
Nyíregyháza, július 11. 2 8 . s z á m . IY. évfolyam. 1875.

SZABOLCSi / / i i  tlflrai d i ja k :
M Iu.lfii 4 baaáboa palit <or egyszeri bír-

V e g y e s  fa i‘tn I m ii lielilap .
Megjelenik minden vasárnapon. 

( E g y e s  s z á m  á r a  10 kr.)
l i i a d ó - t u l i ^ j d o n o s o k :  I j u k á c s  O c lö n  é s  V i t é z  M i l i á l y .

■ Az előfizetők, a hirdetések meg
szállásánál, 20',,-nyi kedvezmény

ben részesülnek.

Előfizetési felhívás.
Tisztelettel figyelmeztetjük elő

fizetőinket ez uj évnegyed kezde
tére, s egyszersmind kérjük az elő
fizetés megújítására, kérjük különö
sen a hátrányban levőket, hogy illet
ményeiket beküldeni szíveskedjenek.

Az előfizetések postai utalvány
nyal könnyen eszközöltethetnek, s 
Kemecsére Vitéz Mihály úrhoz (posta 
helyben) küldendők.

Előfizetési teltételek az eddigiek: 
Egy évre 4 írt.
Fél évre 2 írt,
Évnegyedre 1 frt.

B f l p  Hirdetmények lehető olcsó áron 
számíttatnak.

Tisztelettel, Nyíregyháza, julius 
2. 1876.

Nyíregyháza, juh 7. 1875.
Mire e sorok napvilágot látnak, a 

ii) ireg) házai választókerület két kü\et- 
jelölte közül egyik meg lesz választva, 
s örömmel fogja egyik, vagy másik párt 
U ui diadalát ! Hogy méh ik leszen az. 
a.t előre senki sem tudhatja.

Tagadhatlanul igaz. hogy két erős 
párt áll egymással szemhen. Az elhizako 
dás különösen nagy a „szabadelvűek" 
között, ők már előre olyannak tartják 
g)üzedelmökct. mely el sem maradhat. 
Mind a mellett a baloldaliak is híznak 
magukban, az igazrág varázshatalmáhan 
és Nyíregyháza polgárságának elvszilárd
ságában. —  Ks ez elbizakodás annyira 
megv. mikép szemhen a rszabadelvűek “ 
hangyaszorgalmat kifejtő korteseinek, 
kik közül egy pár most 3 éve még a 
baloldal soraiban és zászlói alatt küzdött 
s kik tanyáról tanyára járnak, napról 
napra. —  mint a rósz bír mondja. — 
itatni, na meg némely köztiszteletben 
álló becsületes polgárokat rágalmazni. —

szemben mondom . ezekkel a baloldal 
meg sem mozdul Gyűléseket tart, hol a 
népet értelmes szavakkal felvilágosítani 
törekszik, ennyiből áll egész mozgolódása.

Íme igy viseli magát az a párt, —  
melyre az álapostolok uton-utfélen rá 
akarják sütni a „békétlenkedők“ és „for
radalmárok" nevezetét.

Az ujahb alkotmányos életben az 
ellenzék egész életfolyama alatt világosan 
bebizonyította, hogy a törvényt jobban 
tiszteli, mint az a többség, mely megal- 
kotá, de úgy látszik, hogy nein magának 
irta. mint az egyszeri falusi biró a levelet.

Hallottunk oly dolgokat az illető
nek szájából, kit épen eltántorítani akar
tak, hogy neki szavazatot akartak sze
rezni, csakhogy a kormánypárttal sza
vazzon. Beszélik, hogy egyik főkortes
nek megvolna Ígérve választásutánra egy 
sürgős adósságának kifizetése. —  Egyik 
kortes épen egy felfüggesztve levő városi 
hivatalnok. Mindezek törvénybeütköző 
dolgok : dehát azért nincs a ki a tör
vénynek érvényt szerezzen.

Daczára azonban ezen nyilváno
san beszélt tényeknek, a korteskedés 
sokkal csendesebb hullámokban zajlik 
mint más alkalmakkor. Nyílt, egyenes 
megtámadtatások nem történnek mint 
most három éve, melyet egy részben a 
választási törvényeknek köszönhetünk 
ugyan, de mely azt is mutatja, hogy 
egy általában nem megy a dolog oly' 
élénken, oly tűzzel, mint máskor és 
hogy a közönyösség nagyon hideg ta
karót vetett a polgári jog  gyakorlá
sának vágyára.

A dolgo k ily csendes menetének 
í azonban, egy oldala is van, és ez az.
i ...... .........

lö ltsé g  terére v inn i, k ivá lt ha  m e g v a 
g y u n k  g y ő z ő d v e  a fe lő l, h o g y  e lle n fe 
leink  is a  haza  ja v á t  a karják , ha  kü 
lö n b ö z ő  u ta k on  is m unkáln i.

Isten  v e lü n k !
X.

hogy választás után sem lesznek oly 
j éles vonal által elválasztva a külön 
i böző politkai pártok mint ezelőtt 3 
évvel; és ez nem csak a város érdé 

| kében, hanem a haza érdekében is fe- 
j lette kívánatos.

Ha az ember, ember akar lenni 
a szó nemesebb értelmében, ez más
ként nem is történhetik.

Hova inkább megkell érnie a haza 
polgárainak arra. hogy az elvi harezo- 

' kát nem szabad a szenvedélyes gyű

KOZUCYEK.

„Az iskolai takarékpénztárakról."

(Kenessey Kálmán felolvasása a nemzet- 
gazdasági egyesületben.)

(Folytatás.)

Csak idézzük sorba az iró tételeit. Fen
tebbiekből igy következtet: .hogy a számítás 
nélküli sőt könnyelműen fényűző, erején túl 
terjeszkedő rendszertelen családi-körben fel
nőtt gyermekből higgadt, számitó. takarékos, 
s a jövőről gondoskodni tudó, kötelességeit is
merő. azok betöltésére törekvő lelkiismeretes 
>o!gár lehessen valaha, ez csakis ezer eset 
közül egyszer történhetik." A lább : „Képzel- 

hetö-é, hogy morális betegségben sinlö egyesek 
milliói ép nemzettestté tömörüljenek, képzel
hető é, hogy számítani nem tudó tömegek 
gyermekeiből a körülmények színvonalán meg
állni biró államférfiak, m e g b í z h a t ó  t i s z t 
v i s e l ő k  (hogy ismeri az életet szerzőnk!), 
váljanak —  szabály szerint." Most a képvise- 
löháznak. a volt törvényhozóknak nyom egy 
lovagias bókot, Írván ekként : „az ugyan két
ségtelen, hogy —  ki saját magánügyeit se 
képes remiben tartani, az ugyan nem lehet 
hivatva egy ország ügyeinek rendezésére be
folyni ; s nem láttunk-é naponként (na ez már 
a jövőre is szól) nagy számmal tódulni a po
litikai térre oly hívatlanokat, kik a tönkreju- 
tás szégyene elöl a közpályára menekülnek, & 
kik a hazától követelnek kenyeret és állást. 
\a^\ politikai befolyás utján törekednek ismét 
vagyonhoz jutni, a helyett, hogy rendszeres 
munkásság, józan takarékosság utján tartották 
volna fenn. sót javították volna polgári állá
sukat. s szerény, de rendezett vagyoni állás 
•onton érezhették volna magokat oly függet 
enekuek. mint akár egy fejedelem V" —  Hogy 

e nyilatkozat nem áll egy magán és számosán 
jöttek mar ezek tapasztalására, igazolja dr. 
Gerlóczy tanárnak szinte e tárgyban ejtett 
vélem énye: „Társadalmunk mindenben inkább 
a külsőt tartja szem előtt, minők a hiúság, 
feltűnés, fitogtatá>. Innen van aztán, hogy ná
lunk mindenki több akar lenni a másiknál. 
Különösen nemes közhírtokosaink egymásután 
elszegényednek, elpusztulnak ez oktalan és 
észszerüietlcn fénvüzés következtében. Társa

dalmaink tagjainál kevés az előrelátás, a ta
karékosság és becsületérzet, —  melyek —  
veti utánna —  nemcsak a termelés és jövede
lem növekedését lehetetlenítik, hanem a z  o r 
s z á g  l é t e i é t  is veszélyeztetik." Ily gon
dolataimat régebben közöltem már szerény 
magam is oly egyénnek, ki a fentirt jeleket 
velem együtt szemügyre vette s kimondtam, 
hogy : „fáj, nagyon fáj az nekem, és azt hi
szem, velem együtt sok igazán érző magvar 
embernek, hogy föuraink és köznemeseink kö
zül már is oly sokan tönkre jutottak és a 
tönk meredélyhez közel állanak, vagy köze- 
lednek.“  Bizony nem jó  kedvemből, sőt fájó 
szívvel idézgettem én is a fentirt nemzetgaz
dák s társadalmi reformátorok kemény sza
vakban kifejezett nézeteit társadalmi helyze
tünk felett, hogy hátha elolvassa olyan is, ha 
nem tiz-husz, legalább egy-kettő, ki megdöb
ben —  és a munkásság s takarékosság elveit 
s áldásos következményeit magára, nemzetére 
nézve figyelembe s foganatba veszi. Mert mint 
szerzőnk észszerűen következteti: „Olyan pol
gárokra van szüksége sokat hányatott hazánk
nak, fent és alant: munkás, takarékos, józan, 
számitó s anyagi és erkölcsi függetlenségre 
büszke férfiakra." Nincs állam és nem létezett 
soha olyan, melynek polgárai, ha függetlenség
gel és jóléttel nem bírtak, állandóan szabad 
és nagygyá lehetett volna : bírt legyen bár a 
legszabadabb elsőséggel összetákolt alkotmány
nyal s viszont vagyonos nép hosszas ideig 
rabságra, szolgaságra kárlio, latva nem volt s 
nem lesz soha !“ —  Még e. < t. .A  szorgalom 
és takarékosság utján ineglepcsedett népnél a 
műveltség önkényt kifejlik.-1 —  Társadalmunk 
betegségéről elég lesz idézni ennyit. 11a ezek 
valóságát komolyan meggondoljuk, elszomorí
tanák ezek. Most szóljunk a Kenes-ey szerinti 
gyógyszerről ; —  de röviden.

