. „Utánnvomni és lefor
Augsbourglioz nagyszerű történelmi ese
ben szükségesnek találjuk a t. ez. közönséget ben eszinélkedvéu a visió után, csakugyan dítani nem szabad1*, de. nem is tanácsos a mények csatlakoznak. — A XVI ik században
figyelmeztetni, hogy a bejelentések batárideje eszébe jut, hogy prímás ur ö excellentiája nem megőrülés gyanúja nélkül. Bernolák. Kossuth . nevezetessé teszi a várost az V. Károly által
május vége felé lejár. Azon rendkívüli bord csak egykori iskolatársa, hanem távolról vér
levelének czáfolgatásával foglalkozik. Felületes itt tartott országgyűlés. Az augs'ourgi szeren
éré. melyet a kiállítások általában, de különö szerinti rokona is. Azonnal készen lett terve : elmefuttatás, helyesebben ngyazalasztás, az csétlen csata kitörölhetetlen fájdalmas hetük
sen hazánkban a közgazdasági és kulturális mely szerint kapja magát s felutazik p< r pe- egész. — melyért szerző „akadémiai levelező kel van a un.gyár történelemben feljegyezve. —
viszonyok fejlődéséro gyakorolnak, kötelessé des apostolomul az esztergomi aulába. A fő tag** óhajt lenni. E röpiratot levél kíséretében Augsbourg régente egyike volt Európa legna
gévé teszik a nagy és kis-iparos, a gazda pap ráismer a jó emberre, leereszkedő méltó
vettük Rimaszombatról: A „Független Polgár" gyobb kereskedelmi s gyár'városainak.
közönségnek és minden termelőnek ezen, ne sággal hallgatja meg a panaszló flgyesbnjos
Tovább menve u vidék egészen elragad
mében hazánkban első országos kiállítás sikeré ; állapotait s nyomorán enyhítendő : jő K. J. tekintetes szerkesztőségének Budapesten. Ri bennünket. A lapályt gyönyörű halmok, dombok
maszombat. april 27. Bátor vagyok becses fi
hez a lehetőséghez képest hozzájárulni. Az uramnak 420 frtot ad. A kisé merész de
szakítják meg, vadregényes erdők, csendes li
gyelmébe
ajánlani
e
férezmüvet.
melynek
c
s
i

