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Alkotmányosság.
Sokszor hallottam emlegettctni, hogy
hazánk népe nincs ntegérve a szabad esz
mékre, hogy a szabadság fegyver kezé
ben, éles kés, melylyel magát vágja meg,
mint a gyerm ek; ennélfogva neki nemhogy köztársaság, hanem még alkotmány
sem való.
Kn — a hol csak lehetett, mindenkor
ellene mondottam e nézetnek, és mostan
is ellene mondok. A nép mindenütt érett
az alkotmányos igazgatásra, (cultur álla
mot értek) mert hiszen <i ha el van ma
radva a világtól, s nem ismeri a viszonyo
kat, nemcsak meghallgatja a jó szót, de
sót elmegy tanácsot kérni olyanokhoz, kik
értelmi fejlettség tekiutetében felette álla
nak, s kiknek becsületességéről meg van
győződve.
Ne vádoljuk tehát a népet, de vádol
juk önmagunkat, kik a szenvedélyt minden
lépten-nyomon párosítjuk politikai m eg
győződéseinkkel.
Kgy alkotmányos országban minden
egyes embernek nemcsak joga van, de
kötelessége is ahoz a párthoz csatlakozni,
azon nézetet támogatni, melyet legüdvösehbuek tart hazájára, nemzetére nézve ;
ki ezen meggyőződésben embertársát
megtámadni mereszti, — az valóságosan
szentségtörést követ el, az nem méltó arra,
hogy az alkotmány áldásaiban részesüljön,
a : határozottan éretlen at alkotmányos
jogok élvezetére.
S vájjon nem napirenden van-e ez
minálunk? Nem napirenden van váro
sunkban is?
Miért nézzük tehát görbe szemmel
politikai ellenfeleinket? Miért igyekszünk
azokat denuncziálni ? Alaptalan vádakkal
nyíltan megtámadni, vagy akutomban rá
galmazni? E kérdésekre feleljen meg kiki
saját lelkiismeretének itélőszéke előtt!
Kn pedig azt mondom, hogy a ki az ilyene
kért ellenséges érzületet táplál honfitársa
iránt, az előtt nem a haza boldogsága le
beg mint szent czél, arra nézve a liazsfiság magasztos neve csak czifra takaró,
mely alól kilátszik az önzés, a szenvedélvlvel imádott önérdek ördögének lólába.
Mit uraim ?! Hát mi m áraz regyedül üdvözítő* hitet még a politikába is át

T A n czA .
Pihenni jertek! . . .
Mint s hajó, mit összetörve
A hab dagálya és vihar. —
Fel s magasba s mélybe lökve
K űzd a tenger hnlláiuival .
Az em ber-élet küzd. vetődik
Nyomor, baj, fájdalom között. —
Még fe n lib e g . . . majd elmerül, ha
Zátonyba, szirtbe ütközött.
barátság, mit a dalnok ajka
A menny tündéreként imád, —
Kincs, de olyan üveg gyöngy fajta.
J a j! ha ebből van koronád!
Mert van igaz, hú és erényes
boldog t e ! Hogy ha felleled;
b e inig egyet találsz : ezerszer
Vérzik fel fájó kebeled. —
Kincs és dicsőség : cziftA bálvány
Fényével gyakran elvakit,
b e zsámolyán hódolva állván,
Megtéped lelked szárnyait.
Uuhád, igaz. fénylik, nyakadhau
Arany lánczok kaczérlaoak;
b e melyből az arany kiválott. —
Szivedre száll k rút salak.
Pihenni jertek! . . . Egy helyen vár
beátok éiles élvezet :
Kisded családban, hogy ha gyöngéd,
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akarjuk plántálni minden átkos czafrangjaiv a l: a gyiilölséggel, türelmetlenséggel és
szeretetlenséggel ? Megköszönöm szépen
az ilyen alkotmányos életet, de nem kérek
belőle! Ma az egész országi) m úgy a küz
delmek, mint az irodalom terén elvetették
a s z e n v e d é l y e s k e d é s dúló fegyve
rét ! ( ’sak Nyíregyháza lenne-e az, hol e
fegyverek élesítésén most fáradoznak leg
inkább? Hol az egyetértés örömünnepét
is képesek bizonyos emberek megzavarni
politikai elfogultságukban, s képesek vét
kes könnyelműséggel embertársukat, mert
más nézeten merészkedik lenni, az egye
netlenség magva ■zéthintőjének tekinteni,
s mondani ? . . . Fájdalom ! de ki kell mon
danom, hogy az ilyen emberek nemcsak
politikai éretlenséget tanúsítanak, de még
fogalmuk sincs az alkotmányosságról, s
azon jogokról, melyeket maga az alkotmá
nyos élet biztosit a polgárok számára.
Legyünk azért türelmesek egymás
iránt, igyekezzünk alkotmányos eszközök
kel nézeteinket, elveinket érvényre emelni.
Küzdjük le a szenvedélyeskedést, mely a
végletekre ragad s elvégre is viszálkodást, perpatvarkodást szül. elmérgesiti a
kedélyeket, s nem e l l e n z é k r e , hanem
ellenségekre szakgatja a polgárokat!
Legyen minden ember önzetlen . s
kövesse függetlenül a maga meggyőződé
sét! Mindenkit egy kalap alá vonni nem
lehet; de nem is szabad, ez ellene volna a
fejlődésnek ! Küzdelem nélkül nincs hala
dás, nincs élet! Szükségesek a különböző
pártok az országban, sőt ezek az alkotmá
nyos életnek nélkülözhetlen kellékei. —
Nincs alkotmányos állam, hol különböző
pártok ne volnának. Ezt igy kell érteni,
tudni minden honpolgárnak, igy kell val
lani minden hazafinak.
Ki ellenkezőleg gondolkodik, az vagy
t u d a t l a n , vagy ö n z ő , vagy r o s z 
ak a r a t 1 1 ! S ha ilyen méltatlan rágal
makkal illet vagy megtámad : ott hagyom
a faképttél. elnézek felette, mint oly anok
felett, kik földdel és iszappal szoktak táp
lálkozni.
Csák Jenő.

llü nőd nyújt biztató k e z e t ! .
b e hogy ha itt is förgeteg dúl,
S kinő/, ki volna biztatód :
Nincs mit rem élni! I ’ g y m e r í t s d el
Ö n k é z z e l z a k l a t o t t h a j ó d.
Lukács Ödön.

Eg y család története.
(begényes korrajz.)
v i. Rf:sz.
A

„ b u j d o s ó k“ .
(Folytatás.)

Az ábrándozók, a hetedik mennyországba
ragadottak illegett megroppant az őszi avar ;
hatra tekintettek s Istvánt a bü embert, ki
fáradalmaikban osztakozott, láttak meg, a mint
nagy sebességgel feléjük közeledett. Arcza a
sebes jövésben neki pirult, süvegje alól verejtékcseppek billiót tak alá
Izidora felugrott ; egész testetlen rem eg
ni kezdett ; Elemér elborult homlokkal tekin
tett felé.
Még nem kérdezhettek semmit, midőn
megszólal a bü ember :
— Kedves uram és asszonyom, egy p c.cznyi vesztegetni való időnk sincs ! Nyomunkban
▼annak. A faluból jövök, hol a csapszékben a
falu túrájával találkoztam. Ksmerősöm, együtt
szolgáltunk, itt a vad mócz vidéken majdnem
egyetlen jó érzelmű ember. Beszélgetésbe
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Törökországi levelek.
— Dharádzs-tól. —
'l isztéit Szerkesztő url
Miután a társadalmi rend és illem meg
követeli, hogy ha én önuek egy jónapot kí
vánni akarok, az ön szerkesztői irodájába ne
az ablakon út ugorjain be, se az ajtóval együtt
be ne rohanjak, liánéin mint Sasku Károly
„Illemtana" tanítja: háromszor bekopogtassak,
s levett kalappal, hajamat félre simítva lépjek
be s illedelmesen köszönjek.
Azt megtehetem, s meg is teszem, hogy
az ajtót liáromizben
uiegkopogtatom, tehát
kopp, kopp, kopp. — de ünnepélyesen kije
lentem, hogy sem kalapot le nem veszek, sem
hajamat félre nem simítom, liánéin kopogtatás
után, minden teketória nélkül kinyitom az aj
tót és belépek.
Az én szokásaimban s erkölcsömben több
szögletek vannak, melyek ez illemtan szabá
lyaiba ütköznek; még többen vannak, melyek
a „czivilisátorok" által „nevelt világ- szoká
saival. hajlékony s nagyon is ruganyos erköl
csével ellenszöget képeznek.
Miután az ön ajtaján bekopogtattam, ön,
mint Sasku tanítja, mélyebb vagy magosabb
hangon, mint bangbártyáiuak rezgési ereje
hozza magával, felelni fog „szabad" vagy
„tessék."
Igv tanítja ezt az illemtan. Sasku azt
mondja; „ka valaki ajtódon kopogtat, felelni
kell, „szabad", vagy „tessék."
Ez tehát az illemszabály, mely a társa
dalom összes tagjait kötelezi.
Igaz az, nincs törvény, nincs szabály, ki
vétel nélkül.
Ha egy adóshoz megy a hitelező, vagy
egy ház ajtaján bekopogtat az ember, hol a
tata meg a mama közt, minden kitelhető mó
don. javábau íoly a kapaczitáczió, a kopogta
tónak nem azt mondják „szabad", hanem palócz nyelven ezt : „szaaabad."
Teliát úgy látszik, hogy önöknél a rósz
fizető adósok. a házsártos társak, a veszekedő
egyének, mind palóczok,
A simahaju, mézes-mázos beszédű, s kéz
törlő emberek pedig igy felelnek; „teszszék."
A vén Murzsa, egy igeu okos patkószögcsináló, köves Arábiában, kit én, — a helyett,
bog}' azt mondanám: ezt mondja Heine, Börne.
vagy Weiskopf, mint némely emberek tesznek
— idézeteimben gyakran fogok em liteni, —
ki idézeteim igazságában kételkedik, menjeu
oda utáona. — tehát azt mondja M urzsa:
„Fiam, ne liigyj a sima hajú embernek, a kéz
törlő görögnek, a méznél édesebb nyelvű nő
nek, vagy férfiúnak, a szemet hunyorgatónak.
mert ha meg nem csalnak is. ha történetesen
meg nem csalhatnak, de hidd el. rendesen két
ülőhelyet ülnek." A vén Murzsa pedig tapasz
talt ember, e mellett j ó szügcsináló, lehet
neki hinni.