A felolvasó értekezésének Il-ik szaka
szában a társadalom acuttá vált betegségéuek 
orvoslására ajánl gyógyszert. E gyógyszer : a 
t a k a r é k o s s á g ,  és persze az ernyedetlen 
munka.

Vajon nem es<> után kópeny-é az a taka
rékosság társadalmaink mai viszonyai kö
zött ? I ...........

Nem. Sohasem. A bűn, a vétek útjáról 
való letérés után. a javulás, az erény ösvé
nyére lépés mindig lehető, valósítható, de —  
kitartás, erős akarat kell hozzá. A tönkre ju 
tott ember is kezdhet kitartó munkával, s ta
karékossággal uj életet, ha tud igazán akarni 
és kitartani. He ha se takarékosság, se kitartó 
munkakedv nincs : ne várjuk a társadalom, 
a haza újjá születését «A nemzetet alkotó 
egyes polgároktól, függ tehát minden. I)e ..ha 
valamely munkás rest hétfőt, heverő napot 
csinál magának — mondja. Pettenkófer, —  s 
a helyett, hogy dolgoznék és keresne, korcs
mában ül, s a következő nap, ha munkához

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 .
(Legénye* korraj*.)

Il-ik kötet.

Mikent sikerülnek a tiezteletes tervei ?

(Folytatás.)

Itt jutott eszembe igazán, hogy miért 
volt szüksége egy Mnhumednek. egy Kri-ztus- 
nak, s annyi nagyoknak a puszta magányára 1 
Leválik itt a leiekről minden kicsinykédé*, 
melyet a társaságon élet fényben és kéjben' 
úszó lelkei nagyságként imádnak. Mi az a hiú
ság V Mi az a kincs, dicsőség és vagyon V Itt 
éreztem igazán, hogy mindezek pusztán a lé
leknek éledi férgei, melyek mint a fold párá- 
zata a tündöklő napot, homályba vonjak a lé
lek fényét és nemesebb o/m élkedéset.

Itt az ember egy pillanat alatt össze 
rendül, eltörpül és felmagasztosul, a megdob- j 
henés pillanatában leválik a leiekről minden 
salak, s átnyúl a végtelenbe, áthidalja az 
anyagot és szellemet, a mát és holnapot, a 
véget és az örökkévalóságot, * e hídon a nagy 
miudenség végtelenségében felkeresi a boldogító 
czélt, melynek vágya felkölti képességének e> 
erőijének összegét a czél felé haladni rendü
letlenül.

Két heti elhagyatott magánosság után

nem ismertem magamra, annyira felemelkedett 
s mcgizmosult lelki erőm.

Bocsássatok meg barátim e hosszas kité
résért. de jól esett lelkemnek, hogy közölhet- 

(tem veletek azon érzelmeket, melyeket a ma
gány és elhagyafottság gyakorolt reám ! .............
. . . .  Már eltelt egy egész hó s én még min
dig egyedül valék. a magánosságot már meg
szoktam. azonban eleségem már elfogyott, én 
tehát málna, szamócza és szeder gyümölcsösei 
tápláltam magamat. Azonban eljő az ősz és 
tél, gondolám és akkor mitévő leszek ? Min
den féle terveket forgattam agyamban, mig 
végre leszállt az éj. és én kedvesem sirhal- 
mánál a moh ágyon édesen elszenderedtem.

Álmomban szüleim meghitt körében
voltam.

Heggel madárhang és emberi léptek zaja 
ébresztett fel.

Felnyíló szemeim Istvánra estek, ki épen 
a kunyhó felé tartott, és háttal volt felém 
fordulva.

Leírhatatlan azon édes érzelem, mely 
szivemet eltelté a hűséges István megpillantá
sakor ! Eleinte azt hittem, hogy csak álmo
dom. de később midőn meggyőződtem felőle, 
hogy ébren vagyok, kiáltottam nekil

Hirtelen dobta le magáról úti terhét, s 
kifejezhet len érzelmével a viszontlátásnak ka
roltuk körül egymást.

Mint a gyermek úgy zokogott a hűséges Ist
ván, s hosszú idő telt el, inig szóhoz juthatott.

Elsőben is egy levelet nviijtott át. a bo
rítékon megismertem apám Írását, s mielőtt 
felbontottam volna, egy szerelmes mohóságá
val nyomtam ajkaimhoz a rég nem látott 
sorokat.

Gyorsan bontottam fel azt, belöl anyám
nak szálkás betűi tűntek szemeim elé.

Itovid volt a levél, csak ennyi volt benne: 
„Szeretett gyeimekcm !•
„A hű István betegen talált, apáddal 

együtt készítettek el a nagy örömre, hogy te 
élsz. és mégis majd elvette eszemet az öröm. 
Siess a téged rég nélkülözött szülei karok 
közzé 1. . .  Már jobban érzem magamat ! Az 
idők viharai elcsendesültek, nem üldöznek már 
senkit, bátran jöhetsz! de jöjj minél elébb. 
mert megöl a hosszas várakozás. Apád elédbe 
megy, s az István által tudott helyen fogtok 
találkozni "

Óhajtva váró
„anyád."

Könyek özöne borította el arezomat; 
azonban az elhatározás igen nehezen jött mer 
— Kllenálihatlaniil vonzott a rég nélkülözött 
szülei szeretet, és kimondhat lan erővel sze
gezte földhöz lábaimat az emlékezet és a sok
szoros szent fogadás, hogy élve e l nem hagyom 
kedvesem felejthetlen sírját.

Ne csodálkozzatok szavaim fe le tt !
Hiszen minden egyes virággal, minden 

egyes bokorral oly szent érzelmeket ültettem 
be ott a szentföldbe, melyben Dórám pihent. 
Féltékenyebben őriztem ezt. mint a fösvény 
kincshalmait.

István azonban sürgetett az indulásra l 
Végre is vérző szívvel bár elhatároztam, hogy 
indulunk ; de mielőtt ezt tettem volna, elbú
csúztam egyenként virágaimtól, leborultam a 
sirhalomra, megeredtek könnyeim, s megáldva 
a szenthelyet, dél tájban útnak eredtünk Ist
vánnal együtt.

Mielőtt a rengeteg homályába bemélyed- 
tünk volna, visszafordultam még egyszer, so 
ká, soká néztem vissza a helyre, mely első 
szerelmem kincsét elfedé. s aztán megindul
tunk megint. Haza értünk szerencsésen, a 
többit tudjátok I Apám vissza hozott ismét 
iskoláim folytatására, azt akarja, hogy pap le- 
gyek, de híjába erőltetem magamat, érzem, 
hogy e pályára nincsen semmi hivatásom.

Az elbeszélés után a jó  vidám fiuk elbú
csúztak Elemértől. Elemér pedig nyugágyára 
dőlt s Dórája emlékével álmodott.

Éjfél elmúlt, az egyszerű diák szobában 
egyszerre fellobban a lámpafény I Talán a hol
napi leczke ébresztette fel valamelyiket ? ta
nulni, hogy készen mehessen iskolába ? Ö 
nem ! . . . Az ábrándos arczu Ede csendesen 
felkel, a gyertyát kezébe veszi, oda megy lá- 
bujhegyen ruha szekrényéhez, felnyitja azt, s 
kivesz belőle valamit. Mi az ? Egy rósz ócska 
hegedű és egy összetákolt töredezett vonó ! 
Kezébe veszi a hegedűt, néz. néz reá sokáig 
átszellemült, boldogságot sugárzó arczczal, 
olykor-olykor megcsókolja a hideg, az érzé
ketlen szárazfát, mintha lelkét akarná belé 
önteni, vagy mintha a hideg szárazfából akar
na magába lelke- lést szívni. Nézegeti nagy 
csendességben, od -oda próbálja koronként 
vállához, hozzá méri a vonót, de nem érinti 
a húrokat! . .  . Álmok, kimagyarázhatlan édes 
álmok keletkeznek lelkében, egész lénye át
szellemül ! Azt gondolja nem látja senki ! 
Bedig látja, látja a művészet istennője s lát
hatatlan szelleuiszát nyakon alászúli, megeső*



fogna is, korhelylxuben lóvén, alig végez vala
mit, azon épen ne csodálkozzunk, hogy a/ 
ily ember semmim sem megy. sót lassanként 
egész korhol)Ívé válik s a községnek terhére 
lesz.”  11a még ezekkel és a felolvasónak a 
takarékosság s kitartó munkára ösztönző érve
léséhez hozzá tes/K/uk /t . a mit mond WJ1- 
liam 1‘enn. t. i hogy : a türelem és szorga
lom, hitként, hegyeket mozdít el”  átmehe
tünk a takarékosság módozatainak ismer
tetésére.

Itten felhozza : ..a takarékpénztárakat,
az életjáradék, a biztositó intézeteket, nép
bankok. segélyegyesüleieket és mindezek le
lett helyezi: a z i s k o l a i t .  a k a r é k p é n  z- 
t á r a k a t.“

Előbbi eszközöknek csak akkor vehetjük 
hasznát, ha megelőzőleg már megszoktuk a 
munkát, takarékosságot : ha már van tőkénk, 
a mit elhelyezzünk. £s igy e /  —  szerintem -  
második lépés, nem első. Viszonyaink közt 
ennél elébb való. hogy mint egyesek, család
fők. vagy családtagok s mint állampolgárok 
komolvaii szálljunk magunkba ; gondoljuk meg. 
liogv nemcsak a bugyilláris üres. hanem a 
telekkönyvben is sok minden van hirtokocská- 
ink után irkáivá : és a komoly fontolgatásnak 
legyen következménye az. hogy vonjuk s/.ü 
kebbre az ers zi ny ss a. á t ; ne töfcjftk ki ölj 
meggondolatlanul az egyest, a tízest, sót a 
százast is. Tegyünk megtakarításokat az öltö
zet. asztaltartás, élvezetek, mulatságok s ké
nyelemre vonatkozó kiadási rovatainknál : az 
az a szükségest és elket Hihetőt különböztes
sük meg. Mint tíerlóc/.y monda : ..a felsőbbek 
mutassanak példát art a. hogy a boldogsághoz 
a külső fény. titogtatás nem szükséges." Ek- 
kor megkezdtük a takarékosság erényének 
gyakorlását s les/, mit tenni a ..t a k a ré k b a : 
addig pedig nem

Nem az a baj. hogy lakatékpénztáiaink 
nincsenek. Ezek vannak. A baj ott rejlik, hogy 
a mi népünk még csak kivenni tud abbéd: 
még pedig a nélkül, hogy előre kiszámítaná, 
mibe fekteti a kivett összeget? b«*jön-é a ka
mat rajta és a /o  ■ fölül lesz-é valami „profit*, 
nyereség V a nélkül, hogy előre kiszámítaná: 
miből fogja a kivett összeget részletenként 
törleszteni V Ilogv az életet rajzolom, hogy 
tapasztalat után s valót írok: arról a taka
rékpénztári ügyvedek s bírósági végrehajtók 
sok példával adhatnának igazat nekem: s jól 
tudom, hogy e /ámítás mellőzése volt nagy 
részben oka -ok községünk bukása, s jó
módit lakosok kre jutásának. Kbbol azon
ban én is örói. • i vonom le azon következ
tetést. hogy: „igyekezzünk —  mint K. K. 
írja — a takarítási bajiam aemináriuraait, a 
népünk életében epochalis fontosságra hivatott: 
i s k o l a i  t a k a r é k p é n z t á r a k a t *  
mielőbb, a hol csak valami uton-módon lehet, 
felállítani.

