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SZABOLCS'
V e g y e s  t a r t a lm ú  h e ti la p .

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

H ir dele t i  d ija k :
[indán 4 haaáboa petlt-ior egyuerl hir

detőinél 5 kr., tiibbazörineí 4 kr. 
orjudelimia hirdetések többszöri beik- 
itász, kedvezőbb föltételek alatt esz- 

közölhető.

'  Hirdetések fe lvétetnek if j .  C z u k o r  M árton füszerkereskedésében, a nagy czukrászda épületben.

’ Az előfizetők, a hirdetések meg
szabásánál, 20%-nyi kedvezmény

ben részesülnek.

Az érsek Nyíregyházán
Május hó 27-ik napján érkezett Sa- 

niassa egri ériek ó méltósága váro
sunkba. A fogadtatás, melylyel liivei ré
széről, sőt még mások részéről is talál
kozott. elég szívélyes volt. A bérmá- 
lási vallásos szertartás napját valóságos 
ünnepnappá varázsolta e fogadtat ási 

rtartás.
Volt fáklyászene is, melyen Szta- 

rek Ferencz ügyvéd ur talpraesett üd
vözlő beszédet mondott és melyre ö 
méltósága szabatos beszéddel válaszolt, 
kiemelve a bonszerelem magaszt sságát 
s erre intvén biveit is. — Valóban 
nagy szükség volna az ily tanításokra 
egész ba/ óikban, de Nyíregyházán is.

Nem hallgathatjuk el azonban azon 
apróbb kellemetlen történetkéket, me
lyek itt időzése alatt fordultak elő.

Legelső volt ezek között a városi 
főkapitány azon eljárása, melyszerint az 
érsek itt időzése tartamára felhívta ke
reskedőinket boltjaik zárva tartására.*)

Mi azt hisszük, hogy bármilyen 
nagy ember legyen is egy érsek, még
sem igényelhet magának nagyobb tisz
teletet, mint maga a mindenség ura, va
lamint mások sem helyesen cselekesz- 
nek, ba egy embernek több tiszteletet 
akarnak adni, mint a mindenhatónak. 
Már pedig fökapitány ur ezen túlbuz
gósága, ezen eattegóriába esik, mert ha 
legnagyobb Unnepnaj <>k alkalmával, — 
mint karácsony, husvét, pünkösd, me
lyek az istenség tiszteletére szentelvék, 
— be nem záratjfi a boltokat, — akkor 
nem volt helye azokat egy ember tisz
teletére sem bezáratni.

Második helyet foglal ezek között 
azon esemény, mely a városi tisztikar 
tisztelgése alatt adta magát elő.

A városi tisztikar ugyanis fél 11-re 
megjelent tisztelegni a plébánián, hol 
az érsek szállva volt. és nem tudjuk. 
Simon Fűdre plébáims-esperest. vagy <> 
méltósága szeszélyéből, az előszobába 
várakoztak 7t 12-ig, egészen ö negyed 
óráig, sőt még ebhez járult az is, lmgy 
a fél tizenkét órakor megérkezett tör- 
vényszéki hivatalnokokat megjelenésük 
után azonnal a‘ városi tisztikar előtt 
ezek világos és szántszándékos mellő
zésével — fogadta ő méltósága.

*) Páratlan nevetséges dolog. Sz«rk.

Ez megsértése a városi tisztikar te
kintélyének s ennek folytán lealázása a 
város polgárságának. Nagyon esudálko- 
zunk polgármesterünk, sőt az összes 
tisztikar mérsékletén, hogy azonnal sar
kon nem fordult és félbe nem szakította 
az egész száraz piádét.

Mi azt hisszük, hogy városunk 
tisztikara sem nem több, sem nem ke- 
jvesebb a törvényszék tisztikaránál, azért 
nem vélünk tévedni, ha azt mondjuk, 
hogy e leirt eljárás vagy egy igen nagy 
baklövés volt. vagy szándékos sértés 
akart lenni. Az első megbocsájtható, 
mert csupán lelkiszegénység. - De az 
utóbbi megbocsáthatatlan bűn.

Különben a harmadik eset is elég 
czifra volt arra. hogy feljegyezzük:

< > méltósága vagy környezete által 
gróf Vav Ádáin ur távirati utón értesit- 
tetett. hogy f. hó 3-án a gróf urnái le
érni déli fél 12 órakor, azonban elmúlt 
1 óra, 2-tö, 3-om, még sincs sehol, el
múlt biz ott 4 óra is. midőn a nagy 
vendég megérkezett.*)

Igaz, hogy az ilyen csekélységek 
nem tűnnek fel szegény embereknél, 
ámbár minket is eléggé bosszantana, de 
egy grófi háznál csaknem 5 órán át 
várni valakire, kivált egy magas ven
dégre, ez legalább is fájó érzést költ 
az illető várakozóba, mert ez mint ki
csináló* tűnik föl.

Végre rósz hatást szült magas ven
dégünknek városunk előkelő hölgvei 
irányába elkövetett magaviseleté, kiket 
csak ugy per „ te - traktálva figyelmez
tetett egy vagy más csekélységre, nem 
egészen szolid modorban, mint azt egv 
magasrangu lelkipásztortól várni lehet.

Ezeket azért hoztuk föl, mert az 
ilyen apró bosszantó eseménykék meg
rontják azon különben kellemes lmtást, 
melyet d méltósága jelenléte keltett so
kakban. mert az ilyen apró-cseprő* tü- 
szurások jobban fájnak és maradandóbb 
emlékkel bírnak, mint bármi egyébb és 
kellemetlenné teszik a visszaemlékezést

Apaffy.

A tudomány nem csal.
I^y mondja ezt a közpéldabeszéd, de 

nincs ennél kézzelfoghatóbb igazság: mert ne 
menjünk tovább, csak tekintsünk vissza arra a

*) No ily esetek megtörténhetnek. Sierk.

gyászos emlékű osztrák-porosz háborúra, mely
nek megtörténte után mindenkitől, aki csak 

; hozzá tudott e tárgyhoz szólani, azt hallottuk, 
hogy a porosz jól, — egyszóval tudományosan 
berendezett iskolái verték meg seregünket, — 
tentatartó s a kisded gyermekségektől fogva 
való földrajz- és térkép-ismeret győzött a vont
csövű ágyuk felett, s a néptanítók tépték le fő- 
vezérjeink babérjait, szóval: a nevelés, tanítás 
előnyei győztek, a csak pusztán magolás ellené
ben. Azonban ide s tova már egy évtized gördül 
le maholnap fejünk felett, de azért e kézzel fog
ható igazságot csak addig tartottuk szem előtt, 
niig görnyedtünk a kapott vereség óriási súlya 
alatt: miután pedig, sebeink ha netalán behe
gedtek, ergo megszűntek fájni, elfeledtünk min
dent, a mit az osztrák-porosz háborúban ta
nultunk és tapasztaltunk, tehát visszamentünk 
a régi kerékvágásba, most már csak azt várjuk, 
mikor húz ki belőle bennünket egy, a fővalóság
tól megmentésünkre küldött lángész ; mert hi
szen t. olvasóim, jól tudom azt. hogy csupa kí
váncsiságból is megkérdezne közületek valaki, 
hogy a fennebh érintett tekintetben mutassak 
fel példát arra nézve, hogy mi a régi kerékvá
gásba térünk vissza : még 187ü-ban is Krisztus 
után — im hát nem várom azt. hogy felszólittas- 
sam, hanem minthogy az osztrák-porosz hábo
rút hoztam fel például. — tehát a magunkéi 
közül egyenesen csak a kö/legéuység közt 
tartok előttetek egy kis szemlét, és csakis itt 
láthatja azt az entbeii ész legvilágosabban, hogy 
nem elég nekVA csupán a szülői háznál nyert 
nevelés mert mikor látjuk, p. o. először is azt a 
mintegy 23—24 évet betöltött ifjú katonát, mint 
három éves harezost haza jönni szabadságra, ki 
ügyessége, de kevésbé tudománya folytán tize
deske vagy szakaszvezetöcske rangot vívott ki 
magának a lefolyt három év alatt, azt mondjuk a 
falun, hogy sokat használt neki a katonaság, egy
szóval. ottan több nevelést kapott, mint a szü
li! háttál ;.de óh fájdalom, mikor hmm mint pol
gár kellene nugát Unsteneáiwen emberi módra 
viselni, ekkor tünteti ki. hogy a katonaságnál 
nem tanult épen semmit, sőt még azt is elfelej
tette, a mit hon tudott, mert. nyájas olvasóim, 
azt határozottan merem állítani, és az tény, 
az elvitázliatlan igazság, hogy ba egy kondás- 
bojtár bekerül a katonásául)**/. ez egy kicsit ki- 
faragódik az igaz, de annál művelet enebb lesz, 
mert már ekkor büszke, de nem tudja hogy mi
ért. már akkor korántsem ismeri be, hogy ö oda
haza kondás volt. sót egész ellenkezőleg gondol
kodik. hogy ö már müveit ember, mert a katona
ságnál káplár lehetett, s ha haza kerül szabad
ságra akkor otthon régi gazdájával még szembe 
sem áll, lenézi ezen katonai közmondással : 
.paraszt*. — mert így van. és ennek ki és mi az 
oka ? — világos, hogy az, hogy nincsenek tano
dáink. néptanítóink borzasztó silányan fizettet
nek, és nincs ember, aki az ilyen kondás gye
reket fölfogná vagy taníttatná inég zsenge korá
ban. vagy pedig az állam fordítana rájuk nagyobb 
gondot, ugy mint Poroszországban.