utóbbi idők kétszeres kötelességévé teszik kü j őszinte bizalomnak ily fényes jutalma vissza
tt o s homlokzatán a magv. tudományos aka getek. melyek a boldog szerelm eiknek emlé
lönösen hazánk iparos-osztályának, hogy a adta a nyomott kedélynek a régen búcsút vett
kezetes helyül szolgálnak.
Együtt van itt
nemzeti ipar jelen állapotának feltüntetésére deriiltséget. vissza a kedvet is az élethez és démia neve mer díszelegni. — Ez irka-firka minden mi bámulatos, nagyszerű, magasztos.
alkalmat szolgáltató, az ország fogyasztó kö- becsületes munkálkodáshoz. A vett. jótétemény először nem magyar, másodszor nem tudomá
Távolabb
érjük
a
Dunát,
ezen keresztül
nyos,
s
igy
nem
egy
magyar
tudományos
akazöségének figyelmét jelesebb ipar-czikkeinkre illendőséges megköszönése után legott hajóra
dém a, de egy legegyszerűbb ember is szé- haladva G Un c b tt r g o t. Borzadály fog el beufölhívják és igy azok belterjes fejlődését elő ül emberünk s Budapestre jő. hogy üzletéhez
nünket
a
roppant
erdők,
bérezek,
pokolnyi mély
gyelné,
ha
beleegyezése
nélkül
nevét
ily
ntü
mozdítsák. A mezei gazdálkodás jelenlegi álla legszükségesebb ipari czikkek bevásárlása után
ségek lá tásira; — fejünk szédül ha letekintünk
potának és ezzel kivitelképeségünknek föltűnte 1i Szigetre jővén, elbeszélje szerencséjének tör elején olvasná. De nini! Hiszen még a nyom — szemeinkkel alig érjük el a hegyek ormát.
dász
is,
ki
e
müvet
nyomtatta,
szégyellettél
lése is oly nagy fontosságú és erre ezen országos ténetét s megmutassa a világnak és jóltevöjéDe mily szép látványt tud nyújtani e pokoli
kiállítás oly kedvező és talán egyhamar vissza!i nek, hogy a Kegyre, melyben részesült, nem nevét rányomtatni, még ;>edig annyira s/é- hely is! A nap kiterjesztő arany sátorát a
nem térő alkalom, hogy úgy egyes nagy és vaja méltatlan. — De mi történik ! Fatuma gyellet te, hogy még az 1 8 1 7 -8 iki sajtótör hegyekre; — mint megmérhetetlen zöld bárvény
IV-ik
fejezetének
41-ik
ii-a
sem
volt
még
boldog
óráiban
is
kisérte.
mint
derült
kis földbirtokosnak, mint különösen a gazda
sonydarab látszott előttünk a vidék, s a nap
sági egyesületeknek odahatni kellene, hogy e napon a testet árnyéka — Útközben szívte képes rábírni, a mely pétiig szóiul szóra igy aranyszalagjaival körülszegélyezte annak szé
k állítás az ország minden vidékéről minél lá len gazemberek zsebét kimetszik és pénzét hangzik: „41. $j. Mely nyomdátulnjdonos bár leit. s a hegyek nymphai pajzánul jaítszottak
az utolsó fillérig eltolvajolják. — Mit tegyen mely nyomtatványra nevét és lakát ki nem te
togatót fabb legyen.
végeivel. Yalóban-kedves olvasóim — szeretné
Midőn tehát az országos kiállítás nagy már most? „Haza megyek" monda „hogy meg szí, vagy álnevet tesz ki. ha a nyomtatvány lek titeket ide vezetni, hogy lássátok a termé
fontosságát ismételten hangsúlyozzuk, fölhívjuk haljak." — Eben. szomjan és fáradtan elér snjtóvétségot foglal magában, bűntársnak te  szet remek munkáját, s boruljatok le, imádni
kintetik;
ellenkező
esetben
100
írtig
terjed
a hazai ipar- s gazdasági testületeket, hogy kezik Szatmár határáig; itt az útfélen elnyomja
Isteut csodáiért!!
tekintettel a bejelentési határidőnek közellété-i az álom s ez alatt lehúzzák róla ruháját s hetö büntetésben marasztaltatik el.“ — S igy
A Dunán átkelve Würtenberg királyság
re, hatáskörükben — a tólük telhető módon holmi koldus rongyokat hagynak helyette zá ő még 100 fiiért sem tette oda nevét!’*
nak U 1in városába érkezünk. — Innen lát
logul.
Ily
állapotban
kopogtatott
he
a
napok
(F.
P.)
A
végrehajtás
egy
uj
neme.
Mirés eszközökkel — odahatni szíveskedjenek,
hogy az ország minden vidékéről minél számo ban az életbenléte fölött már kétségeskedó. cséról írja leveluzöuk a következő esetet. Egy hatni már a tyroli alpeseket. — UI m dómját
sabb résztvevők jelentkezzenek, annál is in családja igénytelen hajlékába, a szerencse ül szegény parasztnak uem volt egyéb birtoka' hatalmasan díszített tornyával másodiknak te
kább. mert az eddig beérkezett nagyszámú dözött gyermeke nem azért ugyan, hogy meg bán, mint a felesége és egy gyönyörűséges le szik Németországban. — Látni innen a felleg
bejelentések a térbeosztás és az ideigl. épü haljon, hanem hogy családjáért tovább éljen. ánya, meg az adó. amit uem tudott megfizetni. várát a Michelshegyen, nagyszerű kaszárnyá
letek tervezése és fölállítása tekintetében sür Fájó részvéttel regisztáljuk jó K. J. uram ezen A végrehajtó már figyelmeztette, hogy kényte val — s erődítményeivel. — Erre találjuk
len lesz elviuni, akár utolsó párnáját is, ha G e i s 1 i n g e n-t egy iszonyú nagy üregben fe
gős intézkedéseket követelnek. A mezei tér esetét.
(F. P. „Ai asszony csalfa lény. . . “ A nem fizet, de a paraszt csak nem fizetett, még küdve. közel hozzá a I I e l f e n s t e i n vár rom
menynek bejelentési határideje junius 30-ig,
beküldési határideje pedig augusztus 10-ig ha- következő modern esetről értesít levelezőnk pedig az emlitett a természetes okból. — A jai. A vasútnak erős hajlása itt igen érde
lasztatott. A kertészeti termények 5 nappal, Pasztáról. Csáji Imre ügyvédjelölt és Szalay paraszt csak azt mondta a feleségének, hogy ke*. — C a n n s t a d t és E a 1i n g e n között
a virágok pedig egy nappal a kiállítás meg Géza fiatal földes ur versenyeztek. K—i Rózsa ha nem találna akkor otthon lenni, mikor el van az úgynevezett veresvár Katbarina királynő
kisasszony kezéért; valami határozott sikerrel akarják hordani a párnákat, csak hivassa haza. sírjával.
nyitását megelőzőleg küldendők be.
S t u t t g a r t . Würtenberg királyság fuva
Bejelentési ivekkel és minden az ügyre egyik sem dicsekedhetett. Mindketten jól tud és ha mással nem, ökleivel akadályozza meg.
vonatkozó fölvilágositás és útbaigazítással kész ták, hogy vetélytársak és ez elég ok volt arra. És a végrehajtó csakugyan akkor jött, mikor rosa. kellemes szóilóhegyek s erdős magasla
séggel szolgál a kiállítási iroda Szegeden (bu- hogy egymást szívből gyűlöljék. De e gyűlö a paraszt a mezőn volt. Az asszony férje meg tukkal körülvéve. Fóterménye a bor, a város
lettel sem mehettek messzire, azért közösen hagyása szerint, utána akarta küldeni leányát, szöllókkel ugjr körül van véve, hogy c vers
zatér, iparoskor.)
Ezen nagy fontosságú közügyet ismételten elhatározták, hogy egész nyíltsággal megkér de a végrehajtó nem engedte. Azt mondta, egészen ráillik:
„Si Tón ne cnillait a Stuttgart le raisin,