Hogy mi 1 óvásuk vau az iskolai fenny- 
baukokn&k u t. .dalomra, erre p. u. felhozza 
a felolvasó Angliát. E téren is .az  annyi na
gyot és dicsőt felmutatni képes Anglia ment 
elöl — mondja, —  követte Belgium és Fran- 
cziaország.*

„Ott született meg azon nagy g.udolat
__ mint ezt George (.'. D. Bartley mondja —
hogy az elemi iskola nemcsak a műveltség 
első alapjai megvetésének legyen forrása, ha
nem tanítani kell azokban oly dolgokat is. 
melyek nagy baszn íra fognak a tanulóknak 
szolgálni, mikor felnőnek és férfiak — és 
nőkké válnak. Ilyen hasznos dolog többek közt 
a mértékletessé, és az ebből folyó takaré
kosság erénye, moly e oly nagy szüksége van 
a társadalomnak - nedvnek terjesztése felette 
kívánatos. Ámde m jó  szokásokat leginkább 
csakis a gyermekkorban vak. becsepegtet és 
utján tudjuk -.</ egyénben ntegln nositani £s 
mivel a gyermek és serdülőkorban jó  é> rósz 
befolyások legmélyebben hatnak, s mivel a

kolja homlokát, és látja még valaki, látja Je 
no is félkönyökre emelkedvén á g y á b a n ! .. .  
Vakmerő Jenő ' Hogy mered meglesni e szén*- 
titkot, e néma táisalkodását a lángléleknck a 
művészet angyalával ? Meg ne zavard az étles 
álmodozást :t »1;<'-őségről, a fényes jövőről, 
hiszen úgy is "i> kevés itleig fog az tartani, 
mely álomnak i> kevés lenne ! . . . .

Ede végre még egyszer megcsókolja a 
hegedűt, azután szépen botakai gatja. leteszi 
ismét, bezárja a szekrényt, aludni dől.

Most meg .Icnö nem bit aludni, midőn 
Edének szabályos lélegzete mutatja, hogy ela
ludt. n kél fel. meggyujtja a gyertyát, előve
szi iskolai könyveit, tanulna, azonban a tanu
lás nem megy cliogy. könyvének tiszta fedél
lapjára valami mértékes orokat firkái. Eköz
ben megcsendül a hajnali harangs/ó. mely an
nyit tesz a tanulónak : „munkára fel.“ Keikéi 
Árpád is s megszólítja .lm ot :

Hát te mit csinálsz, hogy oly jókor 
felkeltél V

Jenő hirtelen takarja cl a verset a könyv 
másik lapjával.

Tanuljatok, válaszolja némi zavarral.
«* édes apa! ha te úgy a távolból tanúja 

lehettél volna ez éjszakának. mennyi nyugta
lanságtól kímélted vi t.ii meg magadat, s 
mennyi szerem étknségtol gyeimekeidet ?

Mindenikb. n má ina- művészet iránt 
volt igazi félreismerhetetlen hajbtiu, melyet 
csak tovább kellett volna fejleszteid, jó irány
ba terelni, hogy nehány év múlva mind a di
csőség fényével lehessen körülövezve.

Ede reggel, midőn iskolába kellett volna

népség legnagyobb részének elmebeli képezie- 
tetése alig terjed túl az elemi iskola falain : 
kétségtelen, hogy egyéb jeles erkölcsi kellé
keken kívül a mérsékeltseg erényét is a ta
nítás tárgyává kell tenni, úgy elméletileg, 
mint gyakorlatilag.

(Folytatása következik.)

Törökországi levelek.
in.

Madzsar ben Mohamed kedves barátomnak 
Standodban.

Kedves barátom!
Az ember mind ez ideig hitte, sót hiszi 

máig is. hogy az emberi értelem fészke az 
agy. hova u szerzett ösmeretek. mint méh ál
tal a lépesméz sejtek, összegyűjtőinek, s egy
másra rakatnak. í gy gondolkozott, hogy vala
mint a nagyobb köpiibe több méz fér, iigv ha 
nagyobb a kaponya, több értelmeséget. tudo
mányt vehet fel, mint ha kisebb térfogatú, 
miért is a kaponya idomitások. különböző idő
ben épen úgy a divat és módi tárgyai voltak, 
mint a hajhordás, kalap, ruha s pipereczikkek. 
Ha az ember keveselte a mennyi esze van. 
kaponyájában kereste a hibát, s igyekezett an
nak alakját megváltoztatni. így jöttek létre a 
csúcsos, elül-hátul összelapitott, s gömbölyű 
idomú kaponyák.

Egyrészt mivel az ember ritkán, vagy so
hasem akarja beismerni, hogy élni való esze 
nincs, ezt csak másról szereti hinni és feltéte
lezni : másrészt, mivel az ember a már meg
keményedett kaponyákat, kénye s kedve sze
rint nem idomíthatja, s a miatt, hogy a meg
keményedett kaponya ruganyosságát elvesztette, 
keserves fájdalom nélkül, egy-egy nyert ta
pasztalatot is, alig lehetett beleszu szakot ni és 
minden újabban szerzett ösmeret egy fájdalom 
árán vétetett m eg ; részint mivel az emberi 
kaponya vastag, sötét, rósz fényvezető test, 
melyen a világosság fénysugarai, a helyett hogy 
helehatolnának, megtörnek, az igazság fénylő 
napja, mely e bolygót megvilágositani, annak 
fényt és meleget kölcsönözni hivatva van, több 
millió mért földre fekszik tőle s arra. hogy egy 
féuysugaracska hozzá elhatoljon, századok ki- 
vántatnak, s igy fény és melegség hozzá ne
hezen, vagy soha sem jut; mindezek teszik 
azt, hogy az embernek még ez ideig nem si
került, a kaponya átalakítás rend- és módszer
tanát megalapítani, s nem lehetett megtudni: 
vajon a csúcsos, előlháttd lapított, s a mostan 
divatban lévő lapos tetővé nyomott kaponyák 
közt, melyik a czélhoz vezető.

Mindenik alakú kaponyának meg vannak 
árny oldalai. A mostani divatu lapos tetőnek, 
melyet a bábák földfele lapitnak. árnyoldala 
az. hogy az embert földhoz ragadta teszi, hi
bája a rut önzés. Nem takarékossági s va- 
gyongyüjtési értelemben véve a szót, teszi az 
embert önzővé — mert tékozlóbb nemzetlék 
még nem élt a földön, mint a mostani —  ha 
nem azon értelemben, hogy a mai lapos fejű 
nép. gyakran nem néz sem az igazságra, sem 
a becsületre, csak hogy szerezhessen ma. azért 
ho.y holnap, apai örökségét, szerzeményét az 
ezerszivócsővel ellátott testi gyönyörök bálvá
nyának oltárára vihesse.

Nagy hiba és nagy tévedés a fejidouii 
tissal kínozni az ártatlan gyermekeket s fej
tetőiket belapitani. —  Hiba és tévedés pedig 
azért, mert az emberi értelmesség és bölcse- 
ség fészke nem az agy. hanem a gyomor. A 
tények kérlelhetlen logikája bizonyítja ezen 
iga/.-á0ot.

A pedagógusok, kik egész éltükben az 
„embert* tanulmányozzák, s e szerint az eni- 
be.ösineretben kitűnők, a tudományosság hű
vös szent berkeikből vágott nyirfalombokkal 
ivott jámbus versekben adják át a tudományt

menni, azt mondta, hogy beteg, nem megy ma 
iskolába.

sáppadtnak látszott, nem tudta senki, 
hogy az álmatlanság ennek az oka, csak egy 
volt a ki megleste titkát és ez Jenó. A ren
des órában mindenki iskolába távozott; csak 
E le  maradt otthon ! Alig várta, hogy eltá
vozzanak. bezárta az ajtót, hirtelen kereste 
elő rozzant töredezett hegedűjét, melyet az 
úgynevezett „Curatió* pénzből vett potom 
áron. titokban valami éhes czigánytól, s el
kezdte a/t előszűrj pengetni, azután rá tette a 
vonót is. Irtóztató recsegő falshangok valónak 
azok. melyektől a kutyák és macskák vonítva 
futottak volna messze ! ( sak egy lény volt a 
ki gyönyörködött abban ezen a lóidon, és az 
volt Ede, egy lény oda fent, a művészet iste- 
nóje, mely ot eljegyzé magának.

Csodálatos chaosz az. mely a hivatott 
leendő művész előtt háborog a kezdés első 
perczciben, hasonló ama zűrzavarhoz, mélyítői 
a művészi tárgyak legdit sóbbike a csodálatos 
világegyetem lassanként kibontakozva elő
állott. Csak egy tercmtölélek az. mely képes 
bekiáltani eme mélységes zűrzavarba varázs 
„legyei:* szavával, hogy elő álljon a v i l á 
g o s s á g ,  hogy alászálljon a salak, s fel
színre vetődjék és művészi remekké váljon a 
sziliarany.

