
nyelvű s vallásit lakói közül egyik som sora
kozott jobban a „magyar* államiság zászlója 
korül Nó/ze inog a nyilvános magyar szél- 
lmon oskolák tanulói névsorát, mily arányban 
találja ott az itju zsidó nemzedéket —  11a 
az öregebbeknek szokásosabb maradt is a né-j 
met, vagy a mint ön nevezi „zsidó-  nyelv. —  
De e nyelvet úgy sem dobhatjuk a feledés 
kútjába, mert a német szomszéddal csak jó a 
\ iszonyt lentartani, s termésünket imki eladni, 
ha pedig egymás közt sem beszélnénk néme
tül. a magyar „Szabolcsban* bizonyosan elfe
lejtjük. ha csak ön nem jönne fiatal nyelvész 
ide gyakorlati „zsidó* nyelvtanárnak, mert 
bár mit mondjon is ön, észrevehető, hogy ön 
jobban tanulta azon „zsidó- német nyelvet, 
mint Schiller és tlötbe irályát. Azouban előa
dási modora nem nagyon kedvelteti a tárgyat 
és úgy veszem észre, hogy Zemplénben —  a 
Ind ön lobogtatja a magyarosítás zászlóját 
is vannak más ajkú lakosok. —  tehát alkal
masint még nem fejezte ön ott be bonmentöi 
feladatát ; —  bár ez. nyilván minden figyelmét 
elnyeli, különben észre vette volna, hogy e 
hazában vannak „zsidó* irók is, kik nemcsak 
németül, de magyarul is jobban beszélnek, sót 
Írnak, mint ön. —  Vannak ügyvédek, orvosok, 
hivatalnokok, íöldmivesek, kereskedők, iparo
sok elegen, kiken kevés jóakarattal észlelheti, 
hogy valóban megvan nálunk többieknél is az 
igyekezett.

Menjen tehát haza ifjú nyelvész, ne féltse 
a magyar, főleg a szabolcsi zsidót, megtanul 
az magyarul ön nélkül is. —  fis fogjon hozzá 
a történet olvasáshoz, olvasson és gondolkoz
zék. úgy látszik ön még fiatal, bár sokat mu
lasztott, de jobb későn, mint soha - kiábrán
dulni, és ön. ki hivatást érez. másokat tanítani 
nem idegenkedhetik mástól is egy leczkét el
fogadni.

lbrány, 1875. Augustus bő 1-én.
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11
A leterti harcz.

(Folytatás.)

I'ligetije meg az olvasó, hogy nehány vi
lágosító sorral közbe szoljak. Az. állatok ván
dorlása folytán különböző fajok vegyülnek ösz- 
s/.e. s párosodnak. Ezeknek ivadékai már egy 
uj fajt lógnak képezni. Ez a darwinistnus tana. 
•le szinte az is, hogy valamely területen a már 
beiiszüiött állatok régebben alkalmazván ma
gukat az ottani körülményekhez, az. azon té
ren elérhető fejlődésnek magasabb fokán álla
nak. mint a beköltözőitek, melyeket a körül
mények változása a fejlődésben eleinte vissza
vet Mar most ha különböző fajok párosulnak, 
ivadékuk a fejletlenebb szülénél ugyan fejlet
tebb, —  de a másik szülőnél már tökéletle
nebb. Nálunk Magyarországon, ezt a ló és sza
lun párosodásinál tapasztaljuk. Az ivadék a 
régibb, tehát fejlettebb alaknál t. i. a lónál 
mindig tökéletlenebb lesz. Aztán ha két állat
fajt ki akarunk veszíteni, feltéve, hogy arra 
ele.: id-ink lenne, zárjuk a két fajt vegyes pá- 
iönkim ketreczekbe; a czélt el fogjuk érni.

Magyarázza ezt azon tapasztalat, hogy 
a/ öszvér- és a mulatt ivadékképtelen. S a 
darwinistnus mégis azt hirdeti, hogy a vándor
lás folytán külön fajok párosodása által uj fa
jok jönek létre s hogy a vándorlás a fejlő
dési folyam egyik előmozdítója.

l>ért hisz. folytatja tovább Steck. Wag
ner Mór a Migratio törvényben, azaz azon in
tézkedésben. melyet a természet azért létesi 
tett. hogy önkényes és ónkénytelen vándorlás 
által az egyes organismusokat isolálja. a fej
lődés leghatályosab tényezőjét feltalálja, mivel

Eleinte valami kellemes imbolygást érez
tek a kis leányok, alá és fel szelíden rengve, 
a mint egyik bullámról a másikra át csuszám- 
lottak. de azután a hullámok ereje zaklatúbb 
lett. a szél vadul süvöltött, a hullámok itt-ott 
egymásba vágtak, s magasra felcsaptak a taj
tékzó hullámsövények. a mint koronként a 
csolnak orra bele vágódott egy egy nagyobb bul
lámba s nagy dzsobbanással vágta ketté a vi
zet. ácsolnák megrázkódott és bordái recsegtek.

A szél szeszélyesen kezdett koronként 
forgani. egy-egy tört bullám oldalról is meg
nyomta időnként a esolnakot, s a víz becsa
pott annak oldalán.

\ leányok, különösen Koriska. rémes si
koltásokat hallattak. Ilonka pedig görcsösen 
ölelte körül Jenő térdeit.

„Kedves szüleim ! Jó testvéreim ! soha 
se látlak többé benneteket.* zokogta Ilonka, 
„de legalább ugy-e Jenő együtt halunk meg?*

\ süvöltő vihar és a habzugása tu(har
sogta Jenőnek feleletét. —  Evezőjét végerol- 
ki desscl merítette a vízbe, a csolnak ingott 
és recsegett.

Jenőnek fövegét lesodorta a szélvész, 
hajának göndör fürtéit tépte a vihar.

A csolnak már messze, messze járt a 
hullámzó babok felett, elmaradt a falu. s már 
maga Jenő se tudta hol járnak.

Az esti szürkület szőkébbre vonta a lát
határt Sötét felhőpalást takarta el az ég 
boltozatát, az eső megeredt, s a vihar élesen 
vei te arczaikhnz annak hideg csepjeit

egyedül ezen elszigetelés által válik lehetővé 
az örökölt változások megszilárdulása.

(jynkrnii beszélnek a darwinista terme 
szetvizsgálók, a tökéletesedés azon törvényé
ről, mely szerint az organismusnak az a czélja. 
hogy a haladást szolgálja és helyesebb orgam 
satiora törekedjék. Ezen törvény hatását elhalt 
állatok maradványainak leleteiből magyarázzák 
ki leginkább, melyek minél régiebbek, annál 
egyszerűbb és tökéletlenebb formákat mutat
nak. Ezen törvényről a/t hiszik némelyek 
liláikéi Natúri. Schopíungs geschichte. Stuidt 
Descedenclehre und Darwinismus), hogy az 
egyszerűen a létérti harc/.bői vonható le. Má
sok ellenben s ezek között a legjobb hang
zású nevek. (Nageli. Hiir) valamely me
lyebbre ható ok befolyását látják ebben, s egy 
—  a tökéletesedésnek az organismusban bent
lakozó princípiumáról vagy legalább czélratü- 
rekvésröl beszélnek, mely azt ösztönzi egy 
előtte ismeretlen, magasabb czél télé fejtözni. 
Átalában a tökéletesedés törvénye, arra nézve, 
ki nincs elhatározva mindent a létérti harezra 
vinni vissza. —  bizonynyal azon benyomással 
van, hogy a puszta éhségi ösztönön túl nézzen. 
Nem mindig vannak a tökéletesebb organismu- 
sok anyagilag minden tekintetben kedvezőbb 
helyzetben, mint a tökéletlenebbek. - Azon 
gyenge és életét csak mindenféle ravaszság 
felhasználásával fentartani képes lény, melyet 
az. ember név alatt a létérti harcz utósó ered
ménye gyanánt kell felmutatnunk, az arányta
lanság benyomását teszi az ok és hatás között. 
Tegyük az egyik serpenyőbe a miveltség elő
nyeit. másikba hátrányait, szenvedéseit és fáj
dalmait, akkor azon gondolatra leszünk ki
sértve, hogy a természet, ha az ö munkássága 
csupán a jobblét körül forog, megkímélhette 
volna magút azon fáradságtól, hogy egy kitűnő 
tartósságu ökörnek, vagy egy mindennel meg
elégedő sertésnek testi alkotmányán túl még 
tökéletesebbet —  az emberét is —  elő
hozza.

