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Megjelenik minden vasárnapon. 
( E g y e s  s z á m  á r a 10  k r .)
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MiutUo egy,: b«|kUti* útin kluc.ti,-

Az előfizetők, a hirdetések meg- 
szállásinál. 20%-nyi kedvezmény

ben részesülnek.

re volna a földmivelö s iparos osztály
nak legnagyobb szüksége.

tőkben, mint a mily mértékben jövedel
münk apad.

Azonban okszerű munkálkodás nél
kül j i  takarékosság sem ér semmit. A 
H, ii világban minden igen nagy elfíhaln- 
dásnak örvend; fejlődik az ipar és ke
reskedés. M i nap már nemcsak a pap
nak kell folyvást tanulni, hanem az ipa
rosnak és földmivelőnek is. Egy a korral 
haladó iparos, csekélyebb erőfeszítéssel 
és nagyobb kényelemmel, sokkal többet 

. ges elmondanunk a főbb eszméket, rue-1 produkál, mint az, ki még most is beéri 
vek útmutatása szerint ez egyesületnek ' apja és nagyapja tudományával és szer-

I számaival. Hát a földmivelés mily nagy*

Legközelebbi vczérczikkilnkben meg
éltünk e kérdésre, felliiváu polgártár- 
ink figyelmét oly nemit egyesületek ál
dására, melyek az anyagi és szellemi 
létet egyaránt előmozdítani hivatva len
inek.

Most. úgy liiszsz ik. nem leend feles-

1
alakulnia kellene.

Llso »o!na evek közül a p o l g á r i  Jszerüen halad előre?! Habár a nagyobb- 
,i (‘J ' ■ n i^ l p * é ■!  Korunkban a i igát szerű munkálkodáat mellőzzük is! .. A 
jellemek sora nagyon megritkult, a cor- tulaj ismerete, a javítási módozatok stb. 
mptio a polg.ui osztályba is befészkelte mind tapasztalatokkal van már napfényre 
magát. Adott szó. becsület feláldoztatnak hozva, melyet minden földmivelőnek iz-

ó és silány tekinteteknek. Az ön- mernie kell
Mindezek

itt is o|
zés bálványa itt is rémítő bódításokat 
tett. - Szilárd bástyát ennek ellenébe 
csak is a jobbak egyesültté feszíthetne, 
hol a kölcsönös egy másra hatás megtérí
tené a tévedezöt és támogató kezet nyúj
tana az ingadozónak.

Második főérdek volna: s z o r g a -

gyakorlása önfentartási 
kötelesség. Ezek nélkül a legüdvosebb 
országos törvények, a legbülcsebb állam- 
háztartás se képes kedvező eredményt 
felmutatni.

Csak is ezek után, ha t i. a pontos 
, 1 . , ,  és lelkiismeretes kötelesség teljesítése
lom  a m " n k a b  a n ! Mily ttok munkára Bem adni m a kivllnt „edm ínyt, -  
UT. mtrlt erőteljes kor. vegz. lianj-agill következnék a kUl.ö okok vingiilata é»
kötelességét, a restség vagy egyébb idő* 
vesztegető kedvtelések, hány embert tesz
nek semmivé azok közül, kik több szór*

érdemleges tanulmányozása; és ez se ér
hető el másképen, mint egyesület által; 
ahol értelmesebb és tanultabb társak tűn-

gal.-uiin.il. n a g j ol>h kitart,í » « . l  n iggi-tlrtt- , e tn ík  fe l „ o n  „ a d ó ia t o k a t ,  m ik épen  le- 
* '-get b n to ,,ih a tn á n a k  m aguk nak , p ilctot h e to e  „ .g i te n i  a zon  b a jo k .,,,. m e ly ek  ngy  
ts  ö o ld og sa g i.t  csa m d jo k n a k  . Erre mzve n term észet tn ostob aság a . m int az állam - 
az egyesü leti), n id ő rő l ,d  re  fe lo lv a sá so k  h á ztart.U  „é lt a la n s á a a  által az ip a r és
le nénck t .rtandók, feltünte tve azon ezer 
nyi vonzó példákat, kik semmiből, helyes 
munkabeosztással irigylésre méltó sorsot 
vívtak ki maguknak.

Minthogy pedig a munka még magá
ban véve nem elégséges ahoz, hogy va
laki az anyagi jóllét) t magának biztosít
hassa: természetesen következik, hogy tő |VJ(|)Hll 
gond lenne itt fordítandó: a t a k a r ó
k o s s á g  e r é n  v é n e k fejlesztésére akarat W i  en 

l.'...... . Ű. . . .............. * ‘  r '

t'ddmivelés ügvét megzsiblcisztják.
Nem lenne pedig elégséges csak fel

ismerni a bajt, hanem segíteni is kellene 
azon. és bárki mit mondjon, én. — kivált 
lm más országok példájára tekintek. — 
határozottan merem állítani, hogy egy or
szág egyetértő földtnives és iparos osztá- 

bajokon segíteni van elégséges 
erkölcsi erő. csak összetartás és szilárd

Ez az, mit kevesen szoktak keik 
figyelemre méltatni! Többet nem költeni

Ezek volnának a főbb eszmék és 
pontozatok. melyeknek útmutatása sze-

Csak Jenő.

i jóvedíkim u'l. sut mindig kevesebbet. rin, egyesületnek alakulnia kellene, 
ez az egyedüli módja a v. gyonosoda* 1 
nak! S hogy ma oly sokan jutnak a bu
kás örvényébe,azt épen a számítás nélküli 
életmódnak, a f.-nyüzés és divathnjliá- 
szatnak köszönhetjük. Hogy valaki meg
tudja becsülni jövedelmét, oda nem cse
kély ö n ni e g ♦ a g a d á s szükségelte
tik. Nehéz erény ez. de cs-tk eleinte, egy 
l1

K O Z U C Y E K .

A választások után.

Ismét utána van a magyar nemzet egy 
hón a p , e g y  fél é v  után azon ban  nuírlnagy fontossápi cselekménynek, a követválasz

m integy  m a gd tö l m e g jö n ! I U  cs e k é ly ü l l1*™ *!1- A W p v i ? « .  »  bonatyík
...... , .. . .  i._ .. . . .  maholnap eltávoznák Miiünkből. Némely vidékgy a kereset, ha az üzlet pang, változ

tatnunk kell aszfaltúit .utunkon, kevesbí
teni kiadásainkon még pedig ép oly mór-

kerület, meg lehet, megérzi közügyéinek in
tézésénél egy-egy tevékeny bajnok képviselővé 
választatását: legtöbb helyt azonban marad

minden a régi kerékvágásban, fölünk függ, a 
kik itthon maradunk, hogy ne legyen minden 
egészen olyan rendezetlenül, mint régen volt. 
A képviselők teendőit, bármennyit igéit is 
e'.:yik-másik programmbeszédében. megszabja 
majd a kormány az elébök terjesztendő tör
vényjavaslatok tárgyalásával és az országosan 
érzett szükségek elenyésztetésének óhajtása. 
Hát a miénket itthon a provincián ki szabja 
meg ? A / élet, a közszflkség érzete, magunk.

E provinciális teendők felett én is gon
dolkodtam egy kevéssé a választások eltelte 
óta, s ha talán kések is vele, papírra vetem 
nézeteimet.

I'ödolgunk mindenek előtt, hogy elfelejtsük 
és feledtessük egymással, mind ott, a hol pár
tok voltak, hogy pár héttel előbb különböző 
zászlók alatt álltunk és küzdöttünk vélemé
nyünk érvényre, többségre juttatásáért. A me- 
lyik párt nyert jelöltjével, ne legyen elbiza
kodott győzelmében A melyik vesztett, ne 
sopánkodjék bukása felett. Vigasztalja az a 
tudat, az az érzet, hogy megtette pártjának 

mellett kötelességét. Mert a mint egy 
bölcsész, talán Fichte mondja: Az élet na
gyon rövid arra nézve, hogy pillanatait a bal- 
szerencse megsiratásával temessük el.

Van teendőnk, ha felismerni van akara
tunk. sok és nagyok. Ezen teendők főleg az 
értelmiség zömétől, tömörülésétől várják a 
megoldást, azoktól pártkülönbség nélkül, a kik 
a képviselők választásánál irányadókig sze
repeltek a hírlapirodalom terén, a különbféle 
bizottságokban a választás színhelyén, vagy a 
nép között, az egyes községekben.

Elszámlálok némelyeket a tennivalók
közül.

Ilyenek a tudomány, a civilisatió ter
jesztése. A közmivelődés előmozdítása, isko
lák s olvasókörök alakítása által. Meg kell 
értetnünk a néppel, p o l g á r t á r s a i n k -
k a 1 (hagyjuk meg és használjuk e titulust
a választások után is, no csak a progiarain- 
bcszédekben s a kapacitálás, korteskedéskor), 
tehát értessük meg \elök az angol példabe-
>/édet. hogy ..a j ó  k ö n  y v j ó  b a r á t.“  
feladatunk az értelmi s erkölcsi haladás elő
segítés**: az anyagi gyarapodás előmozdítása 
a munka, takarékosság s önmérséklés eré
nyeinek megkedveltetése s szoktatása által. 
Feladatunk a fényűzés korlátozása ház, asz
taltartás t - viseletben egviránt. Megszoktatni 
magunkat s környezetünket addig nyújtóz
kodni. a meddig a takaró ér. Megszoktatni 
arra, hogy a szükséges és elkerülhető közt 
különbséget tegyünk. Ezek is mind az állam- 
Inizturtás rendezéséhez, az egyensúly helyre
állításához tartoznak, ha gondolára veszi az 
olvasó. Azután ott vannak közigazgatási teen
dőink. csak tudjunk megbirkózni velők.

Kötelességünk továbbá a szellem s 
anyagi téren társulatok, egyletek alakítása s 
abba minél több egyes embernek bevonása, 
de erről majd egy külön önálló czikkben 
mondom cl nézeteimet.