eredtem vele. s kérdeztem mi újság, erre csak
kihúzza zsebéből a körözvényt, melyben úgy
le vagyunk írva hárman, hogy csak a vak nem
ismerne ránk, kivált még ha most is úgy öl
tözködnénk. mint akkor. En úgy viseltem ma
gamat, mintha semmiről sem tudnék : mind a
mellett megfoghatatlan volt előtte, hogy én itt
járok ezen a vidéken.
En elmondtam neki. hogy itt lakom a
közeli helységben, megházasodtain, azonban
igyekeztem a pajtást leitatni, hogy minél elébb
menekülhessek, mi közben megtudtam tőle.
hogy a kutatók nyomunkra találtak, és még
ma megérkeznek a faluba.
A pajtás leitta magát, én pedig itt va
gyok ; most nincs más mód. mint menekül
nünk, mert azt is kitudtam részeg állapotában
a biró pajtástól, hogy az a kecske pásztor,
kinek most a viskójában b kunk, elbeszélte
velünk kötött szerződését, s azt is. hogy itt
fognak bennünket legelőször keresni, l'ersze,
hogy az én jópajtásom semmit se tud a felöl,
hogy én is ebbe a társaságba tartozom.
Kifejezhet len rémület vett most erőt
Izidorán. Elemér pedig mély gondolatokba m e
rül*.
Nem soká engedte azonban István az il
letőket merengeni és habozni ?

' Az előfizetők, a hirdetések niegszali&sánal, 20*/,-nyi kedvezméuyben részesülnek.
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A „czivilizátorok" által „nevelt világ"
igy kiált: „hieerrein."
Hogy az ember ezt a szót kimondhassa,
bal szája végit fel kell huzni a hal szeméig,
azután leereszteni, felső ajakát az orráig fel
húzni, alsó ajakát a mellére lebocsátani, mintha
nem is emberi száj volna, a mit mozgat.
A köznép, ha ajtaján kopognak, ezt ki
áltja: „kürtőre kandúr." Szerkesztő u r! mint
hogy a kopogtatás csak a nadrágósoknál vau
divatban, legyen
szives megmondani, miért
mondja a nép uekiek, kürtőre V miféle kürtő
azV miért járnak azok a kürtön és nem az
a jtó n ? s miért ok kandúrok?
Sasku Károly, ki pedig szavahihető em 
ber, mivel tanár, mérnök s illemszabály készítő
egy személyben, ezt m ondja: „Illemszabály az,
ba ajtódon kopognak, m ondjad: szabad, vagy
tessék. “
Ha már a haragosok, a házsártos társak,
a rósz fizető adósok nem mondják „szabad"
vagy „tessék ", hanem igy: „szaaabad", ha a
siuiahuju, simaiiyelvü s kéztörlő emberek sem
követik a szabályt, ba nem ezt mondják:
„teszszék "; ha a „czivilizált" urak „hieerrein“ -ja,
a szegény osztály „kürtőre kandur"-ja mind
kivételek a/, út alános illemszabály a ló l: s ba
már most a haragosokat, házsártos társakat,
rósz fizető adósokat, képmutatókat, liieerreinosokat, köznépet összevesszük, kitűnik, hogy a
„szabad" vagy „tessék“ -nek igen kevés hive
marad. Holott, az illemszabály szerint, minden
kinek igy kellene felelni.
Ebből már karikacsapásban három fontos
tétel bebizonyul.
1ször: hogy önöknél nem a törvény
torvény, nem a szabály a szabály, hanem a
kivételek.
2s z ó r: hogy önöknél a törvények és i
lemszabályok csak kivételesen, a kivételek pe
dig szabályszel illeg vaunak gyakorlatban.
3azor: hogy önöknek jó tankönyvei
nincsenek /)
ü g y hallottam, az egyetemi növedékek
felolvasás után magok Írják tankönyveiket. —
Ennek szükségesképen igy kell lenni a jogtan
ban, történelemben, tlieologiában stb, de hát a
vegy- s inértauban, inathesisben.szinte maguk
készítik tankönyveiket ?
Boldog jövő nemzedék! Ezekre már nem
fogja reá senki, hogy nem értik a számot. —
Ezek már ha a számtant, mértant s vegytant
és természettant kiuyouiatják, nem úgy fogják
írni, mint jelenben Írjá k : „Számtan, irta M.
isk.tanácsos, fordította s bővítette N. N. m ki
rályi állam fögyiuiiásiumi igazgató." Hunéin
igy : „Számtan, irta N. N. inagy. kir. fogynia,
igazgató." llát nem esik roszul önuek, hogy a
magyarországi összes gymuasiumokban s főis
kolákban használt számtan neui eredeti, ha
nem fordított mii ? Igaz u, pardi! hisz önök
pár excelleut jogász nép, annak pedig uern
*) H mar igaz!

Szerk.

végre Elemér, — merre találhatunk még m e
nedéket ?
— Egyetlen utat ismerek uram, melyen
üldözést nem válhatunk, de ez ut ép oly
nyaktöro. mint veszélyes. — Ezelőtt néhány
nappal, midőn élelmiszerek bevásárlása végett
a nem messze fekvő K. helységbe mentem,
hazafelé jöttém ben elesteledvén, eltévedtem.
S nem nagyon messze itt e nyűgöt felé eső
hegyen, mint már elmondottam, egy pásztor
kunyhóra találtam, fent fent igen nagy magas
ságban. Kénytelen voltam ott ez üres kuny
hóban az éjszakát eltölteni. Heggel tájékozni
kezdtem magamat, azonban sehogy se tudtam
meghatározni, hogy m erre jöttem és moly felé
kell tartanom. Közel a kunyhóhoz egy mene
dékes kopár szikla van. Erre másztam fel.
E szikláról egészen he lehet látni a völgyet,
melyben most vagyunk. En tehát egyenesen
erre tartottam, kimondhatlan fáradság és ve
szélyek után. miközben most roppant mélysé
gű vízmosásokat,
majd m eredek S/.úlakat
hagytam magam után, végre elérkeztem ide.
Ezen az utón halandó ember aligha járt, de
nem is járhat más, csak az, a kit üldöznek.
En azt hiszem, hogy amaz elhagyatott pásztor
kunyhó, mely körül nyoma sincs annak, hogy
az idén valaki meglátogatta volna rajtnm kí
vül, — egy időre menedéket adhatna.

— Gyorsan tettre Elem ér urfi, nincs
Gyorsan lett elhatározva, hogy
veszteni való időnk, ha azt akarja, hogy mint
szökevényeket megtalálva, felhúzzanak ű leg veszélyes utat fogják választani a
külésre.
első fára ! Készüljünk és induljunk !

ezt a
mene

I h* merre V Es hova ? Ez a nagy kérdés
Az éj azonban kezdett alá borulni a
inereszkedett eléjük.
völgy keblére, a nap búcsú sugarai utolsót
— Mit gondol István, — szólalt meg villantak a magas sziklacsucson, aztán vég-