Ha már egy részről a létérti harcz prin
cípiuma egymagában nem elegendő az élőlé
nyek jelen állapotának kimagyarázására. más
részről még ott is. a hol alkalmazhatnak lát
szik, bizonyos nehézségek állanak elő.

Az uian/ás szó alatt a természet vizsgá
lók a változások azon sorát foglalják össze, 
melyek nyilván azon hatással bírnak, hogy a 
letet biztosítsak. Ide tartozik némely állatok 
mik azon képessége, melyszerint környező
tök sziliét felveszik . hogy észrevehetetlenül 
járhassanak zsákmány után. vagy az ellenség 
leselkedéseitól menekülhessenek. Noha már itt 
fonnaszerint követeltetik a létérti harcznak 
ezen változások oka gyanánti elfogadása; az. 
ezen harcz általi természetes kiválasztás prin
cípiumának alkalmazása épen itt sajátságos ne
hézségekbe ütközik. A hosszú időközök, a na
gyon lassú változások, milyeneket a sok nem
zedéken át létesülhető természetes tenvészki- 
választások hatásánál fel kell venni, egjátalá- 
ban nem illenék ide. Tapasztalják p. o., hogy 
Délamerikáhan a Eeptalis pillangó nemnek fa
jaiból egész sor létezik, melyek közül mindé- 
nik kinézése a csalódásig hasonlít a Ileliconi- 
dák egészen külöubozö családja egy fajúnak ki- 
nézéséliez. és tekintetbe veszik, hogy a lleh- 
conidáknak felette kellemetlen bűzök van, mi 
megmenti őket a ragadozó madarak falánksá
gától. Ezen jelenséget természetesen oda ma
gyarázzák. hogy az előbbiek az utóbbiak kiné- 
zését azért sajátították el. hogy a leselkedő 
madarak előtt roszszagu lleliconuláknak láttat
ván. ezen faj természetes védelmében része
süljenek. De ha most a kinézés ezen teljes 
egy formaságát a természetes tenyészkiválasz- 
tá- laara hátim  által m A M H m r  m dojjok, 
ezen magyarázat nem igen lesz találó. \ két 
nein közti hasonlóság előállítása, egyik kiné
zésének a másikéhoz való lassankinti közele
dése által történhetett. De ha kezdetben je
lentékeny különbség létezett közöttük az alakra 
és színre nézve, úgy nem látható be, hogy a 
kezdődő lassú közeledés a kívánt alak- és 
színhez, mint hathatott már is csalólag, és mint

Jenő reszketett a fáradság miatt . . . 
halántékain az erek kékülve feszültek ki, sze
mei az iszonyú erőfeszítést öl vérben forogtak 
.. . alig bírta az evezőt.

Itt a végítélet, itt a végmegsemmisülés 
órája, gondola Jenő. Evezek, inig evezni birok 
fontolgató magában, azután, hu inindeu erőm 
elhagyott, átölelem e kedves gyermeket, s 
meghalunk egy ült. Isten veletek kedves szü
leim s testvéreim !

Az ég gyorsan boritá ki fekete palástját, 
mint ez koratavaszszal szokott lenni ! Az éj 
egyszerre koromsetétté változott. Most már 
azt se lehetett látni, merről jönnek az életölö 
hullámok ! Annál jobb. gondola Jenő, legalább 
nem látjuk a végveszély sötét iszonyait, me
lyek mindjárt kioltják életünket.

Csak találomra meritgeté már evezőjét a 
babokba. Egy egy nagyobb lökésnél úgy tet
szett. hogy itt van már az utolsó pillanat !. .

Egyszerre azonban úgy tetszett, mintha 
emberi hangok vegyülnének az orkán bősz or
dításai közé. arra tekintett, merre a hangokat 
vélte hillani, és ime nem nagy távolságban 
tüzvilágot látott, s körülte embereket állaui. 
Jenő minden erejét összeszedte, s kiáltó : „segít
ség !“ —  S  abban a pillanatban mintha a 
vész hallgatta volna meg kiáltását, egy óriási 
hullám magasba emelte őket, még fenn libeg
tek egy pár másodperczig, azután, mintha 
messze repültek volna, a csolnak felfordult s 
ók a vi? alá merültek.

eredményezhette az elönyözött egyedek meg
kímélte!.V*f. Ezért maga Darwin is azt hiszi, 
hogy a két nem már eredetileg annyira ha
sonló volt, hogy ezen hasonlóság a körülmé
nyekhez képest csalódásra vezethetett, mi ál
tal azonban a princípium hatálya a minimumra 
van lehúzva.

Hasonló nehézségekre talál a Strausz ál
tal felhozott példa a szarvak képződéséről a 
barmoknál, (■ oiuloljuuk a/ ősidőkben egy ba
romcsordát szarvak nélkül; de erős nyakszirt- 
lel és duzzadt homlokkal. A nyáj megtámad- 
tatik a ragadozó állatok által s \é.li magátfu
tással vagy feje öklelésével. Az öklelés annál 
ero-ebb le sz, az állat annál könnyebben 
elleiitáll a ragadozóknak, —  m i n é l  erő
sebb és keményebb az öklelő homlok.
11a ezen megkeményedés egyik vagy másik 
példánynál a kezdődő szurvdudorodásig kikép-
z.ódve volna, az. ilyen példány fogná életét a 
legnagyobb valószínűséggel megtartani. Az ily 
nyájak kevésbé védelmes tagjai lemészároltat - 
ván. a felszerelt példányok fogják u fajt to
vább tenyészteni. Kétségkívül lesznek az utó
dok között legalább nehánvan. melyeknél az 
atyai felszerelés ismétlődik, és ha most újabb 
támadásoknál ismét azok maradtak életben, 
melyeknél a szarvak leginkább kiképzödtek, 
akkor nem lehet, hogy lassankint ezen fegy
ver átörökítése által egy teljes szarvval ellá
tott faj ue álljon elő.* Mindez igen hihetőleg 
hangzik, ha azonban kissé szorosabban utána 
nézünk a dolognak: nem marad gyanú nélkül. 
Hogy a barmok szarvai nem csupán öklelés 
végett vannak, hanem az okielés által is kép
ződtek, már a század elején tanította, habár 
szigorúan be nem bizonyította is, a frane/ia 
Latnaik. Darwinnak a létérti harczhól eredő 
természetes elfajzásrúli tana Ígéri a hiányt ki
pótolni, de annak leírásánál úgy látszik, nincs 
mindeo egészen rendben. Ha nevezetesen fel 
kell tenni, hogy a szarvak csak lassankint, 
egyik nemzedékről a másikra növekedtek va
lamit, nem lehet megfogni, hogy az. állatok 
néhány milliméter szarvhosszaságban, miként 
voltak ellátva azon eszközzel, mely létek és 
nem létök felett határozott feltétel vala. £s 
ha a fejlődési folyam bevégzésére —• roppant 
bosszú időköz kivántatott, az. állatok pedig 
együtt éltek a ragadozókkal, nehéz belátni, 
miként történt a/, hogy jóval előbb le nem 
kom zoltattak. mintsem nlejok lett volna fegy
verüket kinövelni. Különös pedig a fejlődés 
kezdete —  a/, a mi a nehézséget okozza A 
szarvak czéljának legalább már előre meg kel
lett határozva lenni, s a/ a kérdés, hogy ki 
által V mikép hogyan’/ 8 bizonyára Strausz 
ezen orgánum kifejezését az oly példányoktól 
származtatja, melyeknél a homlok megkérné- 
uyedése már a kezdő szarvnövekedésig kifeji ve 
volt. Mi más szavakkal annyit tesz. hogy azon 
ökrök kaptak legalább szarvakat, melyek már 
bírtak azzal.