a hazai közönség meleg pártfogásába ajánlva, dik Rozsa kisasszonyt, hogy nyilatkozzék, kit hogy elvégezhetik ők azt magok, csak az asszony
I.a vilié irait se nojrer dans le vin."
kérjük a kiállítási eszmének minél szélesebb választ közülök; e tervüket végre is hajtották egyezzék bele. Az asszony csodálkozott a lágy
körben leendő terjesztését Szeged. 1876 má- a múlt héten, szabad választást engedve közös hangon, melylyel a végrehajtó szólt, és kiváu- dm Falle. dasa mán die Weintrauben ringsjés l-jén. A végrehajtó bizottság nevében iKiadottjuknak. Rózsa kisasszony eleinte meg esi volt tudni, mit akar. A végrehajtó nagy weis uiii Stuttgart nicht ablöse. die Stadt in
Bakay Nándor, elnök, Gelléri Mór, kiállítási volt lepetve, vagy talán sarokba szorítva a és hosszas beszéddel előadta, hogy ö kész a Wein ersaufen würde. — (régi közmondás.i
nyilt kéréssel, de csakhamar föltalálta magát, végrehajtást még elodázni, — ha megengedi
( ’ a r l s r u h e . Fővárosa a báileni nagvtitkár.
(F. P.) Furcsa házasság. Grósz Ede kinyilatkoztatva, hogy majd válaszol nekik az asszony, hogy leányával vagy egy óráig herczegaégnek; szép lapályon fekszik keletre
irásbelileg.
Még
az
nap
kapták
meg
a
felele
a
Blieiuától.
Carlsrube Németbon legtisztább
társaloghasson. Az asszony semmi roszat nem
Szabolcsmegyéböl a fővárosba telepedett fiatal
izraelita egy kis apróin üzletet állitván fel, tet, liogy Gézát ki nem állhatja, hogy Imrétől sejtve, a tátsalgást megengedte. Nemsokára városa, igen csendes, mintha benne az élet ki
halva
volna.
Vonatunk
ide esti 10 órakor ér
egyszersmind megismerkedett E. Gizella kisasz- irtózik. Képzelhetni, mennyire örvendett két megérkezett a paraszt, mintha csak valami ro
szonynyal is, kit hajlandó volt nőül venni, ha hősünk, kik persze nem is sejtették a rut szat sejtett volna. Az asszony elmondta a dol kezik. s útját Strasbourg felé csak egy óra
t. i. rokonai azzal pénzt is adnának. E. G. k. megcsalni ást. Délután a kaszinóban találkoz got. és azt is, hogy a végrehajtó odabenn tái után folytatja. Nem akarom untatni t. olvasói
a.-nnk vagyona nem lévén, itt lakó rokonai a tak. Eleinte gúnyosan néztek egymásra, aztán *alog a leánynyal. A parasztnak nem volt mat nz. állomá'ok száraz elsorolásával. S t r a s vőlegénynyel in spe — hosszabb alkudozás után apró csípős megjegyzéseket tettek egymásnak. innyére az a társalgás, es mitsem törődve a b o u r g o t felemlítve mindjárt Parisra térek át.
S t r a s b o u r g . Elsaec fővárosa. — Ré
végre 1000 írtban megállapodtak, s bár magok „Sajnállak Géza barátom** szólt Imre „de hi végrehajtással, bement a szobába. Miután a
sem voltak vagyonos emberek, rokonuk bol- ába iuo>t az egyszer nekem mosolygott a sze- végrehajtót a házból csak szekereit lehetett gen! e Németország egyik legvirágzóbb városa
— Tehát szent a béke. ugy e. lllatfy ur?
Midőn aztán az ablakon keresztül a
De alig csattant el a parola, a direktor korcsmában ülnének az emberek, ott aztán
Szent, kisasszony ; szen t! ... És re ur alig kezdett ismerni, mint fiatal gyerkoezöt. ennének-innának. ké>nbb összevesznének, mire
színpadra értem. Iloinonnai uram másod ma
gával megfogta szépen n karomat, s bedobott menyiem, hogy sohase fogunk............ de to már is r á m fogta, hogy néhai Kotlus Tóbiás aztán én folállanéa. s a korcsmából vaUmeuyegy pinezébe, a kuliszák mögé. azzal n meg vább nem folytattam, a direktor által történt koromban bizonyosan verbunkos káplár le nyit kidobnám. Egyszóval, én legjobban játszom
a — hőst.
hettem.
hagyással, hogy onnan az ablakhoz kerülve megz .vartatásomnak miatta
ismét jönnek be. Ugyanezen utasítást kapta n
A director tehát közénk keveredett, s in 
— No. barátom — mond aztán a parola
— Ali. az csúnya szerep, — szól közbe
gem különösen megdicsért, hogy valódi inüiz- hatásától kényen szemeit törülgetve, — ha már ismét Ida kisasszony; — én önnek a lyrait
szabó, a csizmadia és a varga.
Midőn tehát igy ötször-hatszor körül léssel má-ztam be az ablakon
ennyire vagyunk, üsse meg a tatár, gyerünk ajánlanám, melyben önt bizonyára megtap
— Szja 1 — gondolám — nem első pró a vendéglőbe, s igyuk meg nz áldomást. — - solnák.
járva csináltuk a sokaságot, a néző publikum
egyik cívise azon hangos megjegyzést tévé. bám ez nekem !
De ni-m, majd elfeledtem kérdeni kedves b u á— Éhe, — gondolom, — ez a leány csak
hogy nem hitte volnn, miszerint nz a török
Midőn aztán a dicséretesekkel is készen tomtól. hogy ha tud-e olvasni, mert a színé azért óhajtaná ezt, mert bizonyosan szerelmes
nép annyira hasonlítson egymáshoz.
volt, vallóimra rakván kezeit, igy szólt hozzám: szetnél. különösen az én társulatomnál, még kedni szeretne velem a színpadon.
— Hogy is hívják kedves barátomat ?
Erre nemsokára vége lett az ostromnak.
az olvasás is szttkaégoti
Aztán fenhangon folytat ám :
— Illatrty Arthur . . . . néhai Kotiős Tó-,
> midőn töröks égem bői újra régi lettem, Ida
— Az istenéit, igazgató u r! — riadt fel
— Eh, mit aduk én a tapsra, különőfen
kisasszony magához intett és kért, hogy nej biás! — felelém.
Ida kisasszony, — hogy kérdezhet lllatfy ú r midőn azt három négy kvárgli-fejü ifiur csat
haiagudjunk egymásra.
— Kedves ücsémuram — folytatja — ma tól ilyet? H át uem súgtam meg a/ imént, hogy togtatja.
— Oh kérem, kérem — mondám, — gából pompás tiátrista válnék.
lllatfy — d iá k ,------ s mi tö b b . kicsapatando.
Az igazgató pedig hüvelykujját homlo
csekélység az egész
— Hiszen úgyis az akar lenni!
kiált
f — Ah, igazigaz, kedves lllatfy barátom;
Pedig nem volt csekélység, lega.ább Idaj bele Ida nagysám, ki, úgy látszott, sehogy bocsásson ineg. Hiszen most ju t eszembe, hogy kára nyomva gondolkozott, ha váljon találha
tó-e u bibliothékában nekem való szerep. Ké
kisasszony orrocskája éppenséggel nem voltl sem akart elszalasztani.
kedves barátom pennátikumos egyéniség; . . .
csekélyebb fejem megszagoltatása után, m int1
— Igaz-e az barátom ? — kérdi öröm igenis — igenis . . . tehát csak azt mondja meg sőbb aztán azt mondta, hogy jól van. kifán
e'őtte.
mel a direktor, s látva néma fejbiczczentése- kedves barátom, hogy milyen szerepet tudna ságom teljesül.
De ő szegény nem mert haragudni. Hi-j met, egy pompás parolát nyomott kezembe, legjobban játszani?
(Folyt, köv.)
áhn. én csinos fiú voltam, ő pedig, — kacsin-1mit én is aztán még potnpásabbati viszonozni
— Hát biz én legjobban olyan szerepet
egy cseppet sem tartózkodtam.
tásai után ítélve, — kezdett szeretni.
tudnék jól játszani, — mondám — a hol úgy