A teremtés első pénzeihez valónak ha
sonlók Ede első kísérletei : idegbénítók való
nak az első zürhangok, de o nem ijedt meg 
e chaosztol. mint nem ijedt meg n teremtés 
szelleme, midőn átható lelke előtt rendetlen 
vegyülékben gomolyogtak a háborgó atomok, 
melyekből a r e m e k v i l á g n a k  kellett fel
tisztulnia.

a gyermekeknek, azon bizonyos testrész lévén | 
a tudományokat szállító ut, hol a gyomor csa
tornájának végső pontja van. A nyirfalomb el
viszi a tudományt az illető testrészig, ott a 
bélcsatorna felfogja a szállítmányt, s a gyo
morba vezeti.

Hát hogy egyeznék az meg a józan ész
szel. hogy a bölcs és emberösmerö pedagógu
sok egy ártatlan [testrészt büntessenek, mely 
nem vétkezett, ha az agy és nem a gyomor 
volna a tudomány fészke? l>e mivel a gyomor 
nem akarja magába szedni fel a tudományt és 
a test közepén van elrejtetve s igy nem bün
tethető saját személyében, vezető csatornája 
végpontján megleli ót az ügyes és okos peda
gógus. s nolle velle, bele óltja a tudományt.

A mai nemzedék tehát a gyomorcsatorna 
végéről tanul a gyomor számára, ezért minden 
érzése, indulása, sót politikai tudománya is: 
gyomor tudomány. —  Az ember a gyomorért 
született, s életfeladatai a gyomor által ói
dat uak meg.

Az üresség, a végetlen semmiség fogal
mát az emberi képzelet eleibe, semmi élőbe
széd vagy rajz nem állíthatja kézzelfoghatóbb 
alakban, mint egy a földből felásott kaponya. 
csúcsos vagy lapitott-e. az nem jön tekintetbe. 
Az orr, melyet ezen kaponya ember társaira 
tiutorgatott, a szem. mely Ível másokat lenézett, 
vagy a más tulajdonát elnézte, nincsenek többé. 
Helyeiken egy tátongó üresség, a szemnek át
hat lan setétsége mutatkozik.

Az ember semmisége, az értelein s böl- 
cseség semmisége nyilatkozik ott a sötét ho
mályban. Az élő ember nem dicsekedhetik 
azokkal a részekkel, mi a kapouyából fennma
radt. Az üres kaponya csont, mintegy meghá
mozott tök, mellette nehány megmaradt haj
n á l • kuponjáról, ég j n ő m ,  vnÍMt többé 
kopasz fe j“ , nehány szál szór a fülről, melynek 
rendeltetése volt az életben. hogy a fülbe 
semmi gyanús dolgot be ne bocsásson. Bajusz- 
sza, szakála nincs, talán annak a spanyolnak 
kaponyája volt ez. ki bajusszát elzálogosította, 
vagy azt jelenti, hogy az ember zálogba azt 
adja, a mije van, ha már egyebe nincs, ba- 
juszszát.

Két sor fog örökösen nevet az összeszo
rult állkapocsban. A föld alatt minden kaponya 
ogy-egv Democritus lesz. Neveti, mennyi bo
londot tett ö életében és mennyi bolondot tesz
nek a jelenleg élő emberek. Ezek a nevető 
fogak egyszersmind a /t is bizonyítják, hogy az 
ember csak oly ragadozó vad állat, mint bár 
mely négy lábon járó. Fogait talán fogadásból 
szorította össze, hogy fel ne nyíljanak, mivel 
unokáitól apróra őrölték az apai örökséget.

A kaponyának tehát azon részei, melyek 
valamely tehetségnek műszerei voltak az élet
ben. megmaradtak a föld alatt is : igy a ka 
ponya jelzi a tökíejüséget; a fej és fülszór. 
hogy az emberi agy fény és világosság ellen 
többszörös pánczéllal van fedezve: a fogak az 
emberi bolondságok léteiét, s ragadozó termé
szetét jelentik : a hol pedig az ember a höl- 
cseséget keresi. a kaponya belsejében, ott 
nincs csak üresség, homály és sötétség

B lia  r á d z s .
(Folytatjuk.)

Darvinltmus és keresztyénseg

K özli: H o r v á t h  J ó z s e f .

Ha megyénkben. —  lehet, hogy más me
gyékben is, valamely társaságban megjelenünk, 
azonnal meggyőződünk azon lelki betegség nagy 
elterjedéséről, mely szerint a kor vezérfértia- 
ival. —  bár mely téren álljanak ok. —  majd
nem mindenki rokonságban. sógorsághan. ö s 
szeköttetésben vagy legalább ismeretségben 
akar lenni. Egy jelenség az. hogy ezen rokon
sági és ismeretségi hajlam csak is felfelé árain-

f.rezte. tudta, hogy ott él lelkében amaz 
eró, mely uralkodni hivatott ez összhangtalan 
hangok zűrzavara felett, s a művészeti érzék 
már az első pillanatban mint biztos kalauz 
kezdette meg hordozni az ismeretlen vidékek 
felett. Gyakran szédületes magasságba emelte 
fel. hol lelkét szédülni érezte, majd lábai alatt 
feneketlen mélységek nyíltak, de ott volt az 
életbiztosító üvegharang, melynek segélyével, 
mint a tenger mélyére bocsátkozó gyöngy kere
ső, szorongó szívvel szállt a lá! Első pillanat
ban tántorgott, tévede/ett, de müérzeke mind
annyiszor visszaterelte az eredeti, a helyes 
irányra, úgy, hogy kevés idő muKa egyedül 
önerejéből, minden segélyt vagy vezérlőt nél
külözve tetemes haladást tett.

. . Legkülönösebb volt pedig az. hogy 
gyakorlati óráit rendesen elzárkózva végez*. 
— mindaddig, inig testvére Jenő fel nem le 
dezte előtte azt. hogy tudja titkát

Ez időtől fogva Jenő volt a publikum, ki 
eleinte valóban Iájós fülekkel távozott a külö
nös concertröl.

Ea még volt más publikum is későbben! 
A szomszéd szobában lakó diákok, kik eleinte 
fel nem tudták gondolni, honnan jönnek ezen 
incornntus hangok ?

Szorgalmi óra után ha ow.együltek Ele 
mér barátai, gyakran kérdésbe tették egymás 
kozott. „Ki kiiio/hatja itt valamelyik szobába 
a hegedűt ?* „Kgyaii ki lehet, ki itt közelben 
rontja a levegőt?* „M iféle kintornás lehet az* ? 
sat. A szerény ábrándn- Kdére persze -m i
se gondolt, pedig ha egy kissé’ komolyabban 
vizsgálták volna art/.vonásait, beláthatták volna, 
hogy épen o a ludos.

Egyszer azonban csakugyan rajta kap

lik Egy Kossuth p. o. vagy Deák. s atillában 
minden feltűnő férfin az iskola falai között 
nem lett volna képes oly terebélyes család fát 
készítem, vagy az ismerősök fotograpbiájából 
oly terjedelmes albumot kiállítani a jelentke
zések ezerszeri felkérése után sem, mint di
csőségük tetőpontján egy füttyentésre

Ne vélje azonban az olvasó, mintha a 
családi gyengéd érzelmek szentélyébe akarnék 
nyalni. Ama rokonsági ’ ylam ellen semmi ki
fogásom; sót úgy t Ki ut .mii azt. mint az érdem 
elismerését és d :adalát. Csak azon roppant ter
jedelmű ismeretségek egyikéről akarok szólni, 
melylvel nem ugyan magok az elismert férfiak, 
hanem az o jó ismerőseik dicsekednek. Nem is 

! politikai vagy stratégiai csillogó hajlamokról 
beszélek, liánéin egy egyszerű tudományos ba
ráti korról, mely széleseid) és szélesebb kiter
jedésnek örvend, mint bármely ragyogó poli
tikai clique.

Egész világ tudja, hogy a tudományok 
mezején ma Darwin a nap húsé. Erről meg
győz bennünket, minden barátságos összejöve
tel. minden kávéházi társaság, minden kártya 
kompánia, s minden egyes ember, a ki néhány 
■ \ óta kalandáriomot olvas. Mindezek fennen 
hirdetik belső szór- s ismeröségöket Darwinnal, 
valamint szellemi rokonságukat. 11a a nagy 
ángol ternie.'/.etvizsgáié) sejtené, liogv egyetlen 
felhívására mennyi szellemi rokona és elvba
rátja küldené meg névjegyét, nem csak hazá
jából. hanem a távol Magyarország egy k távo
labb zugából Szabolcsniegyébol is; az ángol 
kalmár szellemnek megfelelöleg. bizonyosan pa
pírgyári alapítana, a beérkezendő tisztelgő 
levelek bőrere. Mi pedig a „Szabolcs* szer
kesztőjével roppant örvendezhetnénk, azon szé
lesen eláradt Műveltségnek, melynek hírével 
megyénk betöltőm* a világot, s melyet a dar- 
winismus oly gyakori emlegetése jelez, ha fáj
dalom ! nem tudnánk, hogy ezen ismeretség a 
névén túl alig terjed tovább egy rövid kalen- 
dáriumi, többnyire csak hűhóval telt czikknél. 
Tanúja voltam az efféle darwinizmusnak több 
ízben. Hányszor leptek meg ismerőseim, bará
taim ily értelmű nyilatkozatokkal: „Beszélhet
tek már ti szellemről, leiekről, istenről, halha
tatlanságról, Darwin nyakát szegte a ti szelle
meteknek." Eleinte meglepett ez áramlat: 
Hisz igy — gondolám -  ma holnap kivernek 
bennünket a parocbiáról, később pedig idealista 
létemre, ki még a természeti tüneményekben 
is a bennük nyilatkozó szellemet kerestem és 
láttam, kísérteibe hozott hinni, hogy mégis 
vannak jelenségek, melyek mögött nem icii *t 
teltalálni a szellemet, s ilyenek nálunk a dar- 
winisinus jelenségei.

Be még sem ez az. a miről tulajdonkép 
szólni akarok. Hiszen az is jobb a semmim 1. 
ha a tudomány fértiait legalább nevökröl, egy 
kalendáriuiui czikkböl ismerik honfiúink, csak 
már az a czikk hű vazlata volna a tudomány
nak. csak aztán ne aggatnának az ily cz.L. • k 
olvasói a Darwin által emelt gyönyörű miire, 
mindenféle oda nem illő s eléktelenitö czafran- 
gnkat!