Ellenben pedig. t. olvasóim, ha egy tnár- 
már kissé az iskola falához dörgölődzött ifjút 
látunk bevonulni a katonasághoz, kinek lelki

i szemei előtt a tudomány fénycsillagai a kö
zel távolban látszani kezdettek is, mégis 
ezt a katonaságnál elveszti szemei elől, 
és lealacsonyodik többnyire odáig, hová 
a lennebb érintett kondás gyerek, minden 
iskoláztatás nélkül haladt, ámbár távol legyen 
tőlem t. olvasóim, hogy én ezen cásusba min
den egyes ifjú harezosunkat bele akarnék 
hozni, oh nem, mert tisztelet a kevés kivéte
leknek, és azt szinte nem szándékom sző
nyegre hozni, hogy a katonaságnál való eljá
rás szabályos-é, vagy nem, mert soraimat csak 
is a katonai legénység, egy mondhatni mtive- 
letlenséggel telt fekete tengerből merítettem, 
és hogy ezen kimerített sorok aunál tisztáb
bak legyenek, kénytelen vagyok még egy előt
tem történt példával bebizonyítani állításomat, 
ugyanis tudok egy szegény szülőktől szárma
zott, Írást és olvasást nem tudó (Poroszország
ban talán egy sincs már olyan) harezost, ki a 
dologtalanságot 3 év alatt meglehetősen meg
szokta. letelvén a 3 év, kapja magát, hogy 
tökkel ütött létére káplár lehessen, és még 1 
évig heverhessen, szépen visszamaradt, mert 
o szegény maga sem tehet róla, hogyha a 
szabály olyan, hogy. hogyha visszamarad, hát 
káplár lesz, ezek aztán azok az altisztek, kik 
nincsenek, de nem is lehetnek magukkal tisz
tába soha, ezek azok. kiknek haszontalan ön
tetjük az leha t ius ágyukat, jobb ha a padra 
tegyük, mint a honvédség temérdek ezrekbe 
kerülő golyó szóróját, ezek azok. kiknek káp
lár létökre porba kell hulniok, a porosz leg
utolsó, de gyermekségétől fogva tudományosan 
képzett közemberei előtt, hanem tisztelt olva
sóim, fentirt soraimmal szemben, nem mulaszt
hatom el egy katona tiszt urunknak, kinek a 
nevét, ámbár meg sem kímélem elismerésemet 
nyilvánítani, azon önzetlen hazafiságáért, midőn 
századosi rangjánál fogva azt mondta, az ilyen 
fentebb említett nyers, de nagyravágyó, leg- 
iukább már dologkerülési szándékból visszama
radó legénységnek, hogy takarodjatok haza dol
gozni, szerezzetek magatoknak jólétet és bol
dogságot, hogy a hazát necsak éltetekkel és 
véretekkel védelmezzétek, — de anyagilag is 
erőitektől telhet ideg támogassátok, ne akarja
tok rágódni tétlenül, szegény hazánk roska
dozó előfájának gyökerén, de megint nekem, 
nem olyan katonára van szükségem, ki csak 
azért, hogy káplár lehessen, és a születéssel - 
járó munkát, még egy évig elkerülje, marad 
vissza, hanem olyanra, a ki szorgalma s tudo
mánya által, már a három év eltelte előtt lép- 
te ttetett elő megérdemlett rangjára.

< >h istenem, ha összes honvédőinket 
mind ilyen szellem lengené által, akkor az
tán nem féltenénk hazánk roskadozó élófáját, 
s nem sajnálnánk annak gyökereit gyomraink
nak táplálása végett rágatni.

Héderv&ry.

— A török sorsjegyek húzása f. hó 1-én
történt meg Koistántiuápolyban. Nyertek a kö
vetkezők 1.911,889 sz. nyert 300,000 frankot, 
457,371 szám nyert 25,000 frankot, 1.561,745

T Á I I G Z A .

A múlt lelett.
A múlt felett lelkem miért mereng? 
Ifjúkorom szép napjain talán V 
o t t  járna az öröm s virág között, 
Enyhülni tán a múlt idők után VI

Oh fájdalom fény-gyöngve, mért jelensz 
Pillám sötét szálin meg már megint V 
A múlt idéz ismét talán elő,
Eelkem könyes szeme reá tekint V

Ifjúkorom szép napja felvirul,
Ha int leléni tündér varázs kezed ; 
Csörgő patak, tavasz virág között.
Szép földi menny, imé feléd vezet.

Lelkem repülj magasra fel, repülj,
A képzelet szárnyán repülj tova, 
Ifjúkorom szép álma közt lebegj. 
Vigyen feléd a vágy szilaj lova.

I)e hát miért örülsz szegény szivem. 
Hisz délibáb a múlt, a mely felém 
Kemény nyel int oly rég hiún amott, 
Melyben vigaszt s reményemet lelem.

Emelj tehát lelkem felé' borút 
Emlékezet te szép szelíd virág.

Költs újra fel varázs áluiim közül.
Légy messze hát tőlem te szép világ.

Korits, boríts sötét lepelt fölé,
Oh mert ha bús lelkem reá tekint,
Majd megszakad fájó szegény szivem, 
Köny permetez pillámon át megint.

Apostol Bertalan.

Szinészségem kezdete, folyta
tása és vége.

-  I> ió h  éj b a  s z o r í t o t t  e l b o z é l é  b. —
Irta : A n g y a l  G y u l a .

(Folytatás.)
Midőn a színpad felé közeledtünk, a fél- 

szentii súgó ugyancsak gesticulált.
G ó l i á t  szerepét játszotta „ D á v i d  

k i r á 1 ya-bnn.
— Jó reggelt, jó reggelt tubiczám : hogy 

aludt, mit álmodott az éjszaka ? 1 — kezdi a 
direktor ur, Ida kisasszony felé közeledve.

Ida kisasszony nem felelt.
No gondolára, itt a bemenetel ép oly ne

héz, mint amott volt, csak a kijövetel még is
meretlen.

A direktor nem jött zavarba.
1 ■— Nos virágok virága!. . .  e színpad

ékessége és az ifjak bálványa! . . .  mért nem 
nyílik mosolyra amaz aranyos ajak ? . . .

Ida kisasszony mit sem felelt.
— Ejnye kedves öcsém, — fordult aztán 

mosolyogva felém, ugy látszik, hogy itt telje
sen fölösleges vagyok. Fogja csak ezt a ezuk- 
rot. ugy is öcsém vette a feleségemnek.— ... 
azaz hogy a feleségemnek narancsot vett. Te
hát fogja csak. adja oda a kisasszonynak maga, 
ölelje meg. csókolja meg, a mint dukál.

— Csitt, szerencsétlen ember, — súgtam 
felé, — hát tönkre akar tenni?

De mit sem hajtott reám. Ida kisasszony 
hallgatását a legforróbb szerelem jelének vélte, 
mely minden pillanatban kitörni készül, de 
melyet az idegen szemek féken tartanak.

Szegény tatár, nem tudta, hogy e hall
gatás zivatar, melyeket gondatlan beszéde ál
tal még vadabbá tett.

— Igen. igen; — folytatá a szerencsét
len, itt nincs szükség védőre! a kik szeretik 
egymást, azok meg is értik egymást. No hát 
csak hőköljetek. Ma este A r g y é 1 u s és 
G e n o v é v a  lesztek. No, fogja, itt a medve 
czukor. adja oda Ida kisasszonynak 1

Ezzel aztán felém dobva a patikában 
egyebek hiányában vett fekete ezukrot s ott ha
gyott magunkra.

Szent Isteni mit követtél el te ostoba 
direktor!

Alig ment aztán el nehány lépést, s alig 
hagyott magunkra, Ida kisasszony feláll, merőn 
szemem közé néz, és szól:

— Arthur, maga egy semmi 1 .. .
f'.n hallgattam, és ő folytatá:
— Hol az a nekem vett czukor ? —
Ekkor se szóltam semmit, csak átnyúj

tottam neki a medveezukrot.
6 nézegette.
— Nem volt más — rebegém.
— Nem-e? . . .  Nesze! — s ezzel hoz

zám vágta a ezukrot, és neki eredt.
fin a zivatart különben már előre láttam 

s tudtam, hogy kitör.
Ab kérem, mily csúnya volt ekkor e nő.
Szemei felfordulva, orrlyukai kitágulva, 

kezei maró-készen .. . borzasztó volt.
— ón egy iszákos, egy korhely; egy el

vetemedett, egy kicsapott sehonnai! — Nem 
szégyenei a szemeim elé kerülni ? . . .  Gyönyörű 
madár I . . .  No csak vegye a direktoráénak a 
narancsot, meg mit tudom én! . . .  csak csapja 
neki a levet továbbra is, mit bánom é n t . . .  
Hanem azt megmondom, hogy én nekem még 
álmában se merjen udvarolni, mert a szemét 
kikaparom.

— De. ..
— Hallgasson. Egy szót se szóljon. Azon

ban ne gondolja, hogy ez igy marad; oh, nem. 
l’el fogom tárni a direktor előtt, hogy kit 
ajándékozott meg barátságával. Igen; és azUu 
ám lássa.

— De . . . .
— Egy szót se szóljon. Azt hiszi, vak 

toltam és nem láttam a kacsintásokat, melye-



és T.516,454 sz. nyertek 10—10,000 frankot, maga ogy egész kis zongora és dal irodalmat | dálkozni, mi magunk tartózkodunk annak meg- 
1.431,828, 599-639, 725, 747, 4 0 8 .  657,40,76a teremtett, mely igen sok becses zenemüvet ítéléséről, vájjon önkeze oltotta-e ki A kidül- 
és 1.780,822 sz. nyertek egyenkint 200 frankot, tartalmaz. Különös érdeme az, hogy számos Aziz «letet. A tény mindenesetre szomorú es 
végre 1.658,568, 1.611, 312, 910,320 540,583, o.y hazai fiatal tehetségnek nyitott tért a mü- a barbár időkbe jobban illik, mint korunkba. 
716,411, 1.808,916, 1.031 ezer 270, 1.286,985, ködösre, kik .* lap nélkül alig nyertek volna he a politika szempontjából nem épen sajnos, 
611, 573, 118.622, 1 mii. 628,758 és 107,846 buzdítást a működésre, alkalmat müveik ki hogy Abdul-Azizt — akármily módon — öl
sz. nyertek egyenkint 1250 fraukot. adására. De elismert nevű veterán zeneszerző- érte a nemezis. Hogy a keleti bonyodalmak

mk is támogatták kezdet óta o vállalatot. Me- kiiszáltahbakká legyenek Abdul-Aziz szomorú 
légén ajánljuk ezen hézagpótló vállalatott a sorsa folytán, az alig várható.

