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A bogdányi választókerület tagjai 
nagy számmal gyűltek össze nevezett 
nap, hogy képviselőjük beszámoló be
szédét meghallgassák.

A választók a sóstói vendéglő nagy 
termét szinültig megtelték. 11 órakor 
érkezett meg Zoltán János képviselő s 
majd egy óra hosszáig tartó feszült ér
dekeltséggel hallgatott, több Ízben he-, 
lyesléssel s kitörő „éljen" ekkel kisért 
beszédében világosságot bocsátott mos
tani politikai állapotainkra.

A beszéd u'án elnök indítványozd, 
hogy a képviselő ur iránti bálájukat s 
köszönetilket jegyzőkönyvileg is nyilat
koztassák ki. Az indítvány elfogadtat
ván, a párt eddigi elvei mellett maradá
sát kinyilatkoztatá, s felvette a „közjogi 
ellenzék" cziinet.

Kínokul Székely Benedek, alelnökiil 
Borbély Gáspár, jegyzőül Szalánczy Fe
renc/ újból megválasztottak; azután a 
választmány alakíttat* tt újból.

Végül Zoltán Jánost ismét felléptet
e k  jelöltül s ezzel a gyűlés befejeztetett.

Jól esett a szívnek és léleknek látni 
azon politikai érettséget, melyet a párt 
tanúsított. Ka erre a pártra mondják a 
roszukuratu nyelvek azt. hogy szélsőség; 
azt, hogy izgatók. forradalmárok!?

Aggasztó tanúbizonysága korunk er
kölcsi alásülvédésének az, hogy a meg
győződés és elv hűség embereit pellen
gérre álliiják és rágalmazzák épen gyak
ran olyanok, kik megcserélték a köpö
nyeget !

Ma erénynek proklamáltatik a bűn, 
és bűnnek a valódi érdem és erény. — 
Sokan, ha jónak látják elhagyni elvei
ket, már holnap gúnyolják és nevetted- 
gessé teszik magukat, régi bajtársaikat.

Megengedem, hogy minden párt n 
vannak emberek, kiket a tiszta meggyő- 
z dés vezérel, de azoknak nemes szán
jukat kétségbe kell vonnom, kik a szen
vedély. gyülőlség és rágalom fegyvereit 
használják politikai ellenfeleikkel szemben.

s. k.

K Ö Z Ü G Y E K .

Törökországi levelek.
—  Dharadzs tol. —

II.
Azt kérdezte ön : „kihez vau szereu-

cséje ? “

T A l t C Z A .

E g y  család története.
(Legénye* korrajz )

VI. KfcSZ.

A „ b u j d o s ó  k“ .

(Folytatás.)

A legszebb őszi reggelek egyike derült 
tel utasainkra. —  A nap feljötte valami elra
gadó látványt nyújtott. A leírhatatlan színek
ben pompázó felbók. keleten a nap aranyos 
küllői által itt-ott átszőve, egy hegy nyíláson 
keresztül, mint bűvös panoráma álomszerű va- 
iaz»képe tárult eléjük.

A még mindig zöldes szint játszó törpe 
növényzeten milliárd harmat gyöngy ragyo- 
gntl

A bűvös reggeli őszi szél leheletétől 
ósszereszketett Izidora, s egypár baljóslatú 
száraz köhögést hallatott. —  Pihenni azonban 
nem volt idő. a menekülésre kellett gondolni
uk. De hogyan történhessék ez, felül rájok

Ezennel tehát minden kitelhető nyájas
sággal. mennyi egy töröktől csak várható, meg
mondom. ki vagyok és mit „akarok."

Kz a szó „akarok" meg nem érdemelt 
közutálatban részesül önöknél. Az önök nyelv- 
tisztitói, —  nem olyat értek, mint dr. Cseh 
pillenmester, hanem az otymologia embereit, 
— ezen szót akarok, akarsz, akar, akarunk 
stb. minden appertinencziával együtt, a magyar 
szótárból, mint a nemzet geniusához nem illőt,1 
cum sensu commune ki is törölték, hogy hire 
hamva se maradjon; s Pariz-Pápaiban mint 
teljesen elavult szó, zárjel, vagyis nyűgjei kö
zé tétetett.

En nem csodálkozom, valódi íatálitás is 
rejlik ebben a szóban. Az „ak" jelenti u kü
lönféle akadályokat, nehézségeket, melyeket az 
embernek le kell küzdeni, ha valami dolgot p. 
o. ipart, kereskedelmet, népnevelést létesíteni, 
rósz pénzviszonyokat rendezni, hozott törvényt 
életbe léptetni óhajt vagy kivan. Tehát mint 
név „akarat*, nem is n tárgyat jelenti, melyre 
vonatkoznia kellene, t. i. akarni, hogy a dolog 
létesüljön, ha nem egészen mást. t. i. hogy va
laminek létesítése, akadályával, hajjal, munká
val jár. ezért mint logikai következetlenséggel 
bíró névszó maga-magának is ellene mond. s 
a nemzet genhisával is ellenkezik. Az „ar* 
nagyító kifejezés, mint „legesleg" t. i. akadály 
arra is, erre is; jelent hegyet is. hogy az „ak" 
oly nagy mint egy hegy. Az „at" nem név
képző, mint a filmesek mondják, hanem indu- 
lafszó ■—  tehát még összetétele is törvénytelen, 
igéből és indulat szóból képezni nevet! —  F.z 
az „at" jelenti „atta" . . . „tette" t. i. ha va
lamit tenni kell. a magyar ember füle tövét 
vakarja, attázik, mivel lárma, nagy zaj. s ve
szekedés nélkül semmi nem eshetik a világon.

A nyelvérzék, tekintve a közgondolkozás 
módot, egy uj szót tolt fel az „akarat" szó 
helyébe, „szegény lezik elakadt a sáron „áj váj 
nem lesz a vásáron."

Kz a szó már a helyzetet jobban előtün
teti mint akarat szó. Benne van ebben vala
minek óhajtása, az akadály nagysága, a munka 
nehézsége, a lament álás „tenni vagy nem 
tenni" „lenni vagy nem lenni* a bizonyosság, 
hogy a sült galamb magától nem repül az 
ember szájába, s az a feletti sohajtozás és 
epekedés. A magyar természetét is jobban ki
fejezi. dikczióval, munka s fáradtság nélkül 
akarni valamit.

Mint ige, személytelenül, azaz cs k a 
harmadik személyitől! fog használtatni. Az első 
személyben az ember, mint a Pharaó ivadéka, 
magának tartja a „fehér kenyeret* és „szalon
nát", a harmadik személy aztán hajtogassa a 
maga személyére az igét, s neki marad a „fa
vágás."

Ha ki nem vereskrétá/za szerkesztő ur. 
én meghagyom az akarok szót. mivel nem sze
retném. hogy heréltjcim akarjanak helyettem 
és felettem.

Azt kérdi tehát ön „kihez van szeren
cséje ?"

En az ifjú török párt tagja vagyok, s 
pártom megbízásából jöttem önökhöz, hogy 
tamilmányoz/am a testvér magyar nép erköl
csét, szokásait s ezen tanulmányozás eredmé
nyét velük időszakúnként közöljem.

egy kinyúló sziklalap borult, alant 8— 10 öl 
mélység, nyaktüro ut I a viz is leapadt könnyen 
gázolbatóvá.

A találékony, hűséges István a nélkül, 
hogy szólott volna valamit, gyorsan vagdalta 
le a cserjének hajlékonya11 ágait s azokat 
nagy ügyességgel s szakértelemmel kezdé kö
téllé guzsolui, mihez Elemér, eltalálváu szán
dékát. erőteljes segédkezet nyújtott, l ’ár óra 
múlva készen volt a kötél. Most Elemér an
nak segélyével elkezdett alá bocsátkozni, s 
szerencsésen lejutott a mélységbe. Azután 
Izidorát bocsátotta le nagy gonddal István, 
végül István a kötél végét ott fenn megerő
sítvén, maga is lebocsátkozott. Most kevés 
fáradság után megtalálták a helyet, hol keve
sebb veszély Ível feljuthattak, s délre elér
ték a pásztor kunyhót, az uj tanyát, több ezer 
láhnyi magasságban.

Első dolguk volt a tökéletesen kimerült 
Izidorát nyugalomba helyezni. Füvet és mohot 
szedtek össze, melyen néhány perez múlva 
édesen nyugodott Izidora.