De ez ismét az emberiség örök átka. 
Mindég voltak és mi ml cl'  lesznek oly emberek, 
kik a politika vagy tudomány mezején feltűnő 
mestermüveket. alapul (elhasználják saját 
evangélumok felépítése végett.

Julius Caesart nem lehet menteni a köz
társaság eltiprásáért. De kétséget nem szenved, 
hogy soha sein használta fel a kezéhez raga
dott hatalmat oly embertelenül, oly nemtelen 
• /élokra. mint párthívei s utódai. Határtalan 
amhitiójának kielégítése volt c/elja. mi még az 
önzés nemesebb fajai közzé tartozik, s meg 
lehet, ha elveit a kormányon megszilárdít hatja, 
az annyi viszály s erkölcstelenség által feldúlt 
hazának békét és üdvöt hozand. De mint has/ 
nálták fel o kezükbe jutott hatalmat Autonius. 
I.epidtis é> Mctaviusü

Nagy Constantin megalapította azon egy*

tűk. meglesték midőn licgedüjélieii gyönyör
ködve szobájában ült. s elfeledte az ajtót be
kulcsolni.

Na de hiszen volt is mit hallgatni neki !
„Ugyan f r á t e r ,  miért nem csapod a 

falhoz azt a száraz fát V V „Jobb volna bizon 
tanulnál, minthogy itt napról-napra rontod a 
levegőt* ! Volt olyan is. a ki egyenesen c • 
határozottan fenyegette, hogy ha még egyszer 
megfogja zavarni tanulmányaiban, azonnaí be

jelenti a rector professzornak stb.
Azonban Edén mindez ki nem fogott. 

Napjainak nagyobb részét hegedűjének társa- 
-ágában tö.té. e miatt persze, hogy a tanulás 
- •liogv se ment. a professorok napról-napr » 
figyelme tettek, s miután kitudtak a hanyag
ság oaáf, u m volt egyébb neve a tanaro,
e.ott >•*. iu:nt kis muzsikus czigány.

Nem s szólották hozza másképen, csak 
így: „No kis czigány, hat hí. húznánk «).y 
uotat* stb.

Mindez i •:» tántorítható vissza Ív lé .két 
a műves/., t útjáról.

Most jó it azonban a megpróbáltatás nagy
n.ipja. A professorok írtak tisztelete* Tornai 
uramnak, nogv hasson valami utón m d m liau, 
mert Ka ij.y fog tanulni. isko.ai évet lizonyo- 
-a né.’ eg '/er  l metélni kell.

Meg is érkezeit mart u- haváb.tu a s/;* 
gmu i. -ágon tartott dorgatouun, mely is hang
zóit liyetcnképcn:

(Folyt, köv.)



ház politikát, melynek alapelve volt. hogy „a 
keresztyénié^ kntholicns formájában államval
lás. Az állam fenntartja, őrzi, védelmezi az 
egyház érdekeit" s e ezélból annak rendelke
zése alá bocsátotta fegyvereit. Ki fogja állítani, 
hogy Constantint nem nemes elv és czél ve
zérelte.- Mennyi áldást árasztott ezen politika 
nehéz és vészterhes napokban az egyházra! 
De bizonyára kétkedni lehet, hogy ha ü előre 
látta volna azt. hogy mintán Kómában a pap
ság egyetemes uralmárőli theokraticus őrjön
gést kikoholták, mily gáládul használtatott fel 
az általa alapított egyházi hatalom s az odu- 
nyujtott kard épen a világi hatalom ellen, s a 
keresztyén szabadság s lelkiismeret legyilko- 
lására. a Krisztus szellemének elnyomására ; 
ha látta volna mindezt, bizonyára kétkedni le
het. hogy váljon feltüzelte volna-e lobogóira a 
keresztet.

Midőn Machiavelli bizonyos körülménye
ket s bizonynyal a közüdvet tartva szem előtt, 
megírta „D e republica”  és „D e principe1- czimü 
müveit, egy perczig som gyanította, hogy esz
méit. a körülményekhez alkalmazott utasításait, 
(dv alázatos arczátlansággal, oly határtalan ön
kénynyel. derűre honira fogják alkalmazni a 
fraucziu Lajosok, a spanyol Fülepek s Bourbo
nok s több mások. Különben teljesen hinni le
het. hogy a férfiú, ki „De republica*4 müvének 
XXVI. fejezetében ily nemesen nyilatkozik: 
„Crudelis est haec dominandi ratio et non 
modo christianae, séd liumanae qvoqve vitae 
adversa: quamobrem ab oinnihiis fugienda, ac 
longe magis praeferenda vita privata, (jvam ut 
cum tanto hominum dispedio, atqve calamitate 
regnare velis“  ha tudta volna e férfiú, hogy 
mily utálttá teszik nevét elveinek aljas felhasz
nálása által, már kész miivét a lángok közzé 
dobta volna.

Ha Rousseau gyanította volna, hogy az ő 
természeti istenét, mint állítják eszeveszett 
követői egy szép leány képében az oltárra, 
legalább is megjegyezte volna, hogy az ö is
tene a természet dicsőségében áll ugyan, de 
sokkal szemérmesebb, mint seiu ily poczos di
csőségre vágyakoznék.

Klébb Strauss. aztán Kenan megírták a 
Jézus életét, azon nézet mellett harczolva, 
hogy ö az atyának, nem külön fajú. hanem 
többi testvéreivel egyenlő természetű fia. Az 
utóbbi müve örvend nagyobb elterjedésnek, 
melyek végén e nyilatkozat á ll : „Kzen ma
gasztos személyiséget, mely az emberiség sor- 
>at ma is vezeti, ki saját fajával a legnagyobb 
1.’ ; ést tétette az isten felé, méltán isteninek 
mondhatjuk. Benne természetünk minden jó 
sága és magasztossága öszpontosult. Mi tehe
tetlenségre kárhoztatott, örökös gyermekek 
hajoljunk meg az ilyen félisteuek előtt. Min
den századok azt hirdetik, hogy az emberek 
fiai közt nem született nagyobb, mint Jézus." 
Ls a mi renunistáink mit csinálnak utón. ut- 
f  en a Kenan Jézusának magasztos alakjából: 
l'.gy hitvány zabi zsidó fiút. egy koldus kalan
dort, egy ámitót. kinek lenézésére, kigúnyo
lására. megvetésére minden kortes vezér, min
den ügyes kupecz, minden pandúr viselt em
ber féle jogosítottnak hiszi magát. Tudok egy 
theologia professort is. ki tanít ványait hasonló 
gyöngéd cs bölcs nyilatkozatokkal mulattata.

l.s végre eleg is lesz a példából; ki két
kednék a felöl, hogy a názáreti férfiú. — ki 
egész müvét. — egész életét a humatiismus 
elvére alapította, inkább a líenezareth hul
lámai közzé dobta volna a szent Péternek 
adott kulcsokat, ha látta volna, hogy l ’éter 
utódai mily zárakat és ajtókat nv nógatnak 
azzal

K példákat látjuk most ismétlődni a dar- 
winistáknál. Darwin irt egy természettudományi 
müvet, melyben azon régi nézetet, hogy a most 
földünket népesítő élő lények, egy a körülmé
nyek véletlen összecsoportosulása által előál
lott őslénytől származnak, egyik faj a másik
ból lassanidnt szinte a körülmények kedvező 
csoitorto>ulú>a folytán tökéletesedett ki. tudo
mányosan megalapítja: de a tudományok más 
ágainak mezejére soha át nem csap. S íme már 
van bittaui darwinisiuus. van philosophiai dar- 
winismus. van. különös! psyrhologiai. vau min
denféle darwinizmus. A körülmények kedvező 
összetalálkozása mindent megteremt. Hanem 
arra tuég nem jött meg a kedvező körülmény, 
hogy a szamárt meghívják komának vagy épen 
nagyapának, pedig ez volna ám a valódi dar
winizmus. Ne higyje azonban az olvasó, mintha 
én óhajtanám ezt. s épen ezért kérem, hogy 
Németország egyik tudósának „Stecknek" kő
vetkező értekezését legyen szives figyelemmel 
végig nézni.

(Folytat, köv.)

ÚJDONSÁGOK.

(!i Kéretnek az előfizetők, nemkülön 
ben a hirdetési hátrányosok kötelezettsé
geik szives teljesitesere. valamint tiszte 
lettel figyelmeztetnek, alap  elenolvasható 
előfizetési felhívásra.

\ Mire e sorok napvilágot latnak, már 
tudni fogjuk, hogy „Melyik a kettő kor.züP ? 
Yidliczkay, vagy \éo>ey-e? I soroknak tehát 
nem koiteskedési szándék az énleke. Azonban 
nem bagybatjuk szó nélkül azon alávaló ot
romba módját a korteskedésiiek, mely szerint 
a „szabadelvű párt" egy némely kortesei a 
köztiszteletben levő gyámtanácsnok Zajácz 
József ellen azzal korteskednek, hogy ö hozta 
n város nyakára a közköltséget. Az illetők 
nevei tudva vannak, és tanuk i> vannak reá. 
A hátulütő juücza nem fog elmaradni, l.gy

kis hűvös kaloda nan árt az ilyen roszem-
beroknek.

i ! i Ha a követvalasztási izgalmas napok
miatt lapunk jelen számának rendes rovatai 
kellőleg nincsenek betöltve, előfizetőink bocsá
natát kérjük. Jövő számunkban viszsza póto- 
landjuk.

| | Neheztelve, sőt megütközéssel ta
pasztalták sokan, a bogdányi képviselőválasz
tásnál hogy a választás vezetésével megbízott el
nök a választás megtörténte után - sürgős 
dolgaira hivatkozva azonnal s be sem várva 
az elválasztott képviselő megjelenését, eltávo
zott a választási helyiségből. Annyi bizonyos, 
hogy az a félórái idővesztés kevésbé lett 
volna hátrányára a választási elnöknek, mint 
a figyelmetlenség, melyet úgy elválasztott 
képviselőnk, mint a szép számmal össze
gyűlt értelmiség irányában tanúsított. (Bekül
detett )