Egy bölcsész mondta ki azon axiómát, 
hogy szabad, nagy és független csak müveit 
•'•s gazdag nemzet lehet. A nemzet egyének- 
M .  egyes tagokból áll. Törekvésünk ezéja. 
intézményeink feladata legyen tehát, hogy a 
nemzet minden egyes tagja müveit és va
gyonos legyen. Erre nézve Lecky szerint
tmlolog. hogy jelen helyzetünk iránt elége
detlenséget erezzünk. —  azaz szellemi, er-

T A l t G Z A .

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

11-ik kötet.

1. Kész.

Mikent sikerülnek a tiszteletestervei?

(Folytatás.)

Az ablakok alatt jai "-kelők kezdettek c 
sajátságos hangokra figyelmessé lenni, melyek 
csodálatos végvidékéi valamik eleintén a gvü- 
nyörködtetónek és visszataszítónak, a helyes 
iránynak és a tévesztésnek, hasonló volt ahoz. 
mint midőn az esti felhó-gomoly ölét bevilá
gítja egy-egy gyönyörködtető, csodás meteor, 
azután összetolj ismét az egész egy alaktalan 
szürkezölddé! vagy midőn a zölderdő lombsá
tora alatt ébredni kezdő szárnyasok összhaug-

talan zajába bevegyül a csalogány éneke s 
rgy-két andalító rigóffittv.

Még egy pár hónap s Edénk már annyira 
vitte a zenét, hogy épen azok gyakran, kik 
előbb bos-z.antólng kicsinyelték törekvéseit, 
kérték kedvencz darabjaik eljátszására.

Nemcsak természetesen, hallomás után 
tökéletesítette magát, hanem önszorgalom ut
ján. minden vezető nélkül elsajátította a han
gok tudományos ismeretét is.

így haladt Edénk majdnem csodás gyor
sasággal előre a hegedű művészetében, úgy. 
hogy másfél évi gyakorlás, öntökéletesítés után 
már voltak oly darabjai, melyeket úgy érze
lem kifejezés, mint ínüvtL/.iesség tekintet óben 
müértök a Reményi játékával hasonlítottak 
öszázé.

S mindebben pedig az a legszebb, hogy 
ez nem mese, nem az. iró fantasiajának szüle
ménye. hanem tény és valósiig ! Sokan élnek 
meg azok közül, kik erre híven emlékeznek 
vissza, s kik nem felejtendik ót el soha.

II. Rész.

„ ..Az é l e t m e n t ő k . "

Az 185'»-ik év igen emlékezetessé vált 
Magyarországnak különösen a folyóvizek mel
lett lakó népeire nézve.

Emberek emlékezete óta még a Tisza, 
Krasz.na és Szamos együttes áradása alig vitt 
véghez oly iszonyú pusztítást, mint ép a fent 
megjelölt évben.

\ tél kemény és hideg volt, a hó még 
a bpályos vidékeken is meghaladta a 3 lábat, 
fent pedig Máramaros havasain több öles 
havak fehérlettek a téli tiszta légben.

Nevezett év télutó havában egyszerre 
nagyot emelkedett a hévmérö a fagypont alól, 
majdnem egés/eu tavaszias lanyha napok vál
tót iák fel a dermesztő hideget, a hó pár nap 
alatt annyira elolvadt, hogy itt-ott már a föld 
fekete barázdái tarkították a mezőt. Erre egy 
országos esd következett, mely 3— 4 napig 
tartva, a hegyekről alázuhogó viz hihetetlen 
gy orsasággai töltötte meg a folyamok med
reit.

kölcsi és anyagi téren mindig többre igye
kezzünk.

Ily gondolatok és érzelmek közt távoz
zunk tehát el a választás színhelyéről s for
dítsunk hátat a küzdelmek terének. Minde
nek felett pedig feledjük az izgalmas napok
ban adott s vett sebeket. Menjünk vissza, 
ki ekéje, ki műhelye, ki irodája, ki k a te d 
rájához s fogjunk a félbeszakított munkához 
u fentjelzett irányban. így használunk a nem
zetnek, a hazának a provincián.

G ö r ü m b e i  P é t e r .

Törökországi levelek.

ív.
Most miután tiltva vau. hogy a gyomor 

az alkotmányosság konyhájára járjon pipára 
gyújtogatni ; s az alkotmányos gulyáshus, bor 
s pálinka, a uyalakodni szerető öreg ur a 
gyomor, ki ha csak szerét teheti, szereti e l
vágni a meddig rneg-ül. nem adhatnak egy
másnak szerelmi találkákat ; még csak 8 nap 
van hátra, a választás napjáig, s iuie, mégis 
semmi nyoma nincs a lelkesedésnek. Utcza, 
korcsma kihaltnak látszik. A választók egyked- 
vüleg viszik munkaszerszáiuaikat, a kapát a 
kaszát váró mezőre. Jó borízű hangok nem 
recsegtetik a levegőt. A  sompolyogva járó 
választók felett kárörvendve kiáltja el magát 
egy*egy gúnyos varjú : Kar ! Kár ! Az alkot
mányossági érzet kihaltnak látszik, még azt 
sem kérdik az emberek egymástól : ki a 
vivát ?

Mi ezen szokatlan egykedvűségnek indító 
oka V honnan ered e nagy részvétlenség V mi 
szülte e nagy közönyösséget, hogy egy lelke
sült éljen kiáltás sem háborítja meg a lég 
néma csendjét V Más felelet nem található, 
mint az, hogy az alkotmányozó gyomor üldö
zőbe vétetvén, elvesztő lelkesítő erejét. A 
gyomor boldog napjai letűntek, s vele kiham
vad a lángoló lelkesedés is. Megveheti egy 
tál lencséért akárki. Megéred, hogy az oly 
választókéi öletekben, melyekben ellenjelöltek 
fel nem lépnek, még az emberhús áruval való 
dugáruskodás sem talál helyet, mivel eladó 
czikk bőven is található, de vevő nincs. A la- 
»ok panaszkodni fognak, hogy a választók nem 

, elentek meg kellő számmal a választásnál, 
nem bírják feli- gni becsét polgári jogaiknak.

Hjah ! miért vették el a nép szuvazat- 
himporát, a gulváshust. a bort, a páliukát ? 
Miért dekovestálták ennyire a gyomrot, mely 
minden testvér közt egyedül volt képes meg
ítélni a választási jog  becsét.

Miért nem adták meg neki az alkotmá
nyosságból az ot megillető oroszlán részt V 
Már most lássa meg Magyarország, ha az al
kotmányossági érzet, gyomor zsugorodásba es
vén, ki fog halni.

A szavazónak bizonyos előjogai vannak, 
a nem szavazó felett. Ezen előjogok nehány 
forinttal több jövedelem méltóságán alapulnak. 
Ez. jogos s igazságos fény. A pénz több becs
esei bir, mint az. ember. Pénzért eladja az 
ember magát is. s lesz politikai kéjbölgv.

Azon állítás az „értelmetlen tömeg” nincs 
képesítve megítélni, ki a képes s ki a nem 
képes képviselőjelölt, s igjr nem is élhet a 
választói joggal, tehát a szavazási urnához 
való járulhatási jog részletes és nem átalános

A levegőben beállott gyors változás kö
vetkeztében a p— i főiskolában kitörtek a ra
gályos tavaszi betegségek, a tífusz is dühön- 
géni kezdett annyira, hogy az. iskolát bizony
talan időre feloszlatták.

Elbeszélésünk személyei is haza vándo
roltak tehát a szülő házhoz.

Könnyű elképzelni a tiszteletes Tornay 
uram szigorú arczat, midőn gyermekeit vélet
lenül a szobába lépni látta, nem is szóltak 
addig semmit, mig az igazgató levelét át nem 
nyújtották, melyben az idő előtti bazamenés 
okai meglehetosen le voltak Írva. —  Igv tehát 
szívesen látott vendégek voltak, s nem sokára 
aludni dőltek, az ut fáradalmait kipihenendók.

Éjfél után erős rázkódásra és sajátságos 
erős zúgásra ébredtek fel X. helység lakói 
álmaikból, melyek közzé koronként saját szőrű 
böffenések vegyülte:, hasonlók a bői önbika 
átható hangjához, de annál sokkal erősebbek.

A lelkész félkönyökre támaszkodott ágyá
ban és figyelt, koronként mintegy az. épület 
is meg-megreszketett. mintha a földindulás 
előjelei mutatkoztak volua.



tartozik lenni, nem liir semmi nyomatokkal. 
Az emberhúst vasálló képviselőjelölt, a keres
kedést előmozdító kortes, a magát eladó sza- 
\ azó, egy színvonalon, az érdek színvonalán 
állanak ; ott szellemi s erkölcsi képesség közt 
különbség nincs, egy és ugyanazon mértékű : 
erkölcsi korrupczio. alkotmányossági zsibvásár, 
önérdek. A szellemi képesség egyiknél sem 
beszámítható, valamint a képtelenség sem. 
Egyik résziül állanak az alkotmányosság buja 
s festett életű hősei, az erkölcs, szüzesség 
vásárlók, más részről az alkotmányosság kéj
hölgyei. kik magukat vásárra viszik s eladják. 
Az. alkotmányossági ezélt tekintve, egyik 
mint másik képteleu, hogy választható s vá
lasztó lehessen.

Hanem az a néhány forinttal több vagy 
kevesebb évi jövedelem, már számba veendő. 
Minthogy annak ember, s erkölcs felett elő- 
száiuithatlan előnyei vannak, megérdemli, 
hegy az emberek közt egy vonal buzassék. 
s a vonal egyik oldalán állók, kik több forint
tal bírnak, legyenek választók : a vonal másik 
oldalán állók, a szegény páriák, mint „érzel
meden ítöm eg- legyenek választóképtelenek.

A részletesség bár mely dologban is ki
váltságos állapot.

