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Észrevételek
Szabolczmegye köztonényhatósági bizottságának 1874. május 5" 

é* 6-án ta r to tt  közgyűléseire *)

Ez évnegyedi rendes közgyűlés a  ki
tűzött délelőtti 10 óra helyett, a főispán ur 
valószínűleg fontos körülmény szülte kése
delme m iatt 11 óra után nyittatván meg, 
a jelen volt 300 -ra  menő tagok a várakozást 
szomorú tárgyú beszélgetéssel töltötték. Az 
aratási kilátások jö ttek  szóba s összegezve 
a m ondottakat, helyzetünk lesujtónak mu
tatkozik, az Ínség előképe felismerhető lett, 
mert, habár a Nyírségben a gabona vetés 
állapota néhol kielégítő, a búza itt, de főleg 
a fekete talajú  alföldön s a dudái járásban 
már a  tél végén tönkre ment, tavaszszal ki- 
szántatott vagy nedvesség hiányában elsilá- 
nyult á tlag  három m agot kedvező időjárás 
m ellett sem Ígér. A tavasziak sorsa a köze
lebbi 2— 3 heti időjárástól függ.

A gyűlés m egnyitásánál főispán ur rö 
viden szónokolt, mi tekintve a régebben dí
vó hosszabb üdvözletek s bevezetésekkel 
já r t  időfogyasztást — közhelyesléssel talál
kozott.

Felolvastatván az alispáni jelen tés; bor
zasztó helyzetével találkozunk az ország 
szerte gyakori s m egyénk észak-keleti ré
szében e tavaszszal rendkívüli mérvben pusz
tító tűzvészek áldozata inak! D e a  felebaráti 
részvét némi m egnyugtatására sietünk fel
említeni, hogy a sziikölködők m ár ez ideig 
is jelentékeny köz- és magán segélyben ré
szesültek, kimagusulváu ez úttal is Gróf Üe- 
genfeld Im re ur em ber szeretető, ki 300 frt 
készpénzt és 12 köböl gabonát adom ányo
zott Uoltod községnek.

Különös figyelmet érdemel a  jelentés
nek a közbiztonságot illető pontja, melyből 
k itűn ik , hogy a vagyonbiztonság-ellenes 
m erényletek e valóban nehéz m egélhetés 
korában, a rány lag  örvendetesen csekély 
szám ra szorítkoznak.

Ez első tárgyhoz szólott felolvasás köz
ben Molnár Ágoston bizottmányi tag  ur, elő
adását a tárgyalás m egnyitása után folytat
va erélyesen sü rg e téa  közmunka-szám adást. 
Válaszolt a m egyei alispán ur közhelyesléssel.

Érdekes vita fejlődött továbbá az utol
só országgyűlési képviselő-választás a lka l
mával m egejtett titkos szavazás még min
dég hátralékos költségeinek m iként fedezé
se iránt. E kérdésben a törvényhatósági bi
zottság, m int a  létezett központi-választ
mány egyedüli szavatossanak állása kifogá- 
Hollmtlaii, m ert roegtétetvén alkalm ilag az 
idevágó felterjesztés, ez a  belügyi m iniszté
rium jóváhagyása folytán teljes jogerőre 
em elkedett s igy a felmerült költségek köz
terhet képezvén az állam által fedezendők: 
mivel azonban a választások az összeg folyó- 
vá tételét megelőzték, a bizottság előlegezés
re m egyei pénzalapot jelölt; de készlet hiá
nyában nz előlegezés nem eszközöltethetvén, 
az anyagok hitelben vásároltattak s a rend
szeres fedezés utólag kérvényeztetek, fájda-

•1 Tárffvhfthm/ m ú lt *  bo*«rnhb közlcnunvt m k  most UueöI-
hrtjúk Sierk.

lom ! eredménytelenül a  minisztérium és meg
oldatlanul az országgyűléstől, a helyzet pe
dig ezek után oda sülyedt, hogy a hitelezők 
perrel fenyegetnek, kielégitésök elodázhnt- 
lan. Indítványoztatok tehát a felsőbbi he
lyen tett kérelmezések ismétlése, illetve szor
galm azásán kívül, hogy a szükségelt pénz
összeg a közmunka alapból ulőlegeztessék, 

Imi ellen M o l n á r  Á g o s t o n  bizottsági tag 
ur most m ár fokozott erélvlyel -tízben szól- 
lott eredm énytelenül!

Szabad legyen ez igénytelen közlemény 
czimszaválioz képest a vitatás alaki oldalú
ra nézve pár m egjegyzést koczkáztatnunk.

Első követelménye minden testületi 
tanácskozásnak, hogy különösen az önalkot 
ta  tanácskozási szabályok a tagok által ismer
ve s z i g o r ú a n  m egtartassanak, mivel en
nek hiányában az elnöki szerep felette ter
hes az eredmény viszonylagos s az idővesz
teség bizonyossá válik.

Szabolcsmegye bizottm ányának van 
ugyan tanácskozási szabálya, de ha néni té
vedünk e szabály szövege nincs minden 
tagnak birtokában s a m iatt kellőleg ismer
ve és szem előtt tartv a  mi által, mellőzve a 
f ő i s p á n  urnák az egyes tárgyak érdemére 
irányzott gyakori érvelését, az elnöki tiszt 
sikeres betöltése igen inegnehezittetik.

Egyes szónokok ismételt, a tárgyra 
vonatkozó felszólalása, m ondhatnák vélemé- 
nyéhezi m akacs ragaszkodása, leszorítván 
a térről a bátortalanabbakat, nem keletkez
het eszme súrlódás s igy a teljes eredmény 
csak kivételesen érhető el De a  jövő érde
kei is koczkáztatvák, mert m ondatott már 
nem egy ízben, hogy a m egyei gyűlés te 
rem a  hivatottak szónoki iskolája, ellenben 
kiérdemiilt jeleseink folytonos gyakorlatai 
m iatt ez iskola az ifjú nemzedék számára 
csak névlcg áll fenn.

Végre okadatoljuk a tanácskozási-sza
bályok m éltánytatának elégtelenségéből szár
mazó időveszteség fontosságát. Vannak e 
m egyének vidékei, honnét a  központra és 
vissza útban is csak 3 nap a la tt juthatni el 
a mostani gyakorlat mellett pedig a gyűlés 
folyama 3 —4 napra is kiterjedvén, hogy az 
illetők jelen lehessenek egy heti mulasztás 
és a legtöbbeknek nagy áldozattal járó köl
tekezésre konytelenitvék. H anem  csalódunk 
a gyakran  nyilvánuló részvétlenség a gyű
lés felesleges tartam ának tulajdonítandó 

‘m ert 1— 2 napi jelenlétre, ha ez a la t ta  ta- 
i nácskozúsok kim erittetnek többen válalkoz- 
nak holott hosszú nt, m ulasztás és költség 

I mellett is csak féleredmény jutalmával so
kan m eg nem elégedvén, inkább bon ma
radnak. Fél eredmény alatt azt értjük, hogy 
a közigazgatás, vagy csak a közgyűlés mü- 

• ködésének színvonalán is hézagos jelenlét 
mellett senki sem állhat, s a m inthogy állit- 
ni merjük, miszerint a tisztviselők kivételé
vel nem létezik csak 2— 3 bizottmányi tag 
sem, ki e tekintetben a m értéket megütné.