A férfiak pedig azonnal hozzá láttak a 
kisded kunyhó kiigazgatásához, hol a tetőt, 
vagy oldalukat megrongálta n vihar.

Sajátságos fekvése volt e helynek, ke
letre szembe a kunyhó ajtajával szeszélyes 
alakzatu szikla csoport emelkedett a magasba, 
kopár oldalain nagy nyilasok és szakadások

Nagyon meglepő azon előítélet, melyet 
önök irányunkban táplálnak. Ila  valami társa
dalmi bajt, vagy polgári félszeg állapotot ma
guknál vagy bármely más népnél jelezni akar
nak. azt mondják: ez török állapot.

Nagyon is túl lőnek a czélou.Ez az eljá
rásmód hasonló ahhoz, midőn az urti nem ta
nul és a nevelő megveri az inast, a szülék 
meg kárhoztatják a nevelőt.

Önök minket kontyosoknak is gúnyolnak. 
Mi törökök beismerjük, hogy kopaszok va
gy unk ; azonban, mint minden népnek, úgy 
önöknek is van kopasz részük, mit takargatni 
szükséges. Ez. a kopaszsági állapot onnan ered, 
hogy a fojhor megkövérodik, a haj gyökei 
tengő állapotba jutnak, a haj kihull, vagy a 
mi még rosszat) állapot, —  létre jő a „len
gyel haj."

Mi és önök csak abban különbözünk, hogy 
önök kopaszságuk lefedezésére parókát vagy 
ezopfot tesznek fel, s ámítják magukat, „nincs 
többé kopasz fej." Mi pedig hajunkat leborot- 
váltatjuk, hátul egy koutyot meghagyunk fe
jünkre nem parókát, hanem egy kendőt teszünk, 
mit turbánnak nevezünk. Hát mi különbség 
van a mi kopasz részüuk és az önök kopasz 
része között —  vagy a kontyuuk és az önök 
c z o p f j a között? Legalább annyi előnyünk 
van önök felett, hogy a mi ezopfuuk a ma
gunk és nem a más bajából van.

Ez a gúnyos bántalmazás, még méltatla
nabb lesz, ha meggondoljuk, hogy az egy test
vér nép részéröl jön.

Önök tiltakoznak az atyatiság ellen. Tu
dom én, a világnak szokása, hogy szegénysorsu 
rokont s barátot s bizonyos hölgyeket csak 
akkor ösmei fel, ha senki nem látja, idegen 
szemek előtt pedig mossa kezeit. Annál rosz- 
szabb önökre nézve, ha a közös török-magyar 
állapotokat felösmcmi nem akarják; holott 
ezek a társadalmi és polgári életben úgy is 
elő ütik magukat, mint szeg a zsákból.

Azon tükröt, melylyel önök minket vizs
gálnak, önök felé fordítottam azon czélból. 
hogy megfigyeljem, hát önöket mint adja visz- 
sza? S  ime, mit látok! a bugyogó, kaftán,tur
bán. konty eltűntek, helyüket dolmány, szűk 
nadrág, csalnia és paróka foglalták e l; hanem 
csodálatos tünemény, a töltelék egy volt mind
kettőben, egy sült török.

Hogy meggyőződjem, vajon a tükörben 
lerajzolt kép nem optikai csalódás-e, a kaftán 
és dolmány belsejét kifordítottam, s vegyele- 
mekre bontottam, s az eredmény mindkettőnél 
ez: az emberi test állományból, állat, növény 
és ásvány részeket találtam ötven százalékot; 
a másik ütvén százalék állott ásiai kényelem, 
szeretet, elbizakodás. könnyelműség, fény s 
pompaszeretet elemekből.

Mivel önök az atyafiságot tagadják, én és 
megbízóim pedig meg vagyunk győződve felőle, 
tehát részemre megnyílt a kötelesség, hogy jogos 
követeléseim igazolására, minél nagyobb szám
mal adatokat gyűjtsék, s ebben, a próféta sza- 
kálára mondhatom, nincs fogyatkozás.

A kaftány és dolmány a népjog oltalma 
alatt állanak, ezekre tehát nem is terjesztem 
ki figy elmemet; nekem ember kell s nem ruha. 
A ruha egy maszk, tehát adataim gyűjtését 
a ruha töltelékre terjesztem ki, s ha eíégada-

Itátongtak, vállain örökös felhöcsoportok vál
tották fel egymást, miközben tarfején legtöbb- 
nyíre a napsugarai játszadoztak. —  Észak, 
dél és nyűgöt felöl törpe hükkök serge koszo- 
ruzta e dombom fennsíkot, melyen a szálkás 
hegyi füvek között a fonynbokrok rejtőzköd
tek. —  A szikla csúcsok lábjából egy forrás 
csörgedezett alá.

Azonban mit ért bujdosóinknak e vidék 
vad regényes költészete V . . . Közeledett a tél, 
és e helv igen rideg volt téli szállásnak.

Az éjszakák veszélyesen hidegek voltak 
már. István ugyan kerített baltát, s cgvébb 
élelmiszereket is szerzett be nagy ügyességgel 
olykor olykor; de Izidora napról napra sápad - 
tabb lett, s a sorvadásnak biztos jelei mutat
koztak rajta.

Elhatározták tehát tovább menni innen, 
valami szelidebb vidékre. —  E  végett István 
naponta nagy utakat tett a vidék kipuhatolá
sára és egy alkalmasabb hely felfedezésére.

Egy bét múlva István nagy fáradtan 
tért haza estveli hat óra tájban.

Örömmel jelentette, hogy talált egy ma
gános völgyre egv félnapi járó földre innen, 
hol egy kecskepásztor lakik, itt eltölthetnék 
a téli napokat, s már az illetővel meg is 
egyezett. Azt határozták, hogy holnap azonnal 
indulnak.

Egyszerű estebédjök elköltése után le ,

taim lesznek követelésem bebizonyítására, az 
embert megcsípem, s ügyemet a kadi Ítélete 
alá bocsátom.

Hogy én az embert ruha nélkül követe
lem, már csak a változatosság kedvéért is 
megbocsátható, mivel mai időben az emberek 
az utósó darab ruháig szeretnek perlekedni. A 
változatosságot a világ nagyon szereti, kivált 
azok az öreg urak, kik szeretik podágrás lá
baikat dörgöltetni, kiknek kedvencz nótájuk: 
varietas delectat.

Minthogy a perlekedés mai időben költ
séges és hosszas dolog, még jobb lesz szer
kesztő ur, ha ügyünket békés utón elin
tézzük.

Önök elismerik a társadalmi ügyekben 
létező közös török állapotot; ha pedig mutatni 
akarják a világnak, hogy magyarok, felveszik 
a dolmányt, kész a demonstratio; a kecske is 
jól lakik, a káposzta is megmarad.

Mi törökök vagyunk, kaftányban vagy a 
nélkül, önök pedig úgy gondolkoznak, ruha 
teszi az embert, mondjuk ki tehát az atyafi- 
ságot —  nem a ruhára, mi önök előtt fődo
log. hanem a töltelékre, mit mi követelünk. 
Csak egy kis előítélet, levetkezés, s az atya
tiság szentesítve lesz.

Ha önök a történelem tanúsága előtt 
szemet nem hunynak, s kétféle mértéket nem 
tartanak, egyiket maguk, másikat a szegényebb 
testvér számára, hiszem, ezen elismerés hé fog 
következni.

ítéljék meg önök az ügyet az igazság 
szempontjából, ini ugyan nem könnyű dolog, 
mivel az igazság bekötött szemmel s lebillent 
mérővel festetik.

Hogy testvérek vagyunk, nemcsak a vegy
tan, hanem a történelem is bizonyítja. Hogy 
két fél addig pereljen s gyűlölködjék, tűig 
mindkettő ki nem merül, inig nincs bebizo
nyítva. hogy a közös nyomor el van érve. s tü 
nem nö a közös udvaron, erre csak testvér- 
gyűlölködés képes.

Azonban egy híres szónok s volt minisz
ter önöknek bebizonyította, hogy 300 év óta 
önöknél nincs történelem, tehát' nemcsak mint 
nemzet, hanem mint emberek sem éltek, s a 
történelem csak 8 év óta számítható; miből 
következik, hogy a történelem az atyafiéig 
kénlésben nem bizonyíthat, annvival inkább 
nem, mivel, ha ezen' 8 év alatt —  szegény 
8 év —  volt is gyülölködési harcz, az maguk 
között s nem velünk törökökkel vivatott.

