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1 Ax előfizetők, a hirdetések meg- 
szállásánál, '20*/#-nyi kedvezmény

ben részesülnek.

Nyíregyháza, jun. 18. 1875.
Már nem választ el bennünket egy 

hónap azon fontos időponttól, midőn a 
legszebb polgári jogok egyikét a k é p 
v i s e l ő v á l a s z t á s t  gyakorolnunk 
ismét szerencsénk leend.

Nem szükség mondanom, hogy mi
ért áll ez a jog  a polgári jogok között 
első helyen, hiszen talán mindnyájan 
tudjuk, hogy nekünk egyszerű polgárok
nak itt van befolyásunk a hazai ügyek 
intézésébe az által, hogy nézeteink, el
veink szerinti képviselőt választhatunk, 
ki majd annak idejében óhajtásainkat, 
vágyainkat, kívánalmainkat képviselheti 
ott, hol nemzetünk, hazánk érdekében 
összeszoktak gyűlni tanácskozás és tör
vényhozás végett a hon atyái.

Valami felemelő tudat van abban, 
hogy az országnak minden egyes pol
gára súlyba vetheti befolyását, legjobb 
meggyőződése szerinti akaratát az ország 
java és boldogulása érdekében!

De nem kell megfclejtkeznllnk ar
ról se, hogy ezen felemelő jog egy
szersmind nagy erkölcsi felelősséggel is 
vau •tHszeköttetésheii.

Ki e jog  élvezetére képesítve van, 
attól megköveteli a tiszta erkölcsi érzet, 
hogy legjobb meggyőződésének utait kö
vesse, hogy igaznak vallott elvétől sem 
fenyegetés, sem Ígéret, sem ütihaszonle- 
•és el ue térítse.

Ha van ember, ki e joggal vak
merő módon visszaél: úgy ez minden 
bizonynyal az, a ki e dicső jogot üzleti 
tőkévé aljsaitja. s általa kegyet, zsíros 
kouczot, hivatalt, rangot stb vásárol, a 
ki nem átall rövid egy év alatt himpel-J 
lér módjára ötször, hatszor köpenyt tor- 
ditaui, ki előtt e jog élvezetében nem a 
haza jóvolta, boldogsága, előmenetele, 
—  hanem egyes személyek tekintete, 
családi összeköttetés, vagy más anyagi 
haszon lebeg.

Ha van ember, ki e jog  élvezetére 
teljes mértékbeli méltatlanná teszi ma
gát : úgy ez bizonynyal az. ki e jogot 
sokszor meggyőződése ellen embertár
sainak elnyomására használja!... Az a 
kormány volna a haza áldására méltó, 
mely az ilyeneket (osztaná meg a fensé
ges jogtól, nem pedig a szobák számá
tól feltételezni e jog  birtokol listását.

Az elvtelens^g emberei, a politikai 
élet szörnyei, alávaló zsoldos had. mely

nem tudjuk, megvetésünkre vagy szá
nalmunkra méltó-e inkább?

'Fisztelt polgártársak! Közeledik az 
idő, midőn ismét élni fogtok jogaitok
k a l!—  Előttetek áll a tapasztalás, előt
tetek áll a múlt, mely keserűen megadta 
a leczkét arra nézve, hova sülyedhet egy 
ország, egy nemzet. melynek polgárai 
legszentebb jogukat alárendelték mellé
kes, sokszor aljas tekinteteknek.

A ha l á l  m i n d e n  a l a k j á b a n  
m e g h a t ó ,  de  e g y  n e m z e t  ha 
l á l a  m e g r e n d í t ő  és k é t s é g 
b e e j t ő !

Ha a nép mindenkor ismerné saját 
érdekeit, akkor hazánk ez alkalommal 
nem állana oly közel a biikiís örvé
nyéhez !

Minden hűn meghoszulja magát! A 
corruptió, az erkölcsi alásülyedés sok 
nemzet sirja felett harsogtatta már guny- 
hahotáját! Ha bűnösök valánk eddig, 
most keserűen kell elszenvednünk bű
neinknek büntetését; csakhogy az a haj. 
hogy a bűnösökért az igazaknak is kell 
szeuvedniök!

De azért ne csüggedjünk cl az ön
magunk által felidézett kísértetek előtt! 
Szálljunk síkra ellenök az igazság fegy
verével, a győzelem nem fog elmaradni!

Sokakat elcsiigg. sztett talán a hosz- 
szu sikertelen küzdelem? Ks most arra 
határozta magát, hogy vissza fog vonulni 
a mozgalmak elől?

Ne feledjük, hogy a kitartó küzde
lem mindenkor sikerhez vezetett, és hogy 
a hazai izzó kérdések megoldása körül 
minden honpolgárnak szent kötelessége 
bizonyos párthoz csatlakozni, ki akár 
csUggedezésböl. akár kislclküaégböl el
vonul a küzdelem teréről, az szintén 
méltatlanná teszi magát a politikai vagy 
ha ugv tetszik polgári jogok élvezetére.

Likurgus idevonatkozó törvénye mai 
napig seui évült el s nem fog elévülni 
soha.

Legyetek azért ti is kitartók pol 
gártársak! Egyetértve, kitartva, legtisz
tább meggyőződéseteket követve éljetek 
polgári jogotokkal, s válaszszatok oly 
képviselőt, ki edzett jellemét megőrizte 
szentül és híven, midőn jobb és balkeze 
mellől annyi képzelt nagyság elhullott! 
Sapienti pauca !

Kallós.

T A l t C Z A .

E g y  c s a l á d  t ö r t é n e t e .
(Kegéuyes korrajz.)

VII. RÍSZ

A „ h i t  t“.
(Folytatás.)

Januárius #*-án délután a nép csopor
tostul vonult a községháza felé : itt-ott lázadó 
morgás hallatszik az emhsrcsoportok között, 
vajon mi történhetik ott ?

Hát biz ottan tagositási gyűlés tartatik 
h nép sehogy se akarja megérteni a dolgot 
értelmes urak lépnek közéjük, csilapitják őket. 
de a nép nem hallgat : ugyan ki hinthette el 
közölték a konkolyt V

Az urak odabent szepegnek ! Mi fog itt 
történni ? mert egy-két torzonborz ember 
már-már fenyegető ' állást vesz, bizony ott 
nem jó  volna meghurczolni a hátunkat !

A jegyző is kimegy korouként, de midőn 
az. urak nem látják, helybeu hagyólag int, s 
egy-két szájasabboak súg is valamit a fü lébe !

látjuk a nép közé elegyedni, s erősen magya
rázni valamit.

Lépjünk közelebb, hallgassuk meg mit 
beszél.

—  Tudják-e kentek, hogy ki akarja ezt 
leginkább V

—  Hát hiszen mondja ki kend biró uram '
—■ Hát bizon a mi nagytiszteletü urunk.

jegyző uram mondta nekem, hogy sok pénzt 
adtak neki. csakhogy vegye rá a népet erre a 
commassatiora.

— Ne mondja kelmed, hiszen a mi pa 
púnk becsületes jó ember.

—  Hej komám alamusz.ti macska na
gyot ugrik, én csak a mondó vagyok, hogy 
nem esik itt porba a tisztelete* uram pecse
nyéje ! Gondolják meg csak kelmétek, hogy 
azt a földet, melyet még apáuktól, szép- és 
ősapánktól örököltünk, majd szépen elveszik 
tőlünk, oda adják valamelyik uraságnak, pedig 
még a csákó ökröm is úgy ismerte már azt a 
földet, hogy éjszaka is odatalált. —  Aztán 
meg majd adnak kenteknek helyébe valami 
rósz sovány homokot, vagy valami lápot, azu
tán halászhatnak kendtek benne, a mennyit 
csak tetszik, hogy a kenyeret mi termi meg, 
azzal nem sokat törődnek az uraságok, csak 
nekik legyen mit enui. Hát a juhaikat hol

K O Z U G Y E K .

N.-Kalló, jun. hó 10. 1875.
A „Szabolcs" t. szerkesztőségének

Nyíregyházán.
A „Szabolcs“ 24-ik számában Qj jegy 

alatt az újdonság rovatában valaki azt állítja, 
miszerint még 1872-ik évben a szabolcsmegyei 
takarékpénztár egy népbank osztályt akart fel
állítani saját kebelében sat. óhajtandó volna, 
ha a nevezett intézet az ügy állását nyilvános
ságra hozná.

íme itt vau :
Kosz akarat, vagy tudatlanság állíttatja 

csak, hogy a szabolcsmegyei takarékpénztár 
bármikor is kebelében, vagy azonkívül népban
kot, vagy hasonmás intézetet akart volna fel
állítani és erre vagy ilyenre csak egy lépést 
is tett volna.

De igen is azon férfiak, kik azon időben 
ezen eszmével foglalkoztak, nevezett takarék- 
pénztárba helyezték el. a részvényenként költ
ségre beszedett 2 forintokat. Tudtommal azon 
férfiak minden aláírónak vissza is adták a to
lok átvett 2  irtot, mivel a krach beállván, az 
eszme meg ueiu testesülhetett!

Mai napon is van még intézetünkbe ezen 
tőkéből mintegy 300 írt betéve, —  tessék 
mindenkinek, ki ebez jogot tart az ivtartó 
urakhoz folyamodni és betéteiket visszakö
vetelni ; iTopper József ur itt is hagyott ne
hány ivet, kinek tetszik megnézheti. Kemény- 
lem. hogy t. szerkesztő ur helyett enged ezen 
kényszerült soroknak.

Egész tisztelettel
Dr. K l e u e r  Mi k l ó s ,  

igazgató.

Vidliczkay József országgyűlési volt kép 
viselőnk beszámoló beszéde rövid keret

ben. 1875. jun. 13.

11,'li‘l.itti 11 órakor a városháza uilva- 
rán nagyszámú választó közönség gyűlt össze, 
mely meubaladta a 700-at, hogy szeretett kép
viselője Vidliczkay József beszámoló beszédét 
meghallgassa.

11 óra után pár perczczel szószékre lé 
pett V i d 1 i c z. k a y harsogó éljenek között.