Á világt n minden dolog részletes. Az eső 
részletes, posztágyos eső. Egyik határt megter
mékenyíti, a másikat aszályban engedi elveszni. 
A nyíri ember feles földin ívelése részletes 
s igy kiváltságos. Mivel a földbe egészséges 
vetemény magot elhányni prédaság. oda akár
milyen szemét s rothadt mag elégséges; ha 
rosszul kel a kapásveteménv. ez nem a vető mag. 
hanem az idő hibája. Minthogy haszonnélkUl csak 
az esztelen ember munkálkodik, tehát a 
feles földben is a ritkán költ tengeri, kolompér. 
csak részletesen t. i. a kolompér és tengeri 
tövei kapálandók meg. az üres helyek mivelet- 
leu hagyaudók, annak megművelése, t. i. az 
általános művelés, elvetendő.

A népnevelés is részletes. Szatmármegye 
isk tanácsa, az iskolakötelesek negyedrésze 
nem javán iskolába, kimondja: télben az isko
lás gyermekeknek nem lévén csizmájuk, nem jár
hattak iskolába* Télben ez a csizma, nyárban 
pedig a libaőrzés képtelenségei teszik azt, 
hogy Magyarországon örök időkig marad a/ 
iskolázás részletes, az iskolába nem járási jog 
pedig átalános. Egy másik nagy testület „is
kola kimutatásában azt mondja : ,az iskola
ügy a múlt években szép elöhaladást mutat.* 
Igaz. hogy negyede az iskolásoknak télben itt 
is csizma képtelenségben, nyálban libaőrzés 
képességben szenved, de hát nem szép ered
mény az. hogv az iskolásgyermekek egy része 
járja az iskolát, s csak harmada vagy negyede 
van csizma és iskola képtelenségben ? I rak ! 
urak ! Magyarországon az iskolaügyet vezető 
férfiak ! adjanak önök több csizmadiát Magyar- 
••rszágnak : s az önök iskoiaügye fog legelső 
helyen allani a világon.

A diák csizmája is részletes. A diák 
csizmája orrának van azon kiváltsága, hogy 
fényes legyen. A többi részeknek nincs.

A diáknak kevés vixja. de erős akarata 
van. hogy fényes csizmája legyen. Azt a kevés 
vixot is a régi ócska keféből kell valahogy ki
dörgölni. Az tűt, illetlen s mai időben nevet
séges is. s e mellett sem a részletesség, sem 
az általánosság fogalmának meg nem felel, 
hogy az egyik csizmáját kifényesítse, a mási
kat lakó színben engedje vegetálni. Mit te
gyen V Szájából nedvet bocsát az ócska kefére, 
mindaddig, inig torka ki nem szárad, mind a 
két csizmáját elkezdi vele teljes erejéből dör
gölni. He a fényesités mü\e továbbra ki nem 
terjeszthető, mint a kiszáradt száj. s az ócska 
kefe tehetségei engedik, t. i. a csizma orráig. 
A többi rész pedig marad régi fakó színében. 
Müérto szemekkel vizsgálja most a műtét után 
csizmáit. Több Ízben végig nézi. ítél, okos
kodik. Erezi, valami hibázik művéből, s nem 
tökéletes. A vix elfogyott, tovább egy kefevo
nás sem tehető. A fényes csizma orrok, a 
fakó oldalak s a sarkok sehogy sem illenek 
össze, sértik a művész szemeit. Hogy tehát a 
csizma orrának részletes fénye, s a többi ré
szek f*kó színe közti contrassot eltüntesse, 
keres egy pocsolyát, a fakó színű részeket a 
sárba meríti. Most gyönyörrel szemléli, hogy 
müve tökéletes. íme. az tette a contrassot. a 
fakó színek nem voltak elég sárosak.

(Folyt, köv.)

A zugás azonban mind közelebb hallat
szol t. gyorsan gyújtott gyertyát és öltözködött 
fel Tornai uram. miközben családját is hason
lóul cselekedni ösztönözte.

Egy jó  perez nem telt bele. midén a 
lelkész már az. udvaron figyelt a rémletes je 
lekre. Alig lépett ki, azonnal tisztában volt a 
dologgal.

Gyorsan fordult a szobába s szólt :
—  Ne tartsatok sem m itől! . . Az írviz 

közeledik, még pedig szokatlan gyorsasággal. 
Mi azonban védve vagyunk, e ház meglehető
sen fel van emelve s a legnagyobb áradás 
idején is másfél öl magasságiéira volt az ár 
felett. Azonban nekem mennem kell a védgá- 
taklioz. n népet figyelmeztetni és sürgetni az 
óvó intézkedések megtételére.

Legelső dolga volt félreveretni a haran
gokat. alig komiult azonban kettöt-hármat a 
harang, a taiu több pontjairól kétségbe esett 
emberi hangok zaja, lovak nyerítése, marhák 
bogese vegyült a bombölö ár mindent tulhar 
sogó zajába.

A lelkész, búcsút intve családjának, elin
dult, Elemér és Ede minden tiltakozása da-

Vidéki levelezés

Ibrány 1 "5. jul. 25.
Tisztelt szerkesztő u i !
Ha a népnevelés az. mely egy nemzetet 

virágzóvá s hatalmassá tehet, ha népiskola, 
mint az ország jó  létének, fennmaradásainak 
műhelye, mindegyikünknek figyelme tárgyát 
képezi; ha nemzetünk minden fia, a neve!*' 
iránt érdekkel viseltetik, ugyhiszem nem 1** 
lösleges munkát végzek, ha ennek érdekébe 
egy nagy ünnepnap lefolyását közlöm szerke 
tőségeddel.

Egyházunkban az iskolás gyermekek ara 
tási szigorlata a fentirt napon tartatott meg 
a délutáni órákban. Ebben ugyan nincs semmi 
különös. —  mert ez másutt is végbe szokott 
menni, de mégis nem minden községben ment 
ehez hasonlóan végbe, nem minden helységben 
van a nevelés ügynek ily buzgó nemes és ál
dozatra kész pártfogója, mint községünkben, 
ki oly nagy érdekkel, mondhatni egész, oda 
adással viseltetnék mindazon intézmények 
iránt, melyek a nép értelmét fejlesztik, szel
lemi képzettségét előmozdítják.

Eme másod rendű (első a virágvasár
napi) vizsgálat. —  mely a nagy munka idő
ben. csak kevesek előtt folyt le. szép ered
ményt mutatott fel, mit bizonyít az. ünnepély 
következő lefolyása. Még liusvétkor kitűzött 
H l e u e r Móricz ur két szép jutalmat, melyet 
a legigyekezöbb, legszorgalmasabb két gyer
mek nyerend el érdem szerint. Egyanis egy 
harmad osztályú, ki mind szorgalma. -  mind 
szabatos előadás által magát a többiek felett 
leginkább kitünteti, kap egy aranyat. —  Egy 
másod osztályú, ki az irás olvasás és számve
tésben kellő jártasságot tanúsít, jutalmul nyer 
egy tallért.

Nézni ama versenyt s igyekezetét, me
lyet a jutalom cin jei heteséért a kis muzsatiak 
elkövettek, valódi gyönyör s élvezet volt. — 
Mindenik zseléjében érezte már bukdácsolni 
a nemes erezet, mindenik túl akarta szár
nyalni tudományban a másikat. Minek ered
ménye az lón. hogy a nemes moecenás, nem 
csak. hogy szívesen teljesítette adott szavát, 
de sót egész örömmel toldotta meg a kitűzött 
jutalmat. Minthogy többen kitüntették mago
kat a lelkes tanonezok kozzul. mind szóbeli 
előadásuk, de különösen írásbeli dolgozataik 
által, az arany felváltva és 3 taliér mint ju 
talom következőleg osztatott meg. A harma
dik osztályból jutalmat nyertek; Hegyvári Vik
tor 1 tallért. Kató Gábor 1 tallért. Herecz 
Juliánná 1 tahiéit. Másod osztályból : Hegyvári 
Sándor 1 tallért. Szász András 1 tallért. Első 
osztályból: Horváth Lajos 1 tallért és Gégeny 
/só fia  1 tallért. A kezdők közt mind bátor
sága, mind jó  előadása, de kü üuösen árvasága 
által kitűnt —  Dajka András szintén kapott 
egy tallért.

Hogy mennyire buzditőlag hatott az Ígé
ret a leendő polgárokra, mutatja az. —  hogy 
kettő helyett H részesült jutalomban, még pe
dig nem megvetendő kitüntetés ez. u kis ta- 
risznyis. lajhi zsebére nézve. Egyik megállt 
s leirhatlan gyönyörrel nevetett a gonosz tal
lér szemébe, mely markai közzé jutott. Másik 
elragadtatással beszélt volna naphosszat, —  
hogy még jobban megérdemelje n drága kin
cset. Mindenik valami tulvilági érzelemmel. 
—  é> keményen összeszoritott lajhi zsebbel 
ment haza a boldog szülei házhoz

Az ily nemesen érző. a mai pénzsovir 
világban, áldozatoktól vissza nem rettenő, a 
nép jó létét szivén (nem csupán száján) hor
dozó ügybarátnak, ki a szüléknek örömet, a 
kis muzsafiaknak bátorságot, a tanítónak ked
vet ad a munkához, méltó, hogy az egyház há
lával. megyénk minden tanügy barátja elisme
réssel jutalmazza nemes cselekedetét.

Ott ültek bánatos arczczal. lecsiiggesztett 
fővel a jutalomban nem részesült, de nagyra 
törő szán lókkal eltelt kis táblások, sóhajtozva 
azon kor után. melyben ok is részesülhetnek 
azon nagy örömben. Az egyház gondnoka te
hát eg j-egv  krajczárral örvendeztette meg. a 
csaknem könyekre fakadt kicsinyeket. —  Volt 
öröm izráelben. soha annyi mosolygó arcz. — 
annyi kimondhat lan jó  kedv, mint eme pilla
natban; az ezelőtt nehány perczczel annyira 
lehangolt kicsinykék ugráltak, tapsoltak oro 
mükben. Egyik a másiknak mutogatta tö 
méntelen nagy kincsét, a soha nagyobb boldog
ságot nem okozó krajezárkát.

czára köv tték ót, —  Jeuonek azonban nem 
adatott reá engedély.