Hát ki biztosítja önöket, hogy ebben a 
Bábel világban, midőn az ember lehet egy sze
mélyben anyagimádó és spiritista, a veszeke- 
dóknek legalább fele részébe, nem valami tö
rök tatár kóbor szellem bujt-e s ezek okai a 
gyűlölködésnek V

Jó barátaink felettünk elmondották, mit 
a púpos de szellemdus Esop meséjében a far
kas mond az ártatlan báránynak: „miért za
vartad fel előttem a vizet?" Jó barátjaik el
mondhatják önöknek is : „ha te nem zavartad, 
apád zavarta.* Ezen okból is tanácsos lesz a 
közös török bajokat elismerni.

Egy szives kérésem van önhöz, mivel 
pártom embereinek időnkint tudósításokat kell 
küldenem. küldendő leveleimet vegye fel lap

nyugodtak, de nehány pillanat múlva Izidorán 
a láz nyomai kezdettek mutatkozni, melv éjfé
lig annyira fokozódott, hogy eszméletét is el- 
veszté.

Heggel fele a láz szűnt, de oly bágyad- 
ság és köhögés gyötörte Izidorát, hogy képte
len volt nyugágyáról felemelkedni. Le kellett 
tehát tenni a tovább menetelről.

l‘ár nap múlva Izidora végképen elveszté 
erejét, szemei beestek, arcza csontvázzá válto
zott. Emellett annyira ideges lett, hogy Ele
mérnek egy pillanatra is alig lehetett távozni 
moh-ágya mellől. Előttük állott a szomorú 
való. legjobban tudta, érezte ezt maga Izidora, 
tudta, hogy napjai meg vannak számlálva, s 
azért az a boldog mosoly, még kínjai között 
se távozott ajkairól.

Egy szép délután felkérte Elemért, hogy 
Istvánnal együtt fogják meg karjait, s vigyék 
ki őt a szabadba, h a d d  g v ö n v  ő r k ö d 
j é k  m é g  e g y  s z e r t e  s t v é r j é b e n ,  
a h a l d o k l ó  t e r m é s z e t b e n .

Ez utóbbi szavak oly bánatosan voltak 
ejtve, hogy még István is nehezülni érezte 
síráshoz nein szokott szempilláit.

—  Kedves Izidorám! szólalt meg meg- 
hatottan Elemér, —  ne beszélj ily hangokon, 
mert nem vagyok azt képes elviselni. —  Lá
tom ugyan, hogy szenvedsz, de én nem hiszem, 
nem hihetem, hogy te elhagyj engemet. hiszen



jába*i s úgy küldje el Madzsar üem  Mohamed 
barátomhoz Stambulba. Levél alakban küldeni 
nem tanácsos, mert mai időben a/ ember 
péuzt keres ott is, hova semmit ueiu tett.

(Folyt, köv.)

Az építkezés czél ellenes es ízléstelen 
volta, falvainkban.

A czimben azért irtunk csak é p í t k e 
z é s t  és nem é p í t é s z e t e t ,  mivel ez 
utóbbi más művészetet jelez. Napjaiukban pe
dig a/, egyedüli anyagi czél, a haszon vezérli 
építkezésnél a falusi építkezők ügyeimét. —  „A 
csak haszonra czélzó úgynevezett polgári épí
tészetét pedig kizárja a művészetek sorából * 
Greguss Ágost „s z é p é s z e t e * Kivételek 
azonban e szabálynál is vannak, elismerjük.

A ki nem üiszi, hogy falvaiukoti czélelle* 
nősen építkeznek gazdáink: nézzen szét me
gyénk akármelyik községében; sót mezővárosai
ban is, és meg fog győződni, hogy tapasztalat 
után szólaltam fel e tárgyban. Még a hol a 
térből telnék, ott is zsúfolva, majdnem egymás 
hátára vannak rakva: a lakbáz, kamara, a hol 
vau magtár, istálló, csűr, sertés-ól s több más 
melléképületek. A mi kevés szabad tér fenrna- 
rad, azt elfoglalják rakodónak s betöltik széna, 
szalma, fa. trágya és mindenféle gazzal. Így 
történik aztán, hogy ha tűz üt ki a falu bár
mely részén, arról egész községek lesznek a 
lángok martalékává, aint erre például szolgál
hat közelünkben ez évből Czigánd; a múlt 
evlMil éjien megyénkből Köböd, Or, Mogyo
rós stb. Az épületek sűrűsége miatt oltalma
zásra. r oltásra sokszor gondolni sem lehet, 
mert mindegyiket csak életveszélyével lehetne 
megkísérteni. Az ember élete pedig csak be
csesebb egy falu minden néven nevezhető ép
ségénél.

De ha a czélszerüséget tovább nem fej
tegetjük is; mi magyarokul polgárosult nemzet
nek tartjuk magunkat. Így ismert és kezd ho
vatovább ismerni bennünket a külföld is. Mint 
ilyeneknek már Ízlést, csint kell tauusitanunk 
még községenként is, az építkezéseknél. Azon
ban hogy állunk e tekintetben? Í gy. hogy né
mely községünkben a házak még most is. mint 
a nomád élet időszakában, elszúrva, az utszél- 
tol, hol kiebb. bol belebb vannak, egymástól is 
több kevesebb távolságra, a mint kinek-kinek 
szeszélye hozza magával az építkezés idején. 
Egy Láz, laiau csinos is egy magában, illő tá
volra az úttól, homlokzatával, véggel van az 
utczára, mellette a másik már háttal, tehát ke
resztbe, harmadik jól bent, az udvar bátulsó 
részén, szembe néz ama két kereszt házzal. Á 
J  a l u n y e l e ' -  vakoiatlansága által üti rá 
az oszbangtalanságra a disztelenség, ízléstelen
i g  pecsétét. Hogy időjelző óra leune benne, 
mint a un veit külföldön s aboz szabná kiki 
magát: arról a mi községeinkbeu még szó sincs. 
Akkor csinál magának delet mindenki, mikor 
kedve tartja, vagy mikor a „kopogó*-nak tet
szik kiverni a „12*-őt.

Azt ne tegye valahogy rólam fel az ol
vasó. hogy midőn azt akarom indítványozni, 
unszeriut építkezéseink s utczáink rendezésé
nél, —  melyekről vették szónokaink a . z s á k 
o t  c z a* elnevezést —  a csínra. ízlésre is for- 
d búnk figyelmet, hát talán már a bécsi burg, 
n pesti károlyi palota vagy redout, kölni dóm. 
jiirisi boulevard vagy a pestbudai sugárútról 
.« ;nodozom. Lszmerokonságnál fogva eszrmbe 
jutottak ezek is ; de kivihetetlen, elérhetetlen 
vágyaktól nem engedem magamat elragadtatni. 
Azt pedig, úgy hiszem, senki nem fogja ta- 
gidni. ha csak a rend, csin, ízléses iránt ér
zekkel bir s szereti a szépet, az öszbangzatost 
kicsiben, mint nagyban, hogy e tekintetben 
tennünk kell valamit úgy megyénk mezőváro
siban . mint minden egyes községében.

Ha tenni akarunk: ösmert nyomok van
nak előttünk ezeken haladhatunk. Értem a fö- 
és rendezett városok épitési bizottságok intéz
ményét. nyékét kellene alkotni a mezővárosok 
•■s nagyobb községekben Kisebb falvakban e 
t.'Ztet végezné a mindenért „ f e l e l ő s *  kép-

•) >>/.ivcg«i! Szerk.

annyira összeforrt szivünk ! . . Nem, nem ! 
Az Isten nem lehet oly kegyetlen, hogy letép
jen keblemről.

Izidora nem válaszolt, kezét nyújtotta 
Illemérnek, felült, azután Istvánnak intett, s 
kettőn kimentek a kunyhóból. Künt igazán 
ragyogó napfény mosolygott, a tiszta égen 
egyetlen felhofolt nem sötétlett, —  mintegy 
tundoklott a lég a napsugaraktól. A magasból 
egy-egy koltozó-madárliang csapta meg fülei
ket. a fris lég Izidorának mintegy uj erőt lát
szott kölcsönözni. Kieresztette Istvánt s egye
dül az Kleinér karjára támaszkodott.