A fagyrongálta szőlőkben való te- zene közönség figyelmébe. — A/, előfizetési ár Abdul-Aziz megbuktatása, Írja a ,1*. IJ .“ 
endök tárgyában az őrs/., inagy. gazdasági egész évre 6 forint, félévre 3 frt. A jelen május 31-éré volt kitűzve, de minthogy áru- 
egyesület szőllöszeti és borászati szakosztálya szám 1 írtért külön is megszerezhető. Az elő- 1 ást öl lőhetett tolni, egy nappal siettettek a 
a következő eljárást állapította meg és hozza fietés legczéls/erüebbon utalványozás utján tér? kivitelét, mely lliissein Avnirc volt bizva, 
javaslatba a gazda közönséggel leendő meg- eszközölhető, Dudán, az „Apolló" kiadóhivatu-'mint kihez a hadsereg föltétlenül ragaszkodik, 
ismertetés végett: 1. Első eset: A hol csak a Iában Víziváros fü-uteza 220 sz. a. Kedif pasa két zászlóalj gyalogsággal és ne-
hajtások végső hegyei perzselődtek le, hol * Uj könyvek. A F r a n k I i n t á r- hány ágyúval bekerítette a Dolna-Dagcse pa- 
emiélfogva a bokor további részein meg van s u 1 a t B u d a p e s t e n  i s m é t  nehány, lotát. ogy harmadik zászlóalj elfoglalta a pa- 
a levélzet, ép vessző és a termés. Az ilyen kiadásában ú j a b b a n  megjelent s igen lotát domináló Besiktas magaslatát, inig a 
szöllőkben legezélszerübb s legolcsóbb is a csinosan kiállított könyvet küldött be szer- „Meszudie" nevű pánezélos hajó legénysége a 
dolgot magára hagyni, miután a leperzselt kesztóségünkuek. mégpedig: Farkas Mihály, tenger felől elzárta a palotát. Húsáéin Avui 
részek amúgy is elszáradnak, s az épen ma- Magyar kertészkönyv. A belterjes (iotensiv) polgári ruhában elment Murádért, s ketten 
radt termés annak rendje és módja szerint kertgazdászat foglalatja útmutató kalauz a csoluakon szakadó esőben és sötét éjjel a 
megérik s kifejlődik. Kötözéskor ezen részek konyhakertészet, gyümölcsészet, termelés, mag- szeraszkieratba eveztek, hol az egybegyült 
amúgy is leszedhetek. — 2. Második eset : nemesítés, honosítás és virágos kert haszon- miniszterek, tábornokok, főpapok Muradot szul- 
A hol a szöllőbokor hajtásainak nagy része nali mivelésére; a kertészet minden rendű ügy- tánná proclamálták. A fetva, mely Murád trón- 
tan fele, vagy kétharmada leperzseltetek a barátainak, legkivált pedig kisebb földbirtoko- raemelését szentesítette, igy hangzik: 
fagy által, igy a termésnek is egy része már sok használatára. Ára fűzve 2 frt. Szerző jelen „Kérdés: Ha a hívők uralkodója szél
iünkre tétetett, és a bokron csak valami ke- müvében éveken át gyűjtött tapasztalatinak, lemi tehetségei ziláltságának és politikai ügyek- 
vés, lejebb ülő fürtöcske van még épségben, tekintettel hazánk társadalmi úgy mint ég- ben való tudatlanságának bizonyítékait adja; 
Az ily esetben szintén tanácsos még várni hajlati viszonyaira, legkivált a kisebb földbir- ha az állampénzeket személyes kiadásokra oly 
egy ideig, mig t. i. az elfagyott részek tökéle- tokos osztály jól fölfogott anyagi érdekeit összegekben fordítja, melyeket az állam és a 
tesen elszáradnak és csak azután történjék a tartotta szemelótt, s mint ilyen, a honi kér- nemzet el nem viselhetnek; ha zavart idéz 
tisztogatás a bokron, de a metszés ne alkal- tészkedő közönség figyelmét méltán kiérdemli, elő az egyházi és világi ügyekben, és ha trón- 
maztassék a zöld venyigének első részében. Falusi könyvtár. 18. 19 füzet. Egy-egy füzet bamaradása az állam és nemzetre nézve ká- 
Ha pedig az egész vessző el lenne a fagy ál- ára 50 kr. — 18. füzet. K o d o  Iá  ny i A n- rossá lett; — lehet-e őt trónfosztottnak nyíl
tál pusztítva, akkor meg kell várni a tőből t a 1. A lótenyésztés, mint a mezei gazdasági vánitani?" Felelet: A chérial (vallási törvény) 
fakadó uj hajtásokat és csak azután, ha ezek állattenyésztés egyik ága. Az ez irányban meg- azt mondja: Igen. Aláírta: Hassam-Hairullah 
jelzik magukat, lehet eltávolítani a teljesen jelent legjelesb szakmunkák felhasználasa mel- ’seik ulizlam. kit isten kegyelmében része- 
elfagyott vesszőket. — Többire nézve a jövő lett. 19. füzet: Állatorvosi jó tanácsok. — Első jsitsen."
termés, valamint a szőlőnek egészsége ér- könyv. Az állat és élete. Saját tapasztalása Murád császárrá procl a méltatása után
(lekében is kell továbbra is ápolni a szállót nyomán. Irta Hely Mátyás állatorvos. Igazság- Kedif pasa egyik szárnysegéde Abdul-Aziznak 
és el nem hanyagolni. rendeletek 1875. — második fűz. (vége.) Ára az első eunucli utján tudtára adta a történte-

íüzve 50 kr. J ó k a i  Mór munkái. 95—97. két. Hét órakor reggel a szultán anyja, ne- 
Népszerü kiadás Az. elátkozott család. Regény hány neje és gyermeke csoluakon a Top Kapu 

— A postamesterek fizetőse mint a három fü/et. — Ára fűzve 1 fit 20 kr. — palotába érkezett, mire a hadügyminisztérium 
„P. R.“ értesül, illetékes helyen a magyar pos- Törtéuelmi könyvtár. 20—28. füzet. Egy-egy és Galata tornyain kitüzotett Murád zászlója, 
tamesterek egyesülete által beadott kérvényre füzet ára 40 kr. 20 . Bismarck, élet- és jel- majd 101 lövés dördült el.

emrajz. Irta Csukásai József. 21. Columbus Az uj török kabinet keblében hír szerint 
Kristóf. Irta Áldor Imre. 22. Nagy Károly, ró- komoly ditferentiák merültek fel; uévszerint: 
mai császár története. Irta Áldó: I. 23. Hun Midhat és Ilusscin Avni pasák összeütközésbe 
utódok, vagy az avarbirodalom törtéuete. Irta jöttek az uj alkotmány tervét illetőleg. Mid- 

_ _ _ _ _  Áldor I. 24. Sz. László király élete. A legjelesebb hat a modern elvek védője, Husseiu Avni a 
"™ ~"" honi történetírók felhasználásával. Irta Áldor I. régi rendszeré. Az a távirati hir, hogy Mit- 

25. Széchenyi István gróf, vagy Magyarország had az államtanács elnökévé neveztetett ki. 
újjászületése. Irta Áldor Imre. 26. Julius Cáe- tán annak jele. hogy .Mithad befolyása felül- 

* A „Vasárnapi Újság" junius 4-diki sár története. Irta Vértessi A. 27. V. Károly kerekedett, 
száma következő tartalommal jelent m eg: császár, vagy trónról a kolostorba. Irta Áldor A junius 1-én felolvasott császári mani- 
Grúf Zichy Pál-Ferenczné (arczképpel.) — I. 28. XIV. Lajos, vagy Francziaország arany- festumot Konstantinápolyban a kiábrándulás 
aIIáiom d a .“ Költemény Dalmadv Győzőtől, kora. Irta Áldor I. Vacbott Sándoroé: Ifjúsági érzetével és igen roszul fogadták, mivel nem
— „Rojti Palkó." Elbeszélés Kazár Emiitől, iratok. Angol remekírók műveiből. Ára fűzve tartalmazza azt a positiv Ígéretet, hogy alkot-
— A török trónváltozás. Vajda Jánostól. 1 ír t 40 kr. Verne Gyula: Grant kapitány mány fog behozatni.

igen megnyugtató választ adtak s a küldött
ségnek ez alkalommal határozottan ki lett je
lentve. hogy 1877-ben a postamesterek fize
tése jóval fel fog emeltetni.

I r o d a l o m .

lenleg bíróságai utján segédkezet nyújtani. 
Mint a nagy uzsorának leginkább megdöb
bentő példáját említé egyebek közt fel, hogy 
a maros-vásárhelyi törvényszék területén egy 

j eset ben 2650 százalék kamatot volt kényte
len a bíróság b e t  áb  I á z o t t követelés után 
megítélni. Valóságos uzsorát űz némelyike a 
vidéki pénzintézeteknek is, melyek 18 száza 

I lékos kamat mellett adnak nem ritka esetben 
kölesönöket. Ez bizony égrekiáltó zsarolás, bá
néin ép oly naiv dolog azt hinni, hogy ezen 
bajokon az uzsoratörvégy segíteni fog. Nincs 
törvény a világon, melyet könnyebb kijátszani, 
mint ezt. Nem az uzsoratörvény, hanem a jő 
hitelrendszer és az általános jólét veheti csak 
elejét az uzsorának. Az egyébiiánt igaz, hogy 
uzsoratörvényt könnyebb csinálni, mint jó hi
telrendszert, s mint egy ország jólétét meg
alapítani.

— A dohánycsempészetnek a vasutakon 
való meggátlása tárgyában a pénzügyminiszter 
egy körrendeletét intézett a pénzügyigazgató- 
ságokhoz. E rendelet szerint a vasúti vonatok 
megvizsgálására kiküldött pénzügyi közeg je 
lentési ivét a vasúti állomás személypénztárá- 
nál, esetleg — ha a nyomozás csak az állomá
son volna elrendelve — az állomásfönöknck 
előmutatni tartozik. A pénzügyi biztosoknak, 
illetőleg az azokat helyettesítő szemészeknek 
a vasutakon való szabad utazás a 2-ik kocsi
osztályban, a pénzügyigazgatóság által kiállí
tott. bizonyos időtartamra — legfeljebb egy 
évre szóló, s esetről-esetre a vonat indu
lása előtt a személypénztárnál lebélyegzés vé
gett bemutatandó rendelvény bemutatása mel
lett fog engedélyeztetni.

Egy őrült honmentő. Az al-óházi el
nökség titkára, Lubinsky ur. a napokban reg
gel hat órakor G h y  e z  y Kálmán házelnök - 
höz ment s értésére adta, hogy egy rendkívüli 
találmánya van, mely szerint 50,000 ftból rö
vid idő alatt egy milliardot lehet összehozni s 
ekként a magyar államot megmenteni: a mi
niszterelnökhöz is elment s ott mint pénzügyér 
mutatta he magát. Nehány fokapitánysági hi
vatalnoknak. kik számvizsgálóknak adták ki 
magukat, hogy a miniszterelnök megbízásából 

| találmányát megvizsgálják - sikerült őr a 
Rókus-kórházba csalogatni, hol ki fog derülni, 
vajon megrögzött őrültségben szenved-e, vagy 
csak téboly-rohamokban. — Lubinsky ennek 
előtte számtiszt volt a kereskedelmi minisz
tériumban.

(Abdul-Aziz a trónvesztett török szultán s V. gyermekei. Ford. Vértessi Arnold. Két kötet. 
Murád az uj török szultán arczképével.) — Számos illu«tratiókkal. Ára fűzve 4 frt.
Home:- uj fordítása. — A keleti tartományok.
— Háborús világ. Fővárosi tárcza

Az elhunyt Abdul-Aziz magánvagyona 
hirszerint 30 miiló fout sterlingre rúg.