=  Czobel Albert, a kisvárdai választó-
kerület volt országgyűlési képviselője egy pár 
rövidke lapon számol be volt választóinak s 
mond kószöuetet a benne helyezett bizalomért. 
Terjedelmes jelentést azért nem ad —  úgy
mond. - „mivel a nagy többség éber figyelem
mel ki-éri ezen életbe vágó átalakulási kor 
mozzanatait." Beszéde elején sajnálatát fejezi 
ki, hogy a jnn. 20-ki gyűlés napjáról öt az e l
nökök nem értesítették, mert —  mondja —  ott, 
az. öss/eseregle t választók előtt, mint legille- 
téke.-ebb helyen lett volna alkalma háláját a 
múltkori megválasztatásért leróvni. Mivel az 
összejövetel ideje vele nem közöltetett, azért 
lett e sorok írására szorítva, utólagosan. Jó 
passzus a beszédben s Cz. A. elfogulatlanságá
ról tesz tanúságot ez: „Az 1867-ki nagy rnü 
ne i. felelt meg azon reményeknek, melyeket a 
nagy többség s közte magam is köték, b i t 
t é r b e  s z o r u l t  a b o l d o g s á g  a z o n  e s z 
m é n y k é p e ,  mi t  v i s s z a n y e r t  a l k o t m á 
n y o s  é l e t ü n k ,  k é p z e l e t ü n k b e n  a l 
k o t n i  k e c s e g t  e t ö l e g  e n g e d e t t . "  őszinte 
bünbánat szavai. Csakhogy ily esetben a mea 
cu lpa=eső után köpenyeg. A pártok egyesülé
sével való foglalkozással tölti be a számoló s 
búcsúbeszéd ,ek felét. Az egyesülést epochalis 
mozzanatnak czimezi. Kzt annyival inkább öröm
mel üdvözli, mert „rögtön megszűnt, a hite sze
rint. még a deficitnél is nagyobb nemzeti ve
szély : a pártoskodás, s a honfiak egymásmellen 
du ó ingerült állapota, s e perezben —  igy ir 
—  a választások előestéjén nem testvérharcz, 
torzsalkodás, de az egyesitett erők befolyása 
alatt ügyeinek jobbrafordultának biztos remé
nye uralja a kedélyeket." Vajha, vajba e re
mény is dugába ne dőlne, mint a 67-es ki
egyezéshez kötött reményekkel történt. Annak 
mindeu igaz honfi csak örülne. De az. előzmé
nyek után ítélve —  megint egy csalódásra kell 
készen lennünk; látva a bécsi kormány maga
tartását a vám- és kereskedelmi szerződés re- 
videalása körül. Különben a beszéd igen meleg 
hangon van tartva. Mint búcsúbeszéd rokon- 
szeuvre hangolta a kedélyeket a távozó vete
rán hazafi iránt.

tszt Folyo hó 4-kén megszámlálhatlan
sokaság jelenlétében közjogi ellenzéki népün
nepély tartatott a csizm&diaaiinben. Pestről ez 
ünnepélynek egyik tényezője V e r h o  v a y 
Gyula génialis ifjú journalista leendett; azon
ban útjában a vasút felbomlása miatt meg lón 
akadályozva: (midőn e sorok beküldettek, ak
kor már Yerhovay körünkben volt. Szerk.) 
Mindamellett felragyogó lelkesedés varázsolta 
egybe a 2000-nél többre ment közönséget. — 
Legelsőben V i d 1 i c z k a y József tartott 
nagyszerűen meggyőző beszédet. Azután /  a- 
j á e z József beszélt ; végül A n g y a l  Gyula 
olvasta fel a követ választásra irt alkalmi köl
teményét. mely feszült érdekeltség és éljen- 
zések között fogadtatott. Ezután a „K o m b i
hoz czimzett vendéglőben diszlakoma tartatott, 
hol egymást érték a szikrázó pohárköszön
tések.

=  Verhovay Gyula és Mezei Ernő az
„Egyetértés és ItagyanUsáff" geniáUs ifjú mun
katársai f. hó 6-kán körünkbe érkeztek. Be
cses jelenlétükkel Ny íregyháza polgárságát örök 
hálára kötelezték. Kedves rokonszenves szemé
lyük által periig a nyíregyházai ellenzéki i*ol- 
gárok és lelkes honleányok osztatlan vonzal
mát és szeretetét magok részére biztosították! 
Éljenek soká a tündöklő hajnal csillagok! Jel
lemok. tehetségük biztosit, hogy nem sokára 
mindenek meg fogják látni fénysugaraikat.

t — ) Mit ki nem fundál az ánglius V Mos
tanában egy vidéki intézet nevére 2— 3 pél
dányt küldött meg a ..Finanzielle Blátter44 
czimü bécsi hetilap szerkesztője Josef Luyck 
v. Matbev \z intézet ugv tekintve a külde
ményt. mint mutatványszámokat, egyszerűen 
félretette, azonban midőn már a harmadik 
számot is küldték, ismerve az érdemes bécsi 
utakat, arra szabálvszerüleg ráfirkantóttá kék 
czeruzával, hogy r e t o u r. Múlt héten kapja 
a negyedik számot » hozzá egy levélben a 
számlát, hogy már most tessék az 1876. jú
nius végéig járó előfizetési dijat azaz 7 frt 
(-«• krt beküldeni. Yajon mikor szabadulunk 
már meg az ilyesnemü zaklatásoktól? Vagy 
pedig, akarjuk nem akarjuk, finanzcapacitá- 
sokkú akarnak bennünket civilizálni a jó  só- 
gotok? Tudnánk mi azok is lenni, csakhogy 
tinánciánk nagyon gyenge lábon áll, még pe
dig nagy részben az o krachjok következté
ben. Aztán meg megéri-e az. a lap az 187f»-ik 
évet ? Kérdések kérdése.

t » Boldog község Halász községi Már 
hogy ne volna, mikor némely lakosának annyi 
ezüst pénze van, hogy nem férno belő egy 
abrakos tarisznyába ! Mint előttünk beszélték, 
múlt napokban egy földész a mezon száuto-

gatván, ekéje kifordított s el is tört egy ezüst
pénzzel telt fazekat, azonban a földész nem 
vette észre szerencsés leletét, hanem valami 
libapásztor leány fedezte fel a pénzdarabokat, 
s utóbb inég bárom fazekat hasonló tarta
lommal —  mások, kik közül egy szinültig 
töltötte ezüsttel ablakosát. Mondják, hogy a 
pénzek 1600— 1690 köztti időszakból valók, 
némelyek aprók, véknyak mint. a balpénz, de 
vannak példányok, melyek tallér nagyságúak 
s vastagságuk körülbelül egy centiméter. Na
gyon óhajtandó volna, hogy az ottani értelmi
ség szives közreműködése folytán a szabolcs- 
megyoi múzeumnak is jutna a ritkább példá
nyokból . . Ctólagosan értesülünk, hogy a pén
zek leginkább I. lápót korából valók.

(— 1 Budapesti magyarság. Bizonyos ügy
ben számlát küldtek egv budapesti orvoshoz, 
ki magát megyei lapjainkban is szokta hirdet- 
tetni. A számla ezen tősgyökeres magyar 
felirattal érkezett vissza: „Nem fogatogtik él.“  
Nagyot nőjjün domine!

* Mándokon egy gyermek junius közepe 
táján nyomtalanul eltűnt. Iliába keresték, hiába 
kutatták a jajveszéklő szülők, a 7 éves kis fiú
nak se hire, sem hamva. Azt hitték, hogy ta
lán koldus vitte el, mint oly sokat elvittek már 
innen, aíiounan. Végre is 10 nap múlva egy 
használhitlsii s tisztítás alá veendő kutban ta
lálták meg.

££ Különös, hogy míg a sóstó nem volt 
fürdői helyiség, hanem csak egy utszéli ven
déglő, addig az odavetődő vendégek számára 
r>— 6 kuglizó (tekéző) helyiség volt felállítva, e 
czélra berendezve; ma pedig, midőn vendégek 
ezrei látogatják s állandóan is számosán tar
tózkodnak ott, egyetlen egy tekéző sincs. Így 
aztán, ha a vendég a természet szépségének 
bámulásába már beleunt, mert a mi sok meg
árt, nincs más szórakozása, mint —  poharazni, 
vagy —  unatkozni. Unalom és gondüzőnek a 
kugli is alkalmatos eszköz s testmozgás által 
az egészségre jótékony hatású is. Ajánljuk in- 
terpellátiónkat az igazgatóság szives figyelmébe. 
(Beküldetett.)

* A szabolcsmegyei takarékpénztár-egy
let 1875. első félévi forgalom kimutatása. Be 
vétel: 1874. deczember 30-ról áthozott kész
pénz 0515.98, 6“ ,, betét 183,317.60, 5 %  betét 
hazai pénzintézeteknél elh. tőke visszafizetés 
13,257.50, visszafizetett váltók 931,203., leszá
mítolási kamat 38,258.92, kezelési-dij, kamat, 
bélyeg-dij 2.27, könvvecske-dij 17.90, rész
vény átiratási-dij 34., késedelmi kamat 5110.14., 
letét-dij veszteségi számla javára 1200. Össze
sen : 1.178,917.31. Kiadás: visszafizeti betét 
129,434.55, folyó-kamat 1108.83, hazai pénz
intézeteknél elb. töke 47,000., egyleti váltó 
számla 16,822.. váltókra 956,951., tisztfizetés 
1999.90, költség 1844.05, napibiztosi-dij 288., 
osztalék 16,377.. jótékony czélu adományok|566.03, 
igazgatósági tisztelet-dij és tisztviselői jutalék 
2025;*2, adó 1292.. felszerelés 25.64, pénztár ma
radvány 1875. junius 28-áo 3182.49. Összesen: 
1.178,917.31. Kelt N.-Kálló, 1875. junius 2s-án. 
M e s k ó Elek. főkönyvvezető. K á t a y Ká
roly, 2 od könwvezetó.