A másod napi ülés egyetlen tárgyát 
a líózsa István volt árvaszéki elnök ellen 
foganatosított tiszti vizsgálat eredményének

s tiszti-ügyész nyilatkozatának felolvasása a 
teendők körül felmerült vitán kívül a fe
gyelmi bizottság ez ügy gyei összefüggő (?) 
indítványa képezi.

Azon átalános tájékozatlanság, mely 
ezen ügy elintézésének m egoldása köriil 
nyilvánult s m elynek következm énye vád
lottra nézve végzetessé lett, a rra  indít ben
nünket, hogy a közgyűlés eljárásának taglalá
sába bocsátkozzunk, megelőzőleg felemlítvén 
már, hogy a fegyelmi bizottság befejezetlen 
vizsgálatot terjesztett a közgyűlés elébe.

Törvényszerűit a közgyűlés teendője a 
vizsgálat eredm ényének felolvasása s a tisz
ti ügyész m eghallgatása után a tiszi kere
set megindítása, vagy abban hagyásának 
eldöntésére szorítkozott.

K övettctett-e a  törvény rendelete. Nem. 
Hogy ezen állítm ányunkat beigazoljuk u ta 
lunk az 1870. X LII. törv. czikk 4 3 .^ p o n t 
jára , mely a közgyűlés hatáskörét m egszab
ja, továbbá az ugyanazon t. ez. 80. §., mely 
az eljárást a közgyűlést illetőleg berekeszti.

Itt látjuk helyén a tiszti ügyész ez 
úttal tanúsított m agatartására következőt 
hangsúlyozva m egjegyezni.

Nézetünk szerint a tiszti ügyész nyilat
kozatában túlhajtott az elébe szabott kor
látokon midőn vádlott ellen a  fegyelmi bizott
ság jelentésében foglalt adatokat illetőleg 
vádakat m aga részéről újakkal szaporitá — 
e helyett, a tények talán tulszigoru m érle
gelése után, mint a törvény őrének, már ha 
t. i. m int ilyen szerepelt, m int jogásznak 
hivatás szerűen figyelembe kellett volna 
vennie vádlott helyzetét, ki a vádak s az ön
kényt kibővített bírói jogo t gyakorló köz
gyűléssel szemben védetlenül m aradt.

Védetlenül a  szó szoros értelmében mi
után kizárván a vita és vádaskodás lehető
ségét, — hivatalos védőt a törvény nem 
rendel, inig viszont a  helyzet igy alakultá
ban, a törvény ziláltsága, a  tiszti ügyészi 
nyilatkozat sötét színezete s némely idege- 
seii-huzgó bizottsági tag  arcz es test moz
gása, szavakban foglalt íelgerjedése a  jó  
szándékot megfélem itt1, - -  pedig csak kez
dőre volt szükség és a szónoklatok hosszú 
sora nyiland meg, mely az igazság és tö r
vény feltételeinek nem kevésbé megfelelő, 
de vádlottra nézve kedvezőbb véget ered- 
inényezeml. De mit érnek a képzelt szónok
latok, ha valóságban mind egyig hiányoznak!

A védelem helyett vita tám adt a  85. és 
86. §. értelmében.

Bocsánatot kérünk a büntető eljárás
hoz viszonyító összes teendők túlesnek a 
közgyűlés és főispán hatáskörén!

A tisztviselő bűnösségének a büntető 
törvények értelm ébeni meghatározása a  tö r
vényszék jogköréhez tartozik, mely a tiszti 
kereset tényálladékát bűnnek találva bünte
tő vizsgálatot rendel s a továbbit az ügyira
toknak az alispán részéröli kiszolgáltatása 
illetve átvétele után, — a közvádló folytatja. 
Legalább mi a kétségtelenül zilált és héza
gos törvény szavaiból és szelleméből mást 
kiaprózni nem tudunk s ezt helyesnek és



azüUsőo-esnuh tart juk,  mivel a bfiníissc*^; k i
m ondásának roppant horderejű ténye lénye
gesei) módosul, ha egy  védőiemet s határo
zata ellen fellebbvitelt engedd törvényszék 
s nem egv 600 főre menő testület illetve 
a  belügyminiszter vétója által lón felállítva.

Mi lett tulajdonképen ez ügyben lia- 
tározatilag kimondva, őszintén beváljak a 
pillanat fontosságával össze nem férd zaj 
közepett nem fogtuk fel. — A főispán ur 
gyengébb m éretű hangja miatt, főleg a ha
tározatok kijelentése a la tt, a teljes csend 
valóban kívánatos volna.

A fegyelmi indítvány választmánya, az 
ezen alkalommal is hiányosnak bizonyult 
törvény megváltoztatásának kérvényezését 
czélozva, a tárgygyal alig volt összefüggés
ben, de ha ilyennek vétetett, akkor ismét 
Szomjas József u r módosít vány a, mely ugyan
azon törvény csakhogy nagyobb mérvű 
m egváltoztatásának kérvényezését érinté, 
m iért nem volt tárgyalha tó?  nem értjük.

A gyűlés utólsó szónoka m egragadván 
a kínálkozó alkalm at keserűen kifakadt a 
kor rom lottsága ellen. R ég elcsépelt szalma 
ez tisztelt uraim ! melyből ismét csak a múlt 
dicsőítése s a társadalom  miveltsége folytán 
szükségképen következő erkölcsi hanyatlá
sának tévtana kerül ki.

Való, hogy e tévtan vitatásáért F rank- 
lion tudós egyetem e a helvét szabadonczot 
J .  J .  Rousseaut m egkoszorúzta, de a  lángész 
dicsőségét önm aga kicsinylé s mit állított, 
meg is czáfoiá, pedig előbb rem ekelt! s 
utóbb csak igazat m ondott! Am de az a 
múlt században történt s nem a kállai vár falai 
között.A ztán legyünk őszinték, aöl - d i k i u l -  
kotm ányosság idejében is történt valami, 
mit a  67-diki tisztajitáskor sokan szeretjük 
hinni szándékosan nagyíto ttak  s mi később 
feledésben talált méltó sorsot, valamint tény 
az is, hogy az árva pénzek kezelése körül 
előfordult visszaélés, ha ugyanennek nevez
hető, sajnos bár, de miután az eddigiek sze
rint a tökék és kam atok egyetlen krajczárja 
se hiányzik, a te tte t következm énye nem 
súlyosbítja s  a tettes szám ára is vau, ha nem 
is mentség, legalább enyhítő körülm ény, 
melynek érvényesítését közelebb megkisé- 
reiidjiik az előfordult visszaélés jelentősége 
a  közigazgatás öszletével szemben elenyé
szik, s igy sem a vezetés sem az ellenőrzés 
érdem én nem üt csorbát. _ s  K—.

A ..Szabolcs1* tárczája.
S ó h a j .

I»trnem Tem ntöm  —
I gye mint k érte lek !...
Ne add! ne add nekem 
hinzn szerelmedet •

Y.% mint ■ tzirt nem ing 
A villám f<-nv nlatt 
Keltleni muuiekkoríg 
Hideg márvány maradt.

I»e jött a nagy világ 
l.e.'1-zelibtk angyala'
S megreszketett művem 
Mely gránit szírt valat

Azóta ére/'-m
II úgy lnitih<Kl>iin nagyon!
Övé caak ' jelem
Övé caak nappalom.

Isten te ki hallod 
Imáim panaszát:
Te tudod legjobban 
Szerelmein nagyságát. —

Hallgasd meg azokat 
Hogy angyalod engem :
Mikép én ót, olyan 
Igazán szeressen !!

IfJ. Krúdy t-yula.