(d.) Amerika csak Amerika marad min
den tekintetben I Közelebb egy amerikai bíró 
ily stylusban adta tudtára egy elítéltnek 
halálos ítéletét. „D. ur. ha szabad kérnem, le-

Borostváni
Nándortól. — A mütörténelmi kiállításról (8 K  Ü 1 f  Ö 1 <1.
képpel). Apxtí fejedelem tükre, II. Rákóczy 
Ferencz, II. Lajos király, Izabella királyné — Keleti ügyek. V. Maliimul mausoleu- gyen szives felkelni. (E formalitást a törvény 
gyűrűje, roentekötő Medúza-fővel, stb.) — mában nyugszik már az, kit csak a napokban szabja elő, különben nem farasztauám önt.) 
A boszniai és herczegovinai felkelők vezérei taszitottsk el Törökország trónjáról. Abdul- Ön bünténynyel van vádolva, mely ha jól em- 
(képpel.) — A hétről. — Irodalom és művé- Aziz nem tudta túlélni a legfőbb hatalmat, lékszem — anélkül, hogy egyéni véleményemet 
szét, stb. rendes rovatok. A „Vasárnspi Uj- őrjöngési rohamokba esett s dühöngve fegyvo- akarnám nyilvánítani — gyilkosságról szól, és 
ság" előfizetési ára a julius-szeptemberi év- réket kért, hogy éltének véget vethessen. Ili- legnagyobb sajnálatomra az esküdtszék ala- 
negyédre 2 írt, „Politikai Újdonságok “-kai ába távolítottak el minden fegyvert keze ügyé- posnak és bebizonyítottunk ismerte el. Ennél- 
egviitt 3 frt. bői. Egy ollóra szert tudott tenni, talán a hú- fogva ámbár igen nehezemre esik. tudatnom
_ * _ * Az „Apolló* czimü zenemüfolyóirat remben, s ez ártatlannak látszó eszközzel fel- kell önnel, — hogy önt felakasztják. — Ké- 
ötödik kötete legújabban megjelent hatodik metszette karján az ereket. Az elvérzés a ha- rém, tessék mármost leülni és még azon kér- 
s/ánúnak tartalma : 1) Gyermekkörben I. Reg- Iáit követte e hó 2-kán. Tizennyolcz orvos dést engedje meg. hogy mikor lesz önnek a 
gél II. Induló. III. A kis vadászok. IV. Ne constatálta, hogy öngyilkosság vetett véget az legalkalmasabb a felakasztásV 
haragudjál édes annyám! V. Nénike meséje, exszultán életének. Murád és miniszterei iin- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VI. Csendes Nyári este Kapi Gyulától. 2) Po- nepélyes temetést rendeltek el. mely jun. 4-én Fnvárm ii hirpk
zsonyi emlék, polka mazurka Nagy Bélától. 3) nagy pompával végbe is ment r  0 varost mreK-
Tinódy Sebestyén énekei 1649 bői. zongorára Emotió nélkül értesüleod mindenki Ab- — Az uzsora korlátozása tárgyában egy 
átirta Wachtcl Aurél. 4) Tréfaságok. polka dul-Aziz haláláról. Ez esemény beálltát biz- törvényjavaslattal foglalkozik jelenleg a kép 
íram^se Nagy Bélától. 5) Impromptu Feigler tossággal e őre lehetett látni, sőt talán barna- viselőhöz jogügyi bizottsága. A bizottság 
Viktortól. Á borítékon : Fay Gusztáv, életrajzi rább történt az. mint a fentebbi hivatalos tegnapi ülésében hivatalos adatokkal mutatta 
vázlat. A zene történelme Kapi Gyulától, stb. versió előadja. Ha lesznek, kik az „öngyilkos- ki az igazságügyminiszter, mily óriási ka- 
Az Apolló négy és félévi fennállása alatt egy ságot “ kétségbe vonják, azon nem fogunk csu- inatok behajtásához kénytelen az állam je-

Vidéki  h í rek.
— Miért pusztul el Magyarország ? Vas- 

| megyében fekvő Pápócz községben — irja a 
„I1. N.“ — Lukács Elek hagyatékához tarto
zott ingatlanok a Szombathelyi k. törvszék 

j telekkönyvi osztályának intézkedése folytán 
| nyilvános bírói árverésen 1873-ik év május 
j 19-én cladattak s a vételár szabályszerű ha
táridő alatt ugyanaz évi julius havában a te 
lekkönyvi hatósághoz befizettetett és l°„ ka

imat mellet betétbe helyeztetett. Minthogy a 
2286 forint vételár, illetőleg annak adósságok 
kifizetéséből fenmaradó része a kiskorú hagya
téki örökösök egyedüli vagyonát és életfentar- 
tásuk eszközét képezi, — az árvák lelkiisme
retes gyámja az illető törvényszéki ebük ur
nái szóval és írásban többször sürgette az 
ügyet, de kérvényeire még csak végzést sem 
kapott. így telt el egy pár esztendő s a négy 
neveletlen árva kifogyott a kenyérből, s hogy 
a gyám a koldulástól vagy éhenhalástól meg
mentse őket, 50 frt kölcsönt vett fel 48% ka
matra az árvák számára Végre ez is elfogyott 
s a rimánkodó özvegyanya é< a gyám haszta
lan jártak könyörögni a hatóságokhoz. Folya
modtak a múlt 1875. évi szeptember hóban az 
igazságügyminiszteriuraboz, s a szomorú ese
tet körülményesen bejelentették. Panaszuknak 
az lett következménye, hogy az igazságügymi- 
niszteriom múlt évi október 1-én 28207. szám 
alatt kelt rendeletével az illető telekkönyvi 
osztályt gyors intézkedésre utasította. A te
lekkönyvi osztály pedig 1875. évi octóber 1

No hallja, toporzékolt. s végre nődön én minden mérgére
csak mosolyogtam, hozzám vágta az időközben bitót!

két a direktoméval váltottak? 
ha maga azt hiszi, ugv nagton csalatkozik.

— De . .
— Tudjuk, csak jobb. ha nem beszél.

Szép is a direktort leitatni, hogy feleségét 
elszerethesse! . . . Azt hiszi, nem iátok át a 
szitán?. . .

Erre már aztán egy kicsit magam 
dühbe jöttem.

De hogy is ne, mikor egy csepp igazsága hozzá fogni a vigasztaláshoz, 
sem volt. | -  Edesem, ne vegye azt úgy, mintha . . .

• • • ‘le m áskép!. .  . No, Idácska, legyen hat esze?
— Mondtam mar.

De . . . azért is ! — kiáltáin. — Maga

Jöjjön János, hagyjuk itt ezt a csa-

kezei k*>zt forgatott G e n o v é v a  szerepét, 
s roppant csuklások közt sírva fakadt.

Ekkor aztán én is kezdtem megbánni 
tettemet. Il it minek is mondtam neki o'yat. 
hogy . . .  no. de hisz «/ igazért sokan hara- 
gusznak.

Nem ért semmit. Még jobban neki kese 
, . . , ... . ,. - -- redett. sőt a vége felé már úgy neki vágott,

mar eleget hcsríll most engedjen engemet , a k o r in a  „obijában pálinkáid súgd i 
is! — A mit állít, abból egji szó sem igaz. k j,0i,ant rá 
mert . . .

— Nem ig a z ? . . .  nem ig a z ? . . .  Hm. , .
h m ! . . .  Hát ha nem igaz. hát mondja, mit kal,u,)íin 
keresett a direktoruknál ma re g g e l? ... Gvö 
nyörü műveltség! Valakivel egyszer beszélni,

— De Ida! — kiáltani utána, látva, hogy 
csakugyan szakitni nkar.

— Ott a direktoráé, nekem ne udvarol
jon — és ódáid) ment.

Ekkor egy eszme villant át agyamon, 
Mit voltam leliát egyebet teendő, mint "'•vezeteaon, hogy megtámadom az nj lovagot.

— János! — kiáltottam utána, ne bántsa 
a másét; elégedjék meg ennyivel.

János mit sem szólt, csak ment.
— János! . . fizetek egy pár üveg ro 

zsóliat.
János lovag ekkor megállt, visszanézett 

és felelet helyett csak kezével intett.
.... Akkor rögtön nem tudtam a kézmozdu-

az. mi az í  -  kialtja meg nz alias magyarázatát, s János ezt csak később ma- 
gyarazta meg egy hét múlva, a midőn Ida

— Semmi, hat mi volna — feleltem. kisasszony egy szép verőfényes délután sze-
— De hallja — szólt ö tovább — ez rolniét egy bakknnesos

Mi

manipuláns őrmester
és inás nap visitet adni, mikor .az a vnlaki már még se járja. Ha valaki valakit szeret, nek ajándékozó. Jánost és azzal együtt Thá-
még az ágyban van! Szép. mondhatom. hát szeresse, de ne rikassa agyon. Aztán meg liát is a faképnél hagyta: tehát mondom, a

— De hát édes Idám. hallgasson ki. tudja lllatfy barátom, a mi társulatunknál csin- kézmozdulat ezt jelentette, hogy soh's • epeked-
— Nem hallgatom. Nem is vagyok ma- ján kell ám a nőkkel bánni, mert először nem jem olyan igen nagyon, mert semmi sem ál

fának többé édes, tudja . . . Hahaha! egyszer sokan lévén, másodszor — olyan könnyen sze- landó a földön.
látni és hajnalban vizitelni! Hahaha! rétét cserélnek, mint a p in ty . . .  Ugy-e ara- — Legalább Ida kisasszonynál nem — tette

Ezzel a nővel másként kell bánni — nyos pillangó? utána János súgó.
gondolám -— mert ki fog rajtam. Átkozott félszemü súgó! és ő neki igaza Hát bizony megjártuk mi mind a két

— No. hát aztán ? — Tán magánál volt. Alig mondó ki bölcseletét, Ida kisasszony- ten. fin azonban mégis kárpótolhattam maga- 
é d e s e m .  azaz bocsánat, k e s e r II c s- nak felszáradtak könyei. belefogódzott a súgó mát. de János kollega magában maradt.
k é m. nem tettem ilyenkor visiteketl ? karjába, s egy borzasztó pillantást vetve reám Es hogy kárpótoltam mngainat ? kérdheti

No, nem kellett ennél több. Felugrott,!— szólt: \az olvasó.

Hál úgy. hogy miután a direktor ügyet
lensége hozta rám a pusztulást, elszerettem 
tőle csakugyan a feleségét.

fin ugyan részemről nem is igen nagyon 
szerettem volna el, de az az átkozott két da
rab czitrom tökéletesen a nyakamba varrta.

fis ez igy tartott napról napra, hétről 
hétre, városról városra, az én lelkemnek rop
pant gyönyörűségére (!) s a direktor ur rop
pant bánatára.

Bánatára, mondom: mert egy előadás 
után ő nagysága a direktorul* amaz örvende
tes hírrel i *pte meg a direktort, hogy készül
jön. mert o is k« zűl tőle elválni, és én is 
készüljek, mert Hozzám meg hozzám készül 
jönni.