* A szabolcsmegyei takarékpénztár-egy
let 1875. évi junius havi forgalom kimutatása. 
Bevétel: 1*75. május 31-ről áthozott készpénz 
24,429. 20. betét 13.874.17, visszafizetett váltó 
149,421. leszámítolási kamat 6723.32, kamat- 
bélyeg-dij 2.27. hazai pénzintézeteknél elhe
lyezett toké 2UO0. könyvecske-dij 2.30, rész
vény átirási-dij 8 „ késedelmi kamat 233.10, 
veszteségi számlán 1200. Összesen 197,893.36 
Kiadás: visszafizetett betét 13,434.57, folyó 
kamat 187.98. hazai pénzintézet, elh. tőke
11000.. váltókra 167,197., tisztfizetés 866.65, 
költség 590.94. naptbiztosi díj 48., osztalék
318.. igazgatósági tisztelet-dij s tisztviselői 
jutalék 507.73., Pénztár-maradvány 1875. jú 
nius 28-án 8182.49. Összensen 197.893.36. Kelt 
N.-Kálló 187ő. junius 28-án. Meskó Elek fö- 
künyvezetó. Kátav Károly 2-od könyvvezető.

■£ Zaurkon a napokban egy 12— 13 éves 
leányt fogtak ki a Tisza vizéből, persze meg
halva. Kiderült, hogy a leány a szomszéd Eszeny 
községbe való volt.^Tehát ez idén is megköve
telte már áldozatát a „kanyargós Tisza szőke 
vize.-  Bár megelégelné.

□  Kisvárdán jul. 2 kára riradóra egy iz
raelita nőnek barom gyermeke született. így 
válhatik az áldás átokká, az öröm Ürömmé.

\ A közös ellenség ellen —  egyesült 
eiő, hogy mit tehet, megmutatták a mándoki 
vásáron jun. 28-án a mándoki s pálezai legé
nyek. Itt és ekkor történt ugyanis, hogy a ne 
vezett két község legénysége meg akarta egy
másnak mutatni, hogy hát ki a legény . . . .  a 
vásáron. A közönség már meg is sokallta a lát
ványt s a csendlegények közbeszóltak pert osz- 
tantiók. Ezek azonban a „beavatkozás" ellen 
tiltakoztak s midőn ez nem használt, egytsült 
erővel a „közös ellenség", a csendlegéuyek e l
len fordultak és azokat kezdték ütlegelni. Mire 
a pandutok kardot rántottak, néhány neki gyürkö- 
zött legényt megjegyeztek, midőn ez sem hasz
nált, revolvert rántott egy s közé lőtt az egyesült 
ellenség sorai közé; mire egy rész letette & fur- 
kóst, fütyköst és magát ezzel megadta, a többi is 
hasonlóképen cselekedvén, mindnyájan a vá
rosházához kísértettek. Hiába! otthon nem ta
láltak dolgot, hát a vásáron kellett próbálgatni 
s vesztegetni erejóket. A jó botos legény nem
zeti e zményc népünknek, s a vásári vereke
dés is nemzeti virtusnak tartatik nálok, úgy 
látszik. Euuél bizony nemesebb virtussal is 
dicsekedhetnének, arról szó sincs.

-  Az „Uj Idők** czimü szépirodalmi, 
társadalmi hetilap (divat-tirczával) 26-ik szá
ma a következő válogatott s érdekes tarta
lommal jelent m eg; „Egy idealista" ; „Paulá

hoz" (eredeti költeményi S z a b o l c s t ó l ?
„Egy toriul *■ (erődet i elbeszélés) S i ni a
ö  d ü n t ö 1 „Óhajtás" (l.enau költ. nye
B e n e d e k A 1 a <1 á r fordításában ; \ szó
roncsé választottja" ti, i n <1 a u l’ál 11) )8Zé
lése) : ..A t! rka kúpok-1öl" (töredék) 1 o 1 d>
I s t v á n t ! 1 : „Fel a karzatra** (táré iáraj*
S z.-I.-t ö 1 ; a „Nemzet színház" ; „ii iulalmi
társadalmi é ; művészeti lii lek ." — A b > r i
t o k o n : '.'"Űzet ősi elhívás a lap a s
„Milyenek a nők" czimü munkára, ili at-tár
cza-üzonetek vidéki él ö. 11 Miien, sakl ti lám
képtalány (li á r ni a s jutalommal a megfejtők 
számára.) a szerkesztő nyílt válaszai, vegye
sek. hirdetés. —  Szerkeszti : B e n c  <1 e k 
A l a d á r .  Ez igen kedvelné vált hetilap elő
fizetési dija : évnegyedre 2 ft 50 kr. félévre 
5 ft. —  Féléves előfizetők egy (1 ft értékű) 
érdekes olvasmányt! könyvet is kapnak. Kiadói 
és szerkesztői hivatala : Budapest. Kristóftér 
2. szám, 111. emelet, ló . ajtó, hová a megren
delések ezimzendők.

* Az „Otthon1 szépirodalmi és ismeret- 
terjesztő havi közlöny júliusi füzete a kö
vetkező tartalommal jelent meg. Izsó Miklós 
György Al Martól. Holdas éjben (költemény) 
Komóc.y Józseftől. Ha az ördög tűzzel játszik 
(elbeszélés) Margit,ír Dezsőtől. Hőmérő-tanul
mányok. (Bertán Hei nk elbeszélése) Száza
dunk társadalmi növekedése. Hegedűs Sándor
tól. Phidyléhcz. (II z költeménye) Tóth 
Endrétől. A Héttorony. Dr. Erődi Bélától. Ten
ne) són és követő C J Egy lélek arczképe 
(vázlat) K» drődi Sándortól, irodalmi szemle.

—  Csütörtökön jul. 15-én színpadunkon 
először adatik — fényes kiállítással E r c z i 
F e r e n c /  j u t a l o m  j á t é k á u l  -  „Ha- 
lal-tancz" vagy „ v i g a l o m  a p o k o l  t o r n á -  
c z á n " ,  víg tündéi játék, opera-részekkel és 
tánczczal 3 szakaszban 1. -/ak. A templom- 
ünnep és a lőport mony légbe robbanása. 2. szak. 
'Titkos kém és a bűvös vadász. 3. szak. Halál- 
táncz viszontlátása a földön és a földön túl. 
— E r c  z i ur e darabot azért választá, hogy 
a közönséget egy élvezetes estében részesítse, 
mi részünkről hiszszük. lmgy a pártfogás nem 
maradand el, miután játéka sokkal ismertebb, 
semhogy hosszas ajánlgatásra szükség volna.

V e g y e s  h í r e k .

— Oobos Gábor es F  sai eilen a vizs
gáló bíróság a bűn vizsgál • befejezte s az
összes iratok tegnap a k i ügyészhez té
tettek át.

—  A budai vizkárosultak részére id.
gróf Károlyi István 1000 frtot. Károlyi Ist
vánná 200 frtot, gróf Kszterházy Pál 500 
frtot, a sziszeki takarékpénztár 50 frtot. Hal- 
tuay József 5 frtot s a kekkem ét! jótékony 
nőegylet 30 frtot adományoztak a polgármes
teri hivatalnál.

—  Megható jelenet. Múlt szombaton este 
6  órakor, tehát épen egy héttel • kat.i-ztrófa 
után, a budai apáeza zárda közelében egy 
csoport fiatal leány ment a Dunához, az ávviz 
áldozatainak e ko - sírjába koszorúkat dob
tak és a szerencsétlenek lelki üdvéért csendes 
imát mondtak. A >/ép jelenet sokak szemébe 
könyeket csalt. A fiatal leányok egy budai 
intézet növendékei, saját kezdeményükből meg
takarított filléreiken virágokat vásároltak, ko
szorúkat fontak belőlük és feldíszítették az 
ismeretlen szerencsétlenek sírját.

Legújabb.

Éljen Vidliczkay József!
•Juliiig 8-ika meleg és izgalmas 

nap volt Nyíregyházán. Heggel 7 
ára tájban csoportosulni kezdett a 
kormánypárt és a közjogi ellenzék, 
mindkettő a maga helyiségén, első 
a nagy vendéglő körül, utóbbi a 
csizmadia szin előtt.

Első tekintetre ugv látszott, hogy 
alig lesz a két pártról összesen 500 
szavazó. S tekintve a szorgos mun
kaidőt, még ennyire sem igen volt 
kilátás.

Nyolcz óra tájban az ellenzék 
elfoglalta a tért a városház előtt, 
későbben a kormánypárt is megje
lent, s kevés idő múlva m egkezdő
dött a szavazás, elébb a kormány
párt szavazott. Egy óratájban lesza
vaztak e pártról 327-en. Erre az 
ellenzék hivatott szavazni. Első te
kintetre alig látszottak többnek 
kétszáznál, minek oka az volt, hogy 
a polgárság s/.ét oszlott ebédelni.

Húrom óra tájban az ellenzéki 
szavazók száma már 250-en állt, s 
még egyre jöttek a szavazók. 4 óra 
tájban már háromszázan szavaztak. 
Fél ötre már többségben volt az 
ellenzék. Nagy izgalomban tartotta



azonban az ellenzékieket azon hir, 
hogy a kormánypártnak meg hat
van szavazója van reservában. ö t  
óratájban már 22 többség mutat
kozott az ellenzék részére. Itt a sza
vazás az ellenzékiek részéről véget 
ért. s bejött a kormánypárt részé
ről nehány ember, ugy hogy ne- 
hánynyal ismét ök lettek előnybe és 
ez időközönként igy ment majd két 
teljes óra hosszáig. Midőn a kitű
zött határidő elteltéig csakugyan 3 
többséget mutatott az ellenzéki sza
vazók száma.

Meg kell vallani, hogy mindkét 
párt mindent elkövetett a győze
lemért.

A választás eredményének kije
lentése után leírhatatlan lelkesedés
ben tört ki a győztes párt, s foly -1 
tonos éljenzések között az utczát 
hoszan elfoglaló imposans menet 
vitte meg a hirt szeretett képviselő
jének, hol Verhovay Gyula és Mezei 
Ernő kedves pesti vendégeink is 
jelen voltak.

Az általános örömöt s riadó lel
kesedést leírni nem lehet.

A nagy nap hű leírására jövő 
számunkban visszatérendünk.

Közjogi ellenzék.
(r.) Vidliczkay József Nyíregyházán folyó 

hó 8-án országgyűlési képviselővé választatott 
a közjogi ellenzék részéről 369 szavazattal Vé- 
csey József 366 szavazata ellen. — flljeu soká

szeretett képviselőnk, kit már harmadszor 
emelt e díszes polczra Nyíregyháza közönsége.