Szegény Pali!
Bizony senki sem tudja, hogy legnagyobb öröme 

Tűikor válik metsző fájdalommá!
Volt nekem egy igen jó barátom, szelíd termé

szetű, ábrándos fiú. Szegény Pali! mintha most is ma
gam előtt látnám. Illetékes birúktól azt hallottam, hogy

KÖZI b i  lik

A •»/inba tás és egyéni felfogás.
Voltak és vannak ítészek, tnubolesészek, kik ti 

színi hatást legnagyobb részben elkárhoztattak másod* 
rendű kicsinyes dolognak tartották s tartják, mely va
lóságos rendszerré fejlődve igen sok kárt okozott a 
dráma körül úgy a költőkben mint a színészekben.

Én azonban nem tagadom, hogy a színi hatás 
iránti vágynak és lelkesültséguek meg kell lenni úgy 
a költőben, mint a színészben; mert ha már vau szín
pad, van szószék, az onnan tartott beszédnek le kell 
hangzani, még pedig oly déliül, hogy az az életre 
hasson, oly czéllnl, hogy gyönyörködtetve tanítson, 
hogyan lenne azonban meg a kellő hatás, hogyan éret
nék el a czél, ha úgy a  költő teremtő lelkében, mint 
a színész alakitó képességében hiányznnék a tehetség 
mely ezt előállítani képes, hiáuyzanék a nemes ambi- 
tio, mely azt létesíteni is akarja?

Igaz, hogy az óriás lelkek müvei nem késnek ha
tást gyakorolni a hivatott k-lkekre színpadon kívüli 

: olvasás közben se
j Shakespeare költészetének, Jól) fellengzö gondolatai
nak nincs szükségük színpadra, vagy katedrára; igy 

í tehát mii előállhat színpadi hatás nélkül is ; azért az 
örökbecsű inti lehet, inig ellenben színi hatás ama nél
kül nem gondolható; kevésbe jogosult-e azért ez? Nem 
c s a k  m á s o d r e n d ű  a mellett. Amaz a teremtől 
eszme, mely örök, emez az eszmének teste, melyet 
megfoghatunk, de éppen azért változó.

A színi Itatás azért, bár a  dráma eszméjén kívül 
lelje is támpontját, mindamellett attól elmaradhatatlan 
szükséges segédeszköz a kivitelben mindaddig, mig a 
kellő korlátok között mozog, mindaddig mig nem tor
zít. mig a helyzeteket lélek állapotokat igen rikító szí
nekkel nem festi Nevetséges volna a színész a kiösz- 
szevagdalt hős szerepében ereit felmetszené és saját 
véréve! maszkírozná tátongó sebhelyeit stb.

De ha a torzítást, a rikító színekkel való festést 
nevetségesnek, sőt megrovaudónak tartjuk, akkor meg 
nevetségesebbnek s tévesztettel)!) alakításnak találnék 
azt, ha a költő vagy n színész a múlt eredeti alakjait 
pusztán az újabb kor uralkodó eszméi iránti hódolat
ból kivotköztetné eredeti jellemükből s jelentőségükből 
ha egy kaczagányos, párduezos hőst az újabb kor sza
lon topánjában, fehér mellényében és fecskefarkjábau 
állítaná elénk, ha a népi.eveié* régi szatirtikus alakjait 
oly elismerés és tiszteltetés tömjénével venné körül, 
moly ma a népnevelőket jogosan megilleti.

Mindkét tulságnak ellenszere és orvossága azért 
az egyszerűség természetesség és hűség a színi hatás 
eszközeinek hasznújatában, hol ez a három együttmű
ködik. hol ezek vágják egymást és összevágnak mint 
a hullámkarikák: ott a kellő hatás kimarudhatatlan

Az élet folyvást halad a történet mindig foly. 
kinek Isten képességet adott annak a drámai előadás 
mezején eszmélkodui kötelessége. Kötelessége híven 
megkülönböztetni a múltat a jelentől, ismerni vagy he
lyesebben megismerni a viszonyokat, körülményeket, 
melyeknek alakjait személyesíteni, még egyszer feltá
masztani akarja, vissza kell magát élni a helyzetbe 
a melybe helyezkedik.

Ezek általános elvek most s általános elvek fog
nak maradni mindenha, melyeknek hódolni írónak «■* 
személyesitönek egy iránt kötelessége, melyeket e téren 
minden múböictész és kritikus elismer.

Hanem van egv más dolog és ez az egyéni fel
fogás! Erőteljes felemelkedés kell oda. h«»gy az ember 
eszményi magaslatra juthasson, hol nincs többé sem 
személy, sem bosszú, sem ellenszenv, csak elv.

Jól tudom én azt, hogy bár mennyire á t legyen is 
egy hallgató az egyetemes müitészi elvektől hatva, 
mindamellett, ha a színpadon egy osztályához tartozó

nagyon ritka a szép férfi: én ót mindig annak tartot
tam Termete arányos, karcsú mint egy nőé, ábrán
dos szemében örökös mosoly ül. mely az első pillanat
ban megnyer, a jó embereket bizalomra bivja fel. a 
roszsxaktól tiszteletet parancsol; halvány arczát egy- 
egy magasztos eszme dicsőítésekor, vagy a méltányos 
harag felgcrjedé-c alatt láz.Hs pir futja el kicsiny 
bajusza alól csokra hívókig kacsingat ki a pirosló ajak, 
modora nyájas, előzékeny es szive? abban igazán nem 
lakik másnak ártó rósz gondolat.

Tizenhárom évig jártam vele együtt az iskolába, 
hat évig laktam vele egy szobában, merítettem vele 
egy tálból és szeltem egy kenyeret; lehet gondolni, 
hogy mennyire összeforrott lelkünk!

Egy volt az örömünk, egy volt a bánatunk i'! 
Iskolatárs&ink előtt Dainnii és Pithias volt a nevünk 
Ma szüléinktől kaptunk valamit, nem tudtuk elfogyasz
tani egymás nélkül; egyszer botoltak meg egész isko
lai életemen át. valami gyermekkori csínyért, ó akkor 
is velem volt. mikor e csínyt elkövettem, de a botból 

, sem kapott kevesebbet mint éli.
Csakhogy a buldog gondtalan iskolai élet nem 

tarthat örökké, megélhetési módot kellett keresnünk, 
tenni valamit, hogy a társadalomnak, ha nem nélkü- 
lüzhctlen. de mégis haszuaveheto tagjai lehessünk Én 
rászántam magamat, hogy pap leszek, mihelyt Pali meg
tudta ezt, azonnal ellmtáro/ta. hogy ő sem akar lenni más.

így történt, hogy most két éve ott hagytuk együtt 
az iskolát, én ide vetődtem Szabolcsmegyéhe segéd lel
késznek, ő egy felföldi faluba ment három éves rec- 
tnriára, inért kedvezőtlen anyagi helyzete lévén, »• 1 : 
rom év alatt igyekezett niegtakarítgatni valamit, lio;:;« 
a kápláni élet ösztövér éveit keresztül höjtölni kéj" - 
legyen Ekként messze estünk ugyan egymástól, de le
veleinkben gyakran megújítottuk a régi szent frigyet, 
közös emlékeinket — a boldogabb időkből — felelt- 
veniténk, bírálat alá bocsátottuk terveinket, melyeket 
a jövőre építettünk

Ez év februárhő elején épen kis szobámban ül
dögéltem. s bodor füstöket eregetve godolkoztum azon 
therna felett, hogy kiművelheti e magát egy ref. pap, 
midőn szántani vetni, a földet túrni van kényszerítve,

nevetségessé tétetik, gyengéi, botlásai, hibái, bűnei kö
vetkeztében jogosan kigunyo1tatik,nein tagadhatja im-.1 
hogy szivében egy bizonyos nemét a szégyennek és so
relemnek no vigye el magával, ha bár ott a közvetlen 
hatás alatt elismerte is a művészet hatalmút s legjob
ban tapsolt légyen is.