— De inár egészen idáig nem bocsátkozom 
gondolám, és miután a viszonyok egészen 

eddig jöttek, egyúttal a színészet o t t  h a 
g y á s á r ó l  is kezdlcm gondolkozni.

Igen,dehogy!.. .Jutalomjátékom nemsokára 
következem!, ezt nem lehet itt hagyni; azután 
meg ha a direktornét skártba teszem idáig, 
az is egyet gondol, s magam játszhatom el a 
h ő s t  is, a h ó s-n ó t. is.

Igen, és ha azt nem akarom, szeretnem 
kell a direktornét!

(Folyt köv.)



1-én 8093. számú végzésével n vételál felosz- világa, a rósz erkölcsök fészke, a hlin. felle
lési tárgyalást í. évi január 12-re kitűzte, lem, ocsmányság kikiáltott barlangja Pá- 
Ezcn tárgyalás megtartatott, de azóta az ügy r is !
hever s a vételár a tárgyalás után hat hóval Évszázadok hosszú sora folyt le a  min- 
sincs kiosztva. Az árvák a télen fáztak, nyáron denség rozzant kerekein, mióta rád az arany 
éheznek, vagyonuk pedig a lassú bírói eljárás nap éltető sugára süt. Miket láttál te! 
miatt egészen elpusztul. X— háltad előtted a hűn örvényét tátongani,

Ismét árvíz az alfóldön. A Kör s fo
lyam mindhárom ágában a viz rohamosan árud. 
Kedden keresztül törte az ár Remeténél a 
zsilipeket, átlépett a „Bánom*-töltésen, s öt
ezer hold szántóföldet, tiyula város kauaán- 
já t elborító. Állítólag magát a várost is ve
szély fenyegeti.

— Sok pénz, de nem a mienk. Körmöcz- 
bányáu a múlt évben 2.073,958 darab ezüst 
egy i'rtos, 425,044 db. 10 kros, 2110,537 db. 
arany á.8 frU-20 frauk, 10 082 db 4 fitos 10 
frank arany, — összesen 4.270,074 fit érték 
veretett, llécsben 1875-ben 8.773, 909 darab 
14 millió 50 ezer 330 fit értékben veretett 
arany és ezüst pénz.

-  Máramaros-Rahoról következőket Ír
ják a Budapesti Napilapénak: „Megyénkben 
s nevezetesen annak Tiszavölgyén oly feltűnő 
s meglepő dolgokat kell tapasztalnunk, me
lyeket lehetetlen hallgatással mellőzni. Az 
orosz papok üldözni kezdik a tanítókat. A 
bogdáui tani tót csendbiztos által lökette ki 
Barna János lelkész házából, Zloczky János

a sziszegő kígyókat nyakadra csúszni; ma
gad űz örvény szélén állottál, fejed szédült a 
mélységtől, s kevés híjjá, hogy bele nem zu
hantál. - - Nem féled az istenség bosszuló ke
zet. hogy meglakolsz ? Nem érezted soha a 
lelkimardosás kigyófogaitV Nem ébredt fel lel
tedben azon tudat, hogy létezik egy, ki ezt 
bosszús szemekkel nézi ? Nem gondoltál to 
ezekre? Hány ezer s z ív  szűnt meg véres pal
losod alatt dobogni? Hány árva emlegette 
átkok közt elkárhozott kezed borzasztó mun
káját V Es te város, nem rendültél meg vén 
sarkaidban, hogy kihányod kebleidből a bű
nös tetemeket V

A legyilkolt hugenották szellemei nem 
látogatnak-e meg éjjelenként, fedve véres ru
hával, kezükben csonka kardjokkal, hogy elég
tételt vegyenek rajtad, ha már máson nem 
vehetnek V

I)e a vihar olykor olykor elmúlt, az or
kán ki'ombolta magát, s te szép város teljes 
pompában ragyogsz ! Az igaz érzelmű s hazá
ját szivéu viselő emberekből feletted egy csa-

!olvasó közönséggel tudatni, hogy a „N yir-(kalászok elkezdtek virítani. Hogyan is mondta
l égy h á z a i  k é p e s  n a p tá r*  szerkesztésem 'höküs barátunk? „Festina leute!" 
alatt a jövő 1877. évre is meg fog jelenni. — ! (—) Soha se hallani jót. Beszélik, hogy
Reményiem, bár e reményem egy kissé elbi- még liusvét tájban egy p —i özvegy férfi 
zakodott is, — de mondom reményiem, hogy megházasodván, miután családéletében semmi 
u majdan megjelenő példányokból egyet-egyet örömet nem talált, eltűnt a házától, s később 
a „S z a h o l  c s“ előfizetői szívesen fogadnak, a szőlős kertben lelték meg felakasztva. „A nő 
Angyal Gyula, a „Szabolcs" szerkesztője. j  szivében élet és halál van — úgymond a 

Kinevezés Az újabban életbelépte- 'bölcs — ki az egyiket, ki a másikat leli meg 
tendö adólelügyclüi állásra kineveztettek Nyír-*'benne."
egyháza, vagy N.-Káliéba : D e á k  József p. 
ü. fogalmazó (11. o. p. ü. titkárrá) helyettessé: 
B e c s k e Bálint p. ü. fogalmazó (I. p. ü. fo
galmazóvá.)

(d.i Gyilkosság. Balkániban e napokban 
G. ur kertésze nejét leánya segítségével megfojtot
ta. Elfogatván, tettének iudokául azt vallotta, hogy 
inog akart szabadulni nejétől — mert ő saját

(—) Árkanzászi állapotok. Néhány nap
pal ezelőtt egy gulyásbojtár a besztereczi ha
tárban szalonnára éhezvén, a nem messzire 
tanyázó kondástól vitt el gazda híre nélkül 
egy jó darabot a pásztoremberek említett ked- 
vencz csemegéjéből, mit is a károsult fél ész- 
revévén, a tolvajt felkereste s halálra verte, 
azután pedig személyesen bejelentette tetté t

leányával már 0 év óta természetellenes hú- a községi bírónál, jelezvén a helyet, hol a vé- 
izasságban él, neje pedig ezért többször fela- reugzés történt, s beszédét egész naivsággal 
(lássál fenyegette. A nyomorult embert, ki oly ;azzal végezvén be, hogy „annak ugyan nem 
borzasztó bűnöket követett el, rögtön letartóz- kell többet szalonna!" Bizony nem is kell többé

akna-raliéi lelkész pedig az ottani tanítót öcs- ipát lebeg, buzdít, lelkesít kiirtani a gonoszt, s 
mánymódon akarta lábalól eltenni. Tóth János előtétbe léptetni a becsületest. A csapat élén 
akna-rahói tanító ellen állürügyek alatt koholt pompázik: Llodwig frank király, Martéi! Ká- 
\ádak emeltettek, minek következtében Barna roly, IX-ik Lajos, az ábrándos pórleány D'arc

tatták leányával együtt.
(d.) Nyirbaktán Május végén egy zártkörű 

vigalom tartatott. Mint ottani levelezőnk Írja, 
a bál szép eredménynyel folyt le, voltak szebb
nél szebb nők, jó zene (irtózatos nagy trom
bitával) volt jó kedv, jó bor stb. egyszóval 
minden jó volt, s a mulatság esti 9 órától vi- 
radlig tartott. A rendezés érdeme Gross Béni

annak, mert midőn az elöljáróság által felke
restetett, már halva találtatott. — A vakmerő 
tettes átadatott az igazságszolgáltatás szigo
rának.

(—) Captiósus kérdések. Ha az amerikai
salon-petroleum vámmázsánként 11, s a má
sodrendű petróleum 10 írton kapható a fővá
rosi kereskedésekben, pl. Hesz Izidornál,

lelkész kiküldetett vizsgálat végett. Jóllehet 
Tóth nemcsak alaposan megczáfolta az ellene 
felhozott vádakat, és a község által érdeké
ben bizalmi nyilatkozat állíttatott ki, Koma- 
necz esperes által Hajdú-Böszörménybe he
lyeztetett át. oly clausulával, hogy ez állást 
Irt nap alatt foglalja el. Sófalváu volt egy 
Szoták Pál nevű pap, kinek kormánya alatt 
5 évig nem volt rendes tanító, inig végre a 
hivatottak befolyása következtében a püspöki 
kormány küldött egy fiatal müveit tanítót Só- 
íalvára, de Szoták Pál egy vasárnap mise 
végeztével a templom előtt együtt levő nép
nek nem pirult e szavakat mondani: _Mire ne
künk ulti tanító, van nekünk tanítónk, a ki 
évi 10 írtért tanít!" Igaza volt, hogy volt 
Sófalva községének csakugyan 5 éven át egy 
tanítója, a ki nyárban disznópásztor volt s 
lehet, hogy nagyon is híven legeltette a köz
ség disznónyáját, télen át pedig összesen 10 : 
mond t i z lói intért tanított, Czopák Jáno« 
minden vizsgalat nélkül a szó teljes értel
mében elkergette az ujtanitót. honnemlétében 
nejét és holmiját a cscndhiztos te tte ki az 
útra. Az érdemes lelkész e szavakat monda 
az elkergetett tanítónak: „Megkescrülnd a 
napot, melyen megbántottad a papot." V a 1 ó- 
b a n gyünyüiü esetek, melyek megérdemlik a 
szellőztetést."

Dobos, Katona és Juon Blaga Onyatka
előtt pár nap előtt olvasták fel a debreczeni 
törvényszéknél a kir. tábla rájuk vonatkozó 
Ítéletét. Mindhárman felebbeztek.

Johanna, IV ik Ileurik.
l  sük hadd süssön feletted a nap éltető 

sugara, hogy c czimet „világváros* ne hiába 
viseld, légy bár hullámzó mint a tenger, de 
veszélyes soha, hogy elmondhassuk : „Páris mi 
voltál? s nézd meg, hogy mi vagy most. !!“

(Folyt. köv.)

C S A H N O  K .

P u i l s .
Szokások P áris  k irn yéke . Versa illes . E |y  szó P áris h ez)

(Folytatás.)
A franc/ia nép nemzetére igen büszke, s 

lehet mondani kissé önző is.
Szavakban nem fösvények ha utasítást 

kérünk. — A városi rend is példás.
A szemetet este 11 órakor, vagy regg. 

fi. órakor teszik ki a kapuba — honit.m az
tán a szemetes kocsik elszállítják. — Csodá
latos. hogy ily nagy városban a rablás oly ke
vés. — Ennek megfejtését azonban a rendőr 
ség nagy számában s éberségében kell keres
nünk. ------- Nem szükség elintenem a fran-
«zia udvariasságot, példányul szolgálhat ez 

is. — Ismerjük a franczia élelmes-

UJDONSÁGOK.
(— 1 Koszorút az érdemnek! A k —i ref. 