(dvözölvén a választó polgárokat, mint 
Ileszámoló beszédéhez szorosan tartozót tüze
tesen tárgyalta azon szomorú tényt, miképen 
jutott hazánk nemzetgazdászati tekintetben 
a bukás örvényének szélére az oktalan köny- 
nyelntüséggel egymásra halmozott kölcsönös 
által: feltüntető, miként sülyodt lassanként, -  
de következetesen hazánk hitele alá, érinté a 
kölcsön műveleteket, mely szerint még 1808-ban 
kapott az ország, mint állam kölcsönt még 
pedig kedvező feltételek mellett, mert 100-ért 
százat kapott, de már későbben a :».*> milliós 
kölcsön, bár még mindig állami hitelre ada
tott. 35 millió helyet csak 22 millióban fizet
tetett ki. a 150 milliós kölcsön azonban már 
nem adatott állami hitelre, le kellett kötni az 
ország ingatlanait; érinté. hogy e kölcsönt. — 
ha anyagi birtokkal rendelkezhetett vala. bár
mely földbirtokos megkaphatta volna, még pe

dig kedvezőbb föltételek mellett, mint meg
kapta azt az állam, Ugyanekkor ő az ország
gyűlés zöld asztalára határozati javaslatot 
nyújtott, mégpedig indokolással, melyben el
határoztatni kérte, hogy a kormány nyújtson 
tervezetet, miképen fogja majd e kölcsönt tör
leszteni. azonban az akkori kormány és az 
országgyűlési többség jónak vélte e javaslatot 
nem tárgyaltatni, hihetőleg azért, mert semmi 
positiv tervezetet nem lett volna képes e te
kintetben előadni.

Erős érveléssel, de nyugodt higgadtság
gal tünteté elő az ország szomorú sőt való
ban aggasztó helyzetét, melybe a 67-es kiegye
zés sodorta az országot, melyszerint a quota 
óriási terhe, mely hez évenként országunk 20 mil
lióval járul, s mely csak kamat, s az ennek 
megfelő óriási toké az országot terheli, —  to
vábbá azon szomorú tény, inikép daczára annak, 
hogy Magyarországnak hadereje nincs, az osztrák 
haderő fentartása végett az ország évenkint 
több millióval járul akkor, midőn még a ka
tonaság felszerelése is aránytalanul kis rész
ben hajt jövedelmet a magyar iparnak, a vám- 

I szerződések, melyszerint Magyarország ipara, 
kereskedelme végkép elnyomva van, a román 

j vasutszerzödés, melyszerint e vasútvonal. —  
'csak igen csekély részben érint magyar terü- 
J letet, de szárnyait Bécsnek terjeszti k i ; a ma
gyar jegybank felállításának elmulasztása stb.

| idézték elő azon óriási terheket, melyek el- 
viselhetleniil nehezednek a nemzet vadaira, s 
melyen ha segítve nem lesz, az országot a 
bukás örvénye fenyegeti.

Itt áttért a múlt országgyűlés tényeinek 
•lősorolására, monda, nem akar igazságtalau 
lenni, elismeri, hogy a múlt országgyűlésen 
hozattak oly törvények is, melyek reformra 
mutatnak; ilyen: A határőrvidéknek az anya 
országhoz lett csatolása, bár el kell ismernie, 
hogy ez csakis úgy vezetne üdvös eredményre’ 
hogyha Magyarország egy anyagilag és széllé* 
milég teljesen virágzó ország lehetne, mer1 
csak is igv bim a azon assimiláló erővel, hog^ 
minden érdekeket s elemeket kihékitseu * 
összeolvass/on. Ilyen továbbá a budapesti Lu- 
doviceutn felállítása, a kolozsvári egyetem lé 
tesítése. az incompatibilitasi (összeférhetleu- 
ségi) törvények, melyek lényegesen megszün
tették azon visszaéléseket, miszerint annak 
előtte számos képviselői székeket államhiva
talnokok töltöttek be, holott az országgyűlési 
képviselőnek függetlennek kell lennie, ide lehet 
még számítani némi tekintetben a kereske
delmi törvényeket is. De szembe állitá ezek
kel azon törvényeket is, melyek a reactió ba- 
ározott jellegét viselik magukon. —  Ilyenek 

mindenek előtt a választási törvények, melyek 
igen sok polgárt fosztottak meg szavazat- 
joguktól; csak Nyíregyházán is százakra megy 
azoknak számuk, kik elvesztették szavazatjo
gukat, az egész országban pedig sok ezrekre, 
pedig ezek sziutéu hordozzák az állam terhét. 
Ilyenek a mindenféle uj adónemek behoza
tala akkor, midőn az iparfejlesztésére, az adó
képesség emelésére semmi intézkedés nem 
tétetett. Nem tétetett ugyanis semmi lépés a 
vámszerződés megváltoztatása és a magyar 
jegybank ügyében. Kijelenti, —  hogy hozattak 
ugyan reformra ezélzó törvények, de oly tör
vény sem a legközelebb, sem az az előtt múlt

legeltetik kentek V majd el kell adni azt is 
szépen, nem járhat már ezután szabadon a 
mezőben !

— Dejszen én ugyan nem kommassálok! 
Szeretném én azt látni, ki meri az én igaza
mat másnak adni. szólal meg egy ködmönós 
atyafi.

„fin  se“ „én se* kiáltja az egész 
népség.

—  De hát osztán mit tesznek kelmé
tek ? Nagy u r a m u s z á l y l

—  Hát verjük ki ezeket az urakat a fa
luból ! zug fel a  sokaság!

— F.n nem tanácsolom kenteknek, szó
lal fel a biró ! F.n mosom kezeimet ! s azzal 
befordult a szobába.

Künt ezalatt a morgás és zugás kezdett 
fenyegetőbb szint ölteni. A házhoz, melyben n 
tanácskozás történt közelebb-közelebb nyo
multak, egy-kettő már az ablakon is bekiál
tott fenyegetőzve.

A szolgabiró kiküldte hajdúját és a kis- 
birót a lázongok befogására, azonban az ered
mény egyszerűen az lett. hogy a hajdút leü
tötték lábáról, mire kisbiró uram megszep
penve a lázongok bocsánatáért esedezett, hi
szen neki parancsolták.

A szolgabiró most hivatalvesztés terhe 
alatt parancsolta a jegyzőnek és bírónak, hogy

rendet csináljanak ; de ők alázatosan kijelen
tették. hogy ha az élet és hivatal között kell 
választani, inkább rsak az elsőt választják.

A jegyző már különben maga is rendkí
vül megijedt, hiszen ö nem akarta ezt, ő csak 
a tiszteletesnek akart kellemetlen napokat 
szerezni, alávaló fondor leikével, „ p u s z t a  
h á l á b ó l *  annyi sok jótéteményéért. Azon
ban a dologból más jött ki, veszélyesen más, 
melynek csapója aligha ő  reá nem fog vissza 
csordulni.

A szolgabiró most összeszedte minden 
hivatalos tekintélyét, kilépett a lázongó cso
port elé. Szólitgatá őket elébb szépen „b a r á t 
ainak, azután „polgártársaknak", nem használt 
semmit, a zajban saját szavait sem hallhatá ; 
azután kezdette erősebb hangon, nevezte őket 
lázadóknak, gyujtogatóknak, haramiáknak, gyil
kosoknak, a minek lett annyi eredménye, hogy 
a nép kezdett elébb nyomulni, s ha szolgabiró 
uram hirtelen be nem ugrik, aligha fejét nem 
találja azou ütés, mely a szemöldök fában 
akadt meg.

Ezalatt a földesuraságok látván a nép 
eszeveszett lázongásait, jónak látták a hátu'so 
ablakon kibújva szépen kereket oldani ; miden 
a szolgabiró bement, már odabent csak cgy-

Í»ár halálosan elsáppadt imok didergőtt. s 
ontolgatá magában mi fog itt történni



országgyűlésen nem hozatott, mely az anyagi 
előmenetelt felvirágzást czélo/.va a bukás ör
vényének széléről az országot biztos kezekkel 
viszarántbatná.

Kzeu erős érvekkel és biztos számadatok
kal támogatott előterjesztés után. melyet be 
kell ismernünk, hogy egyszeri hallás után csak 
hiányos keretben uyujthatuuk olvasóinknak, 
áttért a legközelebbi kormányválságra, a fu- 
sióra.

Elmondé, hogy ő mióta önálló gondolko
dással bir, mindig a „szabadelvüség* zászlóját 
követte, de nem olyan értelemben, mint a mos
tani kormány, mely szép nevet vett ugyan fel, 
de e névre nézve minden jelek oda mutatnak, 
hogy tartalom nélküli üresség 1 Klmoudá, hogy 
a szabadelvüség czifra és kecsegtető szavával 
egy eladósodott, nemzetgazdászatilag a bukás 
örvényének szélére jutott országot megmenteni 
nem lehet, oda erős és alapos nemzetgazdá- 
szati reformok szükségeltetnek.. ezt várta volna 
a mostani kormánytól.

£rinté itt u visszaeséseket, melyek a 
törvényhozásban létre jöttek, melyek egyáltalán 
nem vetnek dicsérendő fényt a kormány cdi
niében levő s z a b a d e 1 v ü s é g r e. Sze
rinte egy cultur államban a polgári jogoknak 
nem megszorítását, de épen kiterjesztését kell 
eszközölni a közmiveltséghe/ mérten annak, 
ki a szabadelvüség szép nevezetére akar szá
mot tartani, és ime azok, kik a választási jo 
gok megszorítására szavaztak, egy kis részben 
sorakoztak a jobboldali ellenzékhez, legna
gyobb része pedig csatlakozott a magát s i  a- 
b a d e l v ü u e k  nevezett párthoz, a közjogi 
ellenzékhez nem tartozik azok közül egyetlen 
ember sem. Melyik pártot illeti tehát meg jo 
gosan a s z a b a d e l v ű  nevezet V Könnyű 
kitalálni!

Magára térve, hivatkozott programmjára, 
melynek alapján megválasztatott, elmondó, 
hogy ő azt kölcsönös szerződésnek tekinti! 
f'.s most nyugodt lelkiismerettel néz szembe 
választóival, mert ö  annak egyetlen pontját se 
szegte meg.

Miért nem csatlakozott ö a mostani sza
badelvűnek nevezett kormánypárthoz, arra 
nézve álláspontját következőkben olvasta fel, 
hangsúlyozván, hogy azért tette ezt írásba, 
meri minden szavát komolyan meg akarta fon
tolni. s úgy akarja, hogy mindenki tisztán, 
félre inagyarázás nélkül érthesse meg, s fog
ja tel.

„Nemzetek nemcsak az ellenség fegyvere, 
de a nemzetgazdasági s pénzügyi tönkrejutás 
által is veszhetnek e l ; ez utóbbi folytán an
nyival inkább, mert a vagyoni tónkrejutást 
rendszerint az erkölcsök sülyedése szokta 
követni.

rA szabadságnak kisebb vagy nagyobb 
foka. a politikai intézmények kisebb vagy na
gyobb tökélye, a nemzetek életében magában 
még döntő sulylyal nem bir ; de oly folytonos 
hanyatlás a nemzetgazdaság és pénzügy terén, 
a milyen Magyarországou a közelebbi években 
beállott: múlhatatlanul az állam ineghukását 
és a nemzet elenyésztét vonja maga után.