Lásd. lásd I törte meg a csendet 
Elemér, —  mennyire magadhoz tértél e fris- 
levegún drága szenvedő angyalom! . . . íme 
ezután minden nap teszünk egy kis sétát, így 
magadhoz jösz lassanként s mielőtt a tél be 
állana, elmegyünk emberlakta vidékre, hiszen 
csak nőin fognak mindig üldözni. Kimegyünk 
hozzánk, és akkor majd meglásd, mily boldo
gok leszünk.

Izidora egy édes mosolylyal hálálta meg 
a vigasztaló szavakat, de szemei megteltek 
könnyekkel, n felindulásában megállt egy 
pillanatra s könnyes szemeit Elemér keblébe 
rejté.

Lassan haladtak tovább a sárguló pázsi
ton a sziklák felé. —  Izidora lábai a kime
rültségtől reszketni kezdettek

viselőtestület. F.ztl.nek jóváb igjása i cilül.szo- 
rinteui nem lenne szabiid még csak egy nn l- 
lékéjiület szegletkövét letenni, vagy ágasát le 
ásni sem. Ki bir nélkül, maga szakállára kez
dene ilyen munkához, birság alá vettetnék, a 
czélelleuesség és Ízléstelenség mérve szerint, 
melyet oszközölt, vagy valósitui akart

Erre nézve epy megyei szabályrendeletre 
volna szükség, mely u községekkel milieztnitás 
végett mielőbb közöltetuék.

„ N e v e t s é g ! *  mondja az. önhitsép. az 
ízlésről fogalommal sem biró gőg s pötíes/ke- 
dés. „ H i á b a v a l ó s á g * ,  mondja a tunya 
közönyösség. l)e kérdem mi nem nevetség s 
mi nem hiábavalóság a földön VI . . .

Hogy a czélszernbb építkezés eszközlésé
nél a lakházak éjiitése s a melléképületek el
helyezése által az egészség érdekében is te
hetnénk valamit, sót sok helyen igen sokat : a 
komoly gondolkodá.Miak előtt csak említeni kell.

Ajánlom e czikkben leirt gondolataimat 
mindazok ügyeimébe, kikot e dolog illet, főleg 
a t. bizottmányi tagok jóindulata s akaratába!

Görömbei P.

Egy Americanus nyíri élményei

Tisztelt szerkesztő ur I

„Elpusztult a nyíregyházi állás,
Kedves rózsám, hol kapunk itt szállást?* 
Soha sem volt szenvedélyem az irás, most 

pedig annál kevésbé, midőn annyi sok az író 
—  Jókai szerint —  Kuttermileli. mint Nyír
egyházán a disznókupecz; de egy halaikon jó 
barátom, ki 48 óta külhoni polgár, a napok- 
ban hozzám betévedt, képzelheti tiszteit szer
kesztő ur ekzáltált örömömet, a fiatalkori édes 
reminiscenciák boldog ábrándjai édes andaltó 
képekben tünedeztek fel ismét találkozó lei- 
keink előtt.

Nem annyira savanyu borunk, mint a ba
ráti (de nem Franciscanus) édes érzelem meg- 
nyitá szivünket, s mozgásba hozá azt a kis 
test részecskét, melyről régen megírták: „op- 
tima lingva caro, pessima lingva caro.“ Es az 
én barátom az itt következőkben fejtegető 
szóról-szora megyénkben atelt éleinénveit:

„Kedves jó barat! éu szabulcsmegyének 
épen oly jogosult terménye vagyok, mint a 
baudurka, a kaka, meg a zsoiubék. Évtizedek 
óta nem láttam szeretett megyémet, egy le- 
győzhetlen égövágy támadt lelkemben, hogy 
mielőtt idegen föld hantjai borulnának hideg 
koporsói ra, meglássam még egy szer annak a 
szent hazának földjét, mely gyermekkoromtól 
jó ideig édes tejével táplált. —  Gondolhatod, 
hogy legelőbb is megyénk fővárosát kerestem 
fe!. hogy láthassam azt a derék vármegyét, 
mely gyermekkoromban a haza első vármegyéi
vel kiállotta a versenyt, mind tudományos kép
zettségben, mind honszeretethen. Megállottáin 
tehát a hajdani dicsó megyeház előtt, de ri
deg némaság fagylaló hidege lebegett körül, 
egy csoport ifjú nemzedék közeledett felem, 
egy pár bizalmas kérdést inté/tem hozzájuk, 
de már ók arról mit sem tudtak, hogy itt 
hajdan még vármegye is volt. Ekkor eszembe 
jutottak egyik derék köitőuk bánatos felsohaj- 
tásai:

„Miről apám nagy busán szólt,
Hogy itt hajdan szebb élet volt;
Fáj a szivem, ha ezt látom *

Méiabus aodalgásomból egy egyszerű ko
ros férfin közeledése ébresztett fel. t'gyan mit 
bámul itt uram ? En atyafi a vármegyét kere
sem. Jaj uram, azt az urak elintek Nyíregy
házára De hát miért cselekedtek ezt a hon- 
árulást? Hát uram biz ezt csak azért csi
nálták igy, mert itt az ura^ágokat a zsidók 
mind elliczitálták. Ha jiedig látni kívánja ön 
a vármegyét, akkor menjen Nyíregyházára, ott 
kellő kárpótlást találand.

Másnap reggel utban valék a főváros 
fe lé ; nem uionoom el a homok/átonyokat. me
lyeken keresztül kelle gázolnom,*) ez így volt 
gyermekkoromban is Légen készül már itt 
egy országút. De a Moutblankot hamarabb ke-

•) Ilohó! Scerk.

A szikla aljából kibugyogó fonáshoz ér
tek. melynek eredeténél egy szikladarab ter
mészetes ülőhelyet Képezett.

Izidora arezán élénk pir volt szemlélhető, 
egészen jobban nézett ki, lebocsátkozott a 
sziklára s a mellé ülő Elemér vállaira haj- 
tá fejét.

Gyöngéden ölelte körül Elemér szenvedő 
kedvesét, ki most igen gyorsan kezdette szed
ni a lélegzetet.

Néhány perez múlva hirtelen emelte fe! 
fejét Izidora, megsimitotta lázas homlokát, 
aztán megragadta Elemér kezét, hosszan, bol
dogan tekintett szemei közzé, s szólt :

—  Elemér ! Néhány perczem van még 
hátra az életből, meg ne nehezítsd az elválást 
bánatos szavakkal: Érzem, hogy meghalok, de 
lelkem követni fog. —  ígérd meg. hogy nem 
fogsz engemet elfelejteni !

—  Oh I hogy felejtenélek, hiszen nem is 
felejthetlek, ne csinálj magadnak nyugtalansá
got, nem vagy te oly roszul, hiszen csak az
d w  . . .

— Ne beszélj tovább, nincs sok időm ! . . 
itt a szárasztó köhögés félhos/nkasztá szavait 
. .  . majd folytaid tudom, meg vagyok győződ
ve felőle, hogy szeretsz I . . . Oh mily kíno
san folyt a köhögés ! . . . Látod, én már eltá
vozom, ide fogsz temetni Istvánnal e pntakcsa 
mellé, e magános, elhagyatott helyre I de ugy-c,

resi.lul fúrták, sőt a .t  b vizeli a gonosz rá- 
galrnaiók nyelve, hogy a kezelők már ezüst 
padinientoniot is csináltathattak a közmunka 
kivetésből.**)

ó h  de mégis elértein a megye uj fővá
rosát.

Nem képzelheted barátom, csordultig telt 
szivem és lelkem örömét, midőn ott, hol gyer
mekkoromban ezer meg ezer szárcsák és vad
kacsuk úszkáltak, oly uiegszánilálhatlau men
nyisépben. hogy most nincs annyi jirokátor 
Nyíregyházán, mint akkor szárcsa és vadkacsa 
kedélyesen úszkált —  és annyi millió béka 
lengedezte örömdalát a körülötte terjengő ta
vakban : ott most a nemes szorgalom éden- 
kertet varázsolt elő büvészi hatalommal. Es én 
ezt látva, megilletödve leborultam az lodusztria 
felszentelt oltára előtt, de csak ennyit tudtam 
imádságomban kirebegui: Óh Isten! add ál
dásodat a hü szorgalomra, áld meg imádott 
hazámat, édes nemzetemet.

Lementem a .óvárosba, legelőször is ta
láltam a „Népkört", —  óh mily magasztos 
eszm e! üdv neked, kinek telkedben e nemes 
gondolat megtermett. Még gyermekkoromban 
itt tótul beszéltek, most már hiszem, hogy min
den polgár nemzetünk zengzetes nyelvét be
széli.