A lelkész a lehető gyorsasággal a falu
háza télé tartott, s minden útjában eső efi- 
bért magával híj'. A lehető gyorsasággal gyűj
tötte össze a toláshoz-faragáshoz értő embe
reket. s a községháza előtt elhelyezett geren 
dákból tutajokat készíttetett, midőn kiadta a 
rendelkezési parancsot, több fogatokat megra- 
katott trágyával, s vitette többek kíséretével 
a töltéshez, melynek kiszakadásától kellett 
leginkább tartani, mivel ezek csak árvíz n e
jén megtelni szokott évben már egy jó  öllel 
magasabban volt a víz a falu több pult
jainál.

Siettek tehát a gát megerősít élére, azon
ban mielőtt ide éltek volna, már a viz kerü
lőt tett. sőt bokáig érő zavaros vízben gázol
tak. A munka mind a mellett megkezdetett, 
a viz mind a töltésen belől, mind kivül is 
annyira nőtt, hogy a lelkész rendeletet adott 
ki egy pár összerótt dereglyének oda szállí
tására.

Gyorsan lett végrehajtva a tiszteletes n- 
tézkedése, mert az általános rémületben csik-

A népnevelés ezen lelkes buzgó pártfo
góinak hálánkat méltóbban nem adhatjuk ál
tal. mintha nekik u nyilvánosság előtt köszö
netét mondunk.

Márczi András.
s. leikész.

T i s z a - L ö  k, jul. 29 1875. 
Tekintetes szerkesztőü l!
Kissé talán el is késtek soraim, ámen- 

miben a dolog rég történt, de lehetetlenség, 
hogy azon aljasságot, mit elkövettek, szára
zon elvigyék az illetők, s ha tényleg meg 
nem is kapták az érdemlett büntetést, még ne 
örüljenek, mert „ce  qui est différé n'est pás 
p e n lír !  hanem addig is. legalább elégtétel 
lesz, hu a dolog uyiivánosságrai hozatal által, 
közmegvetés tárgyai lesznek.

A dolog ez. Tis/.a-Lököu Szomjas képvi
selővé választásán Dobost elfogták. Nem azt a 
híres Dobost értem, kinek elfogatását csend- 
biztosunk Eriezi bácsi is irigyelte volna ; ha
nem azon tis/.apolgári választót, ki mások ta
nácsúra s arra, hogy „qui ne hasarde rien n a 
rien“ , szemtelen fővel Makó név alatt másod
szor is szavazni mert.

Azonban nem ezen felfedezés uj a nap 
alatt, ily csinytétek történhettek máskor is, lé
vén nemcsak Dobos uraiuuak vastag bor a po
fáján, s történtek is a paradicsomi kígyó mint 
első kortes idejétől napjainkig elégszer! De 
az, hogy szavazáshoz rendelt községi bizott
ság. biró, jegyző és hites —  egy szóval az 
egész ..kupak tanács-* vakmerösködött volna a 
kétszer szavazó mellett a bizottság előtt nyil
vánosan hamistanuskodu', ez inán csakugyan 
több, mint szemtelenség, erre szót az Ázsiá
ban utazó megyebelinktől fogunk majd kérni.

Ily nyilvánosan rajta kapott elöljáró, (de 
kar neki ez a szó) ki könnyelműségből vagy 
megvesztegetve mások által törvénytelen ezé- 
lokra engedi magát felhasználtatni, törvénye
ink értelmében többé elöljáró nem lehet, vagy 
törvényeink olyanok, mint a czigány lova 
..ha akarom vemhes, ha akarom nem vem- 
hes“ ! I  li laput a talpok alá, nehogy a gép, 
melyben mozognak, ro/sdásságuk miatt fenn
akadjon.

Nemde az orvos, hogy egy életet, embert 
megtaithussou. fenés lábai vagy kezét, hogy 
a többi rész tólle el ne romolják — elmetszi! 
A hamistanuskodás uraim ! ily fene és mely 
államban ez napi rendre lép, vagy a közegek ezt 
szemet hunyva szépen elnézik, ezen közegek 
nem fentartúi, hanem sírásói lesznek nemze
tünknek.

Tekintetes szerkesztő u r ! úgy hiszem jo b 
ban ismer, hogy sem a pártdüht és bukásunk 
feletti keserveimet olvasná ki soraimból. Nem az 
elsőt, mivel mind természetem, mind leendő 
hivatásom nem olyanok, hogy holmi kortes- 
kedésekkel az embereket elmarjam magamtól, 
sem a másodikat, mivel jól tudom, hogy a 
tisza-löki választókerületet sokkal nagyobb 
köti fedi még, hogy sem egy lialogh Zoltánt 
megválaszthatna.

H o r v á t h  G é z a .

ibrány. Jul. hó. 1875.

A .Szabóit *.“ 25-ik szamában olvastam ily 
czimü e/ikket .A  rósz szomszéd.* nie’yhen a 
kártékony férgek elleni tusára hívja fel barát
ját a czikkiró. — Minthogy a veszély perezé- 
ben, mint bálátoknak kell, mindnyájunknak 
kezet fogva kii/deni a közös ellenség ellen, 
feljogosítva érzem magam, mint minden jónak 
barátja, hogy azon védelmi eszközöket, melye
ket részint tapasztalatom, részint hiteles gaz
dák tudósitása folytán megszereztem, a kö
zönség segélyére felajánljam, egyszersmind 
nézetemet a czikk felett elmondjam.

Sokak eló:t, mint privát inonoiog, fel se 
tűnt s figyelemre sem méltatták ama sorokat, 
melv mint egyes ember küzdelmét tünteti e lő : 
|M*dig ha mélyebben behatolunk a szavak ér
telmébe. azonnal ott látjuk, hogy itt oly el
lenségről van szó. melylyel gazda társaink 
sok helyen, sok féle körülmények közt kény- 
t*':*'nek ktsdeai Bokánk mm mj kellemetlen 
órát szereznek azok. Úgy a városi, mint a 
falusi ember, nem egyszer rémülve látja, hogy 
legféltettebb veteménye reggelre kell ve, czif-

ugyan úgy tekintették minden oldalról, mint 
egy .szabadító angyalt. A lelkész két gyerme
kevei és egy pár merészebb falusi a töltés 
tetején járkált fel s alá, vizsgálván, hol szük
ségesebb inkább az erositgetés. —  A viz ro
hamosan emelkedett. alig másfél lábot kellett 
még nőni az árnak, hogy meghágja a töltést, 
a lelkész aggódva gondolt a jövőre, gyorsan 
adu  ki h M  readolotoü, k n u  ■ t e t e i  kásaál 
készen legyenek, az alantabb fekvő utczákra 
dereglyéket szállítsanak. Maga elhatározta az 
utolsó pillanatig a töltésen maradni. A bá- 
niész nép eltávozott már a töltés mellől, mert 
a viz mélysége, mely kerülő lapályokon jött, 
a töltésen kívül is megközelítő a három lá
bat ; —  egy távolabb emelkedő dombon foglalt 
helyet.

Kenditbetlen nyugalommal járt a lelkész 
fel s alá a lábai alatt már is imbolygó védgá- 
ton, midőn egyszerre áléiról kezdett forrni 
egy ember vastagságra a viz fe fele.

A le'kész tudta már, ini fog mindjárt be
következni.

Dörgő hangon k iá ltá : a dereglyékre a 
kinek az élete kedves I

rábbnál-czifrább bará/dálás által tönkre van 
téve Különösen a dohánytermelő ‘ vidéken. a 
gonddal készített melegágyak esnek áldozatul 
rakomvát lanságaiknak. Annyival is inkább ked
veink azt. mert a gyakori locsolgatás őket 
mintegy oda csalja, hogy a nedves földbe in.
löszszék gyönge termeteiket. Vészedéi.... .
munkájuk miatt tömérdek fáradság füsti, 
megy. lehat az ily kérdés e lőtt nem kellene 
oly könnyen szemet hunyni, hanem saját ta
pasztalatainkat. mik e téren sikert arattak, j.z 
olvasni szerető közönség elé juttatni, minte-. 
kezébe adni a fegyvert, hogy e közös ellensé
get mindenki elháríthassa. Jóllehet e tái-v 
gazdászati szaklapba tartozik inkább, hol nim- 
den ily kérdés megkapja a kelló feleletet, de 
az ott adott utasítás többnyire nemcsak hocv 
költséges, de veszedelmes is. Mint ilyen is 
vagy éppen nem. vagy csak késő jut tudomá
sára. kisebb gazda társainknak, kik közül nn-r 
mind ez. ideig sokan nem hordatják a min
denki által annyira nélkülözhet hu gazdászati 
lapokat. Midőn a fent említett czikket bonc/- 
kés alá veszem, annak küldéseire feleletet 
adok. az említett hiányon óhajtok segíteni.

A czikk elöbbeni részéről nem szólok 
melyben az éji concert kiállhat lanságáról Sz«,i 
az író, azt meggátolni úgy sem ád hatalmam
ban. közelebbről csak a létközieket illeti kik 
lassanként hozzá szoknak, mint katona az 
ágyuszólioz V E hajon csak is a kanalizálís 
által segíthető.

De már a szuronyos legények —  figye
lemre méltók — kik számtalan voltuknál fog
va majd mindenütt megjelennek. Emiiért ug". 
mint az állatot, nemcsak hogy boszszantják 
de U h nősen az esti künnlétet kiálhatlaimá 
te>/,ik. Nem annyira a Nyíren, hol inkább mint 
nyári vendég a légy divatozik ; hanem a Két- 
küzön a nyári kellemes estvéken valóságig 
aiistokraták, kik nem könnyen tűrnek im - 
semmiféle teremtett lényt közelükbe. A nádn" 
-ok levelei görnyed a milliók terhétől. A fák 
lombja hemzseg ostromló csapataiktól. Kér
dezd meg a liget lakót, hogy vélekedik be
cses személyükről, micsoda élvezetet talál kel
lemes danájukba V Tekintsd meg az állatot, 
mely az erdő fái közt nyugodni akar az éj 
leple alatt, hogyan fogadja barátságos megje
lenésüket V Egy kis fii -t s aztán vége min
dennek. vetik oda könnyelműen. A fiist elosz- 
lik s a liarczosok előállnak V még nagyobb 
erővel rohanják meg a pár perezre megsza- 
badultat.