kell som számtan. sem vegytan, sem termé
szettan. csak Yerböczv. Menne van abban, Ma
darász szerint, mind az a tudomány, melyben
más nemzetek csak 3— I évtized óta hatolnak
előre. Abból meglehet tanulni, hogy lehet e l
nyerni a más vagyonát, hogy lehet elveszteni
a magáét.
Lássa ön, én nem értem a számtant.
(Hat ön érti'.' barátjai. meg azoknak burátjai
értikVi Sót számtanárom sem éltette. Nyu
godjék békével, ha számtanóráuk volt, a nagy
kúzkódésben úgy bekrétáztuk magunkat, hogy
alig osmertttk meg egymást. Kzért a nagy
küzdödésért meg is érdemelte aztán az ember
a „kitűnőt." Gomlolom. neki is ez az osztály
zata lehetett, mert ő is csak úgy küzködött.
mint én. Mikor aztán úgy elakadtunk, hogy
tovább menni egy tapodtat sem lehetett, vala
mely feladat megoldásában, mivel annak m eg
oldása a gordiusi csomónál is nehezebb volt,
elhatároztuk, hogy a következő órán fogjuk
megoldani. Ha nem tanáromnak, nekem is, volt
annyi eszünk, hogy másnap szerencsésen kike
rültük az ily akadós csomókat. Ezért mondja
Herrman .kom m t Zeit, kommt Katii.- Hát mi
lenne az emberből, ha a tapasztaltakból oku
lást nem venne magának? Ha az ember pályá
zik, legokosabb az, versenyakadály nélkül pá
lyázni.
Sót megvallom önnek szerkesztő ur. hogy
a természettanból se sokat tudok. Hát ön tud ?
hát barátjai ? hát azoknak barátjai ? — Miért
nem tu d ó k é n ? Hát ön miért nem tu d? Hát
barátjai. meg azoknak barátjai miért nem tud
nak V — Ugy-e azért, hogy nincs jó tankönyv?
vagy talán azért, hogy a seprő a szöglet
ben van ?
Mióta önök közt a nagyvilágban forgok.
megvallom, azóta sokat tanultára belőle, p. o.
hogy csak egy tételt említsek, .ott. hol a tűz
kevés, a füst nagy s a korom sok."
Tehát ha önök egy kivételnélküli illem
tant nem akarnak, én sem törődöm vele. hanem
illedelmesen bekopogtatok, kopp. kopp, kopp. ó n
ha a szabály alól nem kivétel, felelni fo g : szabadu vagy „tessék," ha átlós, vagy ház.sártos
társ: „szaaabad," ha kéztörlő: „teszszék", ha a
„civ ilizá to ro k " által képezett „hieerrein", ha
a néppel ta r t: „kürtőre kandúr.*
F.n pétiig a Sasku vagy bárki más által az
önök részükre irt illemtan ellenére, kalapot le
nem véve, hajamat félre nem simítva, belépek
az ön szerkesztői irodájába, szakaiamat az ön
szakálához dörzsölve — minek összedörzsölése
pedig sok esetben nem igen tanácsos — az én
illemtanom szabálya szerint köszönök:
„Allah az Allah és Mohámét az ő pró
fétája."
Ezután a divánhoz lépek, lábaimat ke
resztbe reá rakom, s reájuk ülök. Mig én elhe
lyezkedem. kaftányomból csihukomat előkere
sem. illatos dohánynyal megtöltöm, nem törökdohánynyal, hanem birkamosóval, a nyíregyházai
tratikból. melynek illata olyan, mintha szőrt
égetnének, eltelik öt perez ; ön pedig tollát fü
léhez dugva, ott áll az iroda közepén, néz és
hallgat, hallgat és néz felváltva, mig utoljára
megszólal: „kihez van szerencsém?*
„Hát nem látja ön, hogy török vagyok ?“
„Török ? 4
„Az, valóságos keletivadék, igazhitű, körölmetélt Muzulmán, l'g y megnéz ön. mintha
most látna először törököt, pedig az ön Itonfiaiuak fele — ha nem több — valóságos tőrök, a
másik fele meg szorosatyafisagban van vele."
„T örök uram. a mi tudósaink ez ideig még
erről a kérdésről nem beszéltek s én kételkedem
az atyafiságban."
„Nem tesz semmit. Lássa ön, én kivétel
vagyok az önök illemtana alól, kalapot le nem
veszek, mert a turbánomon van. hajamat félre
nem simitom, mert leberetváltatom : lábaimat a
a divánra felrakom, mert török vagyok s török
szokásoknak hódolok. Mindenki tartozik nemzete
törvényeinek, szokásainak, illemtanának hódolni.

Ezen szabály szerint ön tartozik megengedni,
hogy önök közt azok, kik a magyar törvény
szokás alól kivételt képeznek, nem magyarok,
hanem mint én törökök. Az ön tudósaik pedig
már önöket minden népnél behurcolták a vilá
gon, az egyiknek sógorává, másiknak komájává,
harmadiknak testvérévé szegodtették. Az egyik
a „hiphil* „borhal* szó által hébereknek, a má
sik az „ a t -e t 1 „tn -te“ rag által a finneknek és
lappoknak tette testvérévé. A német historikusok
pedig önöket egyenes vonalban az ördögöktől szár
áraztatják, s vita volt közöttük : lehet-e az ör
dögnek fia? De uioudja meg ön, ha én miut tö
rok előállók, s bebizonyítom, hogy némely cse
kélységeket kivéve, az önök szokásai s erkölcse
a mienkkel teljesen megegyeznek, ezen azokon,
nem több jogunk van-e követelni a török-m a
gyar atyafiságot, mint a „hiphil* „hophal* szó.
vagy a „ta-te a t-et" ragba kapaszkodóknak?
(Folyt, köv.)

ÚJDONSÁGOK.
(sz) Képviseleti gyűlés Nyíregyháza máj. 21.
A kataszteri városi bizottság megválasztása lé 
vén. első a napirendre kitűzött tárgyak közül,
hosszas nmgyarázgatása után a törvény ide
vonatkozó betűinek, e bizottságba megválasz
tanak : Nikelszky Mátyás elnökül. Moesz. Adolf.
Nyíri Ferencz, Kaczka János, Nádasi Mihály.
Kacsko Mihály. Zomborszky János, a tiszti
mérnök id. Kénes János, Oltványi Endre,
Dvorszki András. Karzó János tagokul ; Ilr.
Kovács Sándor önkéntes ajánlkozás folytán
jegyzőül. A járási bizottságba leendő m egvá
lasztásra városunk részéről Nyíri János, Marki
Frigyes, id. Ilencs János és Kiár Károly tű
zettek ki. — Ezután Kovács Gergely és S o
mogyi Gyula külön beadott, de egy czélra tö
rekvő indítványa vétetett tárgyalás alá. Mind
két indítvány a város zilált pénzügyeinek ren
dezésére egy küldöttséget javasol, azon kü
lönbséggel. hogy a Somogyi Gyula indítványa
tüzetesebben a kölcsönügy czélhoz juttatására
irányul, mig a Kovács Gergelyé a város pénz
ügyi kérdésének egészét felöleli. E kérdés
megvitatása felett a szónokok az unalomig
terjengtek. Akadt olyan is. ki reeriminatiokba
bocsátkozott igen tapintatlanul s helytelenül.
Eltérve a napirendtől. — az. elnök túlságos
engedékenysége miatt, kinek nézetünk szerint
kötelessége lett volna szónokot rendre terelni,
vagy ha ez nem engedelmeskedett volna, a
szót tőle megvonni, — beszédében a hatásta
lanul felhasznált korteskedési fogásokat csak
a vak nem látta, (pedig már valakinek egy
szer a pártfelekezeti túlbuzgóság roszul ütött
ki) szemrehányásokat tett. hogy Nyíregyháza
azéit sodortatott ilv viszonyok közé, mert erős
nyakú volt. Az efféle eljárás egyáltalában nem
a képviseleti gyűlésbe való, lúd, ha valaha,
most, midőn mindenki látja a fenyegető ve
szélyt, minden a város ügyeit szivén hordó
egyénnek őrizkednie kellene a régi sebek fel
újításától s barátnak s ellenségnek úgy. mint
politikai
nézetkülönbségen
levőknek
kezet
kellene fogniok. Szerencse, hogy a kidobott
keztyüt senki sem emelte fel . mert talán
még annál is keseiiibb dolgok fejlődtek volna
ki. melyekről most hallgatni kötelességünknek
tartjuk. Hosszas vita után végre a következő
leg választattak meg a bizottság tagjai : Kod
uár István. Kovács Gergely, Somogyi Gyula.
Nikelszki Mátyás. Ilencs János, Zajacz József.
Joszka János, tiroak Zsigmond. Flegmán I.ipót.
Dómján Sámuel, Jánószki András.
— Nyilatkozat.'i Alulirt mint a pátrohai
egyházban fölmerült „kellemetlen ügy véglege:*l K i iifryt'fn (». H ur már n-coo beküldte hoz
zánk nyilatkozatát, az aionbau a urrkfU liii iratok kö
zött rltóTpJt Nem kniiuk n őit ezennel nyilvánosságra
hozni Szcrk-