•gyház egyik tanítója — miként ezt lapunk 
inár jelezte — katonai gyakorlatokra behivat
ván. az egyház e sérelmének 'ehető orvoslása 
végett ngos Kiss József megyei tanfelügyelő 
úrhoz folyamodott, ki is a z o n n a l  kérvényt 
intézett a közoktatási miniszterhez a tanító 
mielőbbi hazabocsátása érdekében, hangsulyoz- 

gyszersmind azt is, hogy a k—i esethez 
hasonló eljárások a „ n é p i s k o l a i  o k t a 
t á s  r o m l á s á t  és t ő n k r e t e v  é s é t  fog 
j á k e l ő m o z d í t a n i "  következésképeo 
azoknak elhárítása mulaszhatlan szükség. — 
Fogadja az érdemes tanfelügyelő ur szívélyes 
köszönetünket a tanügy minden igaz barátai 
nevében!

(— i Efly magyar főpap. Samassa József 
egri érsek az ünnep előtti napokban körutat 
tartván, több szép vonásnak jutottunk jellemé
ből tudomására, Úgy halljuk jelesül, hogy az 
dven esetekben s/okásos tüntető fogadtatások 
eílen előre tiltakozott. — egyik parochián a 
lukullusi villás reggeliből mindössze is egy po
hár kávét fogadott el, másik helyen, hol uj és 
fényes bútorzatot rendeztek be s fejedelmi ebé
det csaptak tiszteletére, négy tál étel után 
félbehagyta az étkezést, nem csekély bámula
tára asztaltálsainak. de sőt azt is kijelentette, 
hogy az ilyen fényűzés nincs üszhaogzásba a 
jelen mostoha és nehéz időkkel. — ismét egy 
másik egyház küldötteinek, kik temnlomuk ja- 
itására segélvt kértek, azt felelte, hogy most 

elébb a fagy- és vizkárosultakon kell segíteni 
8 azután csak templomot javítani, — egy 
községből pedig két tigyermek kiképeztetését 
állatta magára. — ott hol a „hivek“ panasz

kodtak a belhivatalnokra. hogy bizony ö ke
gyelme sok ellenséget csinált magának, — ke
délyesen megjegyezte, hogy „utolsó ember az. 
kinek ellenségei nincsenek" — hol az iskolát 
nem jó karban találta, nem kímélte az atyai 
dorgatoriumot stb. stb. — Egyúttal érdemes
nek tartjuk róla azt is felemlíteni, hogy ö volt 
az. ki egy közelebbi Ínséges évben 12,500 fo
rdított adományozott az ínségesek részére

és Leitcliman Henrik urakat illeti, kik min- !kérdés, miért kell petróleum vámfontját arány- 
dent elkövettek, hogy a közönség ne unat- lag sokkal drágábben fizetnünk itt a provin- 
kozzék. no de dicséretükre legyen mondva, nem czián? — A delnők kezdenek kétszínű öltözé- 
is unatkoztunk! !keket használni, — vájjon nem-e a belsőt jel-

(f.) A május 20-ik és 21-iki fagykárok képezi náluk a külső V — A „Hymen" rovat 
egész borzasztó pusztításait láthatjuk és gyakran említ lapjainkban szellemdua urhöl- 
megmérhetjük már. A kép igen szomorú; bár (gyeket, — betű szeriut kell-e ezt értenünk, 
merre vetjük szemeinket, a szőllő és gyümölcs vagy telekkönyvi szempontból? 
általába úgy elfagyott, hogy abból az idén (—) A sodor pűnköstben is jé, kivált 
kóstolót is alig kapuuk, a gabona városunk ha az ember ingyen ju t hozzá. Valószínűleg 
környékén szintén igen sokat szenvedett, úgy- igy gondolkoztak azon bitófavirágok, kik jun. 
hogy sok gazda lekaszálta és más veteményt 3-ra virradóra egy kemecsei fiatal gazda k i
vetett helyére. Örömmel jelezhetjük azonban, marójába betörve, onnan két sonkát s egyéb 
hogy több községben, különösen a Tisza felöl, élelmi czikket elloptak, sőt még a lószerszá- 
a kar csekélyebb mint határuukon. mot is elemelték. Az esemény nagy izgalmat

(d.) A fagyás által okozott károkat most keltett a községben, hol ezelőtt éveken át alig 
már világosan lehet szemlélni. Szőllő és gvü- történt ilyen merénylet, 
mölcs semmisem lesz, az őszi vetések nagyobb- (—) A Kárpátokon még mindig sok a hó,
része — kivált az aljfüdeken — szintén elfa- |s e körülmény fejti meg az időjárás azon szél- 
gyott, a tavaszinak nem ártott. Burgonya, do- -őségéit, hogy egyik nap majd elolvadunk a 
hány, dinynye sok elveszett, ugysziutén a kerti | nagy hőség miatt s inár másnap bundába, 
veteményekben is termérdek kárt okozott a ködmönbe kell burkolóznunk I 
fagy. Csodálatos, hogy inig a beregi, tasnádi. ' (—) Tiszaháti Idyll. Tiszaszentmárton-
ínunkácsi stb. magas hegyeken fekvő szöllők ba utazott nem régiben két úrnő egyik rét
mind lefagytak, addig a tokaji hegyeken nagyon közi faluból s miután sem ők, sem kocsisok 
kevés kárt észleltek. azon a vidéken soha nem jártak, midőn Eper-

(—) A kinek a fagy ia használ! Hát van jeskén elértek azon pontra, hol az nt két 
ilyen? Van bizony! Egyik nyíregyházai ter- irányban, Tiszaszentmárton és Mogyorós felé 
meny kereskedő — mint halljuk, a fagy után ágazik szét, tájékozás kedvéért kérdezik egy
azonnal felrándult Budapestre, s mielőtt 
üzletvilág biztos tudomást szerezhetett volna 
az országos csapás nagy ságáról és hói dörejéről, 
a fővárosban ő megvásárolt az akkori, mérsé
keltnek mondható árakon vagy 8 ezer köböl 
gabonát. — Csak ez ideig is több haszna van 
tizenhatezer írtnál! — Az Írás olyan jó mag
ról emlékezik, mely harmincz, hatvan és száz
annyit terem, de u jelezett vállalkozó úti költ
sége jobb mag volt. mert legalább is négyszáz 
annyit gyümölcsözött.

(tu) Eszmelánczolatnál fogva megemlít
jük, miszerint igen czélszerü volna, ha a városi 
és községek elöljárói folyamodnának a kárfel
vétele és ahoz mérten az adó leengedéséért; 
különösen felhívjuk erre városunk polgármes
terének figyelmét, mert itt a gyümölcs, és szőllő 
termelés nagy lévén, a kár is nagyobb, mint 
másutt, sut a gabona is legjobban elfagyott.

t  Gyászjelentés. Májerszky Béla,' Ilon, 
Barna és neje Molarovics Mariska. Mihály, 
Bál és Ida bánatos szívvel tudatják felejhet- 
len édesanyjuk illetőleg anyósa özv. Má
j e r s z k y  L í j  o s n é, szül. liráf l rancziskának

kapuban ácsorgó suhancztól, hogy melyik ut 
visz Tiszaszentmártonba? A megszólított atyafi 
nem szól semmit, hanem csak mosolyog. Új
ból kérdezik tőle, ismét hallgat, de annál erő
sebben mosolyog. Végre rímánkodásra veszik 
a dolgot az utasok, hogy tegye meg már es 
ifjú ur azt a szívességet, hogy igazítsa őket e 
helyes útra. Ekkor a  szürke gubás polgártárs 
égi sz komolysággal kérdi tőlök, persze a ba
kóján elébb egyet rántva „hát hol laknak ma
gok, la!" „Itt s itt" — lön a válasz. „No hát 
akkor csak menjenek el arra la!" viszonzá a 
siheder, ki azt képzelte boldog együgyüségében, 
hogy a neki feltett kérdéssel csak bolonddá 
akarják tenni az utasok, — hiszen hogyan le
het azt valakinek nem tudni, merre kell men
ni Tiszaszentmártonba és merre Mogyorósra, 
holott ezt még a „púja" is tudja Epeijeskén l 

(—) A mi sok, csak tok. Abdul Áziznak 
a közelebb megbuktatott szultánnak nem ke
vesebb. mint e z e r  k é t s z á z  f e l e s é g e  
v o l t .  Hogvan győzte őket ruhával, és — tü
relemmel ! No meg egyébbel 1 „Ezrivel terem a 
fán a meggy — sóhajtanak sokan Petőfivel —

I árki ne k ,o. — isuicijun « - - - - - -  —— ------------- — . .
éget is, mit egy oldalról igen jól bizonyít az. [még pedig úgy. hogy ezen összeg egynazme- 

1 úgy a jeleneti színházi függüuyök hirdetések- gyéje területén mimlen part es vallaskülonbseg 
kel vannak beragasztva. inélkül osztassék ki. Éljen Samassa.

— Paris környékének több érdekes be- i (d.) Rablás kísérlet. A fehértói tiszttar- 
lyei közt az elsőség bizonyára Versailles-t tót éjnek idején kopogás riasztotta fel alma
illeti. — Ha visszatekintünk a franczia törté- ból. felkelvén kinyitotta az ablakot, hol is 
nelemre, Versailles mint tündöklő csillag fog iegyik embere egy levelet adott atal neki. A 
feltűnni elóttüuk. Legtöbbet tett Versailles piszkos irlap tartalma az volt, hogy: lent a 
virágzásáért XlY-ik Lajos, ki alapítani kezdte város végén, egyik dohányos házánál 8 szc- 
a/on pompás parkot; mit csodálni özönlött Kény legény van. küldjön tehat nekik a tisxt- 
s űzőid a világ. XlV-ik Lajos volt ez a fény tartó enni va'ókat. Az küldött is szalonnát es
és pompa királya. — A királyi várkastélv azon egy fel kenyeret. A rablók gzonban ezzel
termei — inelvek most a néma Képekkel tel- nem elégedtek meg. s egyik — mint a doha-
vék el látták csodákat,. ocsmány tetteket, nyos beszéli — dühösen mondta, hogy: alkal-
— Ezen termekben hangollak el azon szavak, masint gúnyt akar belőlük űzni a tiszttartó, 
melyek hürtünzárakat szakítottak fel. halaiké- niegáljon csak, majd megtanítja ő erre meg 
leteket téptek öszve. örök igaz boldogságokat (amarra. El is ment fegyverrel kezében tel az 
tettek semmivé, balzsamot öntöttek a fájó udvariul, egyik dohányostul távolrul szemmel 
sebekbe — vassal égették az ártatlant, hatal- ’artva. egész bátorsággal ment az ablakig s 
más nagyravágyókat döntöttek a porba. Lát- | megverte azt. Az álmából mar másodszor felvert 
ták e termek a szép Mária Antoniettct, kinek tiszttartó keményen kérdezte, hogy: ki az .'„hn 
szépsége a nagyokat ide csábító. vagyok, felelt arabló.* Ki azazén ? „Nőnebesztl-