„E részben az uj pártalakulás eddig még 
semmi garantiát sem ny^jt arra nézve, hogy 
a jelen állapot gyökeresen orvosolva, és a jö 
vő viszály elhárítva lesz.

„És miután én azon alapot, melyen a 
kormány az országgyűlés végéig állott (s me
lyen ma is áll.) úgy közjogi, vagy mint nem
zetgazdasági tekintetben ; ez utóbbi tekintet
ben nem fogadván el a kormány jövőre, a / 
az 1877-ik év végétől, a vámterület elkülöní
tésének eszméjét, mint Magyarország nemzet
gazdasági és pénzügyi megmentése egyedüli 
eszközét, mondom, miután az alapot hibásnak 
tartom, és ezen alapnak javítására a kormány 
részéről semmi előkészületet sein láttam, sót 
voltaképet* még a reá való hajlamot sem : ez 
az oka annak, hogy a szabadelvűnek nevezett 
kormánypárthoz nem csatlakoztam."

Végül pár szóval s ama szavakkal „é  1- 
j e n  a h a z a i "  befejezte másfél teljes 
óráig tartott nagy hatást idézett beszédét.

Beszéd végeztével szűnni nem akaró él
jenzéssel üdvözölték volt képviselőnket, sokan 
hozzá közeledtek, s köszönetük. barátságuk.

A jegyző hirtelen súgott valamit a bíró 
fülébe, at kilépett s maga után zárta az aj
tót. a jegyző pedig hirtelen feltálta a pincze 
ajtaját, és a tisztességes magisztrátust jónak 
látta elzárni a világosság elől.

Ideje is volt, mert csakhamar hangzott 
kívülről a bősz ordítás : -be kell törni az aj
tót. hadd lássuk kik azok. kik minket meg
ák arunk rontani V S a másik pillanatban már 
recsegve dőlt ki az ajtó.

Berohantak a dühösebbek, a jegyzőt kér
dőre vonták, hogy hol \ annak az urak ?  A 
jegyző remegve mondó, hogy épen most me 
nekültek az ablakon, a keresők az ablakhoz 
rohantak, s minthogy már az csiszürkiilet 
kezdett nlászállaui köddel, messzire nem lát
hattak. szerencséjükre a pinezében kút tógák
nak. hitelt adva a jegyző szavainak, a képzelt 
menekülök után rohantak.

A nyomozás azonban, mint tudhatjuk si
kerhez. nem vezethetett. Így akkor nap min
denki elvouult saját házához.

Cgyan az nap lovas futár sietett a me
gye székhelyére a csendbiztosért és egy sza
kasz katonaságért.

Másnap mái értesült a falu népe arról, 
bogy karliatalommal akarják keresztül vinni n 
tagosítást, ugyanazért az egész falu népe fel

rokonszenviik. s tiszteletük jeléül kezet szorí
tottak vele.

Mi csak annyit teszünk még hozzá: Kl
jén derék k é p v i s e I o n k Yidliczkay, kép- 
kcpviselöuk mondom, még pedig nem csak a 
múltban, hanem ha Isten upy akarja, mint ma
gunk. a jövőben is.

A  kisvárdavidéki ref. tanító-egylet tavaszi 
közgyűlésé.

T. szerkeszti, url A kisvánlavidéki ref. 
tanít ó-egylet jun. 3-an, Kisvárdán d. e. ’J 
órától d. ii. 1 óráig tartott tavas/i közgyűlése 
megérdemli, hogy röviden megemlékezzünk h z  
ottan történtekről, hogy a tan ügy barátok és 
a megyében levő testvér-egyletek rólunk tu 
domást vegyenek.

Mindenek elútt dicsérettel kell kiemel
nem, hogy a tauitúk igeu szép számmal, iniut- 
egy 22 en jelentek meg a kijelölt napon és 
órában pontosan; ezeken kivül két leli.ész 
L. D. és Sz. P.

Az. e. megyei gyűlés által készíttetett 
alapszabályok felolvastatlak. Egyletünk ezeken 
módosítást óhajt tenni, mivel csak szellemi 
czélokat tűz maga e lé ; t. i. a tananyag s tan 
módszer, óraterv, tanterv, fegyelmezési több 
eféle kérdések fejtegetését. Pénztára nem les/, 
hanem anyagi szükségleteit idorol-időre, min
den előjövő alkalommal közadakozásokból ie- 
dezi; igy pénztárnokot nem választ. Könyvtár
nokot sem választunk, mivel vidéki egvletüuk 
azon szerencsés helyzetben vau, hogy a fele 
kezetnélküii népnevelési-egyletnek Kisvárdáu 
már egy könyvtara van, ez egyletnek minden 
tanító saját érdekeben is, de erkölcsileg is 
kötelezett tagja. Ennek könyvtárából, mely a 
legbecsesebb pedagógiai szakmüveket tartal
mazza. fogunk olvasás végitt könyveket hor
dani. Az alapszabályoknak ily értelemheu való 
módosítására küldöttség neveztetett.

AlelnökÜl Papp Bertalan bezdéd\ t:.ú- 
sodjegyzőül Árokháti Sándor komorói tanító 
választatott. Választmányi tagokul: Szegi La
jos, Lánczi Lajos, Mérki József tanítók és Lo
vas Dáuiel lelkész nyerték a szavazatok több
ségét.

Az egyházkerületi tanterv s a nyíregy
ház vidéki egyletnek a tatterv feletti nyilat
kozata felolvastatván: a tagok közül számosán 
szólották e fontos tárgyhoz. Mindannyian tul- 
bönek, kivihetetlennek mondák —  a vidékflu 
kön divatozó szakadozott iskolázási rendszer 
mel ett. Véleményea jelentést készíteni s azt a 
legközelebbi nt. e. megyei gyűlés elé terjesz
teni. kiküldettek Görömbci Péter elnöklett1 
u litt : Szegi Lajos. Papp Bertalau. Árokháti 
Siudor, Tóth János. Nagy Gábor.

Az elóbbirt tárgygyal kapcsolatosan fel
mer ült a vullástanitás kérdése is ; t-rre nézve 
azon indítvány fogadtatott el, hogy a nt. e. 
in. gyűlés egy folyamodványban elnök és jegyző 
által kerestessék meg és kéressék fel. hogy 
igyt-kezz k oda hatni, miszerint a contirman- 
dusokat jövő évben egyenesen, az erkölcstant, 
hittant és egyháztürténdmet is mielőbb a lel
készek vegyék át a tanítók kezéről.

Egy kérvény intézése az e. ni. gyűléshez 
az iránt, hogy a tanító tartó egyházközségek, 
a kallói egyház példáját s a budapesti rét. e. 
megyei Lő/ségek példáját követve, udjauuk a ta
nítói gyűlésre tanítóiknak évenként kétszer elofo- 
gatot vagy napdijat: helyesléssel találkozott 
és elfogadtatott. Kivitellel elnök s jegyző bíza
tott meg.

A métermertékekről értekezett Árokliáti 
Sándornak kimentő, alapos és terjedelmes elő 
adásáért köszönet szavaztatott. A másik szám
tani előadás jövő gyűlésre halasztatott.

A tankönyveknek a tantervhez alkalma
zására. a legjobb kézi és vezérkönyvek kisze
melése ti ajánlatára, azokból a feleslegeseknek 
ítélt tananyagnak kihagyására s ezek feletti 
jelentéstételre Lovas Bániéi elnöklete alatt 
••gy hattagú küldöttség neveztetett ki azou 
utasítással, hogy eljárásukról jövő gyűlésre 
jelentést tegyenek, mely az e. megyei gyű
léshez lesz terjesztendő felülvizsgálat, ill ive 
jóváb. gyás végett.

fegyverkezve csoportosult az utcza végén, még 
az asszonyok is.

A esc ml biztos, egy daliás, hatalmas alak 
hat csendlegénynyel büszkén előre lovagolt, 
s több óra hosszával előbbi) érkezett a hely
séghez. mint a gyalog katonaság.

A (sendbiztos hízott magában, hiszen ó 
máskor egész vásárt el tadott űzni, u lefegy
verezni egy maga : „N a  h i s z e n  m a j d  
e l b á n i k  u e z z e l  a c s ő c s e l é k k e l ! 1'

Midőn a falu végihez érkeztek, megsar- 
kantyuzta lovát, intett a oondlegényeknek, 
hogy ok is hasonlóul cselekedjenek, azonban 
midőn egy hajitásnyira érkeztek a lázongó 
néphez, hatalmas téglazápor fogadta okét. 
egyik tégla a ló orrát talál'a n másik a 
cseudlegényeket. egy éles téglndarab épen 
egyik csendlegénynek homlokát találta, úgy. 
hogy az azonnal leesett a lóról, s lova gaz
dátlanul ii amlott tova.

A csendbiztos azonban nem veszté el 
bátorságát, a dühtől és bosszútól elragadtatva 
erősen nyomta sarkanytyuját lova oldalába, s 
legényeit megelőzve a sokaság közzé rugta- 
tott. s fokosának csapásai alatt jobbra és 
balra tántorgott a nép véres homlokokkal, az 
általa megtört falanxon utánna iramodtak a 
a csendlegények ! A lázongó tömeg meg volt 
ugyan nyomva, de ntui megtörve, erősen tar-

A meg nem jelent tagok körlevél átal 
fognak tudósittalui az egyleti gyűlés azon 
határozatáról elnöki utón, hogy lm indokolt, 
a após ok nélkül maradnak el a gyűlésről, 
első ízben 50 ki, másodízben 1 írt és igy to 
vább kétszeresen lógnak hirságoltatni; s ezen 
birság a nt. e. ni. látogatóság által a tanít i 
gyám pénzt ár javára fog beszedetui.

Több apróbb s a közönségre nézve ér
dektelen kérdések megbeszélése után a gyűlés 
berekesztetett azon reménynyel, bogy jövőre 
in ;g többen leendőnk ; s meg fogunk győződni 
az összejövetelek, gyülésezések által arról, hogy 
ily szakgyülésekre mindanny iunknak égető 
sziiükségünk vau. Ezen hittel és leiuénynyel, 
s kölcsönös, szives üdvözlésekkel váltunk meg 
egymástól —  a viszontlátásig.

G ö r ö in b e i P é t e r .