Hégi példabeszéd szerint .semmi sem 
uj a nap alatt* tehát aligha lehetséges újat 
mondanom, de részint hogy az annyira ma
gasztalt. s költői (tompával felékesitett érd i 
lakásnak, sokak által kevéssé ismert kelle
metlen oldalát feltárjam ; részint hogy a fen
tebb említett ellenség ellen használt 'szereket 
a közönség előtt bemutassam, lerajzolom a 
nvári éjt az erdőben :

Hanyatlófélben a nap, a nyáj még a tá
volban- hallatja ébresztő kolompjá'. a pásztor
gyerek már nagy munkába van a tanya kő
től. Megáll egy bizonyos helyen s gondolko
zik, néz jobbra-balra, fújva erősen pipája 
füstjét, szemlélve annak merre vonulását. 
Majd nagyot bólint fejével s egyet ühui-get, 
megindul. Gazt hord szárazát és nyerset a 
megjelölt helyre. Csóvát keres, azt meggyujt- 
va a csomó alá dugja. Azzal egész nyugodtan, 
mint ki jó l végezte dolgát, megy a távoli nyáj 
fele. hogy ji tinókat éji szállásra terelje 
Azok egy kedvűén ballagnak, hadonászva jobbra 
balra, amint azonban meglátják a füst felle
get, égó vágygyal sietnek közelébe. Körül áll
jak, mint jó  gyermekek a tanítást tartó édes 
anyát, mint őszi éjeken a pásztor emberek a 
loliogd tiizlángot. gondolkozva a múlandóság
ról- álomra szemléi ülnek, rgvet-egyet csapva 
farkaikkal, hogy a füst annál jobban terjedjen. 
A pásztor is füstjárásba feküdve (merre a 
szel fújja a fiist.it. i alus/ik félszemre Őrködik 
a tiiz felett, mint valami Veszta-.>,zü', olykor 
olykor nyers dudvát vet reá. hogv még job 
ban füstöljön, mert ettől függ niind ember, 
mind barom nyugalma. — Az erdei lakosuk
o.'Zre kelve égé*/ i Maszhon szint nyernek, ám
de jutalmul jul kibizott barmokat kapnak.

Csakhogy nem a füsttől híznak meg, veti 
ellen konok barátom, lianem a jó  legelőtől, 
egészséges levegőtől és a jó  víztől. —  Van 
igazsága ! A rádi ember is azt tartja : „Csak 
legyen mit enni a jószágnak meghízik a

ő  maga is gyorsan lépett alá egyik de
reglyére. a másikra Elemért utasitá. Edét o 
magához vette, s a mily gyorsasággal csak 
lehetett, tosziták hosszti "karokkal a dereglyé
ket az emelkedő hely felé.

Ideje is v o lt ! . . . Sikctitö roppanással 
szakított magának utat a viz, a meggyengült 
töltést egyszerre 10 ölnyi hosszugságban el
szakítván. s borzasztó dübörgéssel hömpölygőit 
alá az iszonyatos ár.

Három lábnyi magasságban hömpölygőit 
az ár azonnal az alantabb fekvő utczákon vé
gig. mint egv iszonyatos hadsereg, elsöpörve 
maga előtt mindent. —  A mint a gyöngébb 
házak tataihoz utodótt a viz. azok recsegve 
omlottak össze, s összetört gerendáik mered
tek az. ég felé.

Most az életmentés halálos küzdelme 
következett, Tvtani harcz az életoltó ele
mekkel.

(Folyt, köv.)



— —  - ha nem járunk i« kerülte. Yip\ i z 
zón magára, ne csípje a bogár, Tisztálja ma 
gát, ue lepje meg a kosz. Minek az a keit*, 
még elkopik a bőre ? Minek az az árnyas 
bely, kiállja az a meleget ?u Egészei) másként 
gondolkozik egv életre való gazda. Szerinte 
is főkellék a jó  legelő, de a mellett gondos
kodik árnyas fáról, gondoskodik a férgek el
távolításáról, szóval minden lehetőt megtesz, 
a mi barmai jólétére befoly. Tudva azt, hogy 
ezáltal kevesebb élelem mellett is jobb húsba 
és szebb szilibe van marhája ; mert nem kí
nozza el annyira u forróság. és nem gyötri 
annyira a féreg. llelátják ezt a jobb gaz
dák. hogy a fentebbi védelem szinte kivihető 
és hasznavebeto lenne a csordakutakuál, a 
gulyabeli ma hák nagy jó voltára. Tudjuk mi 
azt ! —  Elhiszem ! de nem cselekszik.

Nagyon sokáig foglalkoztam a czikkiró 
által úgynevezett tánezoló bajadérokkal ; de 
meutseu ki az. a körülmény, hogy nem akar
tam észrevétlenül keresztül futni rajta. Másik 
csikkembe felmulatom azon óvszereket, me
lyeket v eteméin eink ártalmas barázdolói, s 
udvarunk kellemetlen vendégei ellen sikerrel 
alkalmazhatunk. Ez inkább közelebbről érde
kel mindenkit.

Egy íbrányi lakos.

Színházi szemle.
J u l i u s  22-én a M i k l ú s y  s z  i n t á r 

s u l a t á n a k  nehány tagja által adatott „ Ké t  
p i s z t o l y . -  E csekély tneséjii darab jó  ma
gyar zamatu nótájáért és a látványosság miatt 
mindig kedves lesz a közönség előtt, annyival 
inkább ha oly tehetséges színészek emelik an
nak becsét, mint a milyenek ez alkalommal 
játszottak. Yezériué, Yezéri, lóthfalusy, kikhez 
ez este is joggal számíthattuk Feliéi várit és 
Szombatit, élvezetes estét szereztek a jelenvolt, 
bár fájdalom nem nagyszámú, de miiértő kö
zönségnek. lóthfalusy kedves hangja és helyes 
játéka. Vezériné kitűnő alakítása, mely ez este 
ment volt azon túlkapásoktól, melyek nem egy
szer vonnak le különben ügyes játékából. Fe
hérvárinak a megszólalásig hü csapiárosa, még 
eddig alig tapasztalt élénkséget idézett elő, 
mit a szűnni nem akaró tapsok s többszörös 
kihívások igazoltak. Szombati öreg őrmestere 
hu kép volt a régi huszár életből, valamint 
Fekérváriné is, kit ez alkalommal nagyobb sze
repben most láttunk előszűr, híven megfelelt 
feladatának.

S z o m b a t o n ,  jul. 24-én: „Ilinké a hó
hér legény és Markitta a hóhér leánya- czimü 
sziniuüadatott. botrányosán esekélyszámu kö
zönség előtt. — Szinte csodáljuk, hogy a sze
replők oly kedvvel tudtak játszani, midőn itt 
ott volt egy hallgató az ülő padokban. Miklósi, 
Dalnoki. Uónaszéki és Hunyadi Margit kitünte
tek magukat. Yalamiut Aidámé is különoseo 
a /ou jelenetben, midőn az uralkodó gróffal tu
datja, hogy az o gyermeke.

V a s á r n a p  jul. 25. ltózsa jutalmául 
Fszéky Emma és Angyal (iyula felléptével ada
tott a .Falu jegyzője- után szinte alkalmazott 
„V iola- czimü színmű, — rég látott szép számú 
közönség előtt. Miklósy játszotta a czimszere- 
pet (Viola) otthonossággal és teljes átérzéssel. 
Neje és gyermeke sírja feletti siralma meg
rázta a lelkeket és elszoritá a sziveket, nem 
egy könyes szemet láttunk e jelenet hatása 
alatt. Az érzés, a szenvedély kevésbé jó  hang 
mellett is megtalálja az utat a szívhez, s meg
hajolni készt a művészet előtt. Ángyul (iylilá
nál egy egy eredetibb alakot még alig láttunk 
Veti ez igán y szerepében. Már első megjelenése 
részére fordította a közönség tetszését, kár. 
hogy kissé emeltebb hangon nem beszélt. Fszéky 
Emmának meg van már is teljes otthoniassága 
a színpadon. Jelenetei átérzettek voltak, me
lyeket a közönség tapsokkal jutalmazott, nem 
veszi azonban rósz néven, ha tisztelettel figyel
meztetjük. mikép testjátéka helylvel-helylyel a 
tulzásfelé csapóiig; melyet ha gondosan kerülni 
fog, szóval, ha az ifjúi tiiz lohogását szabályozni 
fogja az öntudatosság mérsékletével, sokkal 
biztosabb sikerrel haladhat a művészet tem
ploma felé. E kis megjegyzést, reméljük, rósz 
néven nem veszi, mit csakis azért engedtünk 
meg magunknak, mivel úgy értesültünk, hogy 
a művészi pályára szánta magát, melyre hatá- 
rozott tehetséggel bir. A Macskaházi ét Nyúzó 
személyesitoi hagytak fenn sok kívánni valót. 
A törvény széki jelenet is gyengébb volt, mint 
kellett volna, lóthfalusy dalai sem keltettek 
oly hatást ma, mint más alkalommal.