volt, most azonban a viysviVi béke után Fran-1 úgynevezett pátenst akarta erőszakolni, s e szavazott 3000 dollárt és vámmentesitette a
cziaországé lett. Szép Citadellája megnézésre iészben nnudenfelol komoly akadályokra és szobrot. A iiai Tamás, amerikai szobrász által dijakra gymnáziális diákocskák pályáznak . .
hajdan a szolgabiró vólt vidéken u leghatal
érdemes. — A város legnagyobb érdekessége ellenszegülésekre bukkant, szinte komoly rend- Florencben mintázott és bronzba öntött szobor
a világbiril „Münster, csaknem legnagyobb szahíiIyoklioz kezdett nyúlni s a tiszántúli 12 láb magas, kivitelét határozottan sikerült- masabb ur, ma uz adóvégrehajtó. . . hajdan
épület Európában. Megemlítem még, hogy kony- eg\lia/Korület espereseit ad verbum audiendum nek mondják Lincoln egy köos/.lop mellett egyszerű Ízléses öltöuyüket viselt a nővilág,
luíja igen drága, s a Münchentől idáig megs/o- a nagyváradi helytartóság ele idéztette. Mózes állva, melyen Washington elnök dombormivii1ma igen sok delnő elmondhatná drága és csil
k0U olcsósággal nagy ellentétet képez. — N un- jilyo szinte Nagyváradra citúltatván. midőn a nrezkepe látható, bal kezében az einancipátiút logó öltözékben u görög bölcscsel: „ouinia
mecura porto" . .. hajdan uebány orvos mellett
ezy. — Uh e iin s .
vizsgáló bíróság előtt megjelent, kérdi tőle kihirdető oklevelet tartja és jobbját áldva
Az utóbbi 1079-1825 ig a francziu kirá valami haragos ur, „tudja »• On miért hivatott nyújtja ki egy lábainál fekvő afrikai rabszol-' örvendetes vólt a közegészségi állapot, most
a temérdek doktor daczáru (vagy tán épen
lyok koronázási helye volt — Nemsokára idt
„Gondolom" válaszút a megszólított, gnuőre, kinek békói ugyan ketté vannak törve, azért ?) egyszer a kolera, másszor a roncsoló
elérjük a már rég óhajtott várost: Páriát.
hat miértu tudakolja az érdemes was- de melyek lábait még mindig körül fogjak, toroklobb úgy megtizedel bennünket, hogy
(Folyt köv.)
sagter „Alkalma'int azért — felelt Mózes bú- Az emlék talapzatába az „Emancipátió" szó! szinte borsózik bele a hátunk. . . hajdan a
tyo egesz komolyan - hogy e b é d r e hivat- van bevésve. Az ünnepélyes leleplezés körme-' magyar úri lakok kapui éjjel nappal tárva
tak nagysagtok, miután épen most ütötte el a nctből, az emancipútiót kimondó okirat felöl-: nyitva állottak, most még a szivek is bráhmatizenként órát." ^
vasásából és Duglns Ferdinánd hírneves sze- lakattal vannak bezárva .. . hajdan majdnem
újdonságok.
( ~ ) Levélczim: „Nagyérdemű N. N. ur- recsen szónok beszédéből állott,
megfuladt saját zsírjában szent István biro
(—) Folyó hó 8-án tartatott meg Nyír nuk, mint a X i kölcsönadó bank föügyuöké-|
dalma, most a közösügyes állapot sovány gomegyházán a nyirvizi érdekeltség közgyűlése
nek, megkülönböztetett tisztelettel. X—n." “ “
bóczai miatt van fuló félen. . . — hajdan, mint
Beöthy Lajos királyi biztos elnöklete alatt, ki Szép a virágos sfyl, de bizony nem az ilyen
a sikerült „bon mot“ mondja „a Tiszát szabá
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is azon figyelmeztetéssel kivan fel az illetőket, fajta.
lyozta az ország, most pedig Tisza szabályozza
I
hogy társulattá alakuljanak, mert különben az
(—) A köcsög kalapok hova tovább
XVI.
az országot" . . . hajdan tiszteletben tartotta
o feladata leend u társulást eszközölni ; a je  gyobb nagyobb té rt kezdenek hódítani ágasaz érdem pályáján megőszülteket az ifjúság, s
lenvoltak nyilvániták, hogy ők igen is hajlan ködó termetüknek. Mint a l.pokb.u'~oÍvM Üli (A, 1 ' ™ " " *
'“* « * “ •ll»“ k
* uiA azt kiáltja feléjük nagy hetykén „kitelt
dók társulatot alkotni, azonban egészen önál még Jókai Mór is ezen monstrum K .égbén1
! ^ * * '- * - , ■ H™ .
in ugyan emberek vagyunk. Lássatok, bíráljatok. A időtök, vén szakállasok . . .• hajdan . . . no de
lókig s nem a Tiszaszabályozó társulattal ösz- jelent tneg a képviselőház máj 5-iki ülésében.
legyen elég ennyi már a paprikásléből, külön
rzeköt tetősben. Elliatároztutott egyszersmind a No de a ki báróságért folyamodik, mit is vár hujduu (■ » most ellentmondásai. Hadd jusson hóloapra ben is, a mint látjuk, meglehetősen tuszkol
is a jóból !)
nyírvizeknek mérnöki felvétele, s e tárgyban hatunk tőle egyebet ? Még a frakkot is felve
nék és köhögnek körülöttünk. Váljék egészsé
A természet híven megtartja és követi a gükre 11 I
teendő intézkedések megtétele végett egy kül-, heti ! (Ha még fel nem vette. Szedő.)
döttség is neveztetett ki. Figyelemmel kisé(—) Modern gazdálkodás. A bor a hor világszellem, vagy mint némelyeknek jobban
rendjük e nagy fontosságú ügyet, felkérve egy dóból a csapon út foly ki, ugyde az a bor is, tetszik, az őserö által eleibe irt m enetrendet,..
szersmind mindenkit, hogy az e részben fel- j mely a csap alatt levő tálba szivárgott le, ha a kikelet bájos virágkoszorujával, a nyár
merülő adatokat és fontosabb mozzanatokat úgy sonlóul a hordóból jött a csapon keresztül, te-, arányló kalásztengerével, az ősz gyümölcs kinS z e rk e s z tő i posta.
tájékozás, mint megvitatás végett lapunknak hát amaz is bor, ez is bor és igy egyformái cseivel, s a tél zizegve hulló havával és fa
bor. Igv okoskodott egy fiatal chinai barátunk,! gyasztó förgetegeivel, egymás után szabatosan
mielébb megküldeni szíveskedjenek.
— K i s Ö r d ö g n e k . A> 1875. X X X V JI.
(—) Nagy kincset i r az a csendes sűrű s vendégeit a csap alatt levő tálból vendégelte váltakoznak, . . . az égitestek az ingaóránál
eső, mely máj. 9-én egész nap áldásosán perme meg. l'gy halljuk azonban, hogy a vendégek pontosabban járják be kijelölt pályáikat a vi- t. c sik k e t a Fran k lin társu lat kiadványából, ré
gen
v
árja — t . — y . K üldd el postafordultával
tezett határainkra. így még lehet remény, hogy neu osztják ezen felfogást, s jövőben ellenőr- j lágür végetlenségében s ha a tudósok azt bi- ke reszt kötés a la tt!
elcsigázott, elsatnyult tavaszi veteményeink uj röl fognak gondoskodni, ki érdekeik említettI sooyozzák, hogy egyes csillagképetek változást
—
díszre foguak éledni. Hanem szegény méhek megrövidítését teljes erővel megakadályozza, szenvedtek és szenvednek az idő folyamában, k ö ltem ényZ öia.l d a i e g é s z t e r m é s s e l . A
néni igen köszönik meg a zord időjárást, mely (Bezzeg ha akkor már sem a hordóban, sem a h°gy például a nagy gönczöl-csillagzat más