A  rósz szomszéd.
A költő lantot, a katona kardot, a próza 

iró tollat ragad szivérzelmei kifejezésére; ez 
iróbbi kategóriába tartozók példája szerint én 
is tollat ragadok, hogy kifejezést adjak azon 
panaszomnak, melyet reám egy különös beha
tás gyakorol. Hogy mi legyen az, magam se tu
dom hirtelen kifejezni. Nem az emberek rá
galma. mert azt szép szóval el lehet hallgattatni, 
különben is nagyon békeszeretö ember vagyok, 
nagyon sokat el tudok tűrni, a mi miatt masok 
halálra bosszankodnak magokat, én keresztyén 
emberhez méltóan megbocsátok még ellensé
gemnek is. Sem pénzem el nem lopták, mert 
azt magam ze tudom hol van, hát még a tol
vajok. hogy tudnának ráakadni. Még az sem 
zavarná lel annyira leleknyuga mamat, ha talán 
egy perez alatt millióner lenne belőlem. De 
ez . . . .  ez . . . .  ez az átkozott . . .! no de még 
is nagylelkűen megbocsátok, ha szomszédomból 
családjával együtt szépen elburczolkodik, mert 
mar tovább ki nem állom ezen impertiueutiát 
a mit velem drágalatos szomszédom egész úri 
családjával tesz. Igaz! hogy sok borsot törtek 
már életemben az orrom alá, de még ennyit 
nem, mint ez a . . . . Vagy úgyII tehát vala
melyik szomszédod hazsártos természetűV Juj 
barátom az igeu nagy csapás! Emlékszem rá. 
hogyha apám valakire megharagudott, rendesen 
azt mondta neki: „Fogjon meg a török átok* 
a mi felett olyan sokat elgondolkoztam, hogy 
mi lehet az. inig végre sok tudakozódás után 
megtudtam, hogy az nem egyéb, miut a io«z 
szomszéd. T*'hát rajtad is beteljesült a török 
átok .' Beszélj kedves barátom, melyik az a go
nosz természetű, ki éltedet ennyire meckese- 
rité ? mondd! mondd! hadd vívjak meg vele. 
ha mindjárt a Plútó kamrájából most került is 
ki. Ki az a vakmerő, ki neked békét néni 
hagy? Talán a felső szomszéd? ó h  az igen 
szelid jámbor család, nyugalmamért mindent 
ke?/ tenni, l'gy  h it az alsó szomszéd? az meg 
pláne lelki testi j i  emberem, ki értem élet
halálra kész volna megküzdeni. De lu t mégi- 
uielyiK? Nyugodj meg jó barátom, nem ismeri 
tek ti az ilyen hadat a Nyíren. Az ördögöt rá 
szedheted csellel, a lösz. szomszédot eltávolít- 
hatod szép szerivel, de az én szomszédomat 
nincs az u hatalmasság a ki rendre utasít
hatná Minthogy látom, miszerint nemes lelkü- 
letedet mennyire bántja, hogy nem ismerheted 
gonosz háborgatóimat. Ila lesz türelmed vépig 
hallgatni, elmondom a tényállást, s ha még is 
kedved lesz vele megvívni, ám tegyed, lm 
tudsz!

Ezelőtt nehány héttel szép csendesen, 
minden zaj nélkül, o a k  ugv észrevétlenül nyo
mul he a faluba egy ármadia zöld nndrugos 
legény, elloglalja az erődöket, sánezokat. a ved - 
guták oldalait; s mid n a falu lakosa a nap 
fáradalmak után már nyugalomra készült, ek
kor mint egy parancsszóra megzendiil az eget 
verő lárma. Hajrá tetete újra tetete hurrá te 
tele. csakcsakcsak, brruu brru brru stb. — 
különféle har.-on.tk, kürtők s vezénvszók hang 
zottak egész éjjel szakadatlanul. Eleinte meg 
gyönyörködni is tudtam benne, órahosszat el 
hallgattam e különös éji zenét, osz.tilyozgat- 
tnm. hogy melyik mondja a sopránt. melyik a 
tenor', vagy két-három este hűséges hallgatója 
voltam e nagyszerű concertnek. De valamint

tutta magát. A vasvilla hatalmas fegyver szúr
ni és ütni lehet vele. Már leszúrták ismét 

csemllegénynek lovát, n kövek záporként 
hullottak feléjük, már maga a csendbiztos is 
vérzett. Azonban ö hozzá volt szokva ezen 
mulatsághoz, meg kell vallani, hogy ugyan
csak kitett magáért. Előtte már nem meré
szelt megállani egyetlen férti sem. de meg
álltak az asszonyok, kik hátul fedezet gyanánt 
állottak, bejebb az utcza összeszűkült ; a 
csendbiztos előre törve az. asszonyoknak rug- 
tatott. az első sorban levők kissé félre vonul
tak ugyan, de a hátulsók nyomták előre, lo 
vával annyira a tömeg közzé szorult, hogy 
sem előre, sem hátra nem mehetett, de még 
nőkkel viaskodni méltóságán alulinak tartá. 
nem igy gondolkoztak azonban a hiénákká 
bőszült asszonyok, bele ragadtak lábába, le
húzták lováról, egy-két férti segítségével leti
porták a földre, és ott kínozták halálra, egyik 
sarkával rugdosta, másik öklével, harmadik 
csapófával és baltákkal ütötte, mindaddig, tűig 
egyetlen szikrája mutatkozott benne az élet
nek. 5«» ütés mutatkozott holt testén, mely 
közül a vizsgálat után 31 halálosnak mutatkozott.

A cseudlegényck közül azok. kik még 
mozoghattak látván csendbiztosuk veszedelmét,! 
megfordultak szépen, s ki merre tudott, arra 
oldott kereket.

a küzdelembe, úgy a gyönyörbe is végre bele 
un az ember, s így jártam én is. bele csömör- 
lőttem a nagy élvezetbe. Hogy tehát a zené
szek megjutalmazva legyetek s megelégedve 
távozzanak, egész, nagy úri hely hehagy ássál tel
jes megelégedésemet nyilvánítottam működésűk 
felett. Nyugodtan bementem feküdni, remélve, 
hogy a vitéz urak hasonlóképpen fognak cse 
lekenni. De nem úgy történt mint gondolám 
Vagy a dicséret lelkesítő fel Őket. vagy a ju 
talmat keveselték, elé,; az hozzá, hogy uiég 
nagyobb erővel fogtak a munkához. Hangzott 
a riadó éjjelenként hétről hétre, ugv hogy kö
zel s távolban semmiféle teremtett lélek nem 
élvezhette a jóltevő álmot. Sok ideig igy soha|- 
to/am fekhelyemen; „Csendes álom, jöjj el hoz
zám gyönge szárnyon" s már közeledek is, de 
a vezénylő tiszt oly óriási riadót fuvatott, hogy 
ijedtemben kiugrottam az ágyból. Csak most 
kezdtem gondolkozni Jerikó bevételéről, azon
nal védelmi eszközök után láttam. Elsőben is 
ruháimat függönyökké alakítottam, az ablako
kat eltorlaszoltam, minden ajtót keoiéuyen be
zártam s takarómat fülem hegyéig felhúztam, 
úgy engedtem át magam a nyugalomnak, lm 
lehetne. De itt még nincs vége a küzdelemnek, 
ez csak pillanatnyi nyugalom, mert bitulsó 
szomszédom (megjegyzendő, a kert végéről 
hangzott ez óná-i latina) nem oly könnyen 
játszható ki, mint sokan gondolnák. Hihetőleg 
kémek által, a mint később ki tudtam Bagoly 
ur ő nagysága vállalkozott ezen aljas szerepre, 
a menny iben egv magas helyet, u templomteiot 
elfoglalva s onnan látva működésemet, nagy 
szemtelenséggel kiabálta ostromlóimnak „bújik 
bújik bújik" s igy történt, hogy mihamar meg
tudta az ostrom sikertelenségét s a védelmi 
eljárást, újabb badicselt gondolt ki bosszantá
somra.

Előre kiildé a tánezoló bajadérokat, hogy 
tánczaikkal. muzsikáikkal, olykor-olykor szú
rásaikkal zavarják csendes nyugalmamat Ezek 
napleszálta előtt, még midőn ablakaim uyitva 
valának észrevétlenül belopózkodtak szobámba, 
alig tevéin meg a védelmi intézkedéseket, alig 
biz.tositáui magamat a kül ellenség elleu. Ré
mülve veszem észre, hogy szobám telve szu- 
ronyos vitézzel, s rárántják a legsiralmasabb 
nótát s tánozolnak kegyetlenül egész lényem 
körül, ha talán tu :n hallgatnám keserves me
lódiájukat. szigonyaikkal figyelmeztetnek jelen
létükre. 1‘jabb védelmi eszközhöz kelle folya
modnom. cubafüst, I ritanikafüst, magyarfüst, 
mindenféle füst. mihamar meghomályositá ko
rültem a levegőt, elleneim e nem várt táma
dásra jónak látták a szögletekbe húzódni, 
várva lecsendesedésemet. Azonban mihelyt meg
győződtek róla, hogy az álom karjain pihe
nek : mint boszült ellenség rohantak rám. 
hogy meggyilkoljanak, elhatározva előre, mi 
szerint lassú halállal végeznek ki, hogy aunal 
keservesebb legyen kimúlásom előbb *ui makacs 
ellenállásomért, ez okból vérem kiszívásához 
fogtak. Mit csak akkor vettem észre, midőn 
újaid) vérszomjas csapat rohant meg s fájdal
mas szúrásaikkal életre költöttek, azonnal át
láttam gonosz szándékukat. Rögtön spanyollal, 
olaszfái s egyéb kármentóket alkalmazva fek
helyem kőiül, egyszersmind könyörögtem a/ 
istenhez, angyalokhoz, mindenféle istenhez, 
hogy e küzdelemben nyújtsanak segédkezet. 
a kisebb hatalmak tehetetlenül húzódtak vissza, 
végre az istenek jöttek segítségemre. Lotus 
kibocsátó barlangba zárt legényeit, kik erős 
lehelletiikkel százmért földre kergették a tán
ezoló bajadérokat. Szel ur hatalmas, örömet, 
de bosszúságot is szerezhet ha akar. — Nep- 
tum — a tengerek istene —  parancsot adott, 
a sfctkúazáló vizek befogadására, ezeknek ta- 
voztával vitéz mailnek is jónak láttak fel
hagyni az ostrommal s haladni a tovább vo
nuló vizekkel, de még is nem ment el az 
egész, sereg, hanem ott maradtak a fakokope- 
nyegesek s miután megszűnt a háború, fold- 
mivelésliez fogtak, mint aféle törvényt adat lan 
nebulók, kiknek a tulajdonjogról legkisebb 
fogalmuk sincs, nem is válva saját beleegye
zésünket. száutogatják kel teinket, ártalmas 
barázdáikkal tönkre teszik legszebb vélemé
nyeinket, sőt un több. szántó legénye az a 
csúnya bogár, még a kertészkedéshez is hozzá
fog, az apró plánták leveleit, gyakran gyöke-

A felbőszült nép még nem liiitötte le 
ezen vérengzés által sem bosszúját, sót még 
fokozódott az. lázas gyilkolás! és rombolási 
szenvedély fogta el őket. Neki rohantak a fa
luban lakó zsidók házának, a kiket találtak, 
azokat „vérben fagyban- hagyták, javaikat, 
bútoraikat utezára szórták, összetörték, a pin- 
ezében a boros és pálinkás hordókat csapra 
ütötték, és ittak, csak a gyújtogatás hiányzott 
a borzalinaskép keretéből.

Midón már nem volt előttük sémiin 
•tisztitam való, valamelyik megemlékezett a 
elkészről.

r Tudjátok-c szólalt fel egy szájasibb. ki 
hozta nyakunkra a tagosítást ? Én tudom, 
nekem a bíró mondta, annak meg a jegyző* !

„Ki volt az* Ki volt a z ?  Hangzott a 
kérdés minden oldalról.

— Hát a mi papunk! Eltűrjük ezt ? ! 
Menjünk fizessünk neki is.

E szavakra a csoport két részre oszlott, 
voltak, kik a lelkészt szerették, s nem hittek 
ez ániitó szavaknak.

( Fölv t atása követ kezik.)



reit lenyesegeti. Ezért n dohányos karom- 
kodik, u gazdasszony boszankodik, a mennyi bon 
amannak ültetvényét, ennek zöldségesét veszik 
növelés alá a gazkópék.

Kz aztán a helyzet képe!
Íme barátom előadtam a küzdelmet, me

lyet rósz szomszédaimmal kellett folytatnom, 
ha a csata legnagyobb hevében nem lehettél se
gélyemre, legalább az utócsapat garázdálkodásait 
szüntesd meg, vagy ha nem! adj tehát tanácsot. 
Micsoda? forduljak a természet vizsgálóhoz ? 
Beszélj! mimódon gátoljuk meg harázdálásai- 
kat? veszedelmes ártézi kút fúrásaikat ? te
kintsd meg e számtalan alagutat, azonnal át
látod. hogy égető a kérdés, melyre felelni kell.

Záborszki.

S z í n h á z i  s z e m l e .

C s ü t ö r t ö k i t  n, jun. 10-én Moliere 
„F ö s v é n y*‘e adatott. Azon kezdjük szini- 
tudósitásunkat: „Uraim le a kalapokkal1* Vc- 
zéry Odón művészete előtt. Kellő mértékben 
ismertettük és méltányoltuk e jeles színészt 
már Moór Ferenczbt n, mely szerepben valóban 

jelenség volt. vidéki Színpadunkon, ..Fösvénye** 
azonban felülmúlta várakozásunkat. Alakítása 
elragadó volt, hatott a nélkül, hogy a hatást 
hajhászta volna: hatása a művészetben találta 
támpontját és az igazságban alapját: vagyis 
mondott és tett mindent azért, mert kellett, 
mondott és tett mindent úgy, mint a költő 
gondolá, és a mint a helyzetből és jellemből 
kellett annak folynia. -  Bármely pontjára 
emlékezzünk vissza előadásának, újra és újra 
csak elismerésre és dicséretre kell gondolnunk. 
Ama jelenet, midőn Fruziua előtte Marianna 
bájairól beszél, egy rész zsugorinak idétlen 
fellobanásai: a másik perczbeu, midőn jutal
mat kérnek tőle, egy földhöz ragadt fösvény
nek zsugorisága, a pénz ellopatása utáni mo
nológja, midőn kétségbeesve rohan be. s a 
földön az állatiasságig alja.-ulva szimato ja a 
tolvaj lábnyomait, veszteségi fájdalmának ész- 
zavaró kétségbeesése, midőn végre saját kezét 
kapva meg a tolvaj helyett’ összeomlik ; s vé
gül. midőn a szekrény megkerül, a kincsben 
való gyönyörködése, melynél felejt mindent, 
s egész valóját a kincs szerelme hatja át, 
mind. mind oly müvésziséggei volt kinyomva 
játékában, mely Vezéry benső hivatásáról és 
művészi tehetségéről tanúskodik. Ha őrizkedni 
fog itt ott a drámai szemtől (patbosz) mely 
párszor, bár hiszem, hogy kevesek által észre
vehetőiig, uémi dissonantiát idézett elő játé
kában. akkor egyike lesz a magyar színmű
vészek között jelenben a legjobb Ilarpagonok 
közül. -  Ila a többi szereplőkről ez alka
lommal nem emlékezünk meg, ezt tulajdonít
sák a költőnek, ki a „Fösvényt** megalkotó, 
és \ ezéry művészetének, kinek fényétől a 
mellék szereplőket csak kevésbé láthatók.

S z o m b a t o  n, jun. 12-én adatott a 
„B  ó k" vagy a „szegedi menyecske". Mái 
mindjárt a kettős cziin nem titszik nekünk. 
K legtöbbnyire határozatlanságot árul el. 
uiiutba a költő uetii volna egészen tisztában 
alapgondolatával. Még egy Hugó Yictornál sem 
esik jól az ilyeneket látui; eltérve azonban 
e mellékes dologtol. elsőtekintetre meglátszik, 
hogy e darabot színész irta; érte te, érez'o, miál
tal lehet srinpadibatást előidézni Ha ez volt 
czélja, akkor e czélt elérte, de ha erős nyo
mot akait hagyni müve által és annak maru- 
duudoságát biztosítani, akkor merészkedünk 
kérkedni u felett, hogy czélját eléri-e valaha!? 
Lukácsi úgy látszik, hogy bízott a színpad 
más világi természetében! megragadta az 
uralkodó véleményeket a napirenden levő esz
méket. s kisebb nagyobb szerencsével meg
alkotó müvét. —  Viliig Lidi szerepe, mintha 
t >ak egy kedvencz énekesnő számára volna 
teremtve. Valamint előbb egy *>ereg l.endvay 
es Kcthy stereotyp alakok jöttek létre a ma
gyar szinirodalomban. úgy teremnek most az 
efféle szerepek Blakáné számára. mertBlaháné 
kedvencze a közönségnek. —  Egész liajlás 
mutatkozik e Javabban is a merő külsőség 
felé a bensőség. a lényeg, a lelkiállapotok igaz
sága és mélységére és a lélektan komoly kö
vetelményeire való figyelem nélkül. .Mind
amellett a hatás nem maradt el a darab elő
adásánál. Különösen ki kell emeluűnk Vezéry - 
nét (Virág Lidi) ki szerepkörében valóságos 
kedvencze lett a közönségnek, művészetének 
mindenesetre felette áll ragyogó szépsége, s 
s ez játékának és dalainak hatását nagvbau 
emeli, mindamellett előadásait is ki kell eniel- 
nünk. s ha hangja az alsó skálában nem vesz
tené el korouként érezét. mely a pattion ki
fejtésében nem egyszer gátolja. játékának 
varázsa még inkább megragadná a közön
séget. —  Érczi (Tiszaiéti) tisztán énekelt és 
jól játszott. Ilunyady Margit (Kon) különösen 
kitűnt az epesztó szenvedély égető kínjainak 
to]iuácsolásában és a íueghalásban. Vezéry 
(Kuruez (íidai e szerepében is otthon volt, 
Ardainé, Berzsenyi, Bálnoky stb. jó l játszot
tak, az egész előadás összevágó és gyönyör
ködtető volt.

V a s á r n a p ,  j u n. h ó 13. Másodszor 
adatott a „F  a 1 u r o s za “ uj szerep osztás
sal. Nem szükséges talán megjegyeznünk se. 
hogy az első előállás után kedvesen lepett 
meg a második uj szerep osztással rendezett 
előadás ; —  Tótfalusy szép hangja és helyes 
alakítása. Vezéry né Finom llúzsája. Hunyadi 
Margit. Érczy, Molnár stb. nem szonilt dicsé
retünkre. Sőt még Horváth Aranka is verse
nyezni kerekedett ez estve jeles társaival, s 
volt egy-két jelenete és fordulata, mely tigyel-

rnessé tett, s iránta eddig táplált vélem é-1 
nyűnkön változtatott, még pedig nem hát
rányára.

K o d d e n, ju ii. I r>-ikén — Fehérvárt’ ju 
talomjátékául adatott Eszéky Kmnin k. a. fel
léptével, másodszor „Bánkban.11 Miklósyt már 
ismertettük ezen szerepben, most csak nny- 
nyit jegyzünk meg, hogy ez alkalommal még 
nagyobb erélyt folytett ki. mint az első elő
adás alkalmával. F.széky Hunná Melindát ki
tűnő iskolázottsággal személyesítő, a s erepet 
némi tekintetben más szempontból fogta ugyan 
fel. mint Hunyadi Margit és ez. tekintve egyé
niségét, nem volt sem személyének, —  sem n 
szerepnek hátrányára, alakja különösen alkal
mas az ehez hasonló szerepek személyesíté- 
sére, magatartása, fennkölt mozdulatai a kez
detleges színi pálya daczára. egész lényén el
ölülő otthonossága, tájékozottságra méltó figyel
met s elismerést érdemel; szavalása teljesen 
öntudatos, gördülékeny, hol kellet nyomatékos. 
Egyetlen haj volt előadásánál, hogy a színte
rem akusztikájúval ismeretlen lévén, valóban 
át érzett esdekléseit a közönség, különítsen a 
hátulsó padban ülök, nem élvezhették. No de 
a koszorúk özöne, mely beléptekor a szín
padra hullott, nem virág eső, de valóságos 
„virág felhőszakadás1* volt. Midőn a nevezett 
kisasszony sikerének tapsolunk: szép jövőt kell 
jósolnunk uj pályájához! Óhajtjuk, hogy a pá
lya. mely virággal kezdődött, gazdag gyümöl
csöket teremjen egykor számára. A jutalma
zott, Feüérváry (Biberach) kitüuoleg fogta fel 
s vitte ki szerepét, megérdemelte a nagyszerű 
közönséget, mely a színházat szinültig meg 
töltő. Bálnoky, Ardainé stb. kitünöleg alakí
tottak.

S z e r d á n ,  jun. in-kán „Szép Heléna*1 
ismert operetté adatott. Yezéryné szépségé
vel. helyes énekével és ügyes játékéval meg
hódította nemcsak l'árist. hanem a közönsé
get is. Tóthfalusi Againemnona lehetett volna 
jobb is egy kicsit, valamint .Molnár Menelaus-ánál 
is láttunk már jobbat. Rónaszéki ez estve bebi
zonyította, hogy a ki erötelen b ő s  és gyenge 
s z e r e l m e s ,  lehet igen jó komikus, ez. est ve 
legalább arról győzött meg, hogy az eféle sze
repkörben sokkal többre vihetne. — fts ebben 
semmi kisebbítés nincsen, tudván, hogy azon szí
nészek némelyike, kik nagyra nőttek az időben, 
egészen másfelé kereskedtek előbb, mint a hol a 
nagyság virága termett meg számukra később.

C s ü t ö r t ö k r e  k i v o l t  tűzve „Az Afri
kai hős* azonban közönség hiányában az előadás 
elmaradt. Szombaton Felekire fellépte. Erről 
jövő számunkban.

ÚJDONSÁGOK.

(!) Figyelmeztetjük mindazokat, kik 
előfizetési hátrányban vannak, legyenek 
szívesek hátrányaikat beküldeni, nehogy 
utánvételi lapok szétküldését kelljen 
igénybe vennünk.

t *. A folyo ho 16 s több napjain Nyír 
egyházán tartott ref. egyházmegyei gyűlés hó 
vetkező nevezetesebb határozatairól emléke
zünk meg ez alkalommal: I A eanonika vi 
sitatió ideje 14 szavazattal 'J ellené-ben to
vábbra is a régi mód szerint, a teli hónapok
ban batároztatik megtartatni. 2. Esperest ur 
azon javaslata, melyben egy állandó számvevő 
bizottságot indítványozott az. egyes egyházak 
anyagi javainak szigorú ellenőrzéséie. oda mó
dosíttatott, hogy az. évi látogatódig utasittas- 
>ék e tekintetben a lehető leglelkiismerete
sebb eljárásra, különösen vigyázzon a kisajá
títások által eladott belbivataluoki ingatlanok 
arának mikénti kezelésére, hogy azok el ne 
veszszenek, s superintendentialis határozat 
folytán ingatlan birtokok vásárlására fordittas- 
sanak. •'*. Tudomására jutván egyházmegye, 
hogy a Tégláshoz tartozó Bököm fiijában az 
egyiiáz szervezve nincs, liolo’ t az egyháznak 
már eddig is szép alapítványai vannak, segéd
gondnok ur megbizatott. hogy az egyház bel 
szervezése végett minélelébb jelenjen meg a 
helyszínén. 4. Papi ülnökül Lukács Ödön. vi
lági ülnökül Szesztay Károly, egyházmegyei fő
jegyzőül Nemes Benjámin, egyik papi aljegy
zőül Szabó Ferenci, egyik világi jegyzőül ifj. 
8zikszay Pál. egyh. kér. rendes papi képvise
lőid Litkei Péter választatott meg, a rendes 
világi képviselőségre a szavazatok megoszol
ván. A legtöbb szavazatot nyertek közül né
gyen. u. m. Dobozy Férem /, Patav István. 
Pilisv László és Jármy Klek újabb szavazatra 
bocsáttattak. A többi érdekes!) határozatokról 
jövő számunkban.

* Folyo ho 16-ikán nagyszerű eső ör
vendeztette meg városunkat és vidékét, az eső 
nagy viharral jött, mely fákat csavart ki és a 
vetésekben is itt-ott károkat okozott.

Folyo ho 16-ikán a mirbogdánvi vá
lasztókerület értekezletet tartott a sóstón, — 
melynek tárgya volt /.oltón János lemondott 
követjelölt helyett uj követjelölt feliéntetőse. 
Követjelöltül egyhangúlag Vidovich Ferencz 
szilárd jellemű ellenzéki léntettetett fel.

( -  i Bentek Pál orosi ref. lelkész azon 
vád alól, mintha ö egy Hamvai nevű egyén 
jóhiszemű megesketése által szándékosan liét- 
nejüséget idézett volna elú. felmentetett, mi
vel mint az ügyiratokba! kiderült, ó az illető 
egyén és a tanuk által vezettetett félre.

O  Előlege* színházi jelentes. Tisztelet
tel értesítem a n. é. nyíregyházai és vidéki 
közönséget, miszerint szerencsém volt F e I e- 
k y n é-M u n k á c s  y Flóra asszonyt, a pesti 
nemzeti színház elsőrendű művésznőjét három 
vendégjátékra megnyerni. A t. művésznő f. hó

Itt-én ..Stuart Mária11. 20-án „Tündér ujjak", 
22-én ..Kornélia” czimii színmüvekben lép fel. 
felemeli helyárak melleit. Azonban, kedvezmé
nyül a ii. é. színházlátogató közönségnek e bá
lom előadási a előfizetést nyitok rendes árak 
mellett, u. m.: páholy 12 írt, támlásszék 2 fit 
l(> kr, zártszék 1 fit h o  krjával. •—  Pénztári 
uapiárak 3 előadásra: páholy ii frt, támlásszék 
1 frt 20 kr. zártszék 1 Irt. Utalványok nem 
érvényesek. Mély tisztelettel kérem a n. é. kö
zönség kegyes pártfogását. Tisztelőjük M i k- 
l ó s y  (ívnia, színigazgató.

i j Bejárta a lapokat az újdonság, hogy 
ö felsége az. Örkényi iíddmivesek küldöttségé
nek egyik tagjától azt kérdvén, vajon ő-e a 
falu bírája, az igy feleli: „igen is tekintetes 
ur.“ Szomszédja erre kabátját megrántó, a bíró 
azonban megfordult s a következő szavakkal 
utasitá rendre a figyelmeztetőt: „ne rángasson 
kigyelmcd, mikor o felsége előtt állok.” Sokan 
lehetnek még megyénkben, kik emlékeznek, 
hogy az 1855-iki fejedelmi körút alkalmával 
egy zabolcsmegyei s/.olgabiró szinte ilyenfor
mán válaszolt Bebreczenben ő felsége vala
mely hozzáintézett kérdésére, mondván: „igen 
is tekintetes . . . felséges császár!“ —  Nincs 
semmi uj dolog a nap alatt . . . .

( i Zoltán János a bogdónyi vál. kerü
let képviselőjelöltje — mint egyik barátjához 
intézett levelében nyilvánitá —  saját és nagy
bátyja V. B. betegeskedése folytán lemondott 
a jelöltségről. Visszalépéséről nagy megillető- 
déssel és mély sajnálattal értesültek választói.

(!i A nagy kallói választókerületben a köz
jogi ellenzék képviselő jelöltjéül egyhangúlag 
Kállay Ákos lett felléptéivé, tud tankkal még 
eddig ellenjelöltje nincs.

i =  > Majdnem megfoyhatlan azon közö
nyösség. melyet közönségünk Miklósy újabban 
igen kitűnő erőkből rendezett társulata ellen 
tanús.t. Ennek okául a pénzszűke mellett, úgy 
hiszszük, találóan említhetjük fel a színház 
nézőterének helytelen berendezését és a rósz 
a!\ -zakót, mely valóban a legjobb előadások
nak is levon becséből, mUértékéből.

(— i Hallomás után Írhatjuk, hogy Felekyné 
körülbelül 4 előadásban fog nálunk fellépni, 
itt töltendő idejének nagy részét a Sóstó üde 
lombjai alatt fogja élvezni. Azt is beszélik. 
Biuhane is lejouuc pár vendég szerepre, ezt 
azonban biztosan mindaddig nein állíthatjuk, 
tni a tény felöl biztosan nem értesülünk.

\. A helybeli börtönkönyvtár és rabsegé
lyezés pártolására újból melegen hívjuk fel a 
nemes szivü s áldozatkész közönség figyelmét. 
A könyvtár gyarapításához szerkesztőségünk 3 
darab könyvvel járult, Vitéz János loranthá- 
zai ref. lelkész küldött 7 darab könyvet. Pénz
beli, vagy egyéb nemű adakozásokat szerkesz
tőst günk e c.zé'ra elfogad és nyugtáz.

ti.) A Tiszaháton Eperjeske vidékén mint 
onnan írják nekünk a napokban nagy eső 
esett; —  inár-inár kitisztulni kezdett, midőn 
egy terhes felleg fe kerekedvén, erős jégzápor 
keletkezett, mely kó/.i diónagyságuak is voltak, 
igen sok kárt okozott e  jégvihar úgy a kerti, 
mint mezei növényzetben, valamint a gyüiuöl- 
csösökben i>.

(!) Hétfőn f  ho 14-en városi képviseleti 
gyűlés tartatott, melyben egy ép oly fontos, 
mint emlékezetre tnéító cselekmény nyel örökí
tette meg nevét Nyíregyháza közönsége a vá
ros történetében. A múltban folytatott rósz 
gazdálkodás miatt városunk nagyszerű vagyona! 
mellett is zilált pcnzviszoiiyok közzé jutott, s 
különítsen egy terhelő kölcsön hat rá nyom- 
masztol <g, mely napról napra tetemes summába 
kerül. A pénzügyi bizottság tehát addig is. 
míg a váto.si kölcsön reali/áltatliatnék indít
ványba tette, hogy a város tehetősebb polgárai 
váltókra vegyenek fel 135 ezer forintot és e 
nyoimnaszto adósságot fizessék ki. visszatérítés 
biztosítási mellett, indítvány kózbelyesléssel 
talá kozván, mint e zilált penzviszotiyok kö
zötti egyedüli mentőszer elfogadtatott. A többi 
tárgyakról tér szűke miatt jövő számunkban.

<sl Nyíregyházán a kovetválasztás batár
ideje jul. h ónak d. e. h órájára tűzetett ki. 
választási elnökül Oláh Antal, h. elnökül lloff- 
iiiiuii Adolf, vál. jegyzőül Sáry Pál, helyettes 
jegyzőül ifj. Maurei Károly választatott meg. 
—  Lásd az idevonatkozó hirdetményt hirdetési 
rovatunkl au.

(szí A  f. hu 5 s több napjain Nyíregyhá
zán tartott ref. egyház megyei közgyűlésben 
indít ványoztatott, hogy az eddig igen csekély- 
díjban kiszolgáltatott özv.-árvái évi illetmény
legalább is Go forintra emeltessék fel, Indít
ván) tárgyalás végett jövő gyűlésre kitüzetvén. 
köröztetni rendeltetett, egyszorsmind illető 
pénztárnok e tárgyban okadat olt véleményadásra 
felbi vatott.

x A néh. ifj. báró Vay Henrik requicmén 
mondott beszédek megjelentek igen díszes Ki
állításban. —  Van n f ü z e t b e n  egy beszéd 
Mitrovics Gyula főiskolai lelkésztől, egy pedig 
Nóták Lajos Y lll-ik  gitnn. tanulótól A Alitro- 
vics beszéde valóságosan a remekhez tartozik 
azok között, melyek e téren elmondanak.

(P — n  18745-dik évi iskolai értesítő a 
nyíregyházai evang. polgári összes iskolai ifjú
ság jutiius 17-dik s következő napjain tartandó 
nyári vizsgálatait d. melyekre a t. ez. és a 
nevelés minden baráti s pártolói tisztelettel 
luegbivatnak ai iskolai tanács által. Városi 
vizsgálatok rendé: Június 20. vasárnap délután 
3 órakor keleti I. II. vegyes osztály, a Huzsa 
Endre; június 21. hétfőn délelőtt 8 órakor al- 
végi I., II. és 111 leány osztály. Gdovin F.. és 
Diecz; junius 21. hétfőn délután 2 órakor fel
végi I. 11 vegyes- és nyugoti 1. 11. vegyes 
osztály, lludák és Gerbardt; junius 22. kedden

délelőtt H órakor alvégi I. II. fiú- és központi 
I l l i k liu osztály, Mráz K. és Nagy : jun. 22. 
kedden délután 3 órakor központi 1. 11. vegyes 
osztály. Gdovin János; jun. 23. szerdán dél
előtt h órakor IV. leány és V. VI. leány osz
tály liabzsuda és Szénfy; jul. 23. szerdán dél
után 3 órakor lV-ik fiú osztály, Boczkó Lajos; 
jun. 24. csütörtökön délelőtt !t órakor V. \l 
fiú osztály, Bazár István. A városi népiskolák 
vizsgáit megelőzik a tanyai vizsgák, még pe
dig: jun. 17-én d. e. nagy cserkészi és racskói; 
jun. 17-én d. u. Antal- és Jakus bokor tanyai; 
jun. 18-án d. e. k.-cserkészi és u jteleki; jun. 
18-án (1. u. henzseli és alsó-baduri; jun. lü-én 
d. e. Marnia bokor tanyai.

( ) A ..ploermeli búcsú -t adták egyik 
szinbázban, Mr. Paxter annyira bámult, hogy 
észre sem vette, mily ügyesen csípi ki szom
szédja egy alkalmas perezben óráját a zsebé
ből. Utóbb azonban felfedezvén veszteségét, 
odafordult fenhangon a közönséghez: - Vi
gyázzon magára az az ur. ki órámat ellopta, 
mert nagyon hangosan repetái, még pedig min
den negyedórában. —  K figyelmeztetésre az an
gol szomszédságában egy ur mozogni kezdett és 
távozni készült. Az angol erre rögtön megszólí
totta, az úti tolvaj udvariasan átnyújtotta az 
órát és távozott, a közönség pedig jót nevetett a 
tolvajfogó ötleten.

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

(Mi zaj riad, uii nép t o lo n g ? . . .  1877. Ki a 
vivát? A mi nézetünk. Quot capita tót sensus. 
A kerületi celebritások —  szapulókádbau. Ki 

lesz hát követ ? Kérdés.)
Szokatlan mozgalom és forrongás színhe

lye ez idő szerint a magyar föld, Kárpátoktól 
Adriáig. Posonytúl az ojtozi szorosig, —  hogyne! 
mikor maholnap itt lesz az. országgyűlési kép
viselők választása, még pedig azon képvise
lőké. kik hazánkban vagy a megújhodás és jobb 
jövő dicsőségét, vagy a sülyedés és pusztulás 
gyászos folytatását eszközlcndik szavazataikkal 
a válságos, a végzetes 1877. évben. Zászlók, 
jelvények, plakátok, programmok. pártgyiilések, 
vitatkozások, tüntetések capaeitálások minde
nütt, (a pálinkás csobolyók, borosbordók most 
csuk suttyomban és gyéren szerepelnek, nem 
csekély fájdalmára az i— i, p— i és más „bot
ra termett1- atyafiaknak) jelöltek, ellenjelöltek 
tűnnek lel és tűnnek el. némelyek szilárdul 
tartják magukat, mások alatt ingadozik a ta
laj, s hol a választókerületek véleménye meg
oszlik, mindegyik fél hírlapi levelezője az is
meretes kifejezéssel végzi tudósítását: „jelöl
tünk győzelme több mint bizonyos . .  . “

Kérded talán szives olvasó! tőlünk: ki a 
vivát ? Persze hogy nem kérded, —  sokkal ke
ményebb a te nyakad, semmint ilyen kérdést 
ten n é l.. . és ha kérdenéd is, legfeljebb annyit 
moudanúnk: jól meggondold, kire szavazz, és 
szavazz szeplőtlen, aczél jellemű hazafira, ki 
nem kaczérkodik a hatalommal, nem vágyik ki 
sorainkból a magas hivatal dúsan fizetett ké
nyelmébe, legyeu bár annak neve Péter vagy 
Pál, Lökos vagy Hahakukk.

No de a hány fő. annyi nézet, miként ezt 
a következők igazolják.

—  Kire szavazzunk nagy uram?
—  Bajos kérdés! Csak annyit mondok: 

A-t jól ismered, milyen üzleteket csinál a meg 
szorult emberekkel. . . . B. jó  volna, de hát na 
gyón szegény legény, miért kívánjuk, hogy ma 
gat tőnkre tegye ? . . .  C. csak akkor íratemi 
sál velünk, mikor követválasztás vagy tisztnji- 
tás következik, egyébkor ránk sem hederit. . . .  
B. a legszelídebb kifejezéssel élve —  nem ca- 
pautás. mit uiondanáuak rólunk, ilyen képvise
lőről itelve ? . .  . E. nem telnék bele három hó, 
és uiús hivatalt vállalna, a mi nálunk bizony 
nem lesz neki lajtorja a magas régiókba! . . 
F. nem fizette be adóhátrányát s igy nem vá
lasztható. . .  . G. ingatag jellem, minden pártot 
kiszolgált már. nem lehet benne megbíznunk... 
II. eltékozolta vagyona nagy részét, a ki ma
gának rósz sáfár, hogy hizuánk meg az or
szág sorsa feletti in tézk ed ésse l? ... 1. kitűnő 
tehetség, jó  hazafi, irodalmi és szónoki celeb- 
ritás. de tudod, mily nagy az elfogultság ná
lunk azok irányában, kiknek —  mint 1. Napó
leonnak —  saját magukon kezdődik családfá
juk. . . . K. fiatal ember még, várhat, hadd iz 
mosodjék még egy darabig az élet iskolájában. 
. . . L. sokkal idősebb és olesettebb aggastyán, 
hogy sem a képviselői teendőket végezhetné. 
. . . M. ki nem mozdulna tagjából száz forint 
napdij mellett sem —  no nem is nagyon vá
gyunk rá !. . . N. és O. közül bármelyiket lép
tetjük fel. megbukunk, mert egyik mindent e l
követne a másik ellen s kész volna még az. 
ellentáborral is szövetkezni . . .  P. szeretne kép
viselő lenni, de hát „ember tervez, a nő vé
gez** —  az asszony nem engedi, hogy fellép
jen. . . . Q. valaha Bach-buszár volt. sohasem 
bocsátja meg a világ akkori hűségét és szol
gálatkészségét. . .  . It. rövidlátó.. .  . S. oly na
gyot hall. hogy reá nem is gondolhatunk. . . .
T. közelről atyafia egy volt miniszternek, ki 
nem a legjobb emléket hagyta maga utón. . .
U. egy ábrándozó költő, ki mindent rózsaszín
ben lat, mindent clbisz, mindenkit szeret, szó
val nem a mai viszonyok embere. . . .  X. azt 
várná, hogy mi tartsuk szerencsénknek, ha alá
zatos felkérésünk folytán méltóztatik tőlünk a 
mandátumot elfogadni-. . .  Y. beteges, most is 
a marienbádi fürdőt használja. alkalma
sint „titokra- lenne, s legelső beszédében a 
földosztást, regálé eltörlést stb. indítványozná. 
. . . J. felöl azt sem tudjuk jóformán, honnan
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hullott közénk, Csikszékhol-e vagy flyergyó 
hol- . , . V. oly» n sebesen darál, mint a Jókai 

komáromi embere, ki e mondatot: „hálaa pap 
nak, meg van a kulacs!“ igy ejtette ki: „hál- 
paklacs" . .  . W. kedélyes jó  ember, de bizony 
csak német sógor ö, —  azt pedig, hogy a ke
rületen kívül kajtassunk és fogjuuk magunk
nak képviselőt, csakugyan nem engedi a kerü
let becsülete . . .

—  De hát uagyuram! kit választunk ak
kor követnek, hiszen már az egész vármegyén! 
túlhaladtunk ?

—  Gondolkozz csak kissé atyafi!
—  Hm hm . . .  ah meg van! ön  lesz a , 

mi követünk tisztelt polgártárs! ö n  és senki 
más! Éljen és seuki más! Éljen, vivát, zsivio, 
Bzetreas/.ki!

—  Köszönöm, köszönöm, kedves barátom ! 
megtisztelő bizalmukat s ezennel ünnepélye
sen kijelentem, hogy kész vagyok áldozatot 
vinni az imádott haza szent oltárára s meg

hajolva a kerület kö/kivánalma előtt, a képvi
selőjelöltséget elfogadom . . .

. . . Hány ily diplomatikus in. hány ily 
önzetlen tanácsadó lehet ez idő szerint Ma 
gyarországban!

- i - y .

Felelős szerkesztő: LUKÁCS ÖDÖN. 
Pénztárunk : Vitéz Mihály. _|

G1ESSHÜBL!
legtisztább luganyos savanyuvizforrás.

E  sa v a n y u v iz forrá s  e g y ik  a le g is 
m erteb b , le g jo b b  és leg k e llem eseb b  ter
m észetes sa v a n y u  v ize k  küzütt.

E lte k in tv e  igen  n a gy m érv ű  g y á g v -  
Itatását torok, gyomorbajok és gyomor 
görcsöknél és a gega barzsing és hugy 
hólyag idült bajainai. kitűnik ez m int 
rendes iv ó v íz , m in d en  m ás eh ez h a son ló  
v izek  m ellett, m iv e l ez tt szon ijat igen  
k e llem es Ildiid és e rős ítő  hatással en y  
hiti. —

A já n lja

JM T  a 11 o n i e n r i k

Karlsbadban. (Csehország.) 

N ev ezett v ízn ek , ú gy szin tén  m in d en  - 
■ fé le  b e l-  és k ü lfö ld i á sv á n y v ize k n e k  rá k 
it ára Pavlovics Imre u rn ái van  Nyiregy- 
1 házán.

I (5— 10)

f a lé t !

A nyíregyházi termény csarnoknál jun. ho^Q-en 
bejegyzett terményárak.

A neakrdeaé nr
p ‘ mr* ‘  ino kütóltól l . , j , e

Rozi 00—00 fontos 2.78- 2.80
8 0 -8 0  „  2 95-3.00

Búza 3.50—4.00 4 ^
88—8 9 ',  ,, 0,00—0.00

Árpa . 1.80-1.85
Zaii . 1.55—1.00
Tengeri . 2.10—2.15
Köles . 3.80—3 IK)
Bab, tiszta fehér 6.40—5.00 .
bükköny . 0.00—0.00 '
Kápns/tareprze . 0.00—0.00
Lenmag . 0 .00—0.00
Komborka 0.00—0.00
Kendermag . 0.00—0.00
Mák . 0.00—0.00
Napraforgó ólig 1G.0Ü— 17.00 18.00—17 .',
Szesz Jü l4 itcze 17';, 17

H I R D E T É S E K

P O L L A K
újonnan nyitott

27 kros
egyetemet árucsarnokában Bécs Márla- 

hilferstrasse I.
a legszigorúbb jótállással az áruk legújabb 
minőségéért s valódiságáéit, s nagybans ki- 

csittben kaphatók
Gyapjuruhaszövetek

ndndig a legtinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima. csíkos vagy koczkás 
még pedig Lüeter. Rips s Diogenalplaid 
kelmék, egyszínű és cancirozott scott piáid- 
kelnie; legújabb és legszebb őszi és téli 
M o r d i p o l - f l l a e M e l l  
(Wattmól) s legújabb notdpnl kelmék, diva
tos ruha barchet. cosmattosi perkal. (Te- 
too. török piqué hálóköntösnek, kék. barna 
s fehér sinór és flanel bárdiét, rutnburgi. 
hollandi és készítetten sziléziai fonalvászon, 
házi- s bőrvászon színes és virágos czicz- 
mouslin és csipke-függönyök, atlasz-gradl. 
szives ágynemű, vászondamaszt-törölközők. 
matrácz és díván gradl. chiflfon 5 4 és • 4 szé
les. selyem és kásmér nyakkendők, hosszú 
és rövid harisnyák, keztyük. vászon és ba- 
tiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle színnel és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgyak. 

Mind csak
27 k r a j c z á r .
A szétküldések utánvét mellett azonnal 

lelkiismeretesen teljesítetnek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és bérmentve.

4  N 3 t  ■ . * .

27 krért
rőf, darab s pár számra, szigorú j ó t á 1- 
l á s s a l  az áruk legjobb minőségéért és 
nagyban és kicsinben áruitat mik

Gyapju-ruhaszövetek,
mindig a legtinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima. csikós, vagy scot ca- 
ricirt még pedig Lüster. Rips. Diogonal 
piáid szövet, egyszínű és skót modotu 
plaidkelme. s a legújabb s legszebb őszi 

[I és téli
Kordpol-FInnHI

iWattmol) és a legnehezebb uj nnrdpol 
, kelmék, divatos ntliabat ehet. cosmattosi 
• perkal. creton török bálö-köntösnek. pique, 

kék. barna és fehér sinór és flanel bárdiét, 
rumburgi, hollandi és készitetlen sziléziai 
fonalvászon, házi- s börváezon. színes és vi
rágos czicz. mouzlin és csipke-függönyök, 
atlasz-grandi, színes ágynemű, vászonda- 
maszt-töi ölközök, matrácz-és díván grandi, 
diitfon * 4 s*/4 széles, selyem s kásmér nyak
kendők. bosszú és rövid harisnyák, keztyük. 
vászon- és hatiszt zsebkendők, csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenféle szín
nel és szélességgel, több ezernyi imis tár
gyakkal egyes egyedül kaphatók a szilárd 
hitelűnek ismert íegidőtb s legelsóbb ala
pított

27 kros
n r u r  h n r  11 o  k Im i  n

B ecsb en . K iirtnerstrnsse  34.
I Bürgerspital-Gebiiude.1

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
és lelkiismeretesen: mustrák és árjegy

zék ingyen (27— 30)

Újonnan órkozott úruc/.ikkck

a 27 krajezáros
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 .
Helyiség: a nagydebreczeni utcsán levő Kerekrétv-féle uj házban.
Találhatók különféle csikkek, melyeknek minősége- és szilárdságáról minden

kor kezeskedünk, egyenlő árban

S t f *  9 9  k . i * j A v a l  ' ^ K
válogatva darab-. rőf- és páronként kaphatók.

K ü l ö n ö s t u d o m á s u l
Legújabban B e c sb ő l érkezett le g fin o m a b b  d iv a tosa b b , tavaszi 

s egyéb kelméinket ajánlhatjuk.

Tessék meggyőződni személyesen.
Ez üzlet választékban még a bécsi l>a/.árokat is túl haladja ! 
Szivet pártolást kérve, maradunk teijea tisztelettel.

bécsi eled

kartonfestő gyári raktár
'(13— ?) Nyíregyházán, nagydebrecteni utesa, Kerekréty-féle uj bárban.

¥

t

20 22 24 25 27 kros eladás.

ELSŐ-
Budapesti nagykereskedői bizományi raktár 

K  A  T  Z  T ..
Kubilcziuö-féle házban, Gredik és Tester-féle ezukrászdának átellenébeu.

Van szerencsém a nagyérd. közönséget ezennel tudósítani, miszerint 
egy Pesten székelő, egyike a legnagyobb és legjobb hírnévnek ürveudő kéiiuü 
árus nagykereskedő ezég helybeli bizományi raktáraiul bízattam meg

Azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. ez. » evőimet, akár nagyobb 
Akár kisebbszel ii vételeknél oly kedvezményekben részesíthetem, a minőket 
itt helyben senki sem nyújthat —  gazdag választékú inintleunetnii tuba. füg
göny és nadrágszövetek. Creton, Mousselin, Pattints és minden színezetű frau«

1 ■ -s; .....v 1 w 11 ■ vczia ing. Percail,"—  V4*/4a 4 szélességű (^lilflóu vásznuk, tónál, tiollmnli creas 
pamutvásznak, —  imuden színezetű párnaliaj nak vali ezéma kanavá*znak

t<>HBlTőe^MZny3ntea3^ir*Tnuíczia jjousse
színes vászon zs- hkendők. M i ér s azi

MUg, 1! toulárd kendők, fehér s
barkelok, harisnyák, szalagok - és

még uüuTötXRle árukkTnrusTií™Í^*Tfzerelt iiktái ómmal pejig, minden hozzám 
intézett niegrendelésnek azonnal megfelelhessek.

A midőn még kérném itt jegyzett árakiiéi azon meggyőződést sze
rezni. hogy velem senki sem állhatja meg a versenyt, nagybecsű látogatását, 
kikelnem -  egyelőre a legszilárdabb kiszolgáltatásról biztosítom és kiváló 
tisztelettel maradtam.

A uagyérdemli közönségnek.
Nyíregyházán. 1875. év február hóban.

Alázatos szolgája.
nő-iá, K A T Z T.

20 22 24 25 27 kros okulás.
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Hirdetmény.
A nyíregyházai választó kerület központi 

választmánya részéről a t. ez. választö közön
ségnek tudomására jutt-itik miszerint ö apostoli 
kir. felsége május 2‘d ről kiadott királyi meg 
hivó levele szét int az országgyűlés t. év augusz
tus 28-ra Pestre összehív*, a képviselők niagvá- 
lasztása megreude lévén, a r a k .  belügvminisz
térium az 1875. évi X X X IX . t. cr. 1 só íj-s í és 
az 1*74. évi t. ez. 56. £ sa alapján 25,333. szánni 
leiratával az átalános képviselőválasztások ba
táridejét

julius l-töl 10-ig terjedi határidőre
kitüzetvén, — a központi vál. ezen kerületre a 

képviselőválasztás napját

folyó hó július 8-ka d.e. 8 órára
«  városház udvarára

kitűzte, s választási elnökül o L A II  AN TA LT , 
hely. elnökül HoK FM AN  ADOLFOT, választ, 
jegyzőül SÁKY PÁLT. hely. jegyzőül ifjú 

MAPKKK K Á U oL Y T  megválasztotta.
Mely intézkedésről az idézett törvény 62. 

sa értelmében, midőn a t. ez. választó közön
ség értesittetik, egyszersmind a felhívott tör
vény 68. 5-nak megtartására, meiysierint a vá 
Listásnál fegyverrel vagy bottal nem szabad 
megjelenni, ezúttal figyelmeztetik.

Kelt Nyiregyházán. 1875. év junius hó 
ü én tartott közp. választmányi ülésben

Kratznay Gábor. Sáry Pál.
elnök. je g j'.ö .

( 1 - 3 )

HIRDETÉS.
V a n  szerencséin  tudatn i a  11. é. k ö 

zö n sé g g e l. m iszerin t a  m eleg  b e k ö v e t
k eztével m inden  szü es -fé le , és  m ás téli 
ruhák, n ő i m int fér fi, és m ás téli eszk ö
zö k , 11. m. s z ő n y e g e k , térítők , és k itö
m ött állatuk, stb  a k á ros  m o ly o k  elleni 
b iztosítás v égett e lfog ad ta tn a k  nálam .

I t o f t a r i d c M Z  Janó.**.
K T "  Üzletem a városháza alatt, 

lakáeom Rózsa utcza 1360 szám alatt 
Nyíregyházán.__________________________

Sertés eladás.
Az epri főkáptalan tikosi pusz

táján mintegy 150 darab kétéveflhi- 
acSra alkalmas ártány van eladó. —  
Értekezhetni iránta helyben a kasz- 
nári hivatalnál, Egerben a jószág
felügyelőnél.

Eger, május 31-én 1875.
Simkovits Imre,

— 3) jószág fel ügy elő.

Hirdetés.
Ajánlkozik egy mi veit magyar le

ány társalgónőül. vagy liázgomlnoknéul 
egy úri házhoz. Bővebb tudósítást nyújt 
lapunk szerkesztősége.

(3 -3 )

Tudósítás.
Szem- és fülbetegek, kik 

tanácskozás végett Budapest
re utasittatnak, bizalommal 
tordulhatnak

Dr. Grosmann L.
kórházi főorvoshoz József tér /1. ti

I

(8 — 20#

Debreczen, 1875. nyomatott a  réazv. társ. könyvnyomdájában.
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