K e d d e n  jul. 27-én Takácsné vendég 
felléptével adatott „S alomé-  D. Józsika Kál
mántól. —  Alkalmunk van bemutatni Takácsné 
asszonyt. Alakja teljesen színpadra illő, maga
tartása, mozdulatai iskolázottságra mutatnak, 
játéka, gyakorlottsága pótolja nála azt. mit 
neki a természet nem osztott kívánt bőkezű 
seggel: a c s e n g ő  h a n g o t !  Mint „Salom e- 
megfelell feladatának, bár egyes jeleneteiben 
lehetetlen volt nem tapasztalnunk, hogy inkább 
tanult, mint született művésznő, ha érdemül 
tulajdonítjuk neki azt. hogy az álpáthosztól 
minden jelenetében kellő tanultsággal őrizke
dik, más oldalról itt-ott több tüzet és szenve
délyt jól esnék látni játékában; mindamellett 
szerepét fel tudja fogni, sőt azt rokonszenvessé 
is alakítani, a mérgezési, valamint az utolsó 
jelenetben, Oastonnal (Rónaszéki) szemben te
hetségét leginkább kifejtette. Hunyadi Margit 
(Fivia) ismert korrektséggel játszott, Fejérváry 
kevésbé tudta szerepét.

S z e r d á n ,  jul. 28-kán „Szapári Péter- 
ismert színmű adatott Takácsné asszony 2 ik 
vendég felléptével. —  Takácsné asszony ma

még jobban alakított, mint „Sutoméban" imája, 
az első felvonásban a közönség igaz hangján 
szolt, s mig itt a szolid olvadozó hangiiordo- 
zást helyesen alkalmazta, addig a Ilamzsabégrc 
mondott iszonyú átok deklamálásánál a harag 
és megvetés emelkedett, szakado/.uit hangja 
se volt kifelejtve átérzett előadásából. Amazoni 
termete bármely színpadra odaillenék, kár, hogy 
ama jelenet, midőn félje kebeléről mintegy le 
kellene a rabszolgák által tépetnie, a mellék
szereplők ügyetlensége miatt csaknem egészen 
elejtetett, pedig vettük észre, hogy maga Sza- 
páriné ösztönözte őket, hogy fogják meg már. 
Miklósy játéka nem hagyott semmi kívánni va
lót, valamint a Zulimáé (Hunyadi Margit) sem 
Dalnoky, bár koronként tulbagyta magát ragad
tatni a szenvedély által, egészben véve jól ala- 
tott. Közönség nem nagy számmal.

ÚJDONSÁGOK.

( ! )  -1 : f t v /i z e /e a i  f a  h ir d e t  fa i  dija
kat kérjük minélelébb a penztárnok úrhoz 
beküldeni, i Vitéz Mihály, Kemecse, posta 
helyben.) Ugyszinte tudatjuk a vasúton utazó 
közönseggel, hogy az indóháznál lapunk a 
„Szabolcs" számonként is árultatik.

—  ügy értesültünk, hogy színészeink ma 
tartják búcsú előadásukat. De kell vallanunk, 
hogy a Miklóssv színtársulata, sok élvezetes 
estvét szerzett színházlátogató közönségünknek, 
csakhogy ez a közönség kevés számú volt. A 
pártolás hiányának okát nem n színtársulatban, 
mely kivált utolja felé igen tehetséges tagok
kal gazdagult, kell keresnünk, hanem sokkal 
inkább az általános pénztelenségben és nyári 
hónapokban, melyek a színészetre soha sem 
kedvezők. Innen Kallóba megy által Miklóssv 
színtársulata néhány előadásra: a téli idényre 
pedig Pécsre van szerződtetve. Yezérelje lépé
seiket a művészet angyala, s áldja meg a hő
ség istennője.

**, Tóthfalussy jutalomjátékául ma estve 
adatik „ l ’zigány" Angyal (íyula é> Fszéky 
Emma szives felléptével. Nagy sikert várunk 
ez előadástól már csak annyiban is, hogy ez 
lesz a búcsú előadás.

(G— rí Szátokén (Szabolcsmegye) egy fi
atal ember a Tiszába ugrott, s bele is fűlt. 
Fz még nem valami nagyon rendkívüli, kivált 
a mai világban s főleg azok előtt, kik újságot 
olvasva tudják, hogy lludapesteu az ilyen na
pirenden van. A péída ugv látszik ragad'.Mint 
a mivolt ség és felvilágosodás, úgy ennek ár
nyai is benyúlnak a falusi életig, egészen —  
Szalókáig. mely a világtól jól el van szigetelve, 
hanem a dolognak hübnere is van. mégpedig 
ez. Szab kán a régi jóidokböl a jó  erkölcs s 
ezzel a szeniérmetesség még nem halt ki 
egészen az ifjúság szivéből. Történt azonban, 
hogy egy fiatal ember, a ki később a Tiszá
nak ment, egy estve. rendes szokás szerint 
egy férj és nő ablakán koezogtatott, bogv 
ereszsze be. Azonban a férj. a féltékeny Ot- 
hello, szerencsétlenségére ottliol volt, kiugrott 
s a szerelmes ifjút jó l eltángálta. Falun az 
ilyesmit másnap már mindenki tudja. Kifog
tak a szerencsétlen szerelmesen. Anyja pedig, 
ki a fiúnak szerelmi viszonyát nem jó  szem 
mel nézte. Szinte addig pirongatta és bosz- 
szantotta őt, (pirongatta, hogy nem tud már 
a Tiszának menni!" hogy a fiú egy rósz 
órában, csakugyan neki ment a 'Tiszának és 
bele is halt. Mesének is beillenék, ha igaz 
nem volna, történt pedig e história a múlt 
hónapban.

Gyöngyösty Sámuel kallói ref. lel
készt folyo ho 25-ikén, mint hallomás után 
írhatjuk, megválasztották Miskolczon ref. lel
késznek Simon Andor ottani ref. s. lelkész 
ellenében. Örömmel hozzuk tudomásra tisz
telt barátunk s munkatársunk ezen szeren
cséjét. Adjon isten neki uj helyén nyugal
mat és megelégedést, melyet küzdelemteljes 
és tettdus múltja sokaknál inkább kiérdemelt. 
Hiába! ,.a jó  bor ezégér nélkül is e lk é l!"

(— ) időjárásunk feledteti velünk, hogy 
..canicullában" vagyunk. Napok óta hideg ned
ves szél dúl városunk felett, az őszi kabát 
ugyancsak felülik. A környéken folytonos 
esőzések gátoljak a foldmiveló nép nyári mun
kálkodását. Olyan ez az időjárás, mint a ma
gyar éretlen politika: e g y i k  e x t r e n t i 
t á s b ó l  a m á s i k b a  e s i k .

(!) A tokaji vásáron egy ibrányi lakos 
tehenét 50 írtért ela ván, csendesen balla
gott hazafele, azonban Hakamaz alatt a czi- 
gányok által pénze elraboltatok, a kárval
lott is eltűnt, azóta sehol nem található. Ro
konai mély megindulással indultak keresé
sére. —

(x) Felszolittattunk a következő sorok 
közétételére: „A  „Szabolcs" hetilapnak * hely
beli Casinóból lett kiutasittatása csak az igaz
gató ténye volt, mely az egész. Casinónak 
annyival inkább sem róvható fel, miután e 
körülményről a v á l a s z t m á n y ,  melynek 
hatáskörébe tartozik a lapok megrendelése, 
semmit nem tudott, igy nevezett lap, miután 
már különben is előfizetve van, továbbra is 
megküldendő a Casiuó részére.' (Mi e tényt 
csakis úgy adtuk elő, mint Fakihordónktól 
hallottuk, s ha a t ’asinó is érintve volt köz
leményünkben, ez azért történt, mert ugv 
hittük, hogy e higgadt emberhez kevésbé 
illő intézkedés, talán sugaltnazús folytán tör
tént. S z e r k.

(K —1.) A „Szabolcs" 30-ik számában 
„Reküldetett aláírással ellátott s igénytelen 
személyemre vonatkozó ujdonsági czikk annyi
ban nem felel meg a valószínűségnek, hogy 
én nem szavazhattam, mivel szavazati joggal

i i em bírtam, igv ha netalán pártállást fog
laltam voltul is, azzal sem egyik, sem másik 
pártnak hasznot vag^ kárt nem okozhattam. 
Ennyit kijelenteni jónak láttam a magam és 
az igazság érdekében. K 1 i n c z k ó Pál, 
fodrász.

( — ) ügy halljuk, hogy pesti fiatal egye
temi polgárok, kik a zenészeiben a művészi
ességig tökéletesítették magukat, s most a ha
zában körutazást tartanak, városunkat is érin
tik, s nálunk is be fogják pár hangversenyben 
mutatni magukat néhány nap múlva.

(!) Újkori népjáték. A görögök Jupiter! 
tiszteletére minden ötödik év elején uemzeti 
játékot rendeztek, mely „versenyfutásban, ug
rásban. dárdahajitásban, küzdésben, üklözés- 
ben, ló- és kocsiversenyben állott." —  Ezen 
ősi szokás még most is meg van sok helyen, 
s nem enyészett el végkép, habár most már 
lényegesen átváltozott, de azért ma is hűsé
gesen megtartatnak, mégpedig most már nem 
minden ötödév, hanem majd minden hét ele
jén. Megszűnt a munka, elérkezett a vasárnap, 
minden liatal siet áldozatot vinni Rachus ol
tárára, vidul a kedély, pezseg a vér, kezdő
dik a mulatság. A legizmosabb bajnok kiáll a 
küzdtérre. bírok- és ököltusára hívja fel a 
társakat. Szóval, kézzel, majd vesszővel kez
dődik a csipkedés csak úgy barátságból, hozzá 
niég jókat is kaczagnak, a mint halad a já 
ték. akként növekszik a mozgatom is. Vékony 
páleza vastagabbá, a vastagabb bottá növi ki 
magát. Majd két pártra oszolva csattog a bot. 
hull az ember, foly a küzdelem, melyet csak 
az ég sötété szüntet be, midőn a legyőzettek 
nem kocsi, de gyalogversenyt rögtönözve, zu- 
zott fővel, kék háttal, s kitört foggal nyomul
nak haza szállásaikra, egy pár hétre minde- 
nik beszünteti a munkát, kényelembe helyezi 
magát. Orvos úrhoz beizen, szerencséltesse lá
togatásával. — Így végződik az újkori népjá
ték. — A helyet és egyént elhallgattam, ne 
hogy valaniikép az öklözés magános  ̂tudomá
nyaival közelről ismerkedjem meg. Ámbár 4 
vitéz fájdalmas tanúbizonysága a lefolyt küz
delemnek és leirt eseménynek.