— P. K u r n á k B— d e n. A régéé ré 
alakú vólt ezer év előtt és ismét más alakot
leg&zdugabb szüretjöktől, az ákáczvirágoktól csap alatti tálban neui lesz vinkó! Szerk.)
öltend ezer év leforgása alatt, épen úgy nem gen m egígért m atr. adato k at m ikor k ap juk m ár ?
fosztotta meg őket e napokban. Valószínűleg'
— A m e r i k á i m é n a k . N incs valami uj*
adunk nekik hitelt, mint annak nem adnánk,
a jelen év is kedvezőtlen lesz a méhes gaz
V7
ok* azt a képtelenséget állitná. hogy Magyaror- donaág U tahban ?
dáknak. Pedig mindnyájunkra ránk férne egy
— Q u ó t a d a l . Oleum et operám perdi
x e " ^ ° 8 '
szag meg van érve az észak-amérikai egyesült
kevés édesség — a nagy keserűségben.
(F. P.) A honv. minister egy nem teljesít- államok kormány formájára, hogy az üres fe-; dit — a á té rtő . Nem jó azt a k v ó tát még emle
(—) Egy batkát sem ér ellenben az «
getni s e m !
hető
rendelet®.
A
„Pestmegyei
Közlöny"-ben
Jek
lemondanak
valaha
a
gogröl,
pikáns
mobécsi kiegyezés, mit eléggé igazol a közvéle
— H a s a j ö t t e k Bécs ből , Ureetamény haugos kiáltása, úgy az életben, mint (aj n.vassuk a következő ministeri rendeletet : „ A ‘torról és magas igényekről, vagy hogy Nyihivatalos lapok dicsénekét mellőzve) a hírlap hoi.v. minister Pestmegyének megengedte, hogy regyhaza városa mostanában asphalt burkolatú r i a z n y i v a l . . . P est ! m ert m ajd azt kellene
zengedesned
: „jaj nekem , jaj annak a k i en
irodalomban. Csak azt nem bírjuk érteni, hogy e/uttal rendkívüli vegyes ujoucz-feliilvizsgálói u-czákkal, elegáns szállodáival és díszes szingem verset Írni m eg ta n íto tt. . .
azon választókerületek, melyeknek képviselői bizottság alakíttassák Kecskeméten. A lionvé- házával tanúsítsa érzékét a szépészet, kényc— O d a a s o n k á h o z . . . A aonka óda
Pécs felé kacsintgatnak, miért nem figyelmez delnii minister utasította egyszersmind a me- lem és művészét géniuszai irányában,
nélkül jó.
Hanem már az ember, e parányi porszetetik országgyülé-i megbízottaikat komolyan, gyét, hogy szigorúan intézkedjék az iránt, hogy
erélyesen, sőt ha másként nein lehet, bizalmat u feliilvi/.-gáit részt adjuk teheneinknek, a le- me, e berzenkedő atomja a nagy természetnek,
lansági szavazattal is, hogy az ország vitális vágott részeket pedig egyéb jószág takarnia-1teljességgel nem követi az állandóság és szá
Felelős szerkesztő: ANGYAL GYULA.
érdekei előtt ne hunijának szemet, de sót egy mozásra használjuk." A minister ezen ren d é-1bályszerüség fönségcs törvényeit. Kivéve a szü
Fömunkatárs : Vitéz Mihály.
szívvel lélekkel közreműködjenek a haza fel lető nehezen lesz teljesíthető, hacsak a „P letés és elmúlás niegmásitbatlan tényét (s ezt
virágoztatására. „Itt az idő. most vagy soha “ K.“ nem tudja módját, mint a mely a rendé-; is csak azért, mert felül és kívül esik hatal-i
(— ) Hymen. Erdőhegyi l*ajos gyürei föld letet közölte. Az egész különben nyomdai hiba.j mán, rendelkezésén) mindenben állhatatlan,,1
birtokos már régebben eljegyzette Sényéról A .,Pestm. Közi."-nek e tréfáját, a nyomda jobbra és balra, fel és alá csapongó, lenge!
Zoltán Miklós kellemdus leányát. Az esküvő csinálta. A gépben ugyanis az oldalok fel lettek1mint a babfodor, ingatag miut a háborgó de-;
— hir szerint — folyó bő 15-én fog megtar cserélve, és igy került egy közlemény elejéhez lejtü, csereberéli eszméit és vágyait mint a
vásári kupecz a hitvány gebéket, időnkéntj
tatni A boldogság mosolygó rózsái koszom/.-1 egy oda nem tartozó befejezés.
( = i Bofl-mot. Levelezőnk írja: Három más más alakban, újabb újabb idomokkal lép
zák az ifjú pár egész életpályáját!
,
— É rtesítés Van szerencsém a vidéken nagyreményű színész sétált a városligetben: e lő ... oh állhatatlanság! ember a neved
székelő t. ügyvéd uraknak, úgy az ügyes-bajos llósfi. Tokai és Szerenilei. mindhárman jó ba-(
És e szempontból nyájas olvasót mi ma
feleknek tisztelettel tudomásukra hozni, hogy ratok. A zenészek a nagy közönség mulatta- gyár faj ugyan emberek vagyunk, sőt talán í í
szobafestő ezóg
az ügyvédség önálló gyakorlása mellett eljá tására a legszebb indulókat játszották. Ezeket kitűnők és páratlanok. Tekintsünk csak vissza
rok oly megbízásokban is, melyek 11 u d a- hallgatva felkiált Tokai: ..Istenem! de szép a múltakra, s vessünk nehány futó pillantást a
N yíregyházán, nagy-kállói-utcza,
p e s t e n valamely ügyben közbenjárást, sür az, hogy jeles férfiatok neveit a zenében igy jelenre, — mennyi változás, el entét és átalagetést, niegszorgalmazást, értesítést stb. kí niegörökitették. Van Rákóczv mars! Hunyadv kulás tálul fel szemeinknek! bizony, bizony
1051. szám alatt
vánnak; és a hozzám intézendő levélbeli meg mars! Klapka mars! Kossuth mars! váljon el- jól mondja a régi d al: „nem úgy van már
keresésekre, (a melyekben a hatóság és ügy jön-e azon idő, midőn azt fogják mocdani : mint vólt régen, nem az a nap süt az égen*
Tisztelettel ajánljuk magunkat a
felek neve, az ügy minősége és benyújtása s .,Hósfi mars"!" — „Hm! barátom" — mond Vájjon jo b b é igy, mint amúgy? ítéljetek ...
n. é. közönség kegyeibe; s kérjük
illetve felterjesztésének ideje körülírandó,) Szeremlei. elkeseredetten, — „el ám, csakHajdan olcsó volt a gabona, búza, bor és
mindennemű megrendeléseiket a fentpontosan és gyorsan, kívánatra posta-fordultá hogy fordítva: mars Hósfi, mars Tokai, mars minden élelmi czikk, most a becsület, jellem
nevezett ezéghez küldeni. — Gyakor
v a l. válaszolok. Dijak mérsékeltek: egykét Szeremlei."
és hazafiság olcsó. . . hajdan örültünk, ba az
lati és a nagyvilág müizléseit teljesen
órai idő alatt végezhető eljárás dija 1—3 írt.
— Sarolta caitzirnő. A szerencsétlen őszi és tavaszi sarakban 2—3 óra alatt egy
A becses megkereséseket ezimem alatt B u d a  császárnéról, ki még mindig Belgiumban a mérfóldnyire haladhattunk a legjobb lovakon,
sajátunkká téve a n. é. közönség kí
p e s t re, b e I v a r o s, I t ó z s a t é r 5. s z á m, Tervucteu kastélyban tartózkodik, a „Nőni" most kárvallott görögként sopánkodunk, ha a
vánalmainak mindenben megfelelen1. e m e l e t — kérem intézni. T ö r ő k I> á- következüket Írja: A császárné egészsége pby vonaton egy óra alatt c s a k négy niérföldnyi
dünk.
v i d ügyvéd, a budapesti ügyvédi kamara sikailag jó. talán jobb mint valaha volt; de utat te szü n k ... hajdan kevés vólt a bíró és