Felelős szerkesztő: LUKACS ÖDÖN. 
Pénztárnok : Vitéz Mihály.

Hirdetés.
Alólirott cséplőgép tulajdonos, jó 

karban levő Robei-féle vasállványos, 8 
lóerejii 2 éves cséplőgépjét ajánlja a 
nagyérdemű gazdálkodó közönségnek, 
cséplés végett.

Értekezhetni N o v á k  József kasz - 
nár urnái Gyulajban. Jelenleg a gép 
is ngyan ott található.

Bocz Janim .
(1— 2) gépész.

legtisztább luganyos savanyuvizforrás.
E savanyuvizforrás egyik a legis

mertebb, legjobb és legkellemesebb tér- 
méuetes savanyú vizek küzütt.

Eltekintve ijfen nagymérvű gyógy 
hntáaót torok, gyomorbajok és gyomor 
görcsöknél é» u géga barzsing és hugy 
hólyag idült bajainai kitűnik ez mint 
rendes ivóvíz, minden más eliez hasonló 
vizek mellett, mivel ez a szomjat igen 
kellemes Uditő és erősítő hatással eny
híti. — Ajánlja

J * *  a 11 o n i ■  ■  e n r i k
Karlsbadban. (Csehország.)

Nevezett víznek, úgyszintén minden
féle bel- és külföldi ásványvizeknek rak
tára Pavlovics Imre urnái van Nyíregy
házán. ( 6 — 1 0 )

H I R D E T É S E K :

PO LLA K
újonnan nyitott

27 kros
egyetemes arucsarnokában Becs Mária- 

hilferstrasse I.
a legszigorúbb jótállással az áruk legújabb 
minőségéért s valódiságáért, > nagyban s ki

esőiben kaphatók
Gyapjuruha-szövetek

I mintlig a b ■ linoniabbak és divatosabbak 
minden s/i; sima. csikós vagy koczkás 

i UH'-  pediü L tér, Rips s Diogenalplaid 
kelmek. egys/.i.tt és caricirozott scott plaid- 

I kelme: legújabb és legszebb őszi és téli 
■ * < !  l a o l - H n n e l  ■  

(Wattutol) s legújabb nordi»ol kelmék, diva
tos ruha barchet, cosmanosi perkal. Cre- 
too. törők piqué bálóköntösnek, kék. barna 
s fehér sin s flanel barchet. rumburgi. 
hollandi és I i tét len sziléziai fonalvászon.
házi- s iKn vá '/on  színes és virágos czicz- 
mouslin és csipke-függönyök, atlasz-gradl. 
szives ágynemű, vászondamaszt-törölközők. 
matrac/ és díván gradl, cbiffon a,4 és * 4 szé
les. selyem és kásniér nyakkendők, hosszú 
és rövid harisnyák, keztyük. vászon és ba- 
tisz.t zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle szinneí és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgyak. 

Mimi oak
27 k r a j e z á r .
A szétküldés) k utánvét mellett azonnal 

lelkiismeretes) n teljesittetnek. Mustrák és 
árjegyzékek in- én és bérmentve.

4  ű á .

27 krért
róf. darab s pár számra, szigorú j ó t á l 
l á s s a l  az. áruk legjobb minőségéért és 
nagyban és ldcsinben áruitatnak

ju-ruhaszövetek,
mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden sziliben, sima, csikós, vagy scot cá
riéit t még pedig Lüster. Rips, Diogonal
piáid szövet, egyszínű és skót modorú 
piaidkelme, s a legújabb s legszebb őszi 
és téli

Korit |t«l-l'laii<‘ll
(Wattmoll és a legnehezebb uj nonipol 
kelmék, divatos ruhabarchet, cosmanosi 
perkai, creton török háló-köntösnek, pique, 
kék. barna és fehér sinór és flanel barchet. 
rumburgi, hollandi és készítetten sziléziai 
fonalvászon. házi- s bőrvászon, színes és vi
rágos czicz. mouzliu és csipke-fiiggouyok. 
atlasz-grandi, színes ágynemű, vászonda- 
maszt-törölközők, matrácz- és díván grandi, 
• hifiim * 4 s * 4 széles, selyem s kásniér nyak
kendők. bosszú és rövid harisnyák, keztyúk, 
vászon- és batiszt zsebkendők, csipke, se
lyem rá bársony szalagok mindenféle szin
ttel é> szélességgel, több ezernyi más tár
gyakkal egyesegyediil kaphatók a szilárd 
hitelűnek ismert íegidőtb • legalsóbb ala
pított

27 kros
a r u c M n r n o k b a n

Becsben. Kürtnerstrasse 34.
(Bürgerspital-Gebűude.1 

Megrendelőiek utánvét mellett pontosan 
ét lelkiismeretesen: mustrák és árjegy

zék ingyen (30— 30)

Újonnan órkozett áruozikkok

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 nagyűebreczeni utcsán levő Kerekréty-féle uj házban. 
Találhatók különféle csikkek, melyeknek minősége- és szilárdságáról minden

kor kezeskedünk, egyenlő árban

J j m r  ‘ 5 S 8 r r j f t v a l
válogatva daral»-, rőf- és páronként kaphatók.

K ü l ö n ö s  t u d o m á s u l
Legújabban Becsből érkezett legfinomabb divatosabb, tavaszi 

s egyéb kelméinket ajánlhatjuk.

j 9 “ Tessék meggyőződni személyesen. * 9 1
Ez üzlet választékban még a bécsi bazárokat is túl haladja ! 
Szives pártolást kérve, tmundunk teljes tisztelettel.

bécsi első

kartonfestő gyári raktár
(16— V) Nyíregyházán, i;agydebreczeni utcaa, Kerekréty-féle uj házban.
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ELSŐ
Budapesti nagykereskedői bizományi raktár

k  a  r  z  x . ,
Kubilczinö-féle házban, tíreilik és lester-féle ezukrászdának átellcnében.

Van szerencsém a nagyérd. közönséget ezennel tudósítani, miszerint 
egy Pesten székelő, egyik) :i legnagyobb és legjobb hírnévnek örvendő kézmii 
árus nagykereskedő ezég helybeli bizományi raktárával bízattam u.eg.

Azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. ez. vevőimet, akár nagyobb 
akár kisebbs/erü vételeknél oly kedvezményekben részesít hetem, a minőket 
itt helyben senki sem nyújthat —  gazdag választékit mindennemű ruha, füg
göny és nadrágszövetek. (Vetőn, Mousselin, Bsttiste és minden színezetű fran-
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czia ing. Porcai!, —  4/ j 5/»* « szélességű ( ’hiflon vásznak, fonál, hollandi creas
és pamutvásznak. —  minden színezetű párnahajnak való ezérna kaim vásznuk.
Un ütköző s tányérkeuiiök. franczi* M"U«seliii és angol toulard kendők, f*hér s
színes vászon zsebkendők, fehér sszii.es barketok. harisnyák, szalagok — és
még más többfele árukkal dúsan leiszerelt raktárammal pedig, tniuden hozzám 
intézett megrendelésnek azonnal megfelelhessek.

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

A nagyérdemű közönségnek.
Nyíregyházán, 1875. év február hóban.

Alázatos szolgája.
0 - 2 - 1 3 ,  K A T Z T .

9 9 "  20 22 24 25 27 kros eladás.

Árverési hirdetmény.
A n.-káliói kit. játásbiróság telekkönyvi 

osztálya részéről közhírré tétetik, miként Fekete 
Kmma Yollandt Andrásué felperesnek Kállay 
Miklós alperes elleui végrehajtás ügyében utób
bitól végrehajtás alá vont s a kis-káilói 723. és 
N -Kallói 1020 sz. tjegyzőkönyvben foglalt ingat
lanok e folyó 187'>. évi julius 20-ik napján d. e. 
0  órakor Kis-Kállóbsn Kállay Miklós házánál 
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérő
nek elfognak adatni.

Árverési feltételek kővetkezők:
Ikinompénziil 10*L vagyis a kis-kállói bir 

tokra 2697. a N.-Kállói birtokra 330 ft teendő le.
A vételár 3 részletben és pedig az első a 

leütéstől 3 hó. a második 6 hó. a harmadik í* bő 
alatt lesz esedékes 6 ° „  kamataival a N.-Kállói 
kir. jhiróságnál lefizetendő.

Vevő a birtoknak azonnal használatába lép, 
a tkönyvi átírás azonban csak a vételár teljes le
fizetésével eszközölhető.

A jelzálogos hitelezők felszólít tatnak, mi
ként a vételár felosztása alkalmával leendő kép- 
viseltetésök végett e hatóság székhelyén megbí
zottat rendeljenek s azok nevét és lakását a / el
adásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból 
kinevezett gondnok által fognak képviseltetni, — 
végre:

Egyidejűleg felhivatnak mindazok is, kik a 
régrehajtás alatt álló ingatlanok iránt tulajdoni 
vagy más igényt vagy elsőbbségi jogot érvénye- 
’itbetni vélnek, igénykeresetüket e hirdetmény 
közzétételének utolsó napjától számítandó iS 
nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is 
—  nyújtsák be.

Kelt N.-Kálló, 1875. évi jun. 8.

K n i w a y ,
(3 —3) kir. nljbiró.

Tudósítás.
Szem- és fíillietogek, kik 

tanácskozás végett Budapest- 
re utasittatnak, bizalommal 
tordulhatnak

Dr. Grosmann L.
kórházi főorvoshoz Józaeftér /1 . sz. 

(11— 20)

Eladó fák.
Orosi erdőmön ugy 2 0 0  öl fiatal fű

részelt kurta öl tűzi. mint több öl hosszú, 
dohányállónak való fa, eladó.

Az elsőnek ára helyben tiz, az utób
binak huszonöt forint.

A venni szándékozók értekezhetnek 
nálam Oroson.

Kállay übul.
(2— 2)

Lakváltoztatás.
Ilorovicz Jakab nyíregyházai köz

ös váltóügyvéd tudatja ügyfeleivel és is 
mcrőscivel. hogy laktistít jul. 1-ső n;i)»j«i- 
tól kezdve az orosi utezáii levő Teliseit- 
féb* házba m. kir postahivatallal szem
ben tette át.

(2- 2)

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