(— ) Bevetődik egy szét szórt házairól 
nevezetes faluba egy ladmaczi ember az ő 
fehéritőmeszével. hogy ottan elárusítsa, a 
templom mellett igy szólít meg egy szemközt 
j " v ö t : „Ugyan barátom, nem tudná megmon
dani, hol lehet a faluba bejutni, félórája hogy 
járok-kelek s nem lelem a nyitját V- —  Áll
jon meg kelméd a korcsma előtt, majd meg 
találja o t t 1* Felelt egy subás atyafi.

(— ) Részegen botorkált haza felé a mol
nár. s hü élet párja aggódva kíséri bizonytalan 
lépteit. Látva az eszközt, mely minden perez- 
ben akadályozd, meg akará szabadítani csónak- 
orrú csizmájától. Talán jó  lesz . . . . ! Azonban 
a gondolatot megelőzte a valóság, s azon 
perezben óriás zuhanás jelenté, miszerint 
egész lénye uagyon gyors osszeütüdésbe jött 
a I dddel, melyet pár pereznyi aléltság köve
tett. Használva ez alkalmat segítőtársa, a lá
bak felszabadításához fogott. De a rángatás. 
hosszadalmas száukázás csakhamar életre kelté 
a szunnyadót. No . . . mi baj ? Lehúzom a 
csizmát. Úgy is jól van. A börtöntől megsza
badult lábak újra felajánlják szolgálatukat ; 
de talán csak azért, hogy néhány lengedi lé
pés után a csanál és tövis hüsárnyékába vi
gyék kormányozni nem tudó gazdájukat. E 
hálátlanság annyira haragra lobbanta hősün
ket. hogy mivel csiutalan hujezolóin bosszút 
nem álbatott, feleségét púholta el amúgy ma
gyarosan. — Ezek a bála nyilatkozatai.

(— ) Nyugtalanító hírek keringettek a 
múlt hó végén az Ungmegvében hatalmaskodó 
rabló csapatról, beszélték, hogy az teljesen 
szervezve van, s a szobránczi csendbiztost és 
két esendői legényét meggyilkolta. Annyi igaz 
volt i dologban, hogy hat darab „kapezabe- 
tyár- egy vagy két szegény embertől csekély 
pénzecskéjét erővel elvette, egy sertést elhaj
tott egy nyájból és szerencsésen el is taka
rított i s ezeken kívül egy küzrendü nővel 
brutálisan bánt Azonban jul. 24-én a kapeza- 
betyúr üldözésére uhlánusok és sorkatonák in
díttatván, ezek a megfutamodott üldözöttek 
ké.zzül kettőt halálosan meglőttek, kettőt meg
sebesítve s élve fogtak el . —  kettő pedig a 
hegyei közé menekült, azonban ezek is lövést 
kapva szemtanuk előadásaként, valószínűleg 
felhagynak garázdálkodásukkal. —  még pedig 
annyi’ al inkább, mivel mint értesülünk, a hat 
rabló fegyverét összesen egy pisztoly képezte. 
—  A négy pórul járt egyén közzül kettő a 
munki.csi várban fegyencz volt, s mezei munka 
közbea oldott kereket, rajtok még most is a 
Jegyei czi öltöny volt.

— ) Buzdításul megyénknek és váro- 
sunkmk jónak látjuk közölni, hogy múlt hó 25-én 
a szobránczi fürdőben díszes tánczmulatság 
tartatott a budai vizkárosultak javára. Sajnos, 
hogy i 24 és 25-ki esőzések sokakat vissza
tartottak a inulatságbani megjelenéstől s igy a 
tiszta jövedelem is, mint halljuk, alig tehető 
többre —  öt ven forintnál.

—  „Olcsó könyvtár" 7— 11 füzetjei 20 
— 30 1: raj ez árjával. Különösen irodalmi törté
neti éidekkel bir ezek között Kármán „Fanni 
elbesztlései.-  Átalában e könyveket jó lelkiis- 
nieretM ajánlhatjuk az olvasó közönség fi
gyelmébe.

(!> A helybeli „börtön könyvtár* javára 
újabban Vitéz Mihály lapunk fomunkatársa 
beküldte a következő czimü könyveket: „Ten
geri nyíllak tenyésztése- „Magyar sz. Erzsébet 
élete- * „Mediczí Lőrincz- , „A  tollasok világa- .

I Vettük Révész Imre jelesül szerkesz
tett figyelmezőjőnek júliusi füzetét kővetkező 
tartalommal: 1. A zsidóság fejlődése és az apo-

kalyptiku8 irodalom. Bokor József. 291. lap. 
II. Dr. KohlbrUgge Frigyes liermann emléke
zete. Rács Károly 302. 1. III. Egybáztörténeluii 
tárcza. 1. A magyarországi ref. egyházkerüle
tek 1821 és 18'22-dik évi generál konvexei
nek jegyzőkönyvei. Folytatás. 321. 1. 2. liodosi 
Sámuel ref. lelkésznek az esztergomi börtönből, 
I. Leopoldhoz intézett könyörgő levele. Közli 
Papp Gábor 327. 1. 3. A szolnoki ref. egyház 
folyamodványa templomhely és papiak tárgyá
ban Közli Szilády Áron. 329. 1. IV. Egyházi- 
krónika. Németország: Két nagy tbeolog ha
lála. Ifjú tbeologok hiánya. Polgári házasság. 
Lelkészi értekezletek. Prot. egylet. Közelgő 
zsinat. Vegyes tanítóképző intézet. Szakálla* 
>ap. 330. 1. —  Angolország: Ritualizraus. 333. 
lollandia: Egyetemek theologia nélkül. A li

berális párt bukása. 333. — Helvétzia: Viret 
emléke. Polgári házasság. Genfi dolgok. 333. 
—  Francziaország: Egyházi társulatok. Jezsui
ták. Fvang. egylet zsinata. 333. —  Ausztria: 
Róm. kath, politika. 334. I. V. Különfélék: A 
tiszántúli ref. egyházkerület egy szép határo
zata a kér. hit védelme ügyében. 1794-ből. —  
Tekintélyes külföldi közlemények a magyaror
szági egyházügyi politikáról. —  Egy ritkaszép 
tünemény. 335— 337. lap. VI Könyvészet. Ipolyi, 
Veresmarti, Simon, Utazás. Kolozsvári, Egy
házjog. Rézső Ensel, Csörszárka. Magyar aka
démia kiadványai leszállított áron stb. stb. sth. 
337— 340. Rövid előleges jelentés a presbyte- 
rián egyházak londoni gyűléséről. 340. 1.

(!) Tisztelettel kéretik az, a kinél a „Sza
bolcs* múlt évi teljes példányai megvolnának, 
azokat lapunk szerkesztőségéhez elküldeni, a 
rendes előfizetési dijat (4 frt) érette megfi
zetjük.

(*) Amint a ..Debreczen -bői olvassuk 
S o ó s  Pistát, e híres rablót, agyonlőtték. Ez jó  
hir. De mi lehet annak az oka, hogy az efféle 
jómadarak oly sokáig ki tudják játszani a rend
őrséget V E kérdésre rendőrségünk rendszeré
ben találhatjuk a kellő feleletet, mely még ma 
is sarkantyus csizmában és egyenruhában ül
dözi a zsiványokat. Szerintünk a csendfentar- 
tók között mai müveit államokhoz hasonlólag 
ügyes kémeknek kellene lenni, kik álszin alatt 
kémlelnék ki a jómadarak fészkét, mert bizon! 
b izon !. . „dobbal nagyon bajos verebet fogni.-

—  A vidék haramiái Ni ni! komám, ez 
a sok különös szöcske, csak úgy sziporkázik 
az ember előtt, mint a poroszkáló ló előtt a 
homok. Talán azéit nem nőtt most nagyra a 
kaszáló, mert legázolta ez a sok átkozott bo
gár? Hát lehet a . . .! A tanító ur már sze
deti is ókét, mert nagyon a dohányára kap
tak. A ténsur is napszámosokat küldött pusz
títására. Néhol egy napi kapállást is semmivé 
tettek, csak a góréja maradt, mintha a her
nyó ette volna meg. Nézzük csak milyen: Két 
rendkívül hosszú csápja, zöld libériája, kicsike 
szárnya, fekete háta. jó  nagy potroba, azon
ban van sokféle szinü, de mindenik kicsi 
szárnyoyal és hátul seprűvel bir. Szemlélték 
többen e különös állatot és sáskának konsta
táltatok, amennyiben már a répalevelen is 
megkezdte a csemegézést. Figyelmébe ajánl
juk a gazdáknak ezen uj vendéget. Nálunk 
eginkább harmaton pusztítanak sikerrel, mivel 

akkor még nem kószált annyira szét.
(z) Határunk teljesen megelégedett a 

mennyei nectárral. jul. 18-ka óta, naponként 
esik, hol több, hol kevesebb eső, tehát az ed
digi nagy szárazság után nagy esö/éa követ
kezett szomorúságára a renden levő széna tu
lajdonosának, örömére a vízi molnárnak és lu- 
biczkoló. kacsáknak. (Ibrány, jul. 27.)

Felelős szerkesztő: LUKÁCS ÖDÖN. 

Pénztáritok : Vitéz Mihály.

Hirdetmény.
II.-Nánás városnak összes itálmérési joga 

az 187ti-ik évi január 1-töl az 1878-ik évi 
deczember 31-ig ta rt» 3 évi időtartamra. A 
folyó évi aug. 23-ik napján d. e. 10 órakor a 
városházánál tartandó nyilvános árverésen ha
szonbérbe ki fog adatni.

Az árverési feltételek H.-Nánáson a fő
hadnagyi hivatalnál bármikor megtekinthetők.

H-Nánás, julius 17-én 1875.

Szabó Sándor,
(2— 3) hadnagy helyettes.