I li  a papi vagy tanítói kaszt jelen , vagy múlt 
gyengét vettetnek felszínre, tudják talán az illetők, 
hogy mindazok igazak, mindazok úgy voltak a múlt
ban. még is ellentmond belülről egy hang, mely kar- 
hoztatólag szólal fel: Miért táratnak fel egyengeségek ? 
Miért nem vetünk fátyolt a múltakra?

Egy Molicre „fösvény“-ét vagy „Tartuffe“-jét egy 
fösvény, vagy álszenteskedő sem fogja soha is belső 
lázadás nélkül végig nézhetni, vagy legalább a nélkül, 
hogy magára ne ismerjen.

Itt van már azon egyéni felfogás, mely n maga
sabb müitészi elveknek nem hódolva, vagy azokat pusz
ta magán sérelemből megvetve helytelenül fogja meg
ítélni mind a költőt, mind a színészt.

Azt akarom-e ezzel mondani, hogy az egyéni nem 
állhat meg nz eszményi mellett? Oh ellenkezőleg sőt 
az általános elvek alkalmazásánál az egyénnek is min
denkor van, (sőt kell is lenni) bizonyos kisebb nagyobb 
szerepe.

az is igaz. hogy mint minden tudományágnak 
úgy az ítészeinek is különböző iskolái vannak! Nem 
azért mintha az ö rö k  s z é p  mindenik iskola előtt 
örök szép nem lenne, hanem azért, hogy az örök szép 
megteremtésére előállítására egyik ez másik amaz utat 
választja.

Az egyéni felfogást korlátozni akarni ennélfogva 
és azt bűnnek tartani, feltéve, hogy azt általáuos el
vekre tudja visszavinni valóságos botorság és nagy já 
ratlanságot tanúsít I z r a e lb e n .

Különösen egy s z ín é s z n e k  tudnia kell azt, 
hogy minden alak személycsitője kisebb nagyobb te
kintetben egyéni müizlését is oda adja a költő teremt 
menye mellé, a nélkül, liogy (ha jó színész különben) 
a darab szelleme elleni szentségtörést követne el. — 
Innen van. hogy minden nagy alakitó szellem újabb 
fénvt és újabb zamatot ad ugyanazon egy személynek 
egyik egy másik más részlet kiemelésében halhatatlan 
és bámulatra méltó.

Ezen általános nézetek előre bocsátása után pár 
igénytelen észrevételt vagyok kénytelen tenni, — mi
után erre fel híva. lettem, mint a „Szabolcs “-nak szer
kesztője a „Közlöny- 28-dik számában „Egy színész* 
név alatt beküldött czikkecskére.

Az „Egv színésznek" ama tanácsát, hogy a niu- 
hirálók tanulmányozzák az aesthetikát, dramaturgiát, 
történelmet és ethuographiát teljesen osztom és aláírom, 
azon megjegyzéssel . hogy mindezek tauulmányozúsa 
nagyon rátér a színészekre is.

Azonban azon feltevéséről, mintha a színi bírá
lat közötti különbségnek a két laj> közötti ellenséges
kedés volna az oka valóban nem tudom mit tartsuk, 
de még arról se ki oly köunyclmüleg ily mélyre ható 
váddal képes vádolni akár egyik akár másik lap szer
kesztőségét.

A két lap közötti polémia f. évi mnrtius havá
ban végleg beszüntettetett, s a két lap szerkesztője kö
zött ha nem is intim viszony, (mert a körülmények
nél fogva a kettőjük közötti komolyabb megismerke
dést mimle/ideig akadályozák az idő és körülmények.) 
de olyan viszony bizonyosan van. mint két ember kö
zött. kik egv városban élve egymás meggyőződését tisz
teletben tartják, egymásnak roszat nem kivannak, s 
mindenek felett pedig olyan.hogy ha egymás ellen ki- 
fngások lenne nem bújnának a színházi referensek pa
lástja alá. de megmondanák azt egymásnak férfias 
nyíltsággal s őszinteséggel.

Mindenesetre belsőséggel ajánlom önnek ..Egy 
színész•* ur hogy máskor ne mondjon ki hebehurgyán

ha mindennapi falatját megkeresni akarja: annyira, hogy 
mások, gyakran egy szellemdus közönség lelki tanítója 
lehessen? midőn levelet kaptam a szomszéd postáról. 
Már a boríték írásáról megismertem, hogy az én ked
ves barátom Írja, niobó kiváncdsággal törtein fel és ol
vastam cl

Arról ert< sitett. hogy eklézsiája megtette örökös 
tanítónak. ő<k» írt évi fizetéssel, megél abból, ha nem 
lesznek tulcsigá/.ott igényei, ő pedig egy gyönyörű szép, 
fekete szemű angyalba beleszeretett, lemond papi vá
gyairól. nem akar einergálni tovább és ezt a kis an
gyalt elveszi, de régi barátságunk nevében kér enge- 
inet, hogy menjek el felír. 21-éré. esküvőjük napjára 
hozzá s én adjam reájuk áldásomat, mert meg van győ
ződve róla, hogy az, önzetlen baráti kebelből fakadván 
bizonyára foganatos leeml.

Azonnal válaszoltam levelére, hogy ott leszek. El 
is indultam. Egész, utón azon törtein a fejemet, hogy 
milyen boldog két nap lesz az, mit l ’alim és kedves 
mátkája körében tölteni, logok, mennyit fogunk beszélni 
a boldog egviittlét. elmúlt napjairól, mennyi légvárat épí
tünk a jövőre, hogy fogom sóvár szemekkel kísérni az 
uj pár e-okolódzó ajakat, s tréfálva követelni inátki- 
jától. hogy barátom szivéből, melyet ö egészen elfog
lalt, ne szorítson ki engem régi helyemről, hogy ülünk 
egyszerre kettős ünnepet, barátom lakodalmát s viszont
látásunk boldog ünnepét.

I gy elgondoltam mindent!
Milyen lesz vájjon menyasszonya! Hogy fekete 

szemű c/t tudtam mert Pali megírta levelében, és env- 
nvií tudnom elég volt, hogy magam elébe képzeljem 
ót. liogy lássam lelki szemeimmel könnyű termetét, 
mely karcsn mint az őzé, hajlékony mint a nád, mit 
az • 't i  szellő ingat, gyermeki ártatlanság tiizéhen égő 
két szemét, piros ajkát, fehér arczát. mely az esküvő 
magasztos pillanatában majd szokatlanul halvány lecnd*

Egy elgondoltam előre mindent!
Vájjon odahaza van c az én barátom, mikor mog- 

érkezendem? Nem — bizonyosan mátkájától kell haza 
hivatnom öt. h csak majd akkor vehetem s/eniiigyrc, 
hogy mennyit változott, egészen férfivá lett, azzá tette 
az elválásunk óta kinőtt szakái és bajusz, szeme a



0w vállat, melynek komoly Kigondolása önmagának is 
szégyen pirt hajthat arczába. Ki maga ily gyanúsítást 
képes feltenni embertársairól, kiket méga mellett nem 
is ismer, arra azt szokták mondani hogy magúból indul ki.

fin magúin a „Londoni koldusuk* előadásánál 
nem voltam ugyan jelen,de valamint a vezetésem alatt 
álló lap színházi referensének müitészi tehetségéről 
felteszem, hogy kimondott Ítéletét tudja általános el
vekre visszavinni és indokolni, úgy a társ lap kritikus- 
saról is fel kell tennem, hogy kimondott miiitóletót 
nem könyelműleg irta le, és úgy egyik mint másik nem 
személyes bőszéből, gyülölséghől, ellenszenvből. Ki sze
mélyes buszúnak képes lenno feláldozni a művészetet 
az nem lenne méltó az emberi fenséges nevezetre, be
sározván a bumanisinus magasztos templomának egyik 
ragyogó csarnokát a művészetet. S ha különbség van 
a, kettő között ez. az egyéni felfogásban rejlik, mely 
az általános elvek alkalmazásában akár egyik, akár 
másik részről nagyold) szabadságot engedett magának. 
Különben az indokolás nem niaradand el a színházi 
referens részéről se.