N y ilt-té r .
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hogy lelki épsége helyreállittassék, arra többé sok az. igazság, most (azt mondják a perle
tagja. (Beküldetet* )
tisztelettel:
— Hymen. Weisz Hermine, N.-Károlyból nincs remény. Látogatásokat nem fogad soha. kedő felek, hogy) az arány meg van fordítva...
és dr. Svarcz Ignác/ Nyíregyházáról, — je  mert a társalgás felizgatja, különben sem is- hajdan az unió nemzetes asszony s leányai
Hedter
A. és Társa.
mer rá senkire. Gyakran igen heves rohamai leányasszony néven szerepeltek, most a szogyesek.
1—3
(—) Nagy-Halász községben ismét egy vannak, s ilyenkor nem engedik, hogy lak- bahülgyeket is per uagysád czimezik udvarias
gyermekélet esett martalékául a véletlen erő osztályát elhagyja. Ha pedig nyugalma ismét urfiimádóik. . . hajdan a haldoklók és elhuny szakos halálnak. Mint tudomásunkra jutott, visszatér, csak a konyhára a öltözékére gon tak körül pap, kántor, sirásó szükségéit ettek,
ételt küldtek volna tóle a munkások számára dől. egyébbel nem törődik. Nagy ritkén sé- ma már alig van szükség reájok, az utósókevalamelyik tanyai birtokról, útja egy eren ve tálni megy a kastélykertbe; de kísérőinek uetet feladja a prókátor, s a végrehajtó eltezette keresztül, azonban, az eren lúd gyanánt szigoruan meg van hagyva, hogy mindeu lé- nieti a patienst, be sem várva, hogy az illető
alól a gyékényt k irán tsák ... hajdan teljes hiszolgáló pallón haladt, lecsúszott róla s a pé.sc felett őrködjenek.
— A jeruzsalemi zarándokok. Apr. 1-jé- telü vólt az adott szó. most még a leghitelevízbe fuladt. Vájjon nem lehetne ott biztos
Il.-IIadház városában folyó 1876-ik év
átjáróról gondoskodni ? És szabad-e gyerme röl keltezve ezeket Írják Jeruzsálemből: A za sebb okmány ellen is kérdést és kétséget táket ily helyekre küldeni V Ilizony nem ártana, rándokok száma, kik máig ideérkeztek, hogy masztunk . . . hajdan az iskolai növendékek július hó 1-sö napján felállítandó állatorvosi
ha a közrendészet az ilyen eshetőségekre ki a húsvéti ünnepeket itt töltsék, ötezernél töl>- keveset tanultak, éa sokat tudtak, most ellen állomásra ezennel pályázat nyittatik.
terjesztené figyelmét s mulasztásával ne adna bet tesz ki; sok köztük az orosz, görög, őr- kezűleg.. . hajdan dicsőség volt országgyűlési
Ezen állomás 320 ft. évi fizetés, 80 ft. lakbér
több több okot a szomorú panasz hangoztatá meny. Minthogy mindnyájan nem kaphattak a képviselővé választatni, most e régi világnézet és két öl tűzifa javadalmazással láttatik el. ezen
városban szállást, sokan a mezőkön sátorok tetemesen módosult... hajdan több luizasu- kívül egyesek ha beteg állapotaikat az or
sara: „pusztulunk, veszünk.“
( — > A közbiztonság kezd rohamosan síi alatt tanyáznak. Néhánva Jcricbóba is elment landó vólt a felső és középosztályban, mint vos lakására vezetik 20 krajezárt. ha pedig
lyedni lefelé. Közelebb Kerui-cse községben hogy a Jordánban megfürödjék. Kettőjét azon- férjhez menendő, most oly sensátiót kelt egy az orvos a tulajdonos lakására lemegy, 40
hóldvilágos éjen két sertést hajtottak el is  bán napszurás ért és szörnyet haltak : más l u t , egy házassági hir, mintha az önálló magyar krajezárt lesznek kötelesek fizetni, műtétekért
meretlen tettesek egy fiatal barátunk óljából, zarándok pedig, kik a Jericho közelében levő bank és külön vámterület létesült vólua . . . külön díj fizettetik.
pedig n gazda maga is künn a toruáczban rozzant toronyban vonultak meg éjjelre, ott hajdan a katonákat fogdosták kötéllel, ma a
Kötelessége lesz a megválasztandó állat
hált s házi ebei oly hamisak, hogy miattuk lelte sírját. mert a torony rájuk szakadt. E vőlegényeket és m inisztereket. . . hajdan az orvosnak a közgulya, ménes csordák és nyá
még fényes nappal is csak bajosan juthatni két szomorú eset sok zarárdoknak, ki szintén anyósok voltak a hamis csontok, most me- jak felett a kellő orvosi felügyeletet gyako
be a házba. Ezelőtt alig lehetett ilyesmit hal a Jordánt tekinté úti czéljának. kedvét szegte, nyem-a szonyékről is azt hireszteli a gonosz rolni, és a mészárszékbe kimérendő marhá
lani a nevezett községben. Civilisilódunk erő A zarándokok általában — úgymond a tudó-! világ . . . hajdan a nagyúri asztaloknál a fo- kat levágásuk előtt megvizsgálni s ez utób
sitó — sokat szenvednek a Jeruzsálemben uralgó gas, kecsege, tok, lazacz és pisztráng szere- biért megbatározott dijt húz.
sen.
(— ) Elhanyagolt hidat beszélnek az uta-j aszálytól, mert az élelmiszerek ara jelentéke- pcltek, most leginkább & tőkehalak. . . hajdan
Pályázni kívánó orvos urak felkéretnek
a fiatalság Fáy Andrásként „nősüléssel megsok a fényes-litke — bezdédi országidban, s, nven emelkedett és nagy a vízhiány is.
kellően felszerelt folyamodványaiknak a folyó
(1*. P.) Lincoln szobrának leleplezéte. várta az időt és dolog sorját , ma idő előtt
körülbelöl Komoró község halárában, s kérik
év junius hó 15-ik napjáig H.-Hadház városi
annak kiigazítását, mi különben is igen kevés 1865. ápr. 17 én nagypénteken gvilkoltatott'felmagzik, mint a rossz s a l á t a " . . . hajdan tanácshoz benyújtására, a megválasztandó ál
munkába és költségbe kerülne, núg mostani meg Lincoln elnök Washington egyik szinházá- senkisem szégyenelte, ha politikai pályáját latorvos az állomást folyó év julius havában
állapotában könnyen veszélyessé válhatik a sö -1 bán. s 1876. ápril 14-én szintén nagypénteken közlegénységen kezdte és „von Pike auf* elfoglalni köteles leend.
leplezték le szobrát Vashingtonban a Lincoln- emelkedett fokról fokra, most a mi ifjú óriá
tétben utazók fogataiia nézve.
Kelt H.-Hadházon, az 1876-ik év május
(—) Még Husvét előtt elhunyt Ilken az parkhan. A szobornak 17,000 dollárnyi költőé saink egyenesen képviselőségre vagy miniszott évtizedeken át mint ref. lelkész működött1gét az Egyesült Államok fekete lakossága adta1téri tanácsosságra á h íto zn ak ... hajdan az iro- hó 6-ik napján tarto tt tanácsülésből.
össze
és
Scott
Sarolta
szerecsen
nö
Ohioból,
dalom
munkásai
azt
tartották
müveikről,
mit
Baksai Mózes bátyó. Derült kedélyű, humoros
H.-Hadház várót tanácsa.
öreg u r vólt, mit a következő érdekes törté volt az első a gyilkolást követő napon, ki a llorác m ondott: „nonum prematur in annum"
Kiadta: C'aapy Zslgmnnd,
netke hangosan igazol. Midőn a hirhedett szoborra az adakozást öt dollárral megnyitá.j ma tejarezu ifjak már válogatott költeményeiRnchkormány a magyarhoni protestánsokra az A múlt congressns a szobor talapzatára meg-; két bocsátják világ elé s az akadémiai pálya-t 1—3.
jegjriO.