Így támasztanak ugyanazon példák, me
lyeknél a létérti harcz egyenesen követeltetik. 
a kivitelben nehézségeket. Végre pedig azon 
számtalan előjövő változások a növények és 
állatok alakján, melyek azoknak sem előnyére, 
sem hátrányára nem szolgálnak, a keresett 
megfejtést nem segítik ebi. Nágeli botanikus 
és I t r o c a  zoolog figyelmeztetik Darwint ezen 
fontos pontra, ki a valóban nagyoknak sajátos 
szeiénységgel a/ „Ember leszármazása** czimü 
müvének J-ik kiadásában az engedésre hajlan
dónak nyilvánította magát: „Hozzáteszem most* 
úgymond „hogy „a lajok eredménye* czimü 
munkám korábbi kiadó aiban a természetes te- 
nyészkiválás, vagy a legalkalma abh példányok
nál mutatkozó túlélés hatásának igen sokai tu
lajdonítottam. Ezt a származás 5-ik kiadásá
ban oda módosítottam, hogy megjegyzésemet 
csak a testalkat azon változásaira terjesztem 
ki. melyek az alkalmazkodásra nézve előnyö
seknek bizonyulnak. Nem vettem kellőleg figye
lembe azon alkat viszonyok létesítését, melyek, 
mennyire megítélhetjük, sem hasznosaknak, 
sem károsaknak nem mutatkoznak, és hiszem.

Mig ezek a sík vizen történtek, mi tör
tént azalatt a faluban /

Hogy egyes részleteivel a borzalmas ese
ményeknek megismerkedjünk, keressük fel a 
Tornai uram házát, hol a két család megmen
tett tagjai együtt valónak.

—  Irtóztató ! .. . irtóztató I . . . folytatja 
tovább megkezdett beszédét Tornav uram. 
melyet épeu ott fogunk fel. midőn második 
mentő útjára indult . . . .  Életemben sok ne
héz körülményeket átéltem, de még ilyet egyet
len egyszer sem !

—  Alig indulok meg egy más utczába. 
hol szinte nem csekély vészt gondoltam az 
utcza alant fekvése miatt, a gyorsan rohanó 
ár nagy erővel ragadta dereglyénket, egyszerre 
roppant nagy iitodés éli jármüvünket, úgy. 
hogy a kik injta állottak mind elhullottak, 
egyedül én tartottam meg az egyensúlyt. Epén 
a baj okáról akartam felvilágosítást nyerni, 
midőn látom, hogy a dereglye közepén ketté 
szakadt, előre tekintek, s ime Edét látom pár 
ölnyire küzdeni a rohanó árral. A esolnakot 
vízre bocsátani, utánna evezni, sőt a már-már 
slúinerülöt megmenteni egy pillanat müve 
volt ! Azonban még csak most következett a 
huddelhadd. Ez utczától a gyorsan növekvő 
ár már jóeleve minden menekvést elzárt. A 
lakosság legnagyobb részét majd csak az árvíz 
után fogjuk megtalálni hazaik roncsai alá te
metve.

Nem lehet emberi nyelven kifejezni a 
vészt, rémületet és irtózatot, mely itt szeme-

liogv ez a legnagyobb tévesztés, melyet mü
vemben idáig felfedeztem.

(Vége köv.)

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

XX III.

t Megdöbbentő hang. i rs/inr változása. A liilvés/ 
Apostoluk oszlása. Minő áldás a jó  Nzotusznl 

KgőszHégcM betegek. Valami a m>tliológiál)>il. - \  
li-gs/i-hli nóta. -  Színház. NYutralitas. — .Miucku 

les a lieszédárv iz elöl |

Hali! mintha az anyjuk hangját bállá 
nők! . . . Nem nem ! hiszen még kilenc/, óra 
sincs, s a színházi előadás tízkor végződik, 
már pedig o végig várja a legsilányabb dara
bot is. azt tartván, mint az oláh frátye a szap
panról, melyet túrónak képzelve vásárolt meg: 
„ha megvetted, edd is meg!* Halljuk tovább 
is az utczát!

—  Hogy lehet az. hogy Krixfux Pohosdi, 
Kurjantósi és mások, kik nem oly régen még 
véres szájú tigrisek voltak, most nemcsak be
adtak derekukat, hanem a másik párthoz is 
csatlakoztak V

Hát csak úgy. hogy rendesen a leg
édesebb borból vá ik a legmérgesebb eczet.

t Persze hogy nem úgy, hanem úgy. hogy 
itt nem boldogulván, amott akartak zöldágra 
jutni, —  és jutának száraz ágra.)

—  Ki most legszebb hölgy a városban'/
A ki épen a tükörbe néz.

(Hejli! nagy bűvész is az a tü kö r I... .)

—  Tudod-e ifjú barátom! melyik napra 
esik a kalendáriumban az apostolok oszlása /

—  Tudom, július 15-re.
—  Lásd. az idén elébb esett egy héttel, 

legalább Nyiregyházán
(Ej no 1 lii látott valaha apostolt zöld 

tollas fóveggel ? 1

—  Te Zsuzsi! milyen az uj asszonyod/
—  ltendkiviil mord.
—  Hát aztán mindig olyan V

Dehogy, dehogy, ha a szomszéd ur 
oda jön, mint ha <-ak kicserélték volna, egy
szerre lisztlángkedve kerekedik.

(Lám milyen áldás a jó szomszéd!i

—  Nagyon légen láttam Kakadu urat, 
talán beteg?

Lehet, mert a minap nagyon feldúlt 
arczczal sietett hazafelé.

—  Mikor V
—  Tudod, hisz te is ott voltál, tnikoi 

egy csütörtök este az az. eget ostromló öröu- 
iindus hangzott a megyeház előtt.

(lii/.ony magunk is sok ideges embert és 
desperát arezot láttunk akkor a vasútnál, . . . 
aligha e/.ek is nem betegek!)

—  Jár-e magukhoz sok vendég Rozi?
—  Jár bizony, mióta az ur fürdőbe ment
—  De ugy-e asszonyságok ?
—  Az ám, csillag van a gallérjukon.
(Vulkánon, Vénus és Mars régi históriája

újabb kiadu'hali!)

—  Moh ik mostanában legkedvesebb nóta 
a városban ?

—  Ez: „három a táoczl*
(Pedig nem valami kitűnő zenei termék, 

hanem az. igaz, nagyon alkalomszerű.)

—  Mit gondolsz, miért látogatják az idén 
oly kevesen a sziliházat ?

—  Azért, mert most a publikum nagy 
része maga is színésznek csapott fel.

(Igaz! még pedig ugyan művészileg ál- 
czá/zu magát egy némelyik.)

—  Mi az oka. hogy Dagohert barátunk 
sem ide sem oda nem szavazott ?

—  A keltűként : „fekete szem éjszakája “

iuk elé tárult. Száz kézzel kellett volna bír
nom. hogy mindegyiknek megmentő kezemet 
nyújthattam volna. Házak dőltek össze sze
meim előtt, eltemetve a házfedelére menekül
teket. A magasabb házak padnvilásain kérő, 
rimánkodó, kétségbeesett segélykiáltások hang
zottak felém. Elcsigázott, vergődő állatok bő
gőse, nveritése hangzott minden oldalról. Lát
tám, midőn szegény állatok egymás után me
rültek el, tyúkok repkedtek s merültek alá. 
csak a libák és kacsák érezték magukat ott
honi! a pusztító elein felett. Ok teljesen urai 
voltak a helyzetnek. —  Van körülmény, mi
dőn az ember irigvli az oktalan állat sorsát 1 
Oh hány szerencsétlen gondolt e rémes pilla
natban irigykedve a bamba ludak és hápogó 
kacsák könnyű tollaira s uszhártyáira V I . . . .
S e rémes helyzetet látva, nekem nem lehe
tett mozdulnom, nekem vissza kellett mennem 
a dereglyére, elébb megszabadítani azt. hogy 
segítségre mehessek. Ez nem volt csekély fel
adat. a közepén ketté nyílt dereglyét nem 
nagy munkával esett össze kötözni, de azt 
megmozdítani sehogy se birtok, híjába feszí
tők izmos kurninkai a feliekre, a dereglye 
nem mozdult, az én kezeimben már két izmos 
karó tört ketté.

(Folyt, kov.)



(Micsoda Lengyelország egy szukájával 
s/.cinlicii ? moiiilaná (Imimhez.)

No de iiti a tizet, menjünk feküdni gyor
san, mert az anyjuk rövid időn itthon terem, 
és lia nem színleljük előtti* hangos horkolá
sunkkal, hogy debizonv már az igazak almá
ban szendergőnk, upy neki fog áradni a be
szédnek. hogy aligha jut az alvásra idő . . . 
reggelig!

—z—y.

ÚJDONSÁGOK.

! h r r j i i k  n i  r lo / i ir lü k r l  s hirdetési 
hátrányban levőket, hátrányaiknak minelelóbbi 
bekúldesere.

x. Sztupa Andor színigazgató elólegesen 
értesíti a nyíregyházai miipártoló közönséget, 
miszerint 4<» tagból, - dráma, vígjáték. nép
színmű, operett és balettái.czosnókböl álló, 
jólszervezett színtársulatával előadásainak so
rozatát a színkörben szombaton aug. 21-én 
megkezdendő Az operettek közül színre ke
rülnek : A n g o t, H a b i  ó k, Szép I l l i n o i s  
I o v a g. A r a uy C h i g n o i i, J a v o t t e. 
Z i i  a v o k. K é k s z a k á I u h e r c z e g 
H o i s s y b ő s z  n rk á i i  y, II á r o m cs  örü 
k a c s a. F a u s t, 1’ á r i s i é 1 e t, I ’ t n- 
z á s  t ' li  i ii á b a sat.

x. Nyíregyházán a napokban német Zen
gelek működtek a nagy vendéglő helyiségében, 
(iondolod nyájas olvasó, hogy üres erszénynyel 
távoztak, primo, mert németek voltak, sé
miidé. mert Nyíregyháza műkedvelő közön
sége magasabb iniiigényekkel bir! Nem biz a 1 
Ez kedvesebb, mint a színház, mert a nem
zeti színészet még most távol van a germani- 
satiótól. Te pedig vakmerő újdondász meg ne 
mukkanj! s szót se a magyarosodás kérdé
séről, mert betöiik a fejed.

( —  1 Mint a kerülök beszélik, a sóstói I 
erdőben még folyvást garázdálkodnak a fai ka
sok. Ha e hír igaz, akkor a vadász társulat 
tehetne egy kis látogatást az erdőben, inig 
nagyon el nem szaporodnak a fenevadak.

x Kitünően kedvező idő jár a fürdő
zésre épen ugy mint a mezei munkára sző
lőre és tavaszveteményekre. A sóstó vende
gei. kiket az első augusztusi napok zordonsága 
elriasztott, kezdenek la-sankéiit visszatérni.
A boros gazdák, a bol a jégverés nem ga
rázdálkodott. a legszebb szüretet és legjobb 
bort remélik, különben mindezt még a szep
tember mutatja meg.

x. A debreczeni függetlenségi part gyű
lése csakugyan megtartatott f. bő Iá ikén az 
ország több pontjából összegyűlt elvtársak 
részvétével. Az országos szervezkedés ter
vezetének elkészítésével egy küldöttség bí
zatott meg. E  gyűlésen Verliovay Gyula és 
.Mezey Krnü is lenn voltak Pestről és a gyű
lésben tevékeny részt vettek.

x. Nyíregyháza polgársága I.ujos nap 
ját, mely f. lm 25-kén leend. ez évben is 
meg szándékozik ünnepelni, még pedig köriF- 
belól « bujtoson. Ilirszeriut az ünnepélyre 
Verhovay tíyula és Mezey Ernő is lejönnek 
Pestről.

x. Szólj igazat betörik a fejed A „Sza
bolcsi lapok" 52-ik szamában egy „szabad
elvű választó" a miveit irodalmi nyelvet mel 
lozve, sértő kifejezésekben nyilatkozott az 
én —  hiteles adatokon épült —  „utó hang: 
a ny.-bitori választásról" ezimil czikkemrö! 
f elelete leginkább a/ igen tisztelt Liptay K a 
roly ur visszalépését tárgyalja pedig tudó
sításomban ez a legcsekélyebb momentum, fo- 
suly a vesztegetések kimutatására vau fek
tetve —  én: —  nem lévén a coulissák tit
kaiba avatva. nem vitatkozom: mi okból? ho
gyan- s miért hagyta el Liptay Károly ur 
Ny.-Bátort ? s ha mások elbeszélése után. 
nem épen történeti hűséggel adtain elő a 
dolgot : megengedem, dehogy Maiidéi Pál 
vesztegetések által választatott képviselővé: 
ezt elhallgatja, s bízza az igazság itéló szé
kére liisz mi is oda apelláltunk atyám - 
tiai! s bízunk is a részrehajtatlan vizsgá
latban. mert nekünk csak e hiányzik: azt 
tessék megczáfolni. s fenyegetni sajtóperrel I 
Mi ueui félünk attól, mert Untkor vidéken 
még az utcza gyermekek is tudják, s beszélik 
a nagyszerű vesztegetést. Egyébiránt „Szabad
elvű választó polgártárs utam!“ kinyilat
koztatom önnek, hogy: mint a máiványlap
ról lepattannak a rá lőtt nyilak: ugy hul
lanak le igaz honti érzéstől áthatott keb
lemről az. ön miv elet len. durva sértő szav ai, 
ön azt mondja, hogy nekem a fáj, hogy 
zsidó lett :i képviselő! Csalódik. Nekem azon 
erkölcsi alásöljedés fáj, melykel érintett vá
lasztás környékünkön megmételyezte a levegőt. 
Es sajnálom azt a lapot, mely pártszempont- 
bol még a bűn védelmére is kardot ké|>es 
kötni. H o r o g .1 A foldmiv minisztérium értesíti a „Felső 
Tisza-vidéki gazdasági egyletet" arról, misze
rint Kölnben f. évi aug. ‘Jö-tól szept. 2(í-káig 
■ emzotközi kertészeti kiállítás fog tartatni. —  
mely alkalomból felhívja érintett gazdasági 
egyíet igazgató választmányát, hogy bár átalá 
baii Németországban e kiállításon kerti termé
nyeinkkel nem versenyezhetünk s kivitelre nem 
számíthatunk, azonban a hazai dinnye, s külö
nösen a görög, már ismert Németországban s 
eddig is utat tort a kivitelre, kívánatos volna 
tehát, ha dinnye termelőink ezen nemzetközi 
kiállításon versenyeznének s e izéiből minél 
több termelő küldene ki dinnyét, mely által 
szélesebben lenne az ismertetve s a kivitelre

összeköttetések is eszközölhetök lennének. A 
kiállítás két sorozatban fog tartatni, u. in. aug. 
25-töl s/opi. 10-ig és szept, 11-tői 26-káig, 
hely pénz. nem szedetik. A bejelentés és leve
lezés: „Flóra“ „Actien geselschaft“ czim alatt 
intézendök Kölnbe.

(!) Köztudomás végett, különösen az. ér- 
deklettek kedvéért közöljük e szerződést: Má
solat. Baráti szövetkezési szerződés, alulírot
tak, kik ezelőtt x évvel tett barátsági szövet
kezésünk folytán általában, —  kik a barátság 
szent nevében mai napon egybegyültünk, iin- 
nepélyesen s férfiúi szavunkkal kötelezzük ma
gunkat, hogy nagyraliecsült baráti szövetkezé
sünk újólagos megerősítése végett, ha csak e 
részbeni kötelezettségünk teljesítését elhárit- 
lmtlan. de mindenesetre vagy baráti körünk, 
vagy a nyilvánosság fóruma előtt adatoltan 
igazolandó akadály n in gátolnndja, imádott 
hazánk ezredéves ünnepélye alkalmából az ün
nepély helyén egymással találkozni fogunk, a 
találkozás, hely és idő közelebbi meghatáro
zása s alulírottakkal leendő közlésével Szesz- 
tay Károly, Lukács Ödön és Mikecz János ba
rátunkat bizzuk meg. Lakhelyünk netaláni vál
toztatását most nevezett barátaink bármelyiké
vel azonnal közölni tartozunk. E  szerződés 
megőrzés végett a nyíregyházai városi levél
tárba elhelyeztetik, minek eszközlésével Mikecz 
János barátunk meghizatik. Kelt Nyíregyházán, 
1*74. auguszt hó lo-én. Szesztay Károly, nyír
egyházai lakos. Lukács Ödön, nyiregyházai la
kos, Mikecz János, nyíregyházai lakos, Fejér 
Barna, Nyiregy házán, Kóródy Sándor, bereg
szászi lakos, Fejér Imre m. k., Nyíregyházán, 
dr. Kovács Sándor, nyíregyházai lakos, Janka 
Sándor. Beregszász, Dósa Elek, Szentes-Csong- 
rád, Tóth (iábor, Nyir-Bogdány, Kiss Kálmán, 
mándi ref. lelkész s a szathuiári ref. egyház 
megyei levéltárnoka, a magyar történelmi tár
sulat tagja nec non perpetuus paupertatis, 
Kiiffer (lyula, joggyakorlók Nyíregyházán, 
Mezbesty (íusztáv, Kemecsén, kriston Miklós. 
Keiuecsén, Mikecz (labor, Budapest. Másolat 
hiteléül Nyíregyházán, aug. 1*. 1X75. M i- 
k e c z János.

— A helyben megjelenő ..Szabolcsi La
pok" ujongva örömében adott helyet a lapunk, 
s különösen annak szerkesztője ellen intézett 
aljas megtámadásnak legközelebbi számában. 
Vajon az igazság és jogosság vezérelte-e őket 
e lépésben, vagy a meggyőződés? Mindkettőre 
tagadölag kell felelnünk. Hiszen a névleges 
szerkesztőnek « tekintethető gondolkodását 
igen jól ismerjük Es egv magyar lapnak va
jon az e hivatása, hogy egy másik lap ellen, 
mely a magyarosodás érdekében tollat emel, 
az alaptalan rágalmak egész jüszkos hadát 
zúdítsa, ha csak azt nem akarja, hogy ö a 
magyar Imibe bujt geriuanisátor? De ineg 
nincs még annak egy hónapja, hogy a „Sz. 
L.“ egyik cnpacitása (V( nyilvános gyűlés
ben müveit emberhez nem illő modorban 
nyilatkozott a ...lokhelesz" és „Barchele- 
szekről*1, kik szavai szerint egy strimflivel 
jöttek be a városba és most ők akarnak di
rigálni. Már kérdezzük, melyik nagyobb sé
relem a zsidókra, az-e, —  ha valaki azt 
mondja, hogy beszéljenek magyarul, vagy ha 
„Jokhelesz4* és „Harcbeless'* gúnynevekkel 
illetjük azokat, kik velünk egy városban élő 
polgártársak? Mit bizonyít tehát ezen újabb 
nemtelen fellépés az illető lap részéről?! —  
Semmit nem egyebet, mint azt. hogy ok az 
ördöggel és pokollal is szerződébe lepnének 
ellenünk, puszta pártszempontból és kenyér- 
irigységből. A nemes ellenfelet tisztelni tud 
juk. de az olyanokat, mint a ..Sz. L.‘*-ek
ismeretlen mozgatói, kerülni fogjuk, mint a 
dog vészes levegőt.

(Ül Tűz volt varosunkban f. hó 16 ikára
viradórn. a zsidó fördö égett meg. Városunk
ban ez az egyetlen fördo volt, a hol télben 
is lehetett fürdeni. Most már ez sincs. Va
jon a rég (1873-ban) kezdeményezett gőz
fürdő, mikor fog már létesülni?

x. Ugy beszelik, hogy Nsgy-Kállóban 11. 
—  mond tizenegy —  egyént emlegetnek a 
Gyöngyösi megválasztása által megürült papi 
hivatalra. Mondják, hogy mindezek között 
dorombéi l'éter eperjeskei papnak van leg
nagyobb pártja, dorombéi Péterben, a nélkül, 
hogy a többi jeleseknek praejudirálni akar
nánk. megválasztatása esetén, derék, buzgó 
és lelkes lelkipásztort fog nyerni a nagykál- 
lói egyház.

—  Palánszky Sámuel helybeli ügyvéd 
urnák családját igen érzékeny családi vesz
teség érte. Kis Judith leánykájuk, ki még 
alig töltötte be a három évet, meghalt f. 
hó 19-ikén viradóra ngyvizkórban. A kis Ju- 
dithka a legkedvesebb ártatlan földi angyalok 
egyike, a szülék ötömé és reménye volt, mily 
nagy tért foglalt el szivükben e kedves gyer
mek, azt csak az ártatlan angyal elköltő 
zése után a szülék s testvérek szivében ma
radt végeden ür mutatja legjobban. Kelzak
latott szivük keservét tegye enyhévé a sze
líden mosolygó emlékezet!

| ] Értetitvény. —  V an szerencsém az
igen tisztelt közönségnek becses tudomására 
hozni, miszerint közjegyzői irodámat Nyíregy
házán a nagy vendéglővel szemben, egybáz-ut- 
c/an 132 ik sz. a. lévő Andrcsz Károly-féle 
házban, f é. augusztus hó 1-sótól kezdve hi
vatalosan megnyitottam, hol is hétköznapokon 
d. e. 8— pj-jg s d. i i . 2-- 6 óráig rendszerint ; 
halasztást nem szenvedhető ügyekre nézve 
pedig bármely időben mindazoknak, kik köz
jegyzői szolgálatomat igénybe venni kívánjak, 
szives készséggel állok rendelkezésére. I'ávol- 
létem vagy akadályoztatásom esetében a deb
reczeni közjegyzői kamarához törvényesen be

jelentendő helyettesem Bernáth Lajos tokaji 
ügyvéd ur leend. kinek e minőségben jogában 
állami a felekkel értekezni s a czimzett hiva
talos ir  t hat átvenni és nyugtatni. I. Köz
jegyzői hatáskörömhöz az I*74-ik évi XXXV.  
t. ez. rendeleti; szerint a következő ügyek 
tartoznak: aj Adásvevési-, osztály-, bérlet-, és 
haszonbéri-, társasági-, áruszállítási szerződé
sek, továbbá kötelezvények, engedmények, - 
egyezségek, kezességi és telekkönyvi bekebe
lezési nyilatkozatok s egyáltalában minden
nemű, jogügyleteket tárgyszó okiratok szer
kesztése. b) A házasfelek vagyoni viszonyaira 
vonatkozó szerződések, továbbá vakok. —  Írni 
nem tudó némák, olvasni nem tudó süketné- 
mak ügyletei f. é. augusztus bú 1-tól kezdve 
csak akkor érvényesek, ha a közjegyző előtt 
köttetnek, c) Végrendeletek, hók végrendele
tek és egyébb halálesetére szóló rendelkezé
sek felvétele. —  d) Tanúsítványok kiállítása, 
melyek közül felemlitendök: okiratok másola
tainak. kereskedelmi könyvek kivonatainak, 
névaláírásoknak hitelesítése, valamely személy 
életbenlétének, árverési, árlejtési, —  ajánlati 
tárgyalásoknak, kisorsolásoknak s pénzfelolva
sásoknak bizonyítása, társulati gyűlések jegy
zőkönyvének vezetése s hiteles alakbani ki
adása. intések, felmondások, óvások s különö
sen váltóóvások felvétele s k ö z l é s e .  —  
ej Okiratok s értékneinüek őrizete. f> Bírói 
megbízás folytán hagyatékok leltározása, fon
tosabb árverések megtartása, g) Hitbizományi 
tömegeknek kizárólagos leltározása, h) Oly 
hagyatékoknak, melyekben kizárólag nagykorú 
örökösök érdekelvék, leltározástól kezdve az 
osztály megtételére is kiterjedő rendezése, 
tehát azoknak teljes és végleges elintézése. 
Ezen kivid mint közjegyző, törvény által 
feljogosítva vagyok a felek megkeresése foly
tán a bíróságokhoz bármily nem peres ügy
ben, p. o. ingatlanok telekkönyvi átíratása, 
adósságok he- vagy kitábláztatása, ezégbe- 
jegyzések, kereskedelmi könyvek hitelesítése, 
eltűnt örökösök boltnak nyilvánítása stb. stb. 
iránt, árva és gyámhatóságokhoz bárminő 
árva s gyámügyben, közigazgatási, pénzügyi, 
katouai s más polgári hatóságokhoz bárminő 
magánügyben beadványokat intézni. A már 
kész magán okiratokat közjegyzői okirat mi
nőségével, tehát teljes előnyeivel felruházni. 
II. Minden közjegyzői okirat más által készí
tett okmányok felett azon rendkívüli fontos 
elonynyel bir, hogy a) A kir. közjegyző ál
tal készített okirat közhitelességgel bir, mely
nek valódiságát kétségbe vonni nem lehet, b) 
A közjegyzői okirat alapján minden per 
nélkül végrehajtásnak vau helye, mi más ok
iratok, sőt még váltóknál is csak hosszas 
s kétes kimenetelű és költséges perlekedés 
után nyert bírói ítélet folytán rendeltetik el ; 
ez tehát a közjegyzői okirat föelönye. c) A 
közjegyzői okirat eredeti példánya a köz
jegyzőnél marad őrizetben s a felek arról 
hiteles kiadványokat nyernek, melyek az ere
deti okirattal egyenlő hitelességgel és jogha
tályával bírnak s ha ezek elvesznek, módjuk
ban áll a feleknek a közjegyzőnél levő ere
deti példányról egy újabb kiadványt kieszkö
zölni. d) A közjegyző működése után járó 
dij, igen mérsékelt fokozatokban az igazság
ügy minisztérium által van megállapítva s azt 
az irodában kifüggesztett táblázaton megte
kinteni bárkinek szabadságában áll. e) A köz
jegyző a törvény és esküje szerint titoktar
tásra s hivatása |>ontos teljesítésére van köte
lezve: s ez iránt az általam 4000 frtban le
tett biztosíték (cautió) is kezességül szolgál. 
Végül legyen szabad felemlíteni, hogy a nagy- 
méltóságú pénzügyminisztériumnál 6 évig —  

a nyíregyházai kir. törvényszék mellett 3 
és fél évig teljesített szolgálatom bármily termé
szetű nem peres, különösen adó és illeték fel
szólalási ugyekuek jogos kívánat szerinti el
intézéséhez. a német és tót nyelvheni jártas
ságom az e nyelveket jobban biró feleknek 
akartuk hű teljesítéséhez kelló biztosságot 
nyújt; midén tehát magamat mint közjegyző 
az igen tisztelt közönség nagybecsű pártolá
sába ajánlom, ezt megnyerni s mindenkorra 
megtartani reményiem. Tisztelettel Nyíregy
háza. 1875. aug. I. Somogyi Gyula, nyíregy
házai kir. közjegyző.

Rövid hírek. A z  o r s z á g g y ű l é s  
újabb bir szerint szept. 1-sején fog ineguyit- 
tatni. A király maga is jelen lesz. S z e n t e 
s en  remélik, hogy Simányi Ernő ókét fogja 
képviselni, ha nem. Yerhovayt fogják felléptetni. 
C j ü s t ö k ö s  fog láttatni a napokban dél- 
nyugoti irányban.

!! A „Felső Tisza-videki gazdasági egylet"
igazgató választmánya szept. hó 0-én Nyíregy
házán, a városháza kis termében gyűlést fog 
tartani. A gazdasági egylet nagy gyűlése pedig 
szept. 15-kén leend Nyíregyházán a városháza 
nagy termében. Tárgyai lesznek: elnök, alel- 
nökök, választmányi tagok, s egyleti titkár vá
lasztása stb.

(— ) A napokban a nyíregyházai városi 
börtönbe két czigány lett egy czellába elzárva. 
A morék azzal mulatták magukat, hogy egyik 
a másiknak késsel a fülébe szúrt. Vájjon mi
csoda rendőri eljárás az. hogy a íegyenczeket 
gyilkoló szerszámmal zárják el? Fejeljenek az 
illetők.

( » F. hó 23 kán megyénkben minden
ref. hitközségben gyászkönyörgés fog tartatni 
b. e. Kerdináiul király halála a’kalmáhól. Az 
isteni tisztelet Nyíregyházán X órakor veendi 
kezdetét. I gyancsak e . okból minden egyházi 
hivatalos kiadványok, levelezések okt haváig 
fekete pecséttel látandók el.

! Személyi hírek. F. hó lH-kán P t t a y  
István városunkban időzött, a sóstót is meglá

togatta. I gyancsak e napot városunkban töl
tötte Kóródy Sándor, több liumorisztikus lap 
elmés tollú munkatársa s a „Bereg" társ szer
kesztője.

* Koronáé királyunk 45-ik születés 
napja városunkban is a szokott fénynyel ün
nepeltetett meg. Díszruhában voltak kiállítva 
a honvédek és közkatonák a róni. kath. 
templom előtti téren —  a városházával 
szemben.

(!) Lehóczky Tivadartól a„Bereg“ 33-ik 
számúnak tárczájában érdekes leírása látott 
napvilágot az általa Tarpán régészeti szem
pontból eszközlött ásatásnak, bár a már la
punk által is jelzett urnákon kívül egyebet 
nem találtak. Érdekesen ismerteti Kákóczy 
Kerencznek a Tarpa város levéltárában híven 
őrzött egyik kiváltság levelét, melylyel Ta l
pát a hajduvárosok sorába emelte.

—  E  hó 31-én Nagy-Kallóban bizott
mány i gyűlés fog tartatni.

V e g y e s  h í r e k .

—  Ú felsége a királyink a min. elnök 
táviratilag fejezé ki az ö Felségének születés
napja alkalmából a min. elnöknél tisztelgett 
küldöttségek hódolat teljes jó kivánatait. <) Fel
sége szintén táviratilag felelt, megbízva a min. 
elnököt a királyi köszönet kijelentésére. E  táv
iratot a min. elnök az általa rendezett disz- 
ebéd alkalmával vette.

—  Nagyváradon a nemzet vértanúi em
lékének megörökítésére alakult állandó bizott
ság f. évi aug. 13-án és ezentúl minden évben 
aug. 13-ún a nemzet vértanúiért gyászisteni 
tiszteletet tarta . a gyászistenitiszteletet ez 
évben a nemzet vértanúiért, az 1X48/0. önvé
delmi bánvban elvérzettekéit, a várad-olaszi-i 
lat. szertartúsu plebánia-egv házban d. e. 10 
órakor tartatott meg.

—  A verseny gyaloglás Debreczenből N.- 
Yáradra e hó 20 én történik meg; az ut meg
tételére 15 óra van adva. A versenyzők szá
mára. kik ez idő alatt megteszik az utat. há
rom jutalmat tűztek ki: az elsőnek arany 
érmet, a másodiknak ezüst érmet, a harmadik
nak bronz érmet. Jelentkezhetni e hó 21-ig. 
A/, indulás történik augusztus 29-éu pontban 
4 órakor reggel. Indítók és bírálók: Farkas 
Géza, Csécsi Mór, Boschetti András. Budahá/.y 
Endre, Grünwuld József. Czélpont: Nagy-Va
radon az indóház. Minden pályázó az utrajz 
szerint a következő állomásokon keresztül ve
zető országúton tartozik haladni, u. m. Debre- 
cien, Kis-Pércs, Derecske, Berettyó-Újfalu, B.- 
Szt.-Márton, Mezö-Peterd, Mező-Keresztes, Ár- 
tánd. Bors, Püspöki, Nagy-Várad. Itt a „debre- 
czeui gyalogverseny-társulat" arra kiküldött bi
zottsága, valamint a versenybírák egyike a pá
lyázókat a czélpontnál bevárják.

—  „Le a szakállal, le a luxussal. “ Ilyen 
újdonságot hozott egy „komoly irányú" fővá
rosi lap. melyen aztán ugyancsak kaptak a 
többi lapok. ílja a potyái mindenki szereti. 
Hanem borzasztón felsültek mindannyian. Kz 
újdonság szerint Székesfehérvárt egy férfi-egye
sület alakult volna, melynek tagjai a luxusnak 
hódoló nők ellen tüntetni kötelesek lettek 
volna. Ismertető jelük, hogy szakáit nem vi
selnek. S ki gondolná, hogy az egé.-z csak a 
„komoly" lap újdondászának hazugságot termő 
agyában szülemlett. Igen, mert a „Székesfe
hérvár" erősen dementirozta e bírt, állítván, 
hogy ok Székesfehérvárott mit sem tudnak 
erről s hogy az egész csak hazugság. Hazudott 
tehát a „komoly" lap újdondásza, de e hazug
ságnak mégis meg volt az a jó oldala, hogy 
egy ily, a nők fényűzése ellen tüntető férti- 
egyesület csakugyan megszületett, hanem Kecs
kemét városában. Készünkről ez egyesületet, 
a mint minden jó intézményt, mely hivatva van 
társadalmi kinövéseknek szárnyát s/egni, —  
őszintén üdvözöljük s kívánjuk, hogy Kecske
mét város minél több követőkre találjon.

Szerkesztői üzenet.

B e r g s t e i n  L a j o s n a k  valahol 
a „Sz. L.“ hasábjain. Nem ismerjük önt. —  
Hangjából azonban valódi állományára követ
keztetést lehet bűzni. Önérzetes ember egy 
b i z o n y o s  á l l a t o t  nem szokott vissza- 
rúgni, kiváltképen akkor, ha abban a m a- 
l i t i a  legalább is másod hatványra van 
emelve. A „ S z a b o l c s i  I . a p o  k*‘-nak. 
Müveit ér7.ést nélkülöző otrombaságait ennek 
utána nem veszszük figyelembe. Önökhöz il
lik, gyönyörködjenek azokban.

Közönség rovata*)
Nagv-Kállóban. augusztus hó 31-kén a megye

háza nagytermében elöadatik a 
„K A N I(ID Á T FS  G YÓ G YSZERÉSZEK ." 

Személyek: Kardos Géza és Szelóczky Géza.
Ezen müdarab igen hasonlít a „szerel

mes Kandidátus" hoz, ebben Krum T'.íiás és 
Wahl Frigyes vetélkednek a lelkészség elnye
réséért. az előadandó inüdarahhan pedig Kar
dos és Szelóczky a Kakamazi gyógyszertár ki- 
nyHutásáért. Kardos a Krum. és Szelóczky a 
Wahl szerepét játszik. Kardosa it Krum minden
féle utón és módon dicsérgeti ésajánlgatja magát 
a gyógyszerészi állomásra s az egész megyét 
bejárta, hogy hóditó személyét bemutassa és

*) E költeménynek. mely senkit becsületében nem 
nért. helyei adtunk azért, mert a korteskcléanek Mm 
vagyunk barátai. 8 a e r k.



bizonyító levelei kikűrtölósével többséget sze
rezzen. Szelóe/ky is megkereste, és fölkértt* 
a választó közönségét egv pár szerény nyom 
futott sorokkal, tle minden dicsekvő- nélkül, 
hogy ót szerencséltesse az ünnepélyes napon. 
Hmm uram mimbMit ígér. még az elhalt vén 
lelkész soha nem látott, hátrahagyott özvegyét 
is kész volt húzastársnl elvenni, csakhogy a 
lelkészséget megkaphassa. Kardos ur is ieér 
ilyen forrna képtelenséget, Iiol-v t i. az ó  or
vossága jobban fog használni, mint a másé. 
Wohl Frigyes felkérte nwan néhány sorral 
Muiten földesurat, kitol a választás tüggött. 
de bizonylatai előterjesztését n döntő pilla 
natra tartotta tel. Szelóczkv sem hirdette ki 
azokat, hanem folyamodványához csatolta, és 
csak előadásakor fog a közönség ele terjesz
tetni. annyit azonban kilestünk, hogy midőn 
Kardos. Debreczent kivéve, csak egyszerű fa
lusi gyógyszertárakban működött, Szelóczkv 
Pesten a Nagy Kristófnál, .lánnay faleopata 
és homeopata) kettős, —  Nagy-Váradon Her- 
csinszky. Nagy Kallóban stb virágzó gyógy
szertárakban tett szolgálatot a nagyszámú kö
zönségnek.

Krimi nem volt katona, Wahl katona is 
volt. mégpedig döntő csatában vett részt; no 
itt már sántikál a hasonlatosság, mert mind a 
két egyén honvéd gyógyszert sz. és egyik sem 
olyan nevetséges alak, mint Kvuni. hanem 
mind a kettő szép tiu. - hogy melyik a 
derekabb legény, hízzuk csak azt a nők Íz
lésére.

Murten urnái eléhb jelent meg Krum bi

zonylatával, s megelőző ajánlatok után Murten. 
ur hajlandó volt öt lelkészszé tenni, mit ki is 
nyilvánított, tle midőn Wahl magát beinut.it fa, 

annak eljárási nitMloiai kezdé méltányolni 
s az lett a vége, hogy Wahl nyerte el a lel 
koszi állomást.

Mi éhből a tauuságV az. hogy mielőtt i 
tiírgy mivoltát körűimé'* veheti nem ismerjük, 
no kötelezzük le magunkat. < •• ha méltán)osok 
akarunk maradni, 11 pályázatoknál adjuk an
nak az elsőbbséget, ki azt bizonylatai nyomán 
jobban megérdemli.

Jelen esetben azzal is igyekszik Kardos 
ur eloiivét érvényesíteni, hogy a minisztérium 
mii o eszközölte ki a gyógyszertár kinvítha- 
tási engedélyt, már ezzel dicsekedni nem is 
ildomos. d»* nem is valószinii, mert a Szelóczkv 
pártolói a miniszteriuinná! alkalmasint kedve
zőbb fogadtatásban részesültek, mint a Kardos 
űré. de én azt feltételezem, hogy a miniszté
rium sem Szelóczkv, —  sem Kardos ur kérel
meire. hanem a megye háromszori s erélyesen 
támogatott feliratára engedélyezte a Kakamazi 
gyógyszertár kinyithatását, melyet hogy Sze- 
lóczky nyisson ki, szivemből kívánom —  
mondani.

Engedjen meg a tiszteit olvasó, hogy e 
darab vége elmaradt, t. i. a házasság, inn i 
azt nem tudni, mikor küvetkezhetik he, —  de 
reményeljük, hogy mind a két kandidátus szive 
szerinti nőt fog nyerni, s igy a becsületes hon
polgárok közzé lépve, azok számát szaporítani 
is fogják.

Független.

r / J e f i é r ifN iíé M .
A nyíregyházi tnrménycaarnnknal aug. hu 14 on 

bejegyzőit terményárak.
/ ,  • J l  in

1**0 koholt
i 1 . .,.20

—;:.4o
NI— -1 00 o—0.00

Huza 4 20- -1
0.00-0.00 450 - 5 f»7

Wpa ] -40 j 00

l'eimeri 240 —2 4 *>
Ml' 2.5o 255

Köles 00.0 -0.00
Hali. tiszta feliér 4.00—4.25
lltdikóiiy o. oo—o.oo
Kapus/la repess 0.00 0,00 4.50—4.75
Lenmag (1.00 — 0.00
Komhorka 0.00—0.00
Kendermag . 0.00—0.00
Mák 0.00—0.00
Napraforgó olaj 00—.00 17.00—18.(
S/.es/ ,, itc/.o 20' ,

Felelős szerkesztő: LUKÁCS ÖDÖN. 

Pénztárnok : Vitéz Mihály.

Pályázati hirdetés.
A „felső 'Tisza, vidéki gazdasági egy

let" titkári állomására, mely 2río frt évi 
fizetéssel van összekötve. —  azon kije
lentés mellett nyittatik pályázat, misze

rint n pályázni kiváltók között, a Nyí
regyházán lakók, vagy megválasztatásuk
esetében magukat beköltözésre köt. 1.-. 

.z.ok és gazdasági előismeretekkel hirók 
[mások felett eb’ínynyel fogunk hirni.

A kérvények folyó lS7ő dik évi 
szept. hó !> kéig Kr.iszmiv tiúhnr eg\|. 
pénztárunknak N \ireg v házán 136. s/,un 
alatt ké/.besitenddk.

Kelt a „Telsö I isza-vidéki gazda
sági egylet** választmányának folyó lK/ö. 
évi jul. hó 21-én tartott Üléséből.

Krasznay Gábor,
(1 — 2) helyettes titkár.

Tudósítás.
Szem- és fiilhctegek, kik 

tanácskozás végett I Kalapost - 
re iitasittatnak, bizalommal 
tonlulhatiiak

D r .  G ro sm a nn L .
kórházi főorvoshoz József tér 11. sz.

(16— 20)

H I R D E T É S E K :

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházai kir. törvényszék részéről 

• ithirré tétetik, miként a Pieh Hermán e-ód- 
■megéhez tartóz.) s .z orosi 10! G. sz. telek 

egyzőkönyvben bevezetett szeszgyár az ebei 
artozó épületekkel, nevezetesen |«dig a ÖOI

és 307. sz. házakkal. s hold kert éa ö vé- 
ás gyümölcsös kerttel, miután előbbi veví 

W’eisz MAjemé az árverési feltételeket meg 
n.*m tartotta, a folyó 1-75. évi septeraberh 

napján d. e. 10 órakor a helyszínén Orc 
községházánál, nevezett vevő költsége és ve 
szélyére tartandó egyetlen árverésen a legtöb- 

igérónek becsáron alól is el fognak adatni 
Kikiáltási ár 4000 frt.
Hánompénz 400 frt.
Vevő a birtoknak azonnal birtoka é# 

használatába lép.
A  vételi ár 8  részlell*»u. és pedig az első 

■észlet a leütéstől számítandó 30 nap. a má- 
todik részlet 3 hó. az utolsó részlet ugyan 
'sak a leütéstől II hó alatt fizetendő •'•"„ka 
mattal, a hánompénz az utolsó részletbe fog 
.etudatni.

Kelt a nyíregyházi kir. vszék telek 
önvvi osztályának 1*75. julin* 31. tartott lilé
éből.

P a p p  L á s z l ó
2 — 2 )  s. t e le k ü ö n v v v  ( t ő

L ' rr

V  D l  t l I U B C Z E M

könyv, kőmünyomda s k á r t y a g y á r i  
ré s z v é n y tá r su la t

K Ö N Y V -  K Ö -  és M Ü N Y O M D Á J A .
ajánlkozik

mindennemű nyomtatványok
ju tá n y o s  á rim i

gyors és pontú*
e l k é s z í t é s é r e .

Üzlethelyiség, — hová a megrendelések 
intézése kéretik, — főpiac/, a reform nagy- 
templom mellett.

JJ^p*"" 20 22 24 .5 27 kros eladás.

í Budapesti nagykereskedői bizományi raktár *
K  A  r  /  T . , t i

•z z Kuliil. 7inú-f|.|c házban, (iroilik is  Tosler-féU' crakrászdának átelleníbens
Van .«r»*r''nejém a nagy érd. közönséget ezennel tudósítani, miszerintXI t iw egy Pesten székelő, egvike a legnngyohb é« legjobb hírnévnek örvendő kézraii

■JJ árus nagykereskedő czé_- helybéli bizományi raktáiával hizutiam meg. twp Azon kedvező helvzetb. n vagyok, hogy a l. c«. T e v ő i m e t ,  akár nagyobb
X* akár kisebbezerii vételeknél **lv ked vermén vek hun részesíthetem, a minőket

itt helyben senki sem nyújthat -  gazdac választéka mindennemű tuba. fiig-
t - gíinv és nadrágszövetek. <’ret >n. M«*us- lin. liaiti-te és minden színezetű fián-

csia ing. l'ercail. -  l,* ‘ t* t szel. ( ’hith'ii vasinak, fonál, hollandi crea*
és pamutvászna —  mind n ..zin*"'"tu párnaliajnak való* ezórna icanavasznak.
toiülkoző s tányérként!'*k, li.ouv.i . Sh u odin és angol tóul ár cl kendők, fsWr s

Tf* s/nies vászon z bkendők, t• h»*r szii.es hurkotok. harisnyák, szalagok —  és
még más töbidéle Arukkal dúsan lel.-zéróit rt tá-ómmal pedig, minden hozzám
intézett megrendelésnek azonnal megfelelhessek. -i-

A midőn nté*; kérném itt jegyzett árakból azon meggyőződést sz.'- x
rezni, hogy velem senki sem állhatja meg a versenyt, nagybecsű látogatását.

■j.5 kikérném —  egyelőre % legszilárdabb kiszolgáltatásról biztosítom és kiváló
tisztelettel maradtamk A nagyérdemű közönségnek.

Nyíregyházán, 1*7.'*. év február hóban.
Alázatos szolgája.

( ,7-v) K A T 7/ T . É
J M P *  20 22 24 25 27 kros eladás. " í j g f

J>el»roczen, 1875. nyomatott a réazv. tára. könyvnyomdájáhan
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