Az is feltűnő, hogy ön „Egy színész" ur nem tud
ja azt, hogy a fővárosi lapok se egyformán vélekednek 
az egyes színi előadásokról, valamint az is, hogy mi
óta e társulat itt van a két lap Ítélete némelyekben 
összetalálkozott, ha már sunyira szeretnék a színházi 
referensek palástja alól villogtatni gyilkuinkat: úgy bi
zonyosan mindenütt éles ellentétet képeztünk volna 
egymás ellen ; s különös az is, hogy már több ízben 
a többek között a „Jó hazafiak" előadására nézve is 
egészen ellentétes volt a két lap ítélete, s csak is az 
iskolamesterre mondott bírálaton akadt meg a szeme.

Különben „Egy színész" ur sokkal férfiasabban 
cselekszik, hogy ha az „Egy színész" helyett saját nevé
vel lép fel. Ismertesse meg magát ! Ki oly jó taná
csokat tud adni, annak valóban jártasnak kell lenni 
ezen a téren! Aesthetikai vagy dramaturgiai tanulmá
nyai előtt szívesen engedendünk tért (hiszem a .,Köz
löny “ szerkesztősége is) ha megütik azok a kellő mér
téket: máskor azonban óvakodjék oly vádakkal terhel
ni ismeretlen egyéneket, melyek ha nem bosszantók, 
legalább is nevetségesek.

Lukács Ödön,
a „Szabolcs* szerkesztője.

IIIODALOM S Ml VESZET.

Könyvismertetés.
Olvasókönyv a h a 1 a d ó fel n ő t te k  s z á in á rn. 

Kiadja a „l'esi népoktatási Kör". Ára kötve 50.
„Elvész a nép, mely tudomány nélkül való." E 

közmondás lebeghetett a „pesti népoktatási Kör* előtt 
midőn a  felnőttek oktatásáról az egész országban s an
nak fővárosában, Budapesten is gondoskodott. Az erély 
s buzgalom, melyet a népoktatási Kor e téren kifejtett, 
igen szép sikert eredményezett eddigelé s a Kór foly
ton tartó buzgalma, áldozatkészsége még többet Ígér 
továbbra.

Az előttünk fekvő „Olvasókönyv" kiadásával nagy 
áldozatot hozott e nemes törekvésű kör és pedig oly 
áldozatot, melynek jó gyümölcse megmérhetlen, a nép 
kedélyére, tudvágyára gyakorolt hatása a az abból ön
kényt következő eredmény kiszámíthattam Valóságos, 
lelki eledel c könyv, azok számára, kiknek szánva van 
az irni, olvasni tudó felnőtteknek, kik talán hézagos 
ismereteiket gyarapítani kívánják, kik szomjuhozzák 
az igazságot.

Szellemi része van e könyv létrehozásában a .nép
nevelők pesti egyletének is,“ mely kiadatását indítva 
nyozta s az eredeti tervezetet a Kör felszólítására ah
hoz elkészité. Az oroszlánrész azonban P é te r f y  S án 
d o ré , ki e könyvet paedugogiai tapintattal szerkesztő.

boldogságtól sugárzik, s örömtol reszketend ölelésemre 
kibírt két karja ha majd felein közelit.

Egy elgondoltam előre mindent!
Tizenkét óra volt délben, mikor megérkeztem 

Tudtam hogy az iskolát a templom körül, melvnek hollété*, a 
kihallatszó Imrangszó elárulta, kell keresnem: tehát 
csak menteni be a faluba, mint a ki jól tudja a járást 
A templom előtt aztán megkérdeztem, hogy hol lakik 
t tanítóy Egv asszony sírva mutatott a házra, mely 
lőtt kérdezősködtem, — a köblömben lakó örömmel 

olyan ellentetet képezett ez asszony sírása, hogy szinte 
nevettem rajta! Bementem A pitvarban nem találtam 
senkit, kinyitottam egy szobaajtót, ős a mint betekin
tők, ott láttam holtan, hidegen, kiterítve egy embert, 
Palit az én kedves, felejthetetlen jó  barátomat.

Lak ad a 1 in a előtt néhány nappal himlőbe esett és 
meghalt. A boldogság gyors szárnyain siettem hozzá, 
l‘°gy lángajku mátkájával összeadjam, és ö megérkez
tein előtt üsszekclt a halállal, o jégajku menyasszony* 
nyal. nekem pedig a viszontlátás reménye nélkül, vesz* 
teségem teljes tudatának égető kínjával kellett incgvál- 
nom tőle s lakadalmi zene helyett a koporsójára hulló 
jog tompa kongását hallanom, akkor midőn ót újra 
'írni, vele ismét boldog lenni reméltem.

fis ö a fekete szemű angyal ? A letört ifjú gyá
ros menyasszonnyá? Alig v;,lék képes elvonni a sírtól 
nelybe vőlegénye tomettetet. Őrjöngő keservvel vetette 

magat vissza mindannyiszor, inig végre félholtan haza 
izallitik ót. Otthona ágyba feküdt, s mire szépen ki- 
ürített a pünkösdi rózsa ott feküdt ö is a felojthetlen 
ne Hét t  Oly szép nap volt akkor, úgy mosolygottá vi- 
“?* W  dalolt a fülemüle úgy reszketett az átmele- 

Tuit lég! Talán mindezt a szerető ifjú lelkek viszont 
alalkozása idézte elő

"‘úr nem választja el okét jenki. Nincs 
obbe felettük hatalma az időnek.

mw. k-n hoztam keblem bánatát és ama
Bgyozodest „porok és hamvak* vagyunk

A hasznos ismeretek *■ sziilcéges tudnivalók min
den neméből foglal magában e könyv olvn-onányokat, 
melyek a népet helyes gondolkozásra kér-ztik, szivét, 
lelkét idomítják, nemesítik, erényes és munkás életre 
buzdítják, liazutiságra serkentik, szóval a nép< t leve
lik. emberi és polgári kötelességüknek, helyi s és okos 
betöltésére tanítják.