PÁLYÁZAT.

H I R D E T É S E K.
Az első magy. kir szab. amerikai
ab lak és csiga ri'ilény
(F I o u 1 © a ii x) g j iír

Budapest, gyárutcza 14. sz.
ajánlja készítményeit; u. m. mindennemű kerti
és csiga redőnyöket, mindenféle divatos ké
szülékekkel ellátva, bármely ösmeretes anyag
ból. Kerti (zsalu) redőnyök ára 4 írt 50 kr,
csiga redőnyök ára 2 írt 40 krtól kezdve leifelé. Rendeliuényeknél kéretik u pontos mér
ték leladása.
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Folyó 1876-dik évi, márcz. hó l én helyben Nyíregyházán a

M arké
flls z o r , n ü r n b e r g i

P á

l-féle

Ezen intézet meglepő széppé van átalakítva s egy uj épület által jelen
tékenyen nagyítva : fekvése a regényes budai hegyektől környezve gyönyörű
es egészségi tekintetben megbecsülhettem
tíyúgyeszközök : 1. a vizgyógyás/at. 2. a villámgyógy, 3. a svédtornászat;
azonkívül az étkezés (saját intézeti konyhával) és éleim ti a betegség és gyógy
módra való tekintettel van szabályozva. E gyógymódok a tapasztalás és tudo
mány általa megszámlálhatlan gyógvsikerek folytán első s leghatalmasabb gyógylúdanyók gyanánt vannak elismerve.
Sikeres gyógykezelésre ajánltntnak: idegbetegségek, fájdalmak, migrain,
álmatlanságok, szédülés, szívdobogás, asthma, hildés, általános s nemi gyengeség, vidtáncz; vérhajok : köszvény, görvély, buja-, higany, jodkúr, alcoholismus,
váltóláz, és utóbajai, vérszegénység, sápkór, kezdődő tüdöbaj, a torok és mell
hurutus állapotai: vérkeringési zavarok, aranyér; gyomor, bél-, máj-, lép-,
vese-, hólyagbajok ; női betegségek (méhbajok és hysteria) szem-, bőr-, és
c-ontbántalmak.
Fel nem vétetnek: elmebetegek, máj és hólyagkövek, rák, operátióra való
bántnlmak. s oly betegek, a kiknél enyhítés és gyógyításra kilátás nincsen.
Az intézet helyiségei vonzók s barátságosak, s benne a tartózkodás igen
kellemes; bő szórakozásról is kellőleg van gondoskodva, s azért oly egyének
nek is ajánlható, a kik az idény alatt egyszerűen fürdőre menni óhajtanak, s
e mellett egészségőket edzeni akarjak. Ritka előny, hogy az intézetből a fővá
ros minden helyére omnibusközlekedés által könnyen eljulhatni, s közelében
van a svábhegyi pálya, és zugligeti lóvasút.
Gyógyítási tekintetben u gyógyintézeti jelleg szigorúan fenn van tartva,
mire nézve programmomat. a t. közönség figyelmébe ajánlom, melyet kívánatra
megkültlök. Budapest, I. kér. város inajor-utcza 318. sz.

Dr. Vaskovits János,

r * ö v i< l« T H i k e r e s k e d é s t

a nagy czukrászda épületében átvevén, tisztelettel értesítem a helybeli s vidéki
közönséget, hogy a nevezett üzletet tetemesen megbővitve, saját czégem alatt
folytatom
Midőn erről a t. ez. közönséget tisztelettel értesíteném, bátor vagyok a
n é. gazdaközönséget figyelmeztetni, hogy ugv a legfinomabb belgiumi fehér
szekérkenőcs, mind pedk budapesti kötél és kötöfékekkel a legjobb minőségben
szolgálhatok. Egyszersmind méltányos árak és pontos szolgálatom biztosítása
mellett maradtam
Nyíregyháza, 187f». május havában.
alázatos szolgájuk:

ifj. Czukor Márton.
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Kerestetik egy eladó 600—1000
holdas homokos talajú hirtok, bővebb
tudós fást ad a szerkesztőség, s egy
szersmind az eladó szíveskedjék telek
ivét a szerkesztőségnél felmutatni.
Barabás János.

rak tára

Budapesten. IV. (belváros) egyetem-utcza I.
ajánlja jól rendezett raktárát
Férfi Oxford színes ingek 1.30, 2 . - 2.50 kr.
Cretton színes ingek 1.20, 1.80. 2.20 kr.
Legjobb Minőségű chiffon ingek drbja 1.30. 1.50, 1.80, 2.20 kr.
Férfi lAbravalók magyar és német formában d»»ja 1 ft. 1.30, 1.50. 2.— kr.
Férfi nyakkendők a legújabb divatban, minden árban 10 krtól kezdve.

Nők részére a legújabb gallér és kézelők,

#

SELYEM- es BARSONYSZALAGOK.
K u h a v a r r á s h o z szükséges h o z z á v a l ó , 4) r g a n t i n . Mo u s s e 1i ii e , g é p2_ 6
e z é r n á k . g o m b o k , és d í s z e k igen nagy választékban.

Vidéki rendelm éayek pontosan eszközéltetnek. ' S g
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Tisztelettel
Harth Gusztáv.

1

Minden heveny (acutus) bántalom rögtön alkalmazott czólszeril orvosi
ápolás mellett otthon gyógyítható; ellenben az i<!Alt (chronicus) b a jo k
egyedül a természetszabta víz. lég;, m o z g á s és é s z s z e rű é tr e n d által az
ásvány nélküli források melletti vizgyógy intézetekben, szakértő vezetés és
okszerűen alkalmazott kúra által gyökeres gyógyulást vagy legalább enyhü
lést találnak.
Lelkiismeretes kötelességemnek tartom, szenvedő honfitársaimmal tu
datni, hogy m á ju s h a v á b a n a K á r p á to k b é re z e l a l a t t fekvő s a kassaoderbergi vasúthoz igen közel levő s kevés költséggel járó F e k e te h e g y .
L n e siv n a . T á t r a f d r e d és K o ritn y le z a vizgyógyintézeteket felkeresem
és azoknak, akik ott hozzám fordulnak, utasítással szolgálok, sőt a gyógyke
zelést önmagam fogom vezetni; továbbá egy lia so iisz e u v i k é z ig y ő g y tá r
r a l leendvén felszerelve, előforduló esetekben e téren is gyógyítok.
Koronkinti hollétem mindenkor megtudható családomnál
e g y lia / á n .
f I n g o r lc id o r J ó n á s ,
hasonszenvi orvos.
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Az első magyar gyapjumosó- és bizományi részvénytársaság Budapesten
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most nyitja meg 8. üzleti évét és felhívja \ t. ez. gyapjú-termelőket é.- kereskedőket, hogy izzó , hátmoso , timár-bőr
es bárány-gyapjúkat gyárszerü mosás és bizományos eladás végett beküldeni szíveskedjenek. — A beküldők kívánatra
*3 előleget kapnak olcsó kamatra. Az eladás bel- és külföldi gyárosok részére a lehető legmagasabb árakon készfizetés
mellett történik. — A gyár minden beküldött mennyiséget legkésőbben 4 hét alatt mosásba ad.
A czimiink alatt
feladott gyapjút a pályaudvarról vagy a hajóállomásokról a gyárba mi szállítjuk. — A korábbi árjegyzékünkben foglalt
költségek, minők: raktárolási, biztosítási és mázsadíj, valamint egyéb mellékköltségeket t. ez. megbízóink előnyére meg
szüntettük, és a gyapjú ezentúl nálunk raktár es biztosítási díjtól menten őriztetik. — Árszabály: mosási dij izzo-gyap
1 juért 5*4 frt, timárgyapjuert 6 ' , frt; hátmoeo-gyapjuért 7% frt 100 kílogrammonkint. — Eladási provisió l"0 és esetleg
ügynök használata esetén még %•/„ alkuszi dij. — Idei programmunkat kívánatra bérmentve megküldjük.

Kiadó tulajdonos: R ó p d & s i

I

olgár város határában a várostól */4
órányi távolságra egy 188 holdat
tevő tagos birtok részben szántó, rész
ben kapáló és legelőfőid szabad kézből
eladó kedvező feltételek mellett. Érte
kezhetni Polgáron levél által is a jegy
zői hivatalnál.

J;

rtánayomat nem djjastatik.
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JÖetegeiaek. fontos utasításai!
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igazgató tulajdonos.
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Debreczen, 187G. nyomatott a réssv. tára. könyvnyomdájában.
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