Inneu tovább haladva mindenütt üröm- 
meglejietéssel szemléltem a szebbnél szebb ima- 
házakat —  magasba emelkedő ízléses tor
nyaikkal.

(Folyt, köv.)

S z í n h á z i  s z e m l e .

M á j. 25-k é n  „ E g v  j e z s u i t a  
p á t e r* vígjáték Északi Károlytól került 
színre. —  Elég csinosan alkotott vígjáték XIV- 
dik Lajos korából. A darabnak legeredetibb 
személye a bustille felügyelő, az alakot Ber
zsenyi személyesítő nagyon találó eredetiség
gel. Előadása kielégített, mulattatott és gyö
nyörködtetett. Különös erővel rendelkezik az 
arezjátékban. Miklósi (XIY-ik Lajos) a királyi 
méltóságteljes magatartást —  híven állította 
elénk. Kár, hogy hangja folytonosan fátyolozott, 
melynek következtében némi eröltetettség mu
tatkozik játékában. Hunyadi Margit még nem 
játszott oly szerepet, melyben helyén ne lett 
volna, most mosolyogjuk benne az egyszerű 
naiv kis leányt, majd egy üttéuimk, bővülünk 
és lelkesülünk hősnői alakításaim Kónaszéki 
• Didóién eléggé igyekezett helyesen oldani 
meg feladatát.

M á j u s  2C. „II u n y a d y L á  s z 1 ó" 
történeti dráma Dobsa Lajostól. —  5 fel
vonásban. E darabban mutatta be tehetségét 
(Ardainé) (Szilágyi Erzsébet) eddigi alakításai 
igen gyengéknek mutatkoztak; ma azonban 
bebizonyította, hogy van benne drámai tehet
ség. — Játéka egész előadás alatt kielégítő 
volt, az anyai fájdalmat a természettességig 
híven tükrözte vissza, miiion gyermekét a 
vérpadra burczoltatni látta. —  IIunjadv Mar
git i Bonow Ágnes) kitűnő drámai jellemsze
repét meghatóan exeijuálta. A keltői no, ki 
eszményileg szeret s viszont nem szerettetik 
s j>tisztán azért, hogy imádottja László (Kó
naszéki) becsülését kiéidemelje. a legnagyobb 
áldozatokra kész. benne rokonszenves ós hó
ditó alakká domborodott ki. Plasztikai mozdu
latai. dallamos érzelemgazdag hangja, mely 
hullám.1' zeruleg át adózik, mint máskor, úgy 
most is tapsokra és többszörös kihivásokia 
ragadta a közönséget. Fájdalom, hogy ily sok 
jót nem mondhatunk Horváth Arankáról, 
ki (*ara Máriát személyesítő. A darab hatasá- 
b"i —kai I n —  kaidatteg—  játéka. Nem 
csúnge egész hivatással játékán? Vagy nin
csenek. kik útba igazítsák, hogy semmi hala
dást nem tesz előre ? Alakja pedig elég szép. 
de merev mozdulataival a legerőteljesebb 
tragikus jeleneteket komikummá változtatja. 
Miklósi szokott otthoniasságával játszott s ki- 
lünoleg alakított. Dalnoki, Berzsenyi, Kóna
széki -at. szintén jól játszottak.

Május 2*. „B  u d a v á r b e v é t e 1 e“ 
másodszor. Az első előadáshoz hasouló si

•*i Ez aniprikailnp volt mondva. Szerit

itt fog felettem virasztani a te emléked, a te 
szerelmed ! J a j ! . . szavaim elhalnak ! ölelj 
szorosabban magadhoz, mert összeroskadok ! 
Aztán elhaló hangon folytatá : Add ide ajka
dat 1 . . . Hadd szívjam be onnan n szerelem 
örökéletének lehelletét ! . . . István, hü Istvá
nom ! Szorits velem kezet ! Becsületes ember 
vagy ' Kád hízom Elemérem drága életét, őr
ködje! felette ! . . . . ne hagyd el őt ! «>h ha 
én vele maradhatnék

István zokogva térdelt le s Izidora oda 
nyújtott sovány kezét csókjaival halmozó s 
könnyeivel áztatá.

Elemér zokogva vonta magához gyöngé
dén a szegény Izidorát.

Legyetek boldogok ! . . . folytató is
mét szakadozva Izidora ! . . Látjátok, mily
szép, mily derült az ég, legyen olyan a ti 
éltetek Légy boldog . . . drága Elemérem ! .  . . 
töröld le könnyeidet . . .  lásd, jobb ez igy . . .
nekünk el kell válnunk.......... hiszen úgy sem
. . lehettünk volna egym áséi! .  . . . I dvöeöld 
ismerőseimet . . mondd meg nekik, hogy itt
van sírom . . . .  a legszebb helyen . . . . 'm a 
gas hegytetőn . . . .  sziklák tövénél . . . .  cser
mely oldalán . . . .  poromból majd virágok 
nyílnak . . . .  szenvedtem . . . érted . . .  de bol
dog valék ! Jöjj el majd síromhoz . . de légy 
erős mond meg a haza . . . .  Átok az
ü ld ...........

kerrel adatott. Láng Etel, ki a „Falu roszá“ - 
bán nem igen nyerte meg a közönség tetszé
sét, most szabatosan, érzelemmel danolt. A 
közönség teljesen meg volt vele elégedve. 
Hangja szép, s elég változatossággal bir, némi 
hátrányára van a túlságos hullámzás, mely e l
lenére van az értelmiségnek, épen úgy, mint 
a különböző érzelmek egybeisengésének s 
összeolvadásának. Közönség szépszáiiimaL

S z o m b a t o n ,  m á j u s  29-én adatott 
„Quasimodó, a boldogasszony templom ha- 
rangozója." — Nem lehet itt kifejezést nem 
adnunk a darab ragyogó irálya feletti bámula
tunknak. Hugó Viktor mester szelleme szólott 
itt a közönséghez. Az előadás átalán véve 
összevágó és kerekded vala. Miklósy (Don 
(Maiidé Frollo) egyszer egyszer még nem ját
szott odaadóhban, mint most, a gyilkolási jele
net, midőn 1‘bobust (Kónaszéki) szerelmese 
lábainál meggyilkolja, kitünőleg sikerült. A i
dáménak alakítása szintén megjárta, bár nem 
volt oly erős. mint Szilágyi Erzsébetben. Hu
nyadi Margit (Esziueralda) különösen a börtön- 
jelenetben, később Quasimodóval szemben a 
templomban meghatólag alakított, az anyával 
szemben azonban, midőn a czipöket kölcsönö
sen felismerik, s ezáltal mindkettő feltalálja 
azt, a kit oly rég keresett, az anya gyermekét, 
a gyermek anyját, a viszontlátás észzavaró 
öröme nem volt kellőleg tolmácsolva részéről, 
inig az Ardainé ez esteli játéka éjien e jele
netben tetéződött. Dalnoki a (juasimodó sze
reiét igen sikerültén adta. Ily sajátságos alakot, 
egy ördög rútságában lehelt nemes jellemet 
egy Hugó Yiktori lángelme szeszélye képes te
remteni. Dálnoky felfogta a szerzőt s helyesen 
alakítottaQuasimodót. Midőn harangjaitól, mint 
egyetlen kedvenczeiröl beszélt, a közönséget 
valóban elragadta. Fejérváry, Kónaszéki sut. 
jól játszottak.

V a s á r n a p. m á j. :tO án „K  i pa- 
c s o s P i s t a  d o l m á n y a "  igen jeles 
néjiszinmü adatott. F. iiiü neiu sokat enged u 
„Falu roszá“ -nak. sőt. ha a mese kerekded- 
ségét s a népéletből vett eredeti képieket te
kintjük. egy sorba kell azzal tennünk, latiig 
Etel ismét kitűnt széphangjával és elég ügyes 

játékával. Térszüke miatt még csak Molnárról 
emlékezünk meg, ki a furfangos czigáuy sze
re ié t művészi tehetséggel alakította. Midőn a 
szolgabiró kérdi a zseb tartalmát, az a tudni 
óhajtás, midőn mintegy szeretne keresztül 
nézni az öltönyön, ujjait miutegy előre nyu- 
lógatja, hogy mintegy a levegőn keresztül ér
zékelje meg az ismeretlen tárgyat, hahotára 
fakasztotta a közönséget. Az egész előadás 
igen sikerült volt. sok élvezettől losztották 
meg magukat, kik e darab előadásáról e l
maradtak.

ÚJDONSÁGOK.

(!) Junius 2-kán tartotta meg Zoltán Já
nos beszámoló beszédét választói előtt a sós
tón. A komoly, higgadt érvelés, mely Ível eddig 
követett s ezutáura is követendő elveit vedte 
beszédében, nem csak meglepett, de édes re
mény nyel töltött el a t. képviselő ur fényes lö
vője iránt. A gyűlés végeztével kedélyes koz- 
ebed tartatott, hol ízletes étkek, italok. Ben
ézi Gyula zem je mellett csak úgy s/.ikrá/tak 
a pohár köszöntések. - -  A gyűlésen minden 
község képviselve volt.

O  Vidliczkay országos képviselőnk haza
érkezett; jun 13-káti fogja megtartani beszá
moló beszédét, óhajtandó volna, ba ez olyan 
helyen történnék, hol a szabad levegőt is élvez
hetnek.

( Nagy Kallóban a legközelebb tartott 
rendkívüli bizottmányi gyűlésen a katas/teii 
bizottságok megalakultak Térhiány miatt csak 
jövő számunkban közölhetjük a neveket.

0  A Sóstó mintegy átvarázslódott, a 
jótékony eső után a fák megloiuho^odtak, a 
v í z  kitűnő, Weinberger Kermit vendéglős min
dent elkövet, hogy úgy jutányos áron számí
tott. mint valóban tis/ta, magyar zamatu ét
keivel s italával kielégítse a közönséget, s ha 
hozzá számítjuk még ehez Benczi Gyula ze
néjét, mely az utóbbi időben különösen nagy

Nem végezhette he e szavakat, hirtelen 
kapta ki István kezéből kezét s mindkét kar 
jóval erősen karolta körül Elemér nyakát.
keblére hanyatlott, s megszűnt élni.

Elemér sokáig tompa, sajgó fájdalommal
tekintett a márvány hidegülni. kezdő homlokra, 
azután hirtelen étiébe kapta oriiletes fájttal 
mában beszélni kezdett hozzá ! Most megeső 
kolta, majd ébreszteni kezdé. aztán letette a 
forrás mellé a tűre. felibe térdelt, kezeit össze 
kulcsolta és bámult reá soká! soká! —  István 
zokogva nézte a szerelmese kihűlt teteme le 
hűt imádkozó ifjút.

Majd ráborult a kihűlt nemes keljeire 
Elemér, mely még néhány perez előtt is oly 
nemesen tudott ér/eni. Aztán keserűen nyűgé 
fájdalmait a természet nagy templomában egy 
kihűlt oltárra, holt szerelmesére borulva. Sír
hatott. zokoghatott, hiszen fájdalmát nem gu- 
nvolhátták itt ki a kőszívű és érzéketlen em
berek. István megértette e z t !  Ő látta egyedül, 
uieg az Isten.

(Folytatása következik.)



előhaladást tett a művészetben, —  s öt sokak 
előtt u vidéki zenekar közt első helyre emelte: 
bátran iiiomlliatjuk: ki a sóstóm, a ki feliidiilni 
5 élvezni akar és a kinek pénze van!

0  Ibrányban a közelebb múlt n.ipokbnn 
hunyt el M. M. nevű egyén, ki a jobb módú 
gazdák egyike volt, még is nagy nélkülözések 
között tölté élte utolsó idejét, holott 26 hold 
föld hirdető a határban a világnak, hogy tulaj
donosa rendes körülmények között megélhet. 
Ám de ö erről hallani sem akart, földjének 
művelését határozottan megtiltó! A megvenni 
óhajtókat kiutasitá, sőt nejének, ki házi kert
jében dohányt termelt egy ideig, annak sem 
eugdte meg a munkát, miután annak árát adóba 
rendesen lefoglalták. E szigorú semmitnemtevés 
a tagosításkor vette kezdetét s most a 12 évig 
pihent föld csak a tulajdonos elhunytóval vé
tethetett művelés alá. Nem mindennapi példa 
a mai kapzsi világban.

—  Felhívás. A szabolcsmegyei közjogi 
ellenzéki gyűlésnek folyó évi május 19-én 
ke'* határozatában kifejezett megbízatásunk
ból kifolyólag a n.-kallói választó kerülotbeli 
mindazon választó polgárokat, kik az 184*. évi 
törvényekben, 1861. évi országgyűlési felirat
ban s az úgynevezett bihari pontokban lefek
tetett elveket, —  melyek Magyarország állami 
önállóságának s függetlenségének törvény en
gedte eszközökkeli visszaszerzésében határoz- 
tatnak, —  valják, s így az úgynevezett sza
badelvű vagyis kormánypárttal szemben a köz
jogi ellenzéki párthoz csatlakozni készek, f.
1875-ik évi junius 13 kán d. e. 10 órakor 
N.-Kállöhau a fogadó termében tartandó érte
kezletre. melynek képviselő-jelölt felléptetése 
s a képviselő választásnál a párt érdekei ér
vényre juttatása iránti intézkedés leend fela
data, —  van szerencsénk meghívni. — Ezen 
felhívásnak minél szélesebb körbeni terjesztése 
kéretik. —  Kelt N.-kálló, 1 875. május 31. 
László Alajos, (íaál Elek, Deák 1-erencz, Ná- 
nássy Zsigraond.

—  A nyíregyházai ev. gymnasium javára
1*75. május 1-én megejtett s o r s h ú z á s n a k  
eredménye : (Folytatás és vége.)

? é S* j É a £■-1 ? a S 3
* 5 1 B t • s S : * : B *
■ t- 1 ■ C B K
<  i , | < X <  s

4697 290 6340 102 *087 254
4746 37 6363 333 8114 256
4761 36 6429 66 *133 355
4798 324 6445 35 8141 159
4816 179 6450 169 H166 40
4*17 374 6461 *242 8207 341
4844 99 6506 270 *241 203
4852 309 6581 360 8336 170
4891 1 10 6613 44 8406 206
4913 344 6*173 *26*2 8408 265
49*29 97 6729 49 8409 120
4947 173 6763 267 8480 284
4974 167 6743 6 8571 261
4990 ló 6763 31,9 8572 316
5006 331 677*1 259 8591 280
5067 2 6774 82 8628 218
5u79 205 6777 375 8* .64 252
5094 116 6793 20 8695 181
5115 117 6916 221 8718 266
5193 224 6920 178 8731 212
5205 24 6924 *2*20 8760 366
5207 78 6831 3 8820 14
5212 238 6894 186 8837 302
5236 35 6897 315 8857 197
5281 4 6907 193 8863 50
5295 141 6913 353 8879 ‘.Ki
5314 164 6949 195 88*0 187
5368 19 6971 84 8911 1
5378 346 6993 113 8936 64
5382 362 7018 83 8939 292
5424 233 7063 330 9013 363
5449 367 7135 188 9019 286
5451 •232 7177 191 9*i31 1*19
5491 314 7187 198 9065 368
5494 13 7303 56 9068 53
5495 200 7328 370 9072 305
5508 21 7459 23 9109 313
5509 94 7472 216 9111 69
5529 147 7505 268 9140 157
5541 251 7521 131 9151 275
5564 80 75*25 37/ 9205 61
5613 213 754*1 376 9211 295
5627 29 7585 239 9246 140
5727 379 7589 11 9250 396
5784 395 7598 330 9272 12*
5869 95 7607 39 9320 70
6908 246 7617 241 9396 389
5912 162 7623 85 9426 202
5830 323 7639 245 946* 144
6949 •223 7661 62 9473 137
6965 240 7716 54 9508 3*H)
6976 73 7726 •264 9523 • 52
6979 304 7728 182 9542 132
6020 185 7747 10 9562 38
6021 51 7753 215 9628 211
6040 340 7836 67 9633 319
6048 398 7842 87 9702 165
6089 103 7927 176 9705 134
0097 31V 7970 322 9712 162
6139 28ó 7993 392 9722 293
6170 8 8000 148 9757 383
6222 i 71 8006 68 9805 161
6297 9 8017 174 8*51 365
6319 1 156 8049 342 9926 343

x Miklosy színtársulata n legjelesebb
darabokat, valóban classieus müveket hozta 
színre és a közönség mégis hideg és részvét- 
len ! Úgy e bár, hogy ha valamely divatos er
kölcstelen s érzék-csiklandoztató o p e r e t t e k  
adatnának elő, nagyobb volna a lelkesültség!

Mi üdvözöljük a tisztelt igazgató ur nemes 
törekvését akkor, midőn sajnálatunkat kell 
kifejeznünk korunk veszélyt Im/.ó divat maj- 
tnolása és az érzékiség felé való hajlású felett.

—  A fel8Ő8zabole8Í gazdasági egyesület 
titkár-jegyzöjeül M i k e c z János nyíregyházai 
hites ügyvédet emlegetik, biztos kutforráshól 
úgy értesülünk, hogy igen nagy pártja van a 
vidéken. Ha a jeles ifjú ügyvéd megvalaszta-
tik. a választás érdemesre fog esni.

(X ) Vldliczkai József beszámoló beszédét, 
mint lapunk bezártakor értesültünk f. hó 13- 
kán d. e. 11 órakor fogja megtartani a város
háza udvarán.

O Eszéki Emma k. a. csakugyan fel fog 
lépni néhány szerepben Nyíregyházán. Előre 
is üdvözöljük az. ifjú tehetséges művésznőt.

0  Elmés dicséret, büszke volt az. J. . . 
káplán lármás beszédére, és a büszkeségét 
szerette ha élesztgették újabb meg újabb di
cséretekkel, tudta ezt jól b . . . né aszszonyom, 
nem is mulasztott el soha egy bókot mondani 
tiszte'.etes uramnak; egy alkalommal a napi 
események fölötti észrevételét nem érkezett 
előbb elmondani szomszédaszonynak. a templom- 
báni létet használta fel erre, látva ezt a szó
nok. igy szólitá meg a kijövetkor egész, ön
érzettel. Mit sugdosott lt. . . n é  asszony? Hat 
biz azt lelkem tiszteletes uram: — C s a k  a z  
I s t e n  r a g a s z t a n á  a b b a  a kát  he  d- 
r á b a ö r ö k r e !

( = )  Nagy buzgóság. Tántorogva ballagott 
ha/a felé a diáknak szedett pénzzel a faluról 
az J. . . egyházfi, de el törődött lábai mihamar 
megtagadták a szolgálatot, mivel feje, a ne 
hézség törvényének hódolva, a földfelé igyeke
zett ; igy a két támpont helyett négyre lett 
szükség, hogy az akaratos fejét legalább illő 
távolságra tarthassa a különben sáros földtől. 
Ilyen minőségben lévén, megszólítja a lelkész: 
Mit keres? A kurátort! dünnyögé bóbiskáló 
fővel.

[ =  | Meglepő válasz Nagy lelkesedéssel 
ítészéit bizonyos fiatal ember a mulatság hasz
náról és az abban feltalálható élvezetről, hogy 
a társaság tagjait a majálisban! részvétre bírja. 
Midőn már önmaga is el volt ragadtatva szónok
lata hatásától, megtudandó, ha vajon teljes si
kert aratott-e? vajon hóditottak-e szavai? igy 
szól egy fiatal özvegyhez: Kemélem el fog jönni
n.igysjul a majálisra? Igen! megyek Józsához! 
lön a komoly válasz.

( — ) Égy buzgó irodalombarát kérdést 
intézett hozzánk e napokban, hogy miután 
.m ár több ízben jelentette a több rendbeli 
újságíróknak, és pedig tanuk előtt igazolt le
velével, miszerint néki s e m m i  n é v v e l  
n e v e z e n d ő  ú j s á g a i k a t  meg ne 
küldjék" — azonban mégis küldik a lapokat — 
.tanítsuk meg, miként szabaduljon meg e hír
lapi vizözöutól . . . l»eporelje-e őket, vagy van-e 
valami más mód az ezektöli megszabadulásra
stb. “ —  az érdemes iuterpellálúnak röviden 
csak annyit válaszolunk, hogy ha légmentesen 
elzárkózni akar. a kor áramlásától s a megyei 
érdekek és mozzanatok reá semmi vonzerőt 
nem gyakorolnak. írja rá egyszerűen a lap 
czimszalagjára : r e t o  u r, —  azt hisszük, 
egyik szerkesztő sem fogja a dolgot tovább 
fonjeirozui, s legfeljebb azt goudolja magában: 
ecce ! megyénkben is vannak .fehér bőrű in
diánok !*

=  Kotajban. a Mandel ur tanyáján, általa
felállított közös iskolában jun. 1-én kerdé meg 
tanítást Nagy Miklós ur, a szigeti állami ta- 
nitóképezde szép készültségu növendéke, k í 
sérje áldás és siker működését!

-  Mire hasznos a rokabór ? Egy szenve
délyes gazdát s kertészt nagyon bántotta, hogy 
kertjében a háziszárnyasok tömérdek kárt 
tesznek. Sokáig gondolkozott, mikép tehetné, 
hogy a szárnyasok is megmaradjanak s vete- 
inényei is díszelegjenek, inig azon gondolatra 
jött. hogy legféltettebb helyen egy szalmával 
kitömött rókabort állított fel. maga pedig lesbe 
állott nézni az eredményt. Nem sokára méltó
ságon léptekkel jön a háziszárnyasok királya a 
haragos himpulyka. egyenesen a féltett hely- 
felé közelítve; azonban az ártalmatlanná tett 
rókaborben ellenséget vélvén, hirtelen félénk 
nyúl lesz s „thuj. thuj" éles kiáltozással tova
rebben. Nem különben volt alkalma gyönyör
ködni a tyúkok ijedelmen repüléseiben s ko
dácsolásaiban. Czélját elérte, mert ez idő óta 
e helyen szárnyasai nem jelenkeznek. (F. P.)

( — ) Úgy halljuk, hogy a tisza-eszlárí, kö
rülbelül ötezer holdnyi uradalmat gr. Desewfy 
Kálmán 740 ezer ftért vásárolta meg Kállay 
Gusztávtól.

(— ) Az a Morgó! Ugyancsak jó italt mér
hetnek a város északi részén levő Morgó nevű 
vendéglőben, mert az onnan hazafelé siető vi
dékiek rendesen .szekérversenyt tartanak egy
mással, mely aztán nem ritkán tettlegesség- 
gel, ütleggeí végződik. Közelebbi napokban is 
történt egy kis üstökbe kapás, mely azonban 
minden komolyabb következmény nélkül, s egy
szersmind azzal végződött, hogy úgy a panaszló 
bes/tereczi. mint a bepanaszolt megyeii atya
fiak szolgabirói utón erélyesen megdorgál
ta lak .

(— ) Fehér bőrű indiánok K napokban a
M. £. K. V. egyik állomásán a vonat elmene
tele után nehány gubás, szűrös és ködtnönös 
atyafi nagy figyelmesen nézegette a síneket, 
indóházat. raktárt, csengetyüt, vízi puskát, —  
szivattyús kutat, köszénbalmazt stb. A főnök 
előtt kirsé gyanús színben tűnt fel az atyafiak 
szokatlan bamészkodása, s azt híve, hogy talán 
valami merényletet akarnak elkövetni a va
gyonbiztonság ellen, reájok kiált: mit akarnak 
itt? —  Mire aztán nagy alázatosan felelt az 
egyik : „hát kérem alázatosan meg akarunk

itt mindent nézni okával, mert bizony még mi 
■ohcsem láttunk vasutat!- Hát még ilyen embe
rek is vannak a világon?

( ) A párisi törvényszék előtt történt:
— Jtocsánat elnök ur! mond a vádlott, 

én tiltakozom a bírák ellen.
—  Talán esküdteket óhajt.

Nem. Az egyre megy — bíró, hiró.
—  Mit akar ezzel mondani?
—  Azt, hogy mind személyes ellenségem.
—  Hogy umudhatja ezt?
— Csak úgy. hogy már —  ötször el

ítéltek. (F. P.)
( — ) Szerelmes levél. Egy birmáni Romeo 

ezeket írja Júliájának : .ha rád gondolok an
gyalom ! úgy érzem magam, mint midőn este 
a kendőt szagolom, melyben a délben elköl
tött libamáj volt takarva. Csak a szaga ma
radt meg, a mivel pedig nem lehet az étvá
gyat kielégíteni. Ép úgy a te emléked is. 
csak vágyat ébreszt bennem —  éretted 
utánad !-

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

(Egy mondat halhatlanságot ad. — Mi is zavarban va
gyunk — A különböző pártok. — Fúzió konfúzió — 
nem jó ez a caro m io! — Tartsunk szemlét. — Min
den ember ellenzéki volna, ha el nem rontanák. — Mit 
sugdos NikodémusV — Quid nunc? — A mi óhaj

tásunk.)

Pár évtizeddel ezelőtt halt meg boldeg 
Arábiában _egy jámbor és emberséges mozlim, 
s mivelhogy Allah elfeledkezett megáldani öt 
apró csemetékkel, azóta a hálátlan emberiség 
is valószínűleg elfeledkezett volna róla, ha em
lékét egy valóban keleties zamatu mondása 
meg nem őrzi s át nem adja az eféle badar
ságokban gyönyörködő utókornak. Találkozik 
egyszer a derék mozlim egyik rég nem látott 
ismerősével, az ismerős hálálkodik és hogy s 
mint létét tudakozza. Mire a jámbor és em
berséges férfiú igy válaszol megilletödve : jaj 
harátoni! nagyon szomoruságos és keserüséges 
az én életem . . .  a feleségem meghalt, a csi
kóm megdöglött, a zsebkendőm elveszett, most 
azt sem tudom: melyiket sirassam. . .

Hasonló zavarban és határozatlanságban 
vagyunk mi is jelenleg, persze nem szomorú
ságunkban. hiszen már egy hete eladtuk (régi 
magyar szokáskint) lábán a gabonánkat, és még 
van egy pár rongyos bankó az árából . . .  ha
nem a politikai púrtalakulásokra vouatkozólag. 
íme van most szabadelvű párt, van jobboldali 
ellenzék, van 48-as, függetlenségi és közjogi 
ellenzék, vannak függetlenek, vau szakérdek 
párt, vannak burányborbe öltözött ultramon- 
tánok és mukkerek, van párt, melynek je l
szava : ne bántsuk egym ást! vannak politikai 
szélkakasok. kik most már negved-ötödizben 
változtatják a zászlót és jelvényt, mely alatt 
küzdenek, vagy szabatosabban szólva : halász
nak a zavarosban, vaunak derék pátrióták, kik 
szeretnének saját inaguk számára lecsippen
teni egy-egy jókora darabkát Szent István pa
lástjából s abban az urat játszani, vannak ér
demes circumspectusok Erdélyben, kik pláne 
azt szeretnék, ha ük lennének az egy edül ural
kodó párt egész hazánkban, melyet aztán nagy
le lkű ig  és ugv boldogítanának, mint most a 
karmaik közé jutott magyarokat és románokat,
— szóval párt van elég, van több mint kel
lene s az a múlt tavaszi fúzió valóságos kon
fúzióba hozza az embert, melyik helyen mi
csoda irányban foglaljon pártállást napjainkban!

Khj m it! Nem leszünk sem bakszászok, 
>em nemzetiségiek, de nem is engedjük, hogy 
azt az öreg tisztes palástot valaki tiszteletle
nül, boszulatlanul bolygassa és beszenyezze, 
hanem jól a körmére koppantunk. oda bizony! 
Nem szőve kezünk a negédes kakasokkal sem, 
félünk az olyan kétes dicsőségű szereptől. — 
melynek vége utoljára is az, hogy a szereplőt 
vagy nyársra húzzák, vagy . . . vagy . . .  no, 
bizonyos műtét segélyével (oh szomorú sors) 
a gazdaiszony könnyebbé teszi egy pár —  
grammal.

Szabadelvű párt sem akarunk len n i. . . .  
nagyon vegyes ott a társaság, sehogysem ta
lálnánk jói benne magunkat, aztán meg viz és 
olaj. frakk és magyar nadrág, uj bor és ócska 
tömlő soha nem barátkozhatnak bensöleg és 
tartósan egymással, s még az is könnyen meg
történhetnék. hogy egy hajnalban a napos káp
lár azt a jelentést hozná a főhadiszállásra. —  
hogy a múlt éjen a hadsereg jobb szárnyát 
képező csapatok la mamelukok és hasibozukok) 
minden munitióstól együtt az ellentáborba de- 
sertáltak. —  a lenne aztán a czifra kom édia!
— A bárány bőr nem ámít el bennünket, jól 
halljuk alóla is a farkas vérszomjas üvöltését, 
mintha mondaná : úgy szeretlek, majd meg- 
eszlek, hámm, hámtn. hámra í —  No már a 
szakérdekpárt érne valamit, ha hívei nagyobb 
számmal volnának (természetesen nem is le
hetnek, miután a szakérdek ezer meg ezer el
lentétes irányban ágazik szét) és ha, a mi fő 
dolog, minket karolnának és léptetnének fel 
képviselőjelöltjükül, mihez azonban alig lehet 
vérmes reményünk, hiszen a harangozás. fa
vágás és dohányapritás szaktudományán kívül 
semmi érdemmel e téren nem dicsekedhetünk.
— Függetlenek is örömest lennénk, ha jelsza
vukat ugv értelmeznék, mint mi, jelesül, hogy 
legyünk függetlenek bírótól, szolgabirótól, adó
behajtóktól, hitelezőktől, kuvikoktól, dohány - 
monopoliumtól. államadósságtól és más hasonló 
kérlelhetlen ellen-égőinktől. —  Nos, tetszik a 
programul uraim? Hallgatnak. . . . dejszen nem 
is állunk soraikba, hanem aztáo ők lássák, ha

nem jutnak zöldágra! —  Tehát leszünk ellen
zékiek . . . igazság szerint minden embernek 
ellenzékinek kellene lennie, hiszen mikor vi
lágra születik, sírásában, fészkelődésében azon
nal tiltakozik és protestál a tényállás ellen, 
ellemnond a bábának, bölcsőnek, pólyának, fű 
rüsztő tekenönek, pelenkának, dunnának, mag 
néziának, pesztonkának, és csakis az anyai tej 
elpuhitó befolyása által válik he az élet tiirel 
mes rabszolgájának, a társadalom igavonó, te 
herhordó páriájának. Igen, ellenzékiek leszünk, 
de hát melyik árnyalata az ellenzéknek? Jobb
oldali ellenzék? Jobboldal és ellenzék —  fából 
csinált vaskarika. De nézzük közelebbről a 
tisztelt fiequentiát! Ah, jól ismerjük az érde
mes gentlemaneket. Jobbra á t ! . . a sírbolt le
vegője áramlik itt szét, a lobogón nem a mi 
vagyaink és reményeink ékes szivárványa tün- 
döklik s hiában keressük azon a mi jelmon
datunkat is : „mindent a népért —  mindent a 
néppel!-  — Legyünk tehát függetlenségi párt! 
Hohó! azt sugdossa fülünkbe Nikodémus bará
tunk. hogy e párt tagjai egytől egyig felfor
gatok, földosztók, jakobinusok és Cromwell ke
rekfej ü puritánjai. No már ilyen véres szájú 
„tigrisek- nem leszünk. —  Jerüuk tovább a 
48-asokhoz! Már megint sugdos ez a Nikodé
mus . . .  azt beszéli, hogy a haza i g a z i  böl
cse (nem az a másik, ki most olyan formán 
érezheti magát, mint Márius Carthágó romjain, 
hanem az, kire mint a népfönség, a világsza
badság fényes bajnokára szent áhítattal gon
dolnak most és mindenha a népek leigazolt 
m illiói!) igen, azt mondta a haza igazi bölcse: 
„a  politika az exigentiák tudománya- . . . Negy- 
vennyolcz és hetvenöt. . . más idők, más em
berek, más viszonyok! E két korszakot oly 
roppant ür, oly végeden távolság választja el 
egymástól, melyet maga a „m ester- is aligha 
volna képes áthidalni, a „tanítványok- pedig 
soha. Hol a mai nemzedékben az erő, a szel
lem, a lelkesedés, az áldozatkészség, az önfel
áldozás a hazáért, hol vannak a polgárerények 
melyek hajdan népünket fönt és alant oly 
meghatólag fönségesen jellem ezték?? M nt a 
költő s z ó l: „romiasz magyar nép, roinladozol 
hazám! és titkon őrlő féreg emészt belől. . “ 
Hátba a közjogi ellenzékkel szövetkeznénk! 
Átkozott Nikodemusa, erre meg azt mondja, 
hogy sem hév sem hideg, sem hús sem hal, 
se künn se benn, mint az ablakfa. —  Van-e