Külön külön szakaszban van bemutatva az ember 
mint egyén, mint a család s mint a község tagja, mint 
az emberiség tagja, s végül az ember a nagy természetben 

Midőn ezen a nép erkölcsszellemi művelődését 
ezélzó, felnőtteknek szánt müvet ismertetjük; egész bi
zalommal fordulunk a nagyérdemű olvasó közönséghez 
s kegyes pártfogását kérjük, hogy így a nemes válla
lat országosan anyagi támogatásban részesülve, további 
üdvös működésének alapját letehesse. Á ra  e m iinek  
e rő s  k ö té s s e l  e l l á t v a  csak át) kr. Megrendelhető 
helyben 111 i n c z 0 y u 1 a ur könyvkereskedésében Ajánl
juk a népművelödés iránt érdeklődők figyelmébe s fő
leg a községi lelkész urakat kérjük, hogy a népokta
tási Kor eme jeles müvét a nép kézéin*/ eljuttatni s 
általa annak szivét s elméiét nemesíteni, fejleszteni ha
zafias hivatásukból eredettuek tartsák.

—b —a

lm d o  x s  A d o k .
(0) A póNoi’o/.ás megyénk részéről Nyíregyhá

zán f. év. juuius lö-éu veendi kezdetét s folytattatok 
fog minden hó elsején és 15-én ha ugyan ezen nap 
ünnepre nem esik ; akkor a következő napon fog meg
tartatni. Az 1873-ik évről elmaradt vizsgálatoknak felül
vizsgálása ugyancsak városunkban folyó hó 17-én Ber
ta rd Lajos h in. miniszt. osztálytanácsos ur közbejötté
vel fog megejtetni. Jövőre néz ve pétiig Búnis Barnabás 
megyei alispán ur által a ni. k. minisztérium rendeleté 
folytán egy jövő számunkban közlendő alispáni irat 
tétetett közzé

IlllCS György helybeli lef. segéd lelkész besz- 
tereczi pappá választatását az újabb kiildötség vizsgá
lata alapján az egyházmegyei gyülé-egyhangúlag meg
erősítette. Az ellene beadott vádak egytől egyig alap
talanoknak bizonyultak. Egy hét múlva búcsút vesz vá
rosunktól, hogy uj hivatalát elfoglalhassa. Kisérje ál
dás lépteit.

(!) Borzasztó szerencsétlenség történt a múlt 
hóban B.-Olayziban Zemplén megyében. Ottani földbir
tokosnak L O-nek gulyájában vau egy veszett diiliös- 
ségü sveie/i bika, mely már több embert kegyetlenül 
összetört bejelentetvén ez eset az ottani szoigabiró- 
sághoz, a szoigabiró elrendelte a bikának zár alatt 
tartását. Azonban nevezett uraság a bikát nem záratta 
cl, igy történt hogy egy estve az ottani ref. lelkész 
hazafelé mctivéti a faluból, megtámadtál ott a bika ál
tal, a felbőszült állat ágyékánál több iszonyú hasítá
sokat tett, majd földre gyümörvén a porban maga előtt 
forgatta, a szerencsétlen áldozatnak végre sikerült va
lahogy felállnia, akkor u bika ismét neki rohant, mire 
a lelkész végkétségbeesésében annak szarvait megra
gadta akkor a bika egyebet nem tehetvén orrával lök- 
döste annyira, hogy belső részeit ü-szercucsolta Töb
ben néztek e jelenetet, de nem volt bátorsága sen
kinek odamenni megmentésére, inig végre neje észre- 
vévén térje szerencsétlen helyzetét végső önfeláldozás
sal oda futott, a bikának orrát puszta kézzel megütötte 
s csudálatos a felbőszült állat e nőnek bátor l<*lb*pé- 
sére elsompolygot. A szerencsétlenül ü-^zetürt lelkipász
tort gyógykezelés alá vették, felépüléséhez nincs remény. 
A bíróság gyógykezelési költségekben az illető birto
kost elmarasztalta, és a bika (darusítására, s mig az 
történhetnék annak elsáratására kötelezte. Azonban ó 
csodálatos az uraság ez ítéletet sérelmesnek találván, 
feUehe/.ett. Tiszteljük a humanismust. — Közöljük ez 
eseményt bár egy kevéssé későn is, nc.n árt egy kissé 
figyelembe venni a korszellemet.

pt K épviseleti gyűlés Nyíregyházán jun. 2-áu 
1874. A jegyzőkönyvek hitelesítése után a megválasz
tott főjegyző és irnou az esküt letették Olvastatott a 
lionvil.ezredesnek honvédelmi miiiisztniii.nrendeleti* kí
séretében a képviselethez áttett irata, mely ben a nagy-ven
déglővel szemben eső kapitányi laktanyánnkhonvédhtiszár 
kaszárnyává leendő átalakításit siirgeti.A képviscletennek 
laktanyává átalakisá*át határozottan megtagadta, egy
szersmind indítvány folytán felirat küldése határozta- 
tott a minisztériumhoz aziránt, hogy városunkba lovas 
katonaság ne szállásoltassék és a szabolcsi zászlóalj 
továbbra is itt maradjon. Árraszéki ülnökül Majerszky 
Béla választatott meg 8!) szavazattal Palicz Mihály 27 
szavazata ellenében A választás eredménye általános 
örömmel fogadtatott. Egy-egv szerencsésebb választási 
régen nem tett a képviselet. Nála képzettség, szorga
lom és becsületesség párosulva vannak. Czupra Endre 
fellebezése a ráhozott képviseleti határozat ellen, úgy 
a Dómján Sámuel fellebezése a Mikecz Józsefre hozott 
határozat ellen bejelentetvén a vonatkozói ügyiratokkal 
a megyei hatósághoz lel térjésztét nek \  ••gül érdekes 
vitatkozásra adott alkalmat Boncs Lászlói jelentése n 
kisdedóvó ügyében, melyben véleményezi, hogy az óvo
dába járó gyermekektől havonként ‘Jő kr. vétes-ék, hogy 
azokból a hiányzó tan és játékszerek időről időre be
szereztessenek. ezen indítvány azon módosítással fo
gadtatott el. hogy nem havonként 20 kr. de minden 
gyermektől beíráskor egy frt fizetendő.

(szí Ism ét töbli tüzeset. Tliason mull hó 27-én 
két ház és s/almnkazal hamvadt el. Ihronyhun nuilt 
héten Jármy Jordán ur akin leégvén heleégett vagy 
130 darab sertés. Ju. 4-én ismét tűz volt Berencsen, 
eredményéről még nem kaptunk tudósítást.

(1) M eghívás, a szaholcsmegyei ..általános tani* 
tóegylot" f. évi jul hó 7-én d o. ö órakor Nyíregyhá
zán a városház nagy termében tartandó közgyűlésére 
az egylet t tagjai a sznbolcsmegyei és liojdnkerületi 
tanító urakkal cs a taiiügy barátaival együtt tisztelet
tel meghivatuak Debrerzen máj. 2ü. I874. K is s  J ó 
z s e f  tanitóegylcti elnök.

(Sz ) Felhiv.jnk az érdeklettek figyelmét hirde
tési rovatunkbun közzétett azon hirdetésre, melyben

Kálimi Ló -vló ügyvéd ur i • y védi makijának un !;iijitá* 
sat ununk liely 1 Mg ét közzé teszi Ismét «$*y képzett if 
ju ügyvéddel szaporodott a nyíregyházi ügyvédi fakultás.

(ö) A f. Kxnbolrsi ref. egyházmegye jun. 4-diki 
gyűlését megelőzi) napon u papi értekezlet megalakult, 
az alapszabályok . in,/ittettek, melyszeriut a lelké-szi 
kar •• tekintetben körű; fog osztani, melyeknek köz
ponti helyei Nyíregyháza. Kalló és Kisvárán lesznek. 
Az egyház megyei gyűlésen Ijlsilu&i József újabban s. gond
noknak ni' gviilasztatott, a gyűlés eredményéről jövő 
számunkban többet.