Árverési hirdetés.
Néhai Megyery Pál hagyatéka elleni 

csődtömeghez tartozó, a Vasmegyeri htk 4<X 
117-ik lapjain jegyzett összes ingatlanok a 
csödhitelezöi választmány határozata, s a tek. 
csődbíróságnak ezen határozatot helybenhagyó 
5351/874 t. sz. végzése folytán nyilvános ár
verésen eladatni rendeltetvén. Áz elrendelt 
árverésnek Yasmegyer község házánál leendő 
foganatosítására határidőül f. évi aug. hó 30- 
dik napjának d. e. 9 órája tűzetik ki.

Ezen árveréshez a venni kívánók, azon 
megjegyzéssel fhivatnak meg. hogy az árverés 
alá bocsátott ingatlanok s kir. kisebb haszon
vételi jogok becsértéke, a leteendő bánompéns 
mennyisége s általában az árverési feltételek 
alólirott tömeggondnoknál N -Kallóban, s vá
lasztmányi ügyvezető tek. Krasznay Gábor 
urnái Nyíregyházán az árverési határideig ia 
megtudhatók és megtekinthetők.

Kelt Nyíregyházán, 1875. jul. 25-éu.
Megyery Gábor.

(1— 3) tömeggomlook.
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H I R D E T É S E K :

Hirdetmény.
A  nyíregyházi kir. tszék. részéről 

ezennel közzététetik, miszerint Sánta Ist
ván ügyvéd a nméltótágu m. kir. igaz
ságügyi minisztérium által, az ezen kir. 
tryszék. területén fekvő K.-Várda m. vá
rosába kir. közjegyzőül kineveztvén —  s 
az 1874. XX X V . t. ez. szerint, kívánta tó 
minden előfeltételeknek eleget tévén, hi
vatali működését folyó 1875. évi augusz
tus hó l-ső napján meg fogja kezdeni. 
Egyszersmind pedig saját kérelméhez ké
pest felhivatnak mindazok, kik ötét eddig 
mint ügyvédet bizalmukkal megtisztelték 
hogy f. é. július hó 20-ig ügyeikben más 
általi képviseltetésökről intézkedjenek.

Nyíregyháza 1875. július 6.

Fazekas László,
helyet, tvszéki elnök.

'  Patkó Tamás,
törvényszéki jegyző.

(3 3)

K O C S I

"V  a  <* i .  o  n

' '  / !

G Y Á R  A

k n p i a  I a í i -u  I /  ; i .

Azon kelendőség, melynél fogva mindennemű csinos, szolid és ju tá n y o s  k ocsija im , hintáim  M a gya r- 
ország minden táján a legnagyobb kelendőségnek örvendenek, sőt n é g y  készitin éu yem n iel m a g - felséges kirá 
ly i udvar megelégedeset is sikerült kinyernem, birt reá, h og y  tizenöt év óta  íén á iló . s m o d '-n n e i■.ij koesinmnk íra 
ellátott gyáramat niegnagyobbitsam s újból felszereljem.

Azon helyzetben lévén, h o g y  kocsijaim, hintóim m in d en n em ű  a lkatrésze sa ját g y á ra m b a n  és fe lü g ye le tem  
alatt készül, azok szoliditásáért a kezességet jó  bittel elvállalom.

A t. ez. közönséget felkérem gyári helyiségein szives felkeresésére, hogy munkáim szoliditátáról személye
sen is meggyőződhessék.

Szívesen elfogadok uj megrendeléseket, úgymint mindennemű javításokat, és r jta leszek, hogy úgy po - 
tosságom, mint áruim szoliditsí-a, csinje és jutányossága által üzletem jó  hirnevét fentartsam, és gyarapitsam, s a 
nagy közönség szives bizalmát kinyerjem és állandósítsam.

2— 6

20 22 24 2ő 27 kros eladás.

1 W »  E L S Ő I M¥ Budapesti nagykereskedői bizományi raktár

- 3

1

K A T Z  X . ,
Kubilczinő-féle házban. Gredik és Tester-féle ezukrászdának át ellenében.

Van szerencsém a nagyérd. közönséget ezennel tudósítani, miszerint 
egy Pesten székelő, egyike a legnagyobb és legjobb hírnévnek örvendő kézmii 
árus nagykereskedő ezég —  helybeli bizományi raktárával bízattam meg.

IC
ICO

X t e
£ Azon kedvező helyzetben vagvok, b ogra  t. ez. vevőimet, akár nagyobb —

akár kisebbszerü vételeknél oly kedvezményekben részesít hetem, a minőket ICitt helyben senki sem nyújthat —  gazdag választékú mindennemű tuba. fiig-
gönv és nadrágszövetek. Creton, Mousaelin. llattiste és minden színezetű fran-

ICezia ing. Percail, —  €/a,/s*s szélességű Chiffon vásznak, tónál, hollandi, ereas
és pamutvászna . —  minden színezetű párnahajnak való ezérna kanavásznak.
töiülkoző s tányérkendők, franczia Monzáéi in és angol joulárd kendők, fehér s
színes vászon zsebkendők, fehér s színes barketok, harisnyák, szalagok — és c

c * még más többféle árukkal dúsan felszerelt ra tárammal pedig, minden hozzám
O í intézett megrendelésnek azonnal megfelelhessek. —
r t A midőn még kérném itt jegyzett árakból azon meggyőződést n e -

rezni. hogy velem senki sem állhatja meg a versenvt, nagvbeesn látogatását.

k

kikérném —  egyelőre z legszilárdabb kiszolgáltatásról biztosítom és kiváló 
tisztelettel maradtam.

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

Alázatos szolgája.
05-s, K  A  T  Z  T .

i

20 22 24 25 27 kros eladás.

2 7

Újonnan órkozott áiniczikkok

a 27 krajezáros
első bécsi

K A R T O N F E S T O  G Y Á R I-R A K T Á R B A N .
Helyiség: a nagydehreczeni utczán levő Kerekréty-féle uj liázban. 
Találhatók különféle czikkek, melyeknek minősége- ét szilárdságáról minden

kor kezeskedünk, egyenlő árban

2 B 9  k r j f t v a l
válogatva darab-, rőf- és páronként kaphatók.

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

s egyéb kelméinket ajánlhatjuk.

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

bécsi első

kartonfestő gyári raktár
(19—?) Nyíregyházán, nagydebreczeni utcsa, Kerekrétv-féh- uj házban.

II e i L t e r 1 s t v á n .  
s s  *

Hirdetés. - - - -
Árlejtést hirdetés.Alulírott cséplőgép tulajdonos, jó  

karban levő Robei-féle vasállványos, 8 
lóerejii 2 éves cséplőgépjét ajánlja a 
na gy é rdemi i gazd á 1 k < »dó közönségnek, 
cséplés végett.

Értekezhetni N o v a k  József kasz- 
nár urnái Gyulnjban. Jelenleg a gép 
is ugyan ott található.

( 3 - 3 )
I l l t C Z  J ú l i o * .

g íp í s z .

GiEÓSÜURLI
legtisztább luganyos savanynvizforrás.

E savanyuvizforrás egyik n legis
mertebb, legjobb és legkellemesebb ter
mészetes savanyu vizek között.

! Eltekintve igen nagymérvű gyógy 
hatását torok, gyomorbajok gyomor- 
görcsöknel és a géga. barzsing - hugy 
hólyag idült bajainai kitűnik ez mint 

jrendes ivóvíz, minden más ehez hasonló 
.vizek mellett, mivel ez a szomjat igen 
•kellemes üditö és erősítő hatással env- 
hiti. — Ajánlja

a t t o n i  E l e n r i k
Kari-hadban. (Csehország.)

Nevezett víznek, úgyszintén minden
féle bel- és külföldi ásványvizeknek rak
tára Pavlovics Imre urnái van Nyíregy
házán. (9—10)

A nyír m uhi r í egvhíz ti*np'on.áuk 
és tornyának i and t féle kölnivé ruunkájz, a 
templom tetejéi.ez beh-stése. h trronwnik j* 
bádoggal) bi b d ' c / . í - •. ablakainak megjaví
tása wauilékoi ... - .in ; a nnnktbérre folyó évi 
ftugu ztua 1 ének d. e. lü  órajára árlejtést 
hirdeb

A-' áriejteni S7.íi dóknróknnk todem isokr v 
hozat ik hogy anyagokat és napszámot az 
egyház nem ;* i, <•$ 500, száz btszár forint 
báuotnpéozt kíván

Ai r-a lo -v i valhlkozni kívánók zárt ai í i  
tatáikat a lentit t naptg ni m fi-rn.il b- *Ihatjá-c

A/ pgyh< megb: á-áhói
Péchy Pál.

(3 —0) fógoildonk.

Haszonbéri hirdetmény.
P.dg'ir köz-ég ul íj lnn tl k *p ő 207 

kát. holdat tevő fóld'eruWt melynek 100 hoMjs 
h/á .ló. 16. hobl|i pedig legelőből áll. tov.hbű 
ma: ik t .igb n  41 hold szá itof ii 1 j ivó 1w7•». 
?v I m i  n p je o l 6 cgyná H’áu kttvetlce/ü 
évekre, i.yil- .u n  árverésen hasz.inb r -n  * 
adatni, ni n k foganatositására folyó óv «n- 

havi 4-ii* mpjar-ik reggr! 10 ó»-á:a 
tűzetik, mikorra a vállalkozni sz in irkazó ; 
ai«'r hiv itták.

Rohay László
(3 -  8 ) köz. főbíró.

Földbirtokos és gazdálkodó uraknak!!
Ez idényre szükségelt

V i i l ó t l i  | » n ^ > l i ; i i  g i ‘| M ) l i i j : i l ,

LEGJOBB MINŐSÉGI 
« l 4 » l i : i  ■ ■  &  - m - i  i  c * ' t í

" » u
Ü  valódi bclgiai kocsikenőt

"jdnl legjut dnyosabb ár . ,

G L ÜCK IGNÁCZ.
vegye* kereskedő Nyíregyházán. 

Pazonyi utcza 788 sz.

t i '  .. -

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