körül tehát egy szikla darabra, melyet hihetőleg a
viz hengeritett alá felhőszakadáskor.
Elemér gyorsan bontá le Izidora czipóit.
s pieziny hófeliérségü lábait a kristálypatak
A reggeli viradattal útban találjuk buj habjaiban mosogatá. mely a gyalogláshoz nem
dosóinkat. Ideje is volt ! midőn a hegy olda szokott lábakat ismét képessé teszi az uta
lát zöld koszomként körül fogó erdőből ki zásra.
Az idő azonban gyorsan haladt ; eltelt
b on ta k ozó egy kis tisztáshoz értek. Ind előt
tük egy vízmosás tátongott, visszatekintettek egy félóra ! István még se érkezett viasza.
még egyszer a völgyre mit még nehány órá Minden perez egy örökkévalóság nyugtalansá
val ezelőtt a szerelem paradicsomának nevez gával tölté el a menekülök szivét . . . Egyszerre
tek el. S inie az átelleni hegy oldalán a távolról erősebb vizlocscsanások jelenték István
völgyi lakhoz, vezető utón megcsillant néhány közeledését.
kísérteties fény, uiit a csendőrök sisakján meg
Eközben az ég beborult hirtelen, mint
tört napsugarak idéztek elő.
az a hegyes vidékeken szokás, a napsugarait
Kifáradva a fárasztó hegymászásban, pi eltakarta a felhő, s alant a vízmosás medré
henni vágytak egy kevéssé, de a körülmény ben estihomályhoz hasonló szürkület terült el;
gyorsan megeredt az eső. egy kisebb szeiü
meghiúsította szándékukat.
Gyorsan ereszkedtek tehát alá a vízm o telböszakadás erejével.
sásba. mert nyomukban voltak az. üldözök
István e jelre elsúppadt. ö tudta már mi
hamarabb, mint gondolhatták volna.
fog következni.
A vízmosás innenső oldala kissé mene
A lehető gyorsasággal siessünk a helyre,
dékes volt. de azért a leereszkedést igen vi hol kevés fáradsággal kijuthatunk, de sietnünk
gyázva kellett tenniük, mert szédítő mélység kell. mert ha a meder megtelik, menthetetle
volt lábaik alatt.
nül elveszünk. Megindultak tehát szembe az
Végre alant voltak a mederben ; lent árral. Alig haladtak azonban néhány pénzig
kristályhahu patak csörgedezett alá. de csak egy szentbe jövő ár, mely már térden felül
oly csekély, hogy itt-ott a pintyőke is m eg- kezdett érni, majd lesodorta lábaikról okét.
gáz.olhatá. Szemben a part megmás/hatatlan Nagy erőfeszítéssel haladtuk tovább, de csak
volt. gyorsan kellett tehát oly helyet keresni, hamar be kellett látniok, hogy a tovább hala
hol felmehessenek. Izidorán, bár mutatni nem dás lehetetlen, a viz egyre áradt, zavaros
akarta, határozottan kezdettek mutatkozni a hullámai nagy csattogással rohantak alá. ap
kimerültség nyomai ; 10 óra felé járhatott az róbb szerű szikla darabokat görgetve alá.
Egy meredekeit!) emelkedésnél egy erő
idő dél e lő t t ; István elindult menedékes he
lyet keresni. Izidora is menni akart, azonban sebb bullám elsodorta Izidorát, szerencse, hogy
Elemérnek sikerült őt pihenésre birni. leült Elem ér karjába kapaszkodott, mert különben
képen eltávoztak;
mindent.

siirü

sötét éj

vett

elintézése a minden ott fenfmogható zavarok
leldeiit.se végett" az 1874 tnárczius *24. a
több napjain Nyíregyházán tartott e. rnegyi
közgyűlés jezyiőkönyvének 35. sz. a kinevezett
küldöttség egyik tagja — hiteles és hivatalos
bizonyságot teszek nrról, hogy küldöttársam :
tek. Lftvey Antal úrral, a pátrohai egyház sok
tekintetben zavaros gondnoki számadását, a
hely színen — időt s fáradságot nem kiméivé,
szigorúan és pontosan megvizsgálván: t. II o r
v á t b J ó z e f p á t r o h a i l e l k é s z ur
t i s z t a k e z ü s é g e — a mint ez terjedel
mes küldöttségi jelentésünkben is hangsúlyozva
van. és a melyet Fodor Ádám, Mozga Gergely,
Pethö Dániel urak, mint f ő l e g é r d e k e l 
t e k ia a l á í r á s a i k k a l i g a z o l n a k ,
teljesen nyilvánvalóvá lön. llerczel, 1873. raárczius 19. G nda Balázs, berczeli ref. lelkész.

tandó is volna már egy j ó termés és
olcsóság.

egv

kis

ott találta volna halálát mig megmenthették
volna, nem lehetett tehát mást tenniük, mint
hogy a part oldalából kinőtt cserjékbe kapasz
kodtak, s a még ember által nem járt pú ito
kon azon erővel, melyet a végkétségbeesés ad
z embernek, kiizdötték magokat feljebb és
feljebb.
István ment legelöl, s midőn egy-egy
szilárdabb helyet talált, hol kezét s lábát
m egfeszítheti, kezét uyujtá Izidorának, kit
Elemér fél karjával tartott, inig másik k öze
vei
egy-egy szirtbe vagy bozótba kapasz
kodott.
A viz azonban oly gyorsan áradt, hogy
gyakran már talpaikat érintő, ez azonban még
némi segélyt nyújtott, mert különben a gyön
ge idegzetű Izidora menthetetlenül alá szédült
volna a szédületes magasságból, ha a vízmo
sás áika oly gyorsan meg nem telik.
Mintegy másfél óráig haladhattuk már
óriási küzdelemmel felfelé, midőn kitisztulni
kezdett, s ekkor egyszersmind egy menedékre
is találtak, mely még távol a part tetejétől
egv vízszintes, mint egy két quadrát olnyi
térség lehetett, mely felett egy óriási lapos
szikla nyúlt ki. Ke elzárta ugyan a tovább
haladást, de egyszersmind pihenő helyül szol
gált. valamint megmentette attól felkapaszko
dásukban, hogy a vízmosásba minden oldaltól
rohamosan tódulni szokott ár elsodorja okét.
Izidorát félájultam emelték fel e mene
dék helyre, sokáig ápolták, mig magához tér
hetett. s aztán csakhamar dermesztő mozdu
latlan. halál szinii álom vett erőt rajta. Itt
védve voltak teljesen a kémlö szemektől, —
őket a sürü cserjétől nem láthatta senki, mig

ok kényelemmel láthatták a túl parton tör
ténteket.
Elemér és István levetették felső öltö
nyeiket s betakarták vele az alvó Izidorát,
azután magok is pihenni mcutek az óriási
küzdelem után.
A lent alá zubogó vizár, a lombok sut
togása édes szendéit hoztak szemökre, s mind
hárman elaludtak.
Elemér ébredt fel legelőször, s kitöröl
vén szeméből az álmot, a túlsó partra tekin
tett. s ime ott látta felfelé haladni a csend
őröket. Szive nagyot dobbant, de azért nem
szólott társainak mozdulatlanul feküdt to
vább.
Csuk miután gondolta, hogy a csendő
rök jő távolban vannak, csókolta fel szelíden
Izidorát, ki egy hosszút sóhajtva, szelíd sze
relemmel mosolygott Elemér szemei közzé, s
Imik beszélgetést kezdettek egym issal, a/tau
felébredt István is s tanácskozni kezdtek a
teendők felől.
Mozdulniuk nem lehetett ! felül a szikla
zárta el utjokat. alant a hangosan alá hul
lámzó patak ! maradniok kellett tehát. István,
a bü István eloVette az élelmiszereket egy
máié (tengeri) czipót és egy kevés juhtiirot
és lecsilapitották éhségüket. Aztán csendesen
alász.állt az esthomály és eltakarta okét.

— A nyíregyházai ev. gymnasium javára
1875. május 1-én m egejtett s o r s h ú z á s n a k
eredménye :___________________ _____ _________
t I
I ■
m ;■
< i.

cj

i S
i §

o" >•
< 4i

<1

f i
*

*4

u

3193
310
3219
47
16
75
1458
244
26
3220
151
1484
J04
200
30
3248
307
76
43
1506
43
1526
222
3257
276
129
3279
85
210
163
1532
381
86
385
393
3282
1631
399
3311
8'J
172
92
48
1632
79
1)12
164 1
260
3312
7
(1) Rendkívüli megyebizottsági közgyűlés
182
273
258
3379
311
1686
fog tartatni junius l-so napján Nagy-Kallóban,
186
308
3384
101
1694
234
hol a kataszteri munkálatokhoz szükséglcndó
236
3405
350
168
2 55
1715
elnökök s bizottsági tagok fognak megválasz237
153
123
3421
1724
299
tatni. —
133
3437
266
28
1790
386
x.
Május 23-án d. e. 10 órakor ellenzéki
307
3459
118
196
1794
192
közgyűlés tartatott Nyíregyházán a csizmadia
337
3462
309
282
248
1814
színben, hol előre megállapított napirend sze35()7
5
319
122
1838
riut a kör tisztviselői választattak meg. Elnökül
322
155
i:;5
3511
1882
229
inegválasztatott Lukács Ödön. alelnökül id.
325
17
3522
390
1915
228
Kénes János, jegyzőül Kmethy István. Voltak a
351
288
1933
86
9532
201
jelenlevők között kevesen, kik politikai kérdé
368
3549
1946
171
3ol
41
sek s el.ennézetek vitatásába akartak bocsát
45
380
345
4
í ,c;:i
2024
le
kozni, azonban a nagy többség ennek még sem
384
347
3.t6«
321
2084
Mu
helyét, sem idejét nem látván, s kijelentetvén,
389
4586
297
2099
320
MM
hogy vallott elveihez ragaszkodik, a napirend
395
3597
150
31
2145
387
hez alkalmazkodva abban állapodott meg, hogy
3616
3!*6
270
274
2152
243
e tekintetben Vidliczkai József országos képvi
3622
406
360
2158
104
236
selőjének beszámoló beszédét akarja meghall
3639
74
423
154
2267
60
gatni.
3640
•137
230
361
2346
257
= A május 24 ikere tervezett tavaszi
450
235
3643
96
2357
250
ünnepély igen szép és kedvező időben folyt
168
466
3650
‘2373
142
112
le a sóstón. Egyszer egyszer ennyi népet alig
8451
107
2396
46!*
214
319
láttunk .tt együtt, dac/ára, hogy a vidék csak
3658
477
287
2401
106
175
kis számmal volt képviselve. A városi lakosság
180
3672
138
2411
491
89
minden osztálya nem. rang, korkülönbség nél
504
110
3724
2418
59
219
kül együtt vaía itt; az utak, különösen a fúr
283
535
3753
2429
298
27
dolráz körül annyira nteg voltak telve járó
3818
338
f>97
2453
22
114
kelőkkel, hogy mozdulni alig lehetett. A gaz
3 hh O
64)1
124
183
2454
373
dák szekereik mellett régi szokás szerint ha
127
3972
630
2527
91
381*
zulról hozott étkeik s kulacsaik mellett mulat
397
3902
631
50
2568
394
tak, az iparosok vagy a szobákban, vagy küut
4051
645
126
291
2575
335
az erdőkben ütöttek tanyát; az úri osztály a
4053
30
6 h2
2703
207
354
vendéglő előtti téren terített asztalok mellett
4057
115
351
692
2734
334
lakom ázott: a szegény gyermekekről som volt
400
4099
693
357
2749
145
elfelejtkezve. A rögtönzött Laczikonyha mellett
Hl
4131
698
296
2757
278
Ízletes ingyen ebéddel láttattak el. — Mar
4132
348
7U0
2765
289
237
ebéd előtt külön csoportokra oszlott a fiatalság
63
41*3
294
738
277'.*
327
s átadták magukat a táncz gyönyöreinek. Fél
382
4-j:,:.
2781
831
121
1M4
kettőre megkondult az ebédre hivogató harang;
4263
897
272
2789
166
■•23
a különböző hitfelekezetek lelkészei s tanárai
4287
32
2**8
77
938
2794
egy asztalhoz ültek le. s Keuczi Gyula lelke
43**0
136
98
2840
72
1027
sítő zenéje mellett vidám kedvvel költöttek el
4309
317
33
1033
2846
364
a valóban ízletes ebédet, mely Weinbt rgernek
88
4322
1045
340
339
3805
valóban dicséretére válik. Ebéd felett Lukács
108
4329
325
2880
1064
233
Ödön poharat emelt az egyetértésért, örömét
4334
1066
138
271
2891
12
fejezvéu ki a felett, hogy a különböző vallás
130
4337
2907
1**5
1101
184
felekezetek egyesülnek az öröm ben, Kralo4384
356
277
1130
2014
57
van>zky Mór a tanárokért, Farbakv József az
4404
146
2959
149
1132
269
anyákért, Simon Endre az ifjúságért — Ezzel
4418
1197
384
2980
226
177
az. ebéd véget érvén, a tánezra termett fiatal
4442
281
160
1230
2983
372
ság elhordotta az asztalt, s alkonyatig járta a
2*» 2091
371
44*1
263
1249
kai aikettőst — akarom mondani a polkát és
4488
46
247
3035
391
1252
a waÍzért. — Az óriási sokadalom jellemzéséül
4525
1290
326
3047
18
143
felhozhatjuk, hogy jártunkban, keltünkben nem
4574
100
231
124*
190 3057
egy anyát, vagy apát láttunk, ki még most
4606
:i<*7ó
1366
332
190
352
gyermekével volt. a másik perezben már a
4624
312
125
93
1387
3094
népbulláin atal elsodort gyermeke után kérde199
3106
4649
227
249
1388
/ő-ködött. Egyetlen alkalmatlanság volt csak
4676
306
42
111
1392
3112
a néptömeg áltál felvert porfelhő, nie'v egy
4690
25
1435
34
3139
37!*
pillanat alatt megszállta a mellet és ruhát.
388
4694
1447
58
3178
303
i— i Mint örvendetes jelenséget jegy ez
(!) Tűz volt /.siirkon, — a Tiszaháton a
zük itt fel. hogy az ungvári máj. 17-ikén tar
tott vásárról haza jövök nyilatkozata szerint, múlt heten 12 épület esett a lángok martalé
— ott a gabona 4 frt 50 krajcárjával, az első kául. és pedig nem csak az épületek bamvadminőségű búza 7 forintjával kelt. Bizony óhaj- tak el, hanem legtöbb ház beiéiről is beégett,

(Folytatása következik.)

egyik Rázd a a lii/ <*161 magtára alatt levő
pim zéjébe rakia el. mit bá/.álml liainarosan
megmenthetett, — azonban a magtár is meggv ült h a pinczeujtón keresztül a pinezéln* is
elhatott a tűz. Az épületek közül esak kettő
volt a tűz ellen biztosítva, mint árva vagyon.
A tiiz oka még eddig felderítve nincs.
( —) A m ajálisról hazajövök, mint szem
mel látott tanuk beszélik e szerencsétlen ese
tet. Esteli féltizenegyóra tájban kocsijok a setéthen megzökkent, valami tárgyon menvén
keresztül, figyelmesek lettek e kíniilinényre, ;<
szekérről leugráltuk, s egy eszmélet nélküli
embert találtak az utón keresztül feküdve,
akin már mintegy 5 — ti szekér mehetett keresz
tül a setéiben, l ’ ulsusa még gyöngén vert, —
lére vonták az útból, néhány puskalövésre is
mét egy másik szerencsétlent találtak,
ki
hasonló állapotban volt azon különbséggel, —
hogy azon az életnek semmi jelét nem fedez
hették fel. Ezt is félre tették az ú tb ó l; — a
szerencsétlenek ápolására orvost küldtek. Életre
lettek-e hozhatók? K felől még nem értesül
tünk. Több mint valószínű, hogy ezek a sze
szes italok mértéken túli élvezetének estek ál
dozatul.
t A felejthetlen hazafi és töihetlen je l
lem: Böszörményi I,ászló síremléke Budapesten
u kerepesi temetőben egyike a legimposansabb
síremléknek, rajta a következő feliirat ovasható : „B ö s z ö r in é n y i I. á s z I ó e m 1 ékének.
S z ü l . k o p ó c s- A p á t h i b a n
1822. M e g h a l t P e s t e n , s a j t ó f o g s á g a l a t t 1869-b e n m á r c z. 24-i k é n
„ T ö r h e t , d e n e m h a j 1 i k.“
(új A Kis Várda-vidóki „felekezetnélküli
népnevelési-egylet“ saját pénztára gyarapítá
sára f. 1n7& évi jun. hó 20 áll Kis-Váidaban
az úgynevezett „Várkert“ -ben sorsolással és
tánczmulatsággal egybekötött majálist rendez,
ltelépti-dij 1 írt. Család jegy 3 fii. Egy sors
jegy 25 kr. A majális kezdete 3 órakor d. u.
Kéretnek a nők egyszerű batiszt ruhában meg
jelenni. Belépti- és sors jegyek előre válthatók
kis-V árdáhan: a gyógyszertárban, Sümeghy
ezukrázdájában, Gtünwald Samu, Soltész Emil,
Palkányi fark as kereskedésében és Wiudt és
kariunkéi terménycsarnokában. A majális nap
ján pedig a várkerti kapunál felállítandó pénz
tárnál. A rendezőség.
( ) Uzsorát a javából. Szatmár-megyében — igy l*esz.élték nekünk — él és uralko
dik egy modern emberbarát, ki hetvenes perczeut és hotáblázás mellett kölcsönöz pénzt
hozzá folyamodó felebarátainak H agyjál!! ez
még nem valami különös, hanem az a furcsa
ság vau a dologban, hogy a hetven pen zentet
e őre kifogja, u betáblázásra kell körülbelül
tizennégy foiiut s igy a jámbor felebarát azon
veszi észre magát, hogy kai»ott tizenhat forin
tot és adós száz forinttal. Vájjon hogy hívhat
ják azt az érdemes emberbarátot V —
Méltó
volna, hogy neve megörökít tessék a — bitóvirá
gok közt !
(— ) A ki szépen akar beszélni, ilyen for
mán íe je /i ki magat: .az emberiség íóldtekejéu a mivelődés generáloméban lehetetlen oly
emberiséget tapasztalni, a ki csak egy s nem
két pohár mmémüséget plántálna be az fundus
kaszinójába.“ — Sokat akar a szarka, de nem
birja a firk a !
( — ) A sóstói vasúti állomásnál egy delnő
végzi a főnöki teendőket, még pedig, a mint
halljuk, szabatosabban és nagyobb pontossággal,
mint egyik másik mandarin európai Chinában.
( iTitulálunk!
( - ) Vájjon hol terem a saláta? Valószí
nűleg Olaszországban, mert különben lehetetlen
volna, hogy május hó utófelében tiz krajezárert
adjanak egy adigot a nyíregyházai vendéglősök.
Ezúttal csak ennyit . . .
( — ) A sóstói fürdőben e hó 12-ig több
elarusittatott 9'k) fürdójegyuél, pedig a neve
zett helyen a vidéki közönség még csak kis
mérvben volt képviselve.
(— ) Szegény bogdányi választókerület!
kitöröltek téged az élók sorából a hírlapi reporterek. mint hajdan az ónodi kuruc/ oiszaggyülésen Turócz és I.iptó megyét a vármegyék
közöl a téos karok és rendek. — Más szavak
kal a megyei lapokba n a május 19 ik közjogi
ellenzéki gjü'.éaről hozott tudositások hallgat
nak arról, kik neveztettek ki a nevezeti ke
rületbe bizalmi férfiakul a gyűlés által, s e
mulasztást szándéké unk e sorokban kiegyenlí
teni. Tulajdonképen senki sem neveztetett ki
mint bizalmi fértiu. még pedig azért, mivel a
kerület már szervezve van s igy újabb szervez
kedésre semmi szükség.
(— 1 Jó mentaég A liverpooli rendőrség
előtt nem rég egy férfi állott, kit azzal vádol
tak, hogy öngvikossági kísérletet tett. A vád
lott tagadta tettét, s arra az állításra, hogy
inár függött midőn levágták a kötelet, azt az
alázatos megjegyzést tette, hogy nagyon megá /ott s csak a ruhájút akarta megszántani. —
(Függ. Polgár.)
< V ) Meghívás Az alsó Szabolcs és haj
dúk. prot. tanító-egylet, északkörének t. tagjai
a f. évi junius tekén <1. e. 10 órakor l.-D obon
tartandó értekezletre tisztelettel megbivatnak.
Tárgysorozat: 1., A helyi iskolák megszemlé
lése s gyakorlati tanítás. 2.. Elnöki jelentés.
3., Elnök választás. 4.. Értekezések és felolva
sások. f>. Pénztári vizsgálat, ti.. Népiskolai
tanterv. 7 . Indítványok stb. 8z. Mihályon má
jus 24-kén ltt75.
(rj Bezdodan. május 23-kan, d. e. 10— 11
óra közt. — mig a község népe a templomba
volt, egy ház, melynek lakói szinte istenitisz
teleten voltak, kigyult; és erről még öt más
ház gyűlt meg, igy összesen hat ház hamvudt
pl. A leégettek a szegényebb lakosok közé

számíttattak s igy némelyik házával mindenét
veszté. Mint mondják, a házias/szony a kony
hán tü/et hagyott, miilön templomba távozott,
ebből valami csapongó szikra kapóit a gyér
tapaszszal ellátott kéménybe s erről támadt a
tiiz; tehát szerencsétlenség is, vigyázatlanság
is az ok.
Jó lenne a kéményekre jobban
ügyelni mindenütt.
(— i Megyénk egyik kisebbszerü községe
Vas Megver e napokban tartott képviseleti
gyűlésében évenként fizetendő tiz forint segé
lyezést szavazott meg a honvédmenház számára
s első évi illetékét Krasznay P étersz.-biró k e 
zéhez be is fizette, ki azt rendeltetése helyére
eljuttatta. Éljenek a lelkes vasmegyeri hazafi ik.
kik ily szép és dicséretes példával léptek elő
buzdításául a mai közönyös és szűkkeblű kor
szaknak.
(sz.) ügy halljuk, hogy Marossi József
vasúti vendéglős nem sokára kassára menetiül
vendéglősnek a Schalk házba. Tiszta. Ízletes,
magyaros konyháját ismerve, hiszszük. hogy
a kassaiak meg fognak vele elégedve lenni.
(sz.i Miklósi színtársulata újabb időben
mindent elkövet a közönség kielégítésére, a
közönség mindamellett kevésbé lmzgólkodik.
Úgy halljuk, hogy a napokban, a Yezéry-par
meg fog hozzájuk érkezni! Vajha minélelébh!
mert valóban sajna Ínók, — ha Nyíregyházán
igyekvő társulata nem szerezhetné
meg
a
diadal babérját.

M ií j. Ii ó 2 3 -i k á n „Budavár bevétele
|8f!»-ben." E darabban találkoztunk először
Fejérváryval ez alkalommal, kit már lapunk
ban többször méltányoltunk. S csodálkozunk,
hogy <* tehetséges szilié*/ mi oknál fogva nem
lép fel gyakrabban nagyobb szerepekben. Kejérváry sokoldalú színész s e mellett már a
múltból kedvencze a nyíregyházai közönség
nek. Örömmel találkoznánk nevével gyakrab
ban a szinlapon, s eredeti alakításaival a szín
padon. Alkalmat veszünk ez ismert darabnál,
bog\ Itónaazékyröl tüzetesebben emlékezzünk
meg. ha eddig kevésbé elégítette ki a közön
séget. e darabban minden bizonynyal legtöbb
ször eltalálta a valódi hangot, mely szivból
jőve, szivekhez szólt. Általában úgy ő, mint az
egész társulat napról-napra inkább kezdi meg
nyerni a közönség tetszését. Az előadás lát
ványos oldala elég jól sikerült, az allegóriái
képlet elég Ízléssel volt rendezve, a festői
csoportozut a közönséget élénk éljenzésre ra
gadta.
Közönség szép számmal volt jelen. Saj
nálandó, hogy a vidék ritkán van képviselve,
minek oka talán az lehet, hogy az igazgatóság
a szomszéd községekbe nem szokott szinlapot
küldeni. A többi előadásokról jövő szá
munkban.

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

xv.
Színházi

szemle.

(Földindulás itt és ott. Világbéke néhány perczig. Elméletek a földrengésről. A mi elm éle
tünk. A mi legnagyobb baj volna a férfiaknak.
És a nőknek is. Mit szeretünk, mitől irtózunk?
A bölcsek bölcse. Jövendömondás. tüzetesen
indokolva. Jó tanács mindnyájunk számára.)

( ' s ü t ő i t ö k ö n, iu á j . h ó 20-i k á n
Toldy István „Kornéliá“ -ja került szilire. — E
darab meséje, valamiül mindazon uj darabokéi,
melyek a Miklósy színtársulata által Nyíregy
házán legközelebb elöadattak, eredeti buda
pesti levelezőnk tollából ismertetve voltak
—
Mint nem régen olvastuk a lapokban, a
még akkor, midőn Budapesten legelőször színre
hellének fővárosában és környékén földrengés
kerültek, ugyanazért egyenesen az előadáshoz
fogunk szólani. M i k i ó s y (Tem esi Géza) egy mutatkozott s e megdöbbentőn fenséges tüne
kicsapongó férj. egy kéjencz szerepét elég ta mény hazánkban is jelesül Kévkomárombau,
lálóan személyesítő, daczára alkalmatlan re O Gyulán és más pontokon szinte észleltetett.
— szerencsére nálunk nem nagy mérvben,
kedtségének; egyetlen megjegyzésünk az, hogy
azon értelmes, kissé lassú szavalat, mely más nem tanúsítva ezúttal romboló kegietlen ha
talmat s legfeljebb a jókora nyelvvel megál
szerepekben előnyére van, itt különösen ama
ledér jelenetben, hol egy könnyelmű kéjencz- dott komámasszonyéknak okozva egy kis . dvös
nek olvadozására kissé heveseit)i és gyorsabb (vajba huzamosan tartó) megszeppenést, hogy
hallgatásukkal — ha csak nehány múló pilla
hanghordozásra lett volna szükség, némileg a
natra is — létesülni engedjék az aunyira óhaj
feszélyesség jellegét viselte magán. — II utott, de valószínűleg örökös álomképnek ma
n y a d i M a r g i t (Kornélia) képzett és gya
korlott színésznő, tiszta értelm es, bár kissé radó világbéke m osolygó ragyogványos áb
rándját.
gyenge hangja, hibátlan hanghordozása minden
A földrengés okául különböző tényezőket
érzelem kifejezésére alkalmassá teszik öt. — |
Voltak egyes jelenetei, melyek méltó tap említenek a Uniósok és nem tudósok. Legsa
sokra ragadták a közönséget, — sőt itt-ott játságosabb felfogás e részben azon vad népé,
kényeket is csaltak a szemekbe. A harmadik mely azt hiszi, hogy földünket egy óriási hal
főszerep képviselője U ó n a s z é k i (Hunay tartja a hátán, és e roppant csuka vagy har
Zolt.in) bar teljes igyekezettel csüng hivatásán, csa időnkénti viczkándozása idézi elő a képek
még nem bir azon g>akorlottsággal, mely min és tükrök szeszélyes tánczát a falakon, a tor
dig jelentékeny szerepeit a kívánt mértékig nyok hajbókolását, a kémények „salto raortárokonszenvessé tehetné. Az érzelm ei kifejezé leáját“ s az épületnek kómivesi gyámkodás
sében teljes öntudattal nem rendelkezik a han alá helyezését. — Persze e kissé kezdetleges
gok m egvár sztására. Térdre omlása az imádott felfogást kicsinylöleg elvetik a mai természet
nő előtt, midőn titkon ápolt szerelm ét vallja tudósok, és a földrengést a föld mélyeiben lé
meg, feszes és merev volt. A mimika, a test tezö tűz és v íz egymásra hatásából s az eként
kimagyarázni,
beszéd még gyenge oldala. Azsnban a tanul kitejlo gőzökből úgy akarják
mány nyomai rajta élénk vonásokban mutat hogy a gőz nem törhetvén utat magának a
koznak. A többi másodrendű szerepek szem é- felszínre, hatalmasan megrázza a fölötte elterülő
lyesitöiröl — ezúttal térhiánya miatt hallga földréteget. — természetesen mi egyik véle
ményt sem fogadjuk el, hanem ezennel tinne
tunk.
Szom baton
a d a t o t t „E g y szó pélyesen azon állítást koczkáztatmk. hogy a
az országgyűléshez'’ O. E. Berg czimü szín földrengés onnan származik, mert olyankor
müve után színre alkalmazta Miklósy Gyula f ö l d a n y á n k haragszik reánk elfajult, elA szereplők átalán véve igyekeztek e hatásra mivelödött, fclfuvalkodott gyermekeire, s eré
számított — és a p o l g á r i h á z a s s á g lyesen tudatja velünk, hogy ha — mint ezt
behozatala mellett buzgólkodó darabot érde küzelebról is izente a múlt évi üstökös által
kessé tenni, s a hatás nem is maradt el. — — m eg nem javulunk, úgy leráz a hátáról és
Mikló v (Uavaszi Károly) különösen az elsü öléből bennünket, mint a forgó szél a férges
és második felvonásban tökéletesen beletalálta gyümölcsöt . . . mehetünk aztán, ha tudunk,
magát szerepébe. Egy szellemdus iparlovag- az A lg ólba. Orionba vagy az Amlromedába.
nak. (ki botlott ugyan, de szive niég alapjában de bizony ott egyik helyen sem terem az a
nincs végkép m egromolva). magat irtását híven kitűnő pas/abi vagy szentandrási dohány, sem
alakitá, későbben azonban ama jelenetben, mi a szerrdnyei. tolcsvai és ménesi felséges nedű
dőn mint boldogtalan férj mámoros állapotban a férfiak számára, az érdemes kávénénikék is
áll nejével szemben, s mostoha gyermekének Idában küldenek a boltba finom zamatu t ubáért,
látása minden keserű emlékeit felkölti, a ro szeszgazdag arany Jáváért, mert ott is csak ci
hamosan fokozódó szenvedélyt* gyülölség ki kóriát és makk-kávét kaphatnak, . . aztán
fejezésére, mely végre a gyerm ek eladásában meg mindenki csak is azon » lányban részesül
tetézödik. nem találta el egészen a boszuval az ottani állami k javadalmaiban és előnyeiben,
vegyített gyülölség elfojtott hangját, inig ellen a mily arányban az állam érdekeit ős virág
ben a végső jelenet összezúzó érzelme* helyes zását eszközli. — már pedig t-z nagy képte
kifejezést találtak játékában. Hunyadi Margit lenség és fonák rendszer volna nekünk, kik
ról i Emma) itt is csak elism erőleg nyilatkoz szeretjük a hiis árnyat, a pamlag és fauteoUle
hatunk. O e társulatnak határozottan első szí kőnyelmetes siestáját. a „giné cura“ hivata
nésznője. Amaz önvallomás, melyben Im ii elolt lokat. az édes semmitnemtevést, de a mun
(R ózsa) bevallja a tia iránt táplált szerelmét, kától, verejtékezéstől és fö le - a kitartástól
azon mély fájdalom vis zatükrözése, midőn zo ugyan borsózik a hátunk . . .
kogva vallja megbotlását, — oly keresetlen s
Ne képzeld
azonban
jámbor
olvasó
épen azért megható hungokat csalt ajkaira, mintha mi saját magunknak követelnék a
mikép feledtük, hogy színpadon van előttünk földrengés ilyenszerü megfejtésének dicsőségét
Maga az élet állt elot.ünk e jelenetben, ké Nem . . . több évezreddel ezelőtt nyilatkozott
sőbben, midőn Gyulának (Rónaszéki)
látnia ily szellemben egy gondolkozó fő, ki dnczára
kell, hogy másnak karjai kozott van szerel annak, hogy a legmagasabb körökből szüle
mese. az érzelmek gyors változásait, fájdalmá tett, valamint korában méltó volt. úgy időnk
nak elpalástolúsát kicserélni a ledér,
kön ben is az. hogy bölcsek bölcsének neveztes
nyelmű no hangjával, teljesen sikerült
neki. sék. Nevét nem mondjuk meg (hátha még
Berzsenyi, a városi plébános, szinte gyakran sajtóperbe fogná valaki!) talán szavaiból fel
derült mosolyra hangolta a közönséget. Rózsa. ism ered: „megindul a föld a szolga alatt, m i
Rónaszéki. Rózsané sat. elég ügyesen játszot kor uralkodik, — a bolond alatt, mikor eleget
tak. egyedül Horváth Aranka (K inőtte) ron eszik, — a gonosz niordkedvü a szony alatt,
totta meg az előadás kerekdedségét, botrányos mikor férjhez megyen,
a szolgáló alatt
szerepnetntudásával. Alakja oda illik a szín mikor örököse lészen az ő asszonyának. . .■
padra. de gyakorlatlansága, merev mozdulatai
Lemondunk hát az eredetiség nimbuszá
képtelenné teszik ot meg nagyobb szerepek ról s mindoszsze is csak tovább építve a
eljátszásaira. Ismeretlen a nyelv törvényeivel, fentebb jelzett alapon, ezennel megjósoljuk,
a szavalat szabályaival, a s z e n v e d ő i v- hogy rövid időn földindulás lesz Magyaror
r ö 1 fogalommal sem látszik bírni. Óhajtandó, szágban.
hogy még csak kisebb szerepek eljátszására
Hogy ne!
alkaltnaztassék.
Hát mikor olyanokat olvasunk a lapok

ban. hogy egyik m a g y a r
főispán német
nyelven folyamodik a m a g y a r
miniszté
riumhoz adófizetés halasztási kérvényével . . .
hogy magyar miniszter szinte Teut nyelvén ad
Ik* folyamodványt Budapest tanácsához palotaépítés tárgyában . . . hogy az országház né
mely matadorjai a május ő-iki ülésen oly szel
lemi dorongolást, gyermekies feleselést és
fékvesztett liadonázást indítottak egymás ellen,
minő nem képviselőház méltóságával, de a
legcsekélyebb község tanácskozmányának te
kintélyével sem férne össze . . . "hogy gróf
Apponyi ef. Comp. ö nagyméltóságaik saját úri
fogataik adómé ot ességét az újból behozandó
hii lapbélyegek által akarták eszközölni . . .
hogy a múlt napokban több németországi
apácza, barát és pap érkezett
fővárosunkba,
sőt egy egész gyarmat készül hazánkat bol
dogítani . . . hogy a nagy Széchenyinek egyik
uéviokona Pál (helyesen jegyzi meg a „V asár
napi l Tjság“ , hogy ö kegyelme a „legkisebb
magyar!1' Som ogyin-gye legközelebbi gyűlé
sén, mint az ottani pecsovicsok kolomposa
azt mondta, hogy erélyes kormány nem érde
mel bizalmat, mivel senkire nincs joga reáeröszakolni a magyar nyelvet, még ha a ma
gyar kenyerét eszi is . . . . hogy a méltsás fő
rendek a helyett, hogy a múlandóságról komo
lyan elmélkednének, még berzenkednek a kép
viselőház határozatával szemben . . és mikor
halljuk, hogy vannak törvényszékek, melyek
nagyon megérdemelnék talpuk alá az „utifüvetu . . , van czivilizált. ember, ki az egri
érsekimegye schem&ntismusán kívül semmi, de
semmi néven nevezendő könyvet nem olvas . .
vannak fanatikusok, kik a régi jőidőket (szent
inquisitió stb.) szeretnék visszaidézni
. . .
vannak modern apostolok, kik nem restelik
világ hallattára kimondani a nagy képtelen
séget, mintha
ez vagy ama
hitfelekezet
tagjai lehetnének nagy hazafiak . . . vannak
kik egyes kivételek alapján egész osztályo
kat elitéinek és becstelenség sarával dobál
nak . . . és midőn látjuk a merész röptű
politikusokat, kik előtt egy Bismarck, U Na
póleon. Pitt, Kaunicz csak szatócsnép és semmi
. . . a nagy hazafiakat, kik azt kürtölik,
hogy idétlen hundabaiuláikkal csak is ök hi
vat vák megmenteni az országot . . . látjuk,
hogy a katonai hatóságok gyakran mily k e
vés hajlamot tanúsítanak az alkotmányos f o 
galmak iránt . . . hogy a mézes hetek még el
se múlnak jóformán, és a szegény nőknek már
fájdalomkönnyeket kell hullatniok rideg szalmaözvegységökben (oh csak jönne már hazafelé
az a Pista, az az Imre. az a B erti! ) . . hogy
az árvavagyouok. mint olvadnak, mint páro
lognak több esetben, a sokszor fonák, sokszor
hűtlen kezelés miatt . . . hogy sok háznál
az utolsó szó mindég az asszonyé, és viszont
sok háznál a nő az utolsó . . hogy a —
föld nagyjai sokszor mily érzéketlenek a ki
csinyek nyomora iránt s viszont a nép mint
fordul el ámitők és hamis próféták szavára
bölcseitől és igazbarátaitól . . . hogy sok köz
ségben, a hány tagból áll. annyi felé bűz az
értelmiség . . . hogy némely község pusztán
kétféle egyénekből úll.olyauokból. kik a közva
gyonba kotorásznak, és olyanokból kik szeret
nék, ha ott ök kotorásznának, — szóval m i
ilön olvassuk, hal juk és látjuk mindezeket és
száz meg száz hasonló nyomorúságait az élet
nek. sehogy sem lehet menekülnünk a súlyos
gondolattól, hogy föld anyánk rövidesen m eg
elégeli
elhatalmazott
inpertinentiánkat, —
egy nagyot gondol, megrázza mérgesen köté
nyét. (mignonját és tunikáját s lepotyogtál
bennünket érdemetlen fiait és leányait egytől
egyig a s/iirk e semmibe!
Bizony biz ny nem ártana, ha kissé m eg
javulnánk !
— I —y.

Szerkesztői üzenet.
Lombinak. Ott a hol. vi-riei tehetségre mutatnak,
még aaoohftn nem cl«-g érettek a nvilvaiiossagnak. I g v
keaet.
G. P- Eperjeske Ne türelmetlenkedjél, többet
levélben, l jdonsáfiudat köszönöm.
K nak Apagy
Rajos a/, ily dolgokba fecni, mert nem tudjuk, hogy az
illető tulajdonom maga adta-e a nevet, vagy más, p. <*.
valamelyik iseléd. figyeli tudósításokat szívesen közlünk
„Garvoncziáo diák * szork. Lapnak már já r ’ Emlé
kezzél ígéretedre. I’ista emleget.

Felelős szerkesztő: l u k a c s Öd ö n .
Pénz.tárnok : Vitéz Mihály.

N y i 1 1 1 é r.

HIRDETÉS.
Van szerencsém tudatni a n. é. k ö 
zönséggel, miszerint a meleg bekövet
keztével minden szües-féle. és más téli
ruhák, női mint férfi, és más téli eszkö
zök. u. ni. szőnyegek, teritök, és kitö
mött állatok, stb a káros molyok elleni
biztosítás végett elfogadtatnak nálam.

Rnltnridcsz János.
S V
Üzletem a városháza alatt,
lakásom Rózsa utcza 1360 szám alatt
Nyíregyházán.

H I R D E T É S E K :

POLLAK

27 kros

S zives tudomásul.

27 krért

újonnan nyitott

Van szerencsém a n. érd. helybeli, úgy a szabolcsmegyei és hajdukerflleti
közönséget értesíteni, hogy a Sóstó fürdő május hó elsejével m egnyittatott; egy
idejüleg a következő ujjitások életbeléptetését hozom köztudomásra:
1 Étkezés társas asztalnál, — (kiváuságra külön teríték.)
2. Azon vendégek, kik gyógykezelés alatt vaunak — az orvos által előszabott minósitvénynyel rendelhetik meg a kívánt ételeket.
3. Vasárnap >k o polgári népmulatságokat rendezek.
4. Több izbeu az idényen át tánczestélyek, zene és sziuielöadások fognak
rendeztetni.
5. Minden természetes gyógyásványvizekböl folytonos fris minőségben
készletet tartok.
6. Orvosi utasítás mellett levők, bár mily rendeletéit a legpontosabban
teljesítem.
7. Szőlő gyógymód életbeléptetését szorgalmazom.
8. Az étkezésre nézve igen jutányos árakat szabok.
1*. Pinczém teljesen kiállja a versenyt bármely, eddig voltt I. Szóval oda tö
retsz m, hogy a fürdő f. vendégeinek kényelmét, minden tekiutetben megszerezzem.
Hiszem és reményiem, hogy áldozatkészségemet és szorgalmaméi legjob
ban jutalmazaiidja az. ha minden részről elismerést szerezhetek, mert ezzel kapcso
latosan u magam javat is előmozdítottam.
Hecsen pártlogá'áha ajánlva magamat a nagyérdemű közönségnek.
Kelt a nyiregj házai sóstón, május hóban 1*75.

rőf, darab s pár szánna, szigorú j ó t á 1l á s s a l az áruk legjobb minőségéért és
nagyban és kiesőiben áruitatnak

Gyapju-ruhaszövetek,

egyetem es árucsarnokában Becs Mária- |. mindig a legfinomabbak és divatosabbak
1 minden sziliben, sima. csikós, vagy scot cahilferstrasse I.
a legszigorúbb jótállással az áruk legújabb 1 ricirt még pedig Lüster. Rips. Diogonal
minőségéért s valódiságáért, s nagyban s ki- piáid szöv et, egyszínű és skót modorú
plaidkeltue, s a legújabb s legszebb őszi
csiliben kaphatók
és téli

Gyapjuruha-szövetek

mindig a legfinomabbak és divatosabbak
minden sziliben, sima, csikós vagy koczkás
még pedig Lüster, Rips s Oiogenalplaid
kelmek, egyszínű és caricirozott scott plaidkelm e; legújabb és legszebb őszi és téli
dW < »■ *< ! g » o I f i n a a ^ l l
(W a t tinói) s legújabb nordpol kelmék, diva
tos ruha bárdiét, cosmanosi perkai, ( ’retoo. török piqué hálóköntösnek, kék. barna
s fehér sinór és tlanel bárdiét, rumburgi,
hollandi és készítetten sziléziai fonalvászon,
házi- s bőrvászon színes és virágos cziczíuouslin és csipke-függönyök, atlasz-gradl,
szives ágynemű, vászondamaszt-törölközök,
matrácz és díván gradl. chiffon */4 és • 4 szé
les. selyem és kásmér nyakkendők, hosszú
és rövid harisnyák, keztyük, vászon és batiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony
szalagok mindenféle színnel és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgyuk.

Mind csak

K o r< l| > o l-F ln n < kll
(W attm ol) és a legnehezebb uj nordpol
kelmék, divatos ruhabarchet. cosmanosi
perkai, cretou török háló-köntösnek, pique,
kék, barna és fehér sinór és tlanel bárdiét,
rumburgi, hollandi és készítetlen sziléziai
fonalvászon, házi- s bőrvászon, színes és vi
rágos czicz. mouzlin és csipke-függönyök,
atlasz-grandi, színes ágynemű, vászondamaszt-törölközők, m atrácz-és díván grandi,
chiffon5 4 s * 4 széles, selyem s kásmér nyak
kendők, hosszú és rövid harisnyák, keztyük,
vászon- és batiszt zsebkendők, csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenféle szín
nel és szélességgel, több ezernyi más tár
gyakkal egyesegyetlul kaphatók a szilárd
l.itelunak ismert íegidősb s legalsóbb ala
pított

Alázatos szolgája

\\ einberger llecnál,
fürdői vendéglős.

27 kros
n r u c

n r ii » k I m

n

i

JjST" “0 22

n

27 k r a j e z á r.

Bérűben, Kürtuerstrasse 34.

A szétküldések utánvét mellett azonnal
lelkiismeretesen teljesítetnek. Mustrák és
árjegyzékek ingyen és béruientve.

Megrendelések utánvét mellett pontosan
és lelkiism eretesen: mustrák es árjegy
zék ingyen
(2 4 — 30)

(llIirg e rs p it a l-t le lK Íu d e .)
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Kubilczinö-féle

a 27 krajezáros
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első bécsi

K A R T O N F E S T Ö G Y Á R I-R A K T Á R B A N .
Találhatók különféle czikkek. m elyeknek minősége- és szilárdságáról minden
kor kezeskedünk, egyenlő árban
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▼álugatva darab-, rőf- és pár aként kaphatók.
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Debreczen, 1875. nyomatott a részv. társ. könyvnyomdájában.
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miszerint kellően felszerelt kérvényeiket
Ny.-Béltek községében üresedésbe alnntirott szolgabiróhoz Kálló-Sentjénbe.
jött 400 frt évi fizetés, 80 frt fűtés és a kitűzött batáridőn belől, beadni el ne
irodai átalánynyal egybekötött jegyzői mulaszszák.
Kálló-Semjén, máj. 20. 1875.
állomás f. évi jnn. hó 21-én választás
utján be fog töltetté.
K n l l a . v .lá iiO M
A pályázni kívánók felliivutnnk.
1“ 3.
szolgabiró

kartonfestő gyári raktár

•K

T.

Pályázati liinlelmeny.

Nyíregyházán, nagydebreczeni uteza. Kerekrcty-féle uj házbsn.

p

átellenében.

KATA

P 9 **

bécsi első

*2
e

ezukrászdának

(T- ,2>

Tessék meggyőződni személyesen.

(13— ?)

T ester-féle

színes vászon zs likendők, fehér s színes barketok, harisnyák, szalagok — és
még más többféle árakkal dúsan felszerelt raktárim m al pedig, minden hozzám
intézett megrendelésnek azonnal megfelelhessek.

Ez üzlet választékban még a bécsi bazárokat is túl haladja !
Szives pártolást kérve, maradunk teljes tisztelettel.

és

A m id ő n még kérném itt jegyzett árakból azon m eggyőződést szerezni, hogv velem senki sem áhhatja meg a versenyt, nsgybecsO látogatását.
kikérném
egyelőre « legszilárdabb kiszolgáltatásról biztosítom és kiváló
tisit -lettel maradtam.
A nagyérdemű közönségnek.
N yiregi házán, 187.r>. év február héihan.
Alázatos szolgája.

" 9 1

Legújabban Becsből érkezett legfinomabb divatosabb, tavaszi
s egyéb kelméinket ajánlhatjuk.

Hredik

>k.

-t

Helyiség: a nagydebreczeni utczán levő Kerekréty-féle uj házban.

házban.

Van szerencsém a nagyérd. közönséget ezennel tudósítani, miszerint
eg? Pesten székelő, eg rik c a legnagyubb és legjobb hírnévnek örvendő kézmü
árus nagykereskedő ezég
helybeli bizományi raktárával bízattam meg.
Azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a l. ez. vevőim et, akár nagyobb
akár kisebbszorii vételeknél oly kedvezm ényekben részesíthetem, a nnu'ket
itt helyben senki sem nvujthat — gazdag válásit ék u mindennemű m ha, függöny és nadrágszövetek. Creton, Mousselin, llattiste és minden szinecetii tranczia ing. Percad, —
t szélességű Chiffon vasinak, tónál, hollandi, creas
és pamutvásznak, — m ind-n színezetű párnahaj uak való ezérna kaDavásznak.
töiüdroző s lányéi kérni
franczia Aloussdin és angol toulard kendők, fi-hér s
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