A k isvú rdav idék i „fc*k*ke/.e<nélkiili nép
nevelési egylet* saját, pénztára gyarapítására folyó 
187-1. óvi juniuslió 2!) éa Kis-Várdáhan az úgynevezett 

á r  k e r t b e 11“ sorsolással és táacz mulatsággal egy
beköt ölt majálist rendez. Belépti dij 1 frt. — Család- 
jegy :i frt. — Egy sorsjegy 20 kr. A majális kezdete 
3 órakor délután Kéretnek a nők egyszerű batist ru
hában megjelenni és saját ruhaszövetjükből egy kis 
iiyakkeudücskét magukkal hozni. Jegyek előre váltha
tók Kis Yiírdábaii • a gyógyszertárban, Siimeghy i/.uk- 
rásztlájábuu, Grüuvald Samu, Soltész Emil, Ilalkáiiyi 
Farkas kereskedéseiben és Windt és Kariunkéi ter
mény-csarnokában. A majális napján pedig a várkerti 
kapunál felállítandó pénztárnál, l’üisy László egyl el
nök, Kerekes Elek egvl. és rend. biz. jegyző, Vay Pé
ter rend biz. elnök.

— (B ek ü ld e te tt .) Előfizetési felhívás Andrássy 
Béla „hagyományaiból** czimü miire. A korán 1873.

1 május hó 1-én, busz éves korában elhunyt tehetséges 
ilju irodalmi dolgozataiból bocsátunk közre elég tar
talmas kötetet. Az előfizetési ár 1 forint beküldendő 
Aigner Lajos könyvkereskedésének (Budapest, vácxi 
utcza 18-dik szám), f. évi július hő 1 ig, Hajnik. 187t, 
május hó lö-áu Gáspár Imre. A korán elhunyt jeles 
ifjut műveiből nem csak a fővárosi sajtó, de legna
gyobb részt a „Szabolcsából, melynek több éveken 
keresztül lelkes és kedvesen látott munkatársa volt, 
esni éri a közönség Ib s/.iiiiki ül a legmelegebben ajánl
juk ez előfizetési felhívást a lelkes közönség figyelmé
be! Az ifjú müvei ihtczára kora éveinek, az utóbbi 
években kivált bizonyos megállapodást és komolyságot 
tanúsítanak, melyek a hurkaiból fejlődni kezdő láng- 
leiket már-már sejtetni kezdek Ki e miivet megszerzi 
mig egy részről csinos és tartalmas füzetkére tesz 
szert, másrészről a kegyelet oltárán áldozatni Megva
gyunk győződve, hogy kid ii nősen Szaholcsniegye nem 
lóg mostoha szívvel viseltetni ez ügy iránt

Egy szinesztől a „Közlönyben* megjelent 
közleményre vonatkozólag csak annyit látok szükséges
nek megjegyezni, hogy a „Londoni koldusék**-at illető 
bírálatot irtain a nélkül, hogy tudomásom lett volna a 
„Közlöny■‘•ben 'megjelent bírálatról sőt azt még ma 
is csak mások elbeszélése után ismerem. A két lap köz
ti vitát sem ismerem egészen s mennyiben akkoriban 
ama bizonyos „Egy színész * valószínűleg városunkban 
sem volt. igy e dolog mindkettőnk ehitt „terra ineog- 
mta." Minthogy azonban „Egy színész" a „Közlöny" 
igazságszeretetéhez folyamodott, föltehető, hogy a „Sza
bolcs" bírálatát szándékozik elítélni; mig azonban ezt 
határozotth a és nyíltan ki nem jelenti, én sem érezhe
tőm magamat hivatva, rövid és minden teketória nél
kül vázolt egyszerű, de a tények csalhatatlan logiká
ján alapúié* s rés/relmjlatl in bírálatom bővebb taglalá
sába bocsátkozni.

A „Szabolcs** d ile ttá n s  k r itik u sa .

S Z Í N É S Z E T .
— Vasárnap máj 31-én „ S z ö k ö tt  k a to n a *

énekes népszínmű 3 felvonásban. Ezen közönségesen 
ismert népszínmű előadásában leginkább kitűntek Ba- 
logué (Korpádiné) ki a két fia iránti anyui szeretet ér
zelmeit egész szerepén keresztül feltűnő változatosság
gal híren és találóan exequalta ; Abonyi (Gergely ko
vácsi ki a mostoha helyzetnek hu szeniélye-itoje volt. 
Károlyi (ezredes) és Kon>ivi-»ué (Kamilla) mint az cr- 
kolcviség komoly és példaszerű szrmélyesitöi helyeslő 
elismerést érdemelnek. Nem különben Kovács (Monti 
gróf) kinek játéka még mindig elárulta, hogy szerep* 
jeit komoly tanulmánya tárgyául teszi, s komoly igye
kezetéin*/ bir szép alakító képességgel is Benczi (ívn
ia jólrendezett zenekara lülté be a szüneteket ez al
kalommal kiválúlug jól válogatott Kellemes liatásu ma
gyar dalokkal.

K edden, jun. 2. „N ö k az  a l k o t m á n y b a n "  
került s/.inre. E korszerű darab kevésbé jólsikerült elő
adás mellett is mulattatja a közönséget, vau azonban 
magában a darabban egy hiba és ez az, hogy a sok
féle megaláztatásokon keresztül vitt női fenhéjázást 
végre is kielégíti, legalább a körülményeket úgy ala
kítja a költő, hogy u marad előnyben, midőn t. i. az 
egyszerű becsületes gépészt arany gallérral ruházza fel, 
hogy a képviselő leányát megnyerhesse. Különben az 
előadás el. g jól sikerült. Kömivcsné (Krisztina) ez este 
igen kitett magáért, szerepét hűséggel r könnyed ele
gánsával adta egészen azon pontig, hol a megalázott 
térj végre férfiassággal lép fel s nejének szemrehányá
sokat tesz, itt a viszony férj és feleség között egyszerre 
megváltozik, a nőnek egészen ellentétes érzelem he kell 
átmenni, itt kissé sántított alakítása. Különben cl kell 
lett ismernünk, hogy igen kedves színpadi alak volt.
(Bániulvi) előadása egy két kisebbszerü tévesztést ki
véve szintén beillett a keretbe Kovácsról (b Szlanka- 
ményi) ismét csak dicsérőleg lehet nyilatkoznunk ere
detibb üres fciii s a társalgásban némi routinnal bíró, 
tönkre jutott bárócskát a életben is alig találhatnánk 
K, Ella (Ilka) és Abonyi (Deresei) min* mindig, meg
feleltek most is a közönség hozzájuk botolt várakozá
sának. Meg kell még emlékeznünk Hatvaniról (líorlfcs) 
ki ugyláts/ik, nem egy körteméiért Iütött már a leg
szebb példányok közül.

— Csütörtökül! juIliim  4-én „Sátán leánya*
énekes vígjáték A felvonásban Irta l’etrov n*s.

— Szom baton jiin im  (5-án .Muri. egy anya a
népből" mind kettőről jövő számunkban.