Yersailles most a franczia köztársaság jttnk annyit, hanem adjon az ur fi kenyeret es 
elnökének, Mach-Machonnak tartózkodási helye, szalonnát.* Adtam mar. „Az. kevés, löbb pc- 
Yersaillesbe nagyszerű vizijátékok tartatnak, dig nincs. Erre a ra'do czélozott es lőtt. A 
mit a környék bámulni tömegestől tódúl. golyó a falba furódot, n tiszttartó is tel kapta 

S t-C la u d . Szép kastélyával, parkjával, fegyverét s rálőtt a rablóra, ez ekkor futásnak 
hol szintén vizijátékok tartatnak. eredt, midőn a második lövés eldördült, akkor

S t - G e r m a i n .  Kastélya szép terassával már túl volt a palánkon, s néhány sret az 
kellemes dombon emelkedik. Parkja mostaná- idáig jött dohányost érte. nem veszélyesen, 
bán az elhanyagolás bélyegét viseli magán. iKáldi és Fazekas űzőbe vettek a rablókat, s 

E g y s z ó  P á r i s h o /.. Az isteni szép- fiir szerint kettőt már el is fogtuk közölök, 
ség iuszhelye, a műveltség gyupontja, a divat (= )  Tudomásul. Van szerencsém a n. é.

folyó évi junius bő 1-jén d. u. ’ ,3 órakor öt feleségem van nekem csak egy, de mikor még az 
havi kínos szenvedés után, életének 52-ik évé- az egy is sok, előbb utóbb sírba vinni fog. . .* 
ben történt gyászos elhunytat. Hült te tem ei1 * Verne Gyula, a híres franczia regényíró,
a helybeli Szarvas-utczai 1.4-ik sz. háztól szó- egujabb adatok szerint, származására nézve 
kott szertartás mellett folyó hó 2-án d. u. 5 [lengyel zsidó. Verne, Potock lengyel városban 
órakor tetettek a vasút melletti sirkertbe szü.etett. Itt végezte gymnasiutni tanulmányai 
örüknyugalomra. Béke hamvaira ! egy részét. Innen Dauczigba utazott. Nemsokára

í Gyaszjelentes. Timarné Éva édes anyja, Parisban találjuk, hol eleinte a legnagyobb 
mostoha apja Tóth János, János, István és nyomorral küzdött. 1848 után a franczia kor- 
Géza gyermekei, apósa és anyósa Rótt Autal mánynál nyert alkalmazást, mint a német és 
es Anna sogora és sógornői líartinger Mihály, lengyel nyelv tolmácsa. Ekkor kezdett el írni, 
Rótt Anna és Mari uevében; mélyen megszo- s ma már, mint Francziaomág egyik legünne- 
morodott szívvel je.entik forrón szeretett fiuk- peltebb regényíróját ismerjük. Családi neve 
nak, illetőleg édes apjok, vejők és sógoroknak különben nem Verne, hanem Oszenoyics.
T i  m a r  J á n o s n a k  életkora 41 -ik évében (ez.) Egy ló tragoediája. Göndörffy bará- 
oyoicz napi szenvedés után. folyó hó 4 én es- tünk hiteles jelentése folytán írhatjuk le e 
teli 9 órakor Nyíregyházán hagymáz-kütejben szomorú történetet, ugyanis B. . . .  .-ben la- 
tortent gyászos knuuitát. A megboldogult bűit kott urunk születése után az 1876-ik eszten- 
tetemei folyó hó fi án délelőtti 10 órakor fog- dobén egy bakter és egy kisbiró, az előbbinek 
nak Nyíregyházán a refoimátus egyház szer- volt egy őt híven szolgáló lova, a mely csen- 
tartás i-zeriut örök nyugtlomra lelétetni. Béke des magaviseleté által gazdájának nagyra be- 
poraira! csülését és bizalmát kiérdemelte. Minthogy

(d.) Szives keretem. Tisztelettel kérem azonban minden — de minden változó a nap 
föl mindazon jóakaróimat, kik költeményeimre alatt, úgy a bakter és lova közötti szép egyet- 
gyüjtőiveket voltak szívesek elfogadni, hogy értés sem tarthatott örökké, t  igy egy szép 

' ó végéig hozzám Nyirbaktára okvetlen napon arra viradtunk. hogy a ló úgy te tt gaz*azt e hó végéig hozzám Nyirbaktára okvetlen napon t . —
bcküldjék — hogy a nyomatandó példányok dájával, mint a gebei szamár rect urammal 
száma iránt tájékozást nyerhessek. Előfizetése- t. i. megingta, azonban a hakterben is fellán- 
ket fűzött példányra 1 írtjával folyvást elfő- golt erre a nemes harag, egész vére felforrt
gadok r a t a k y  Á r p á d .  é s .......... ne gondolják nyájas olvasóim, hogy

(—) ügy halljuk, hogy a „ Szamárbőr“ úgy te tt mint a gebei rektor; nem rúgta ő 
második előadásán alig jelént meg 15—20 v.ssza, d e . . .  úgy sújtotta fejen a szegény 
ember. Úgy látszik, a színházlátogató közön- párát, hogy a z f ó 1 d r  e z u lt a n v a n, e 1 a l e 11. 
ség ébredni kezd, s elfordul az üres látványos- .Ekkor érkezett oda a kisbiro a bakter komja, 
Ságoktól Nagy ideje! azonnal beható tanácskozáshoz kezdtek, és

( - )  Lassan a testtel! Sokan azt hitték, elhatározták a szegény lóról lehúzni a köpö- 
hogv a május 20. 21-iki fagvos éjek a gabona- nyeget. igy okoskodván: hogy annak már a 
termést egészen tönkretették, lekaszáltatiák tul-világon úgy sem leend arra szüksége. A 
vetéseiket. Midőn aztán a levegő zordousága határozatot tett követé, azonban a megkope- 

i megenyhült, elámulva látták, hogy a lekaszált nyegtelenitett pegazus kopenyeg nélkül hideg-



nek találván a zephyrek pajzánságát, lelkűit 
s ó csudák csudája, ö a paradicsomi cos- 
t ű m b e  t a l á l t a  ma g á t .  Szemérmesen suté 
le szemeit, azután pedig; szemrehányólag 
emelte azokat a bak tér re, mintegy mondani 
akarta : „bát ezt érdemeltem én meg tőled 
annyi évi htt szolgálatomért ?“ Hja ily hálá- 
datlan faj az ember, igy szokott fizetni a hű
ségért, igy bánik jóltevőivel. Azonban a törté
netet megtudván a I>. . . .-i bitó, megtiltotta, 
hogy a pegazus paradicsomi kosztümében az 
utc.áu megjelenjen, s minthogy köntösét többé 
reá - Iái gazdája képes nem volt. e feletti 
buvában csakugyan elköltözött a túlvilágra.

V  e g y e  s .
— Intézetünk a „Deák-AlbumK megjele

nési idejére nézve szavát be nem válthatván, 
sőt ma is annak szétküldését aug. előtt bizto
san nem Ígérhetvén, kötelességének tartja n ♦ 
előfizetőkkel a késedelem okát tudatni, s en
nek alapján szives elnézésért esedezni. Midőn 
negyedfél hónappal ezelőtt a vállalatot megin
dítottuk, perczig sem téveszthettük szem elől, 
mivel tartozunk a dicsőült nagy nevének, s 
ahhoz képest nemcsak az irodalmi tartalomra 
a lagnagyobb gondot fordítottuk, hanem hogy 
a munkát felséges tárgyához méltóan kiállít
suk. hazánk nagy művészét, a jelenleg Paris
ban lakó Zichy Mihályt is felkértük nehány 
rajz készítésére és Zichy a dicsőült iránti ke
gyeletből, minden nagy elfoglaltatása mellett, azon 
föltétel alatt vállalkozott a munkára, hogy akkor' 
csinálja meg a rajzokat, mikor az oktatásügyi 
minist emun megrendelésére fe-tendő nagy kép 
elkészítése végett márczius vége felé hazajö.j 
hogy tanulmányait megtehesse : s akkor raj
zainak Párisban való metszését is eszközletuh. 
Azonban hazajövetele előre nem látott akadá
lyok folytán késvén, csak a napokban térhetett 
vissza Párisba, és igy mi — bár a kézirat 
már hónapok óta készen áll. a szöveg közé 
nyomatandó képek kezünknél nem lévén, a 
munka sajtó alá bocsátását is kénytelenek 
voltunk elhalasztani. Budapesten, junius 1-énj 
1870 Teljes tisztelettel „Franklin társulat- 
Mngyar irod. intézet és könyvnyomda.

— Kérelem. Azon tisztelt hazánkfiait, kik 
nek birtokában a magyar Íróktól nyelvünkön 
vagy más nyelven irt levelek vannak, vállala
tunk érdekében felkérjük szíveskedjenek azokat 
az alólirottak egyikének lemásolás végett be
küldeni. a ki azután pár hónap múlva köszö
nettel visszaküldi. Különben az 1760— 1800-ig 
Írtakat sürgetve kérjük. Budapesten 187G. jú
nius 5-én. Bodnár Xsigmond tanár, akáczfa-utcza.

! 52. sz. dr. Kiss Áron tanár, a reform, colle-1 
gium épületében. Idősb, Szinnvei József, ez 
egyetemi könyvtár épületében.

— A bárándi népgyülós mintegy kétezer 
ember részvéte mellett tartatott meg. A gyű
lést Pap László bárándi lakos nyitotta meg, 
előadván, hogy a gyűlés czélja fölirni az or
szággyűléshez az önálló vámterület óh önálló 
jegybank kérdésében. Ezután elnökválasztásra 
került a sor s elnökké a b —i rcf. lelkész vá
lasztatott meg. Csanády Sándor kifejtvén né
zeteit e kérdésben, felhívta a megjelenteket, 
hogy minden községből 3 egyént válasszanak 
a felküldendő kérvények aláírásának gyűjtése 
végett; — egyszersmind tudtul adja a válasz 
toknak, hogy képviselőjüket nejének nagyon 
súlyos betegsége akadályozta a részvételben. A 
lelkesedés igen nagy volt. Látszik, hogy min
den magyar község fel tudta fogni a baj 
eredeti okát.

— Kolozsvár környékére egy szakbi
zottság ment ki legközelebb jelentést tenni az 
egerek és rovarok pusztításairól. A szakértői 
vizsgálat eredménye valóban elszomorító: hár
mas a csapás, mely Kolozsvár határát érte: a 
a sáska, egér és fekete rovar. — Legkisebb 
kárt a sáskák okoznak, mivel ezek habár rop
pant számban vannak is, de csak az apróbb 
fajhoz tartoznak, s a réteken is inkább csak 
azon fiinemeket pusztítják, melyek a marhate
nyésztésre nézve feleslegesek. Nagyobb csapás 
ennél a töméntelen egér, mely ijesztő mérv
ben aratja a gabnát, s a mig a termés lábán 
van nem is lehet ártani nekik. Mindezekhez 
járul egy fekete rovar, mely a kalászokat pusz
títja s óriási mennyiségben jelentkezik.

A Fekete Körözsre épített, Szalonta 
és Sarkad közti vasúti hidat a folyam, mely 
egy hét óta erősen áradt, annyira megrongálta, 
hogy az alföldi vasúti közlekedés Nagyváradról 
csak Szalontáig terjed s távolabbra he is szün- 
tettetett a hid helyreállításáig, mi körülbelül 
8 napi időt vesz igénybe.

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

(Uj idők, aj cniln-rrk. A mi tálunk hallatlan valaiui ! 
Az elveszett holmi. A riviSisatiú eredményei Klónkban. 
Különböző berzenkedettek fent és alant. A szabadságra 
megérettek. Kgy mérges bonz. Tűz van, — végünk

van !)
Nagy nap virndt Nving-Zang városára —1 

Kliináhati. nem messze a Szikiáng nevű szőke 
vizű folyamtól. A mennyei birodalom feje (az 
isteni Fó nevelje varkocsát!) elrendelte hogy

miden község és város válasszon magának fő| 
és almandarinokat, — bölcseket n vitás kérdé
sekben. részrehajlatlanokat az igazságszolgál
tatásban, serényeket a közjó eszközlésében, 
gyámokat a bús özvegyeknek, atyákat a keser
gő árváknak, tiszta kezű örizüket a közva 
gyónnak, s átalában alkalmas egyéneket, kik 
a közönséget észszel vagy kézzel, tollal vagy 
alabárddal lelkiismeretesen szolgálják. — A 
választások meg is ejtettek szerencsésen s a 
nélkül, hogy (mint nálunk szokott történni) az 
alkotmányos jogok gyakorlása közben véressé 
qualitieált emberfejek, megpuhitott és indigó- 
szinüvé minősített tagok dolgot adtak volna 
doktornak, gyógyszerésznek, borbélynak, ha* 
rnngozónak, sírásónak, törvényszéki tanács
noknak, ügyvédeknek, porkoláboknak és a tár
sadalom más cfajta pátrómisának. — Volt is. 
öröm a nevezett városban, s habár néhány i 
malkontentus atyafi nem is titkolta el elégít 
letlenségét a bevégzett tényállással, — ezek 
zúgolódása ugv elveszett az átalános örömria- 
dásban, mint a szunyogsirás a vihar üvöltésé
ben, mint a magyar arany és eeüstbányák ter
melése abban a bizonyos feneketlen kádban, 
vagy mint se!, árvavagvon a becsületes (?) 
gyámok telhetetlen tárczájában.

Azonban a khinaiak mióta több európai 
hatalommal kereskedelmi szerződésre léptek, 
s a civilisátió áldásaiban kiscbb-nagyohh mérv 
ben részesültek, sok tekintetben megszűntek 
khinaiak lenni, s európai fogalmakkal telit vők. 
általában pedig mindig elégedetlenek a létező 
állapotokkal. — r Micsoda! riadt fel egyik-má
sik előkelő" „mandzsu" — hát azt hiszi az a 
főmandarin, hogy azért választottuk meg. hogy 
m é g  nekünk is parancsolgasson? Eb ura 
kurtái* — „Nekünk olyan főmandarin kell — 
doliogott az ifjabb nemzedék, mely nagy rész
ben Párisban nyerte képeztetését — a miiven 
királya volt hajdan a magyaroknak, a jámbor 
Oobzse László!* — „Ilohó! — okoskodott a 
nép egy része, melyet néhány néptribun és 
almundarin a „sakki" tartalmú poharak közti 
informált — hát már ez. mindig csak igy megy ? 
az uj csak olyan, mint a végi volt. s a városi 
polgárság pusztán az adófizetés jótékonyságát 
élvezi s egyebet semmit?“ — Annyit azon
ban a kbinai becsület érdekében jónak látunk 
megjegyezni, hogy voltak a városban igazelmü 
mandzsuk is. kik elismerték, sót ki is mondták 
tartózkodás nélkül, hogy a főmandarin teszi, 
a mit a fenálló viszonyok köztt tennie lehet, 
a/onban ha a siker ki is marad nttan-ottnn, e 
körülmény fo- és alapoka leginkább a múltak 
tévedéseiben, mulasztásaiban és bűneiben ke
resendő.

Persze derék vólna, ha az ilyen beszé
deket elhinnék az érdemes mandzsuk! Sőt 
inkább még nagyobb vérszemet kaptak, s újabb 
újabb, véknyabb és vastagabb hangú moll és 
dur változatokban hirdették magánbázaknál 
és közhelyeken, hogy debizony mindennek 
egyesegyedüli oka a íőmaudarin. miatta kell 
Nying-Zang városának előbb utóbb szükséges- 
képen elpusztulnia!

Nosza nekitüzesedik e mondvacsinált 
mérges hangulat festett lángjától egyik hatal
mas „bonz* és szent haragra gerjedezve, az 
isteni Fó nagyobb dicsőségére, haragos him- 
pulykakcnt berobog a főmandarin hivatalszo
bájába, s a nélkül hogy jámbor és igazhitű 
bonzként ájtatosan azt mondaná, hogy „Om, 
Out, Ont!" de sőt anélkül, hogy civilisált kki- 
naihoz illőleg köszönne. - paprika zamatu 
hangon és szerbtövis modorban interpellálja a 

i íötnandúrint, hogy miképen merészelt az isteni 
; Fó ellen o*y égrekiáltó bűnt elkövetni, hogy 
| az ö iuiádására szentelt ünnepnapon gyűlést 
! tartani ekkor s ekkor nem iszonyodott. — A 
töinandarin váltig mondja, még pedig egész 
angol hidegvérrel, hogy kénytelen vélt gyűlést 
rendezni, a mennyiben a tárgyalt ügy igen pres- 
sans, d** a szorgos munkaidő miatt csak is 
azon az egy napon lehetett remélnie az ér
dekeltek megjelenését, — hasztalan! akár a 
zajongó viharnak, vagy a háborgó tengernek 
beszélt vólna! a bonz az isteni Fó hetvenhét 
ágú villámaival és a mennyei birodalom fejé
nek szörgyü haragjával fenyegetőzve rohant e 
a főmandarin hivatalszobájábó), — úgy bevágva 
azonban maga után az ajtót, hogy a festék és 
vakolat egy rész* ijedtében jónak látta a fal
ról és plafondról lekéredzés nélkül alá szál
jaid . . . az őrs/.obábau kedélyesen pipákoló 
hajdúk az: hitték, hogy az épületbe ütött bele 
valami kóborló száraz menykö. Gyúró és Janó 
pedig pláne a vizipuskákat kezdték felszerelni, 
szidván a toronyőrt, hogy miért nem veri már 
félre a harangot . . . mig az emberséges kofák 
azon esküdöztek. hogy a lőporraktár robbant 
fel I)eng-Breng-(’zeng városában s e robbanás 
dördülését hozta ide a telegráfsodrony, vagy 
pedig azok a bites gonosztevő rablók szaba
dultak ki a börtönből s egy hatalmas rabló
bandát szervezve (hiszen soha sem volt annyi 
gazember a világon, mint mo tanában!) ágúik
kal akarják a várost halomra lövetni. . .

— z . - y -

Felelős szerkesztő: ANGYAL GYULA. 
Foiuunkatárs : Vitéz Mihály.

H I R D E T É S E K .

£ S th y n u n c l ű y u l a
r ö v i d -  f e l i  ó i - n o  i n  fi * n k  r a  l i  l  a  r a

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. l.ftft, 2 .20  kr.
Legjobb minőségű chiffon ingek drbjn 1.30. 1.60, 1 .8 0 , 2 2 0 kr.
Férfi lábravalok magyar és német formában dója 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,
'J SELYEM- 3 BARSONYSZALAGOK.
((?) H o h a v a r r á s h o z  szükséges h o z z á v a l ó ,  O r g a n t i n , M o u s s e l i n e ,  gép-  
tfv) Q__g e z é  m á k ,  g o m b o k ,  és d i s z e k  igen nagy választékban.

, 1 , Vidéki rendeimények pontosan eszközöltetnek,
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Kiadó tulajdonos: K ó p i i s a i  l i t v á n .

Arlejtési hirdetmény. beadandó zsírt irsísbeli ajánlatok figvel- 
nien kivid lesznek hagynndók.

Mely szerint a kir. ügyészség részéről 
közhírré tétetik, hogy a felügyelete alatt 
levő itteni központi börtönben szükség- ^\ — 
lendö mintegy 90 drb fa fek-ágy (prics) 
beszerzésének zárt Írásbeli ajánlattal ősz- 
szekötött árlejtés napjáni biztositására f. 
évi junius hó 26-ik napjának reggeli 10 
órája tűzetett ki határidőül.

Az árlejtésben részt venni kívánók 
tehát, fennebbi határidőben, az Ügyészi 
irodában megtartandó árlejtésen 50 ft bá
natpénzzel ellátottan, azzal hivatnak meg. 
hogy az árlejtési feltételek a kir. ügyész
ségi irodában a hivatalos órák alatt bár
mikor megtekinthetők, és hogy a mégha-1 
tározott bánatpénzzel ellátandó zárt Írás
beli ajánlatok, melyekben a megajánlott 
összeg betűkkel is kiírva, és nz. hogy 
ajáidkozó a feltételeket ismervén, azoknak 
teljesen alá veti magát, határozottan kife
jezve legyen. — az árlejtés megkezdése 
előtt a kir. ügyész kezeihez szolgáltatan- 
dók. A későbben avagy bánatpénz nélkül

Kelt Nyíregyházán. 1870. jun. 4.

A kir. ügyészség.

Hirdetések
fe lv i  te lire a  legjulányosabb árak 
mellett a ján lkozik  a „Szabolcs“ 

k iadó  hivatala.
Fel vé te link  pedig a hirdeté

sek kiadó hivatalunkon k iv id  
helghen még a nagy ezukrászda  
épületében le n i i/j. I’J t ű k o r  
M árton fűszer- és vegyes keres 
kedésében.

A  „ S Z A B O L C S "
kiadóhivatala.

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