A kOZONSKí. KOVITA

É r t e s í t é s .
A uyirogyhúzi ág. ev. elemi népiskolák nyári vi/s 

gái következő sorrendben fognak megtartatni.
a) Tanyai vizsgák : június 15-éu délelőtt Muuda 

es Hadúr tanyai, délután N.-Cserkesz, Újtelek, jutiius 
16-án d e. Jakus. Antal, d. u Iiacskó, K.-Cserkesz ; 

junius 17-én d. e. Henzscl, Súlyán tanyai
1») Városi vizsgák: junius 21-én d. u. Nádor-ut- 

czai első elemi osztályé : junius 22-én d. e. 5—6 ele
mi leány és fiú osztályé; d. u. alvégi I. elemi fiú- és

leány osztályé . junius 23-án d e. 4 Jik leány 
és tiu osztályé; d. u. telvógi es nyugati alsó eleiuj osz
tályú , junius 24-én d e. 3-dik elemi leány és tiu ősz*
osztályú; d. u központi első elemi osztályé.

A tanyai vizsgák délelőtt 8 órakor, délután 2 
órakor, a városiak délelőtt 7 órakor, délután 2 órakor 
veszik kezdetüket, még pedig úgy, hogy délig két osz
tály, délután is kottó végzi a vizsgát, miről a t. ez. 
szülök s a nevelésügy baráruti tisztelettel értesittetnek.

Közli
Pazar István,

a nyíregyházi ev. tanítókor 
elnöke.

Vasúti közlekedések.
A „tÍ9zav»déki“ vasutyonatok indulása, Nyiragy. 

házáról: Miskolcz Kassa leié 5 éra 30 |>crczlcor d. u 
és 7 óra 48 perez kor reggel. Nyíregyházáról Dehre- 
ezen felé indul 10 éra 45 perczkor d. e. és 7 ér- 
18 perczkor este. Nyíregyházáról indul Ungvár felé 8 
éra 20 perez kor röggel, (ti/.eredáti, szom baton fi
ó ra  47 perczkor e ste ; érkezik 6 óra 5 perczkor 
este és (szeredau szom baton) 10 ó ra  17 percz
k o r  d. e.

Felelős szerkesztő: Lukács (időn.

A magyar-német erdőipar egyesület
közzé teszi, hogy Tokajban és .Szolnokon a ,,Seppcr és Sátori1* czégtől á tve tt s 
újonnan berendezett gőz fii részeik folytonos működésben vannak; úgy e helyeken 
valam int a következei állomásokon :

Nyíregyházán. Ujfehértón, Debreczenben, Szerencsen, Miskolczon, Siilyőn 
és Kegy vernékén dúsan felszerelt rak tára i m egnyittattak .

Felhivatik tehát a t. ez. közönség figyelme arra , hogy e helyeken m in
dennemű vágott és szálfaanyagok eladásra készen állanak, rend kívüli megrende
lések pedig gyorsan és pontosan teljesittetnek.

K faáruk kitűnő minősége s a lehető olcsó árak  minél több megrende
lést engedvén rcmélleni, a t. ez. közönségnek tisztelettel ajánlja

Huscthon, 1873. szeptem ber 30-án

( 1 2 -9 )  a z  ig a z g a t  óság;.

1975. K.
1874.

Árverési hirdetés.
Szab. ős kív. Nyíregyházi* város kir. 

kisebb haszonvételei e folyo évi junius 
30-kán s következő napokon, a  városházi
nál dél előtti 8 órakor —  3 évre —  részle
tenként, nyilvános árverés utján haszonbér
be lógnak kiadatni.

Az árverési feltételek a polgármesteri 
hivatalnál m egtekinthetők.

Kriis/.uay tiábnr,
polgármester.

A  WlHEtilHÁZI SÓSTÓ
1874-dik évi fürdő idényére* különösen felhívjuk a t. közön
ség figyelmét azon okból, mivel részint az időjárás (mely ez 
idén kevés esőzéssel járt), részint pedig a társulat idevágó in
tézkedései (lecsapolás sat.) következtében, a viz oly töményi- 
tetten l ú g o s  (erős) lett, m int ez m ár évek óta nem volt. Igen 
természetes, hogy a fürdőnek gyógyhatású is ez által tetem e
sen növekedett. A sóstó nagy sikerrel hns/.iiáltntik görvélves, 
CMizos és höszvenyes bajoknál.

A vendéglő a legjobb hírnévnek örvendő 3Iarovd vendég
lősnek van átadva.

A sóstói társulat igazgatósága.

. ■ . v . v . v . v .

KÁLNAY LÁSZLÓ
köz- és váltó-ügyvéd

irodáját a Szarvns-utcza elején fekvő 
C sen préri előbb S zek eres-fé le  llü-dik 
szánni emeletes házban megnyitotta, mely
ről az érdeklettek ezennel értesittetnek.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
Haszonbéri hirdetmény.
Alólirtnak Nagy-Halászi m int

egy 2800 holdat tevő birtoka ezen
nel, vagy a jövő 1875-dik év Szt.-
G.vörgy napjától számítandó 3 vagy 
fi évre haszon bérbe vehető; bővebb 
felvilágosítást nyújt I)r. Heuninn 
Ignáez nr Nyíregyházán vagy Kál- 
ló-Semjénben a 1 elit irt tulajdonos

Dr. Rotiman Lipét
helybeli orvon tudatja az érdeklett 
közönséggel. Imgy mája* elsejétől la 
kását a nagydcbrcczeni utczába .Iá- 
n-'>zk\ AmlnÍMiak Pavlovié* boltjá
val szemben cső házába tette á t ;  
valam int tudatja  az t is, hogy nap
jában  d. t r  2—4-ig inindennem tt fog- 
m űtéteket végezem!.ixxxxxxxxxxxxxxxxxxx

<»_2) Kállay Andrásné.

Lónyay Györgynek
vás. iinménvi gazdnságában eladó 
egy k itűnő szépségű és jám borságu 
ötödfti aveitzer bika. A venni szán
dékozók, értekezhetnek, akár szóval 
akár  levélben a tulajdonossal. L a
kása és utólsó- posta V.-Namény.

Elölizeté*. i föl liivá•*.
1S74. január I -én nj rlütlsetént nyitottnnb a
..SORSOLÁSI TUDÓSÍTÓ*

harmadik óv folyamára,
mely

minden húzás után lmvonkint 
2 — 3-or jelenik ir.ej.

Egészévi előfizetést d íj:
Itudapest számára díjmentesen a házhoz 

hordva 2 frt.
Az ovztr-mupyur tartóméin *>k szám óra díj

mentesen postán küldve 2 fit. 
Német-, Olaszország, Dum»tejedeleins< gek, 

Szerbia és Svájc/ számára 2 frt 50 kr 
Újonnan jelentkező előfizetőknek a már 
megjelent számok még ronrlelkczé-re állnak. 
iw ril ird e tó se k  olcsón v é te tn ek  löl " • ü  

A „sorsolási tudósító**
(1 0  — 1 0 ) kiad'. hivatala

ltud«|<eat. halvány-atcza m .

384. á. ii. 
1874.

Árverési hirdetés.
•Jurányi Petronella, férjezett Mlinárcsik 

Sámuel né hagyatékához tartozó 1561. számú 
ház folyó évi junius hó 13-dik napján dél
után 3 órakor, a városházánál nyilvános ár
verésen el fog adatni.

Kelt Nyíregyházán, 1874. május 29-én j 
tarto tt árvaszéki ülésben.

hmrlliy István,
árvaszéki jegyző.

Alulírott tisztelettel ajánlja a 
t. ez. közönségnek

a gyöngyösi-gőzmalom
legkitűnőbb őrleményeit a legol
csóbb eredeti árszabály mellett.

tiansl A dolf A.
bízom. f»rakt:»ra. 

Ny í r e gyhá zá n .

c o  c < * 0
N yíregyháza. 1874. Nyom atott L obay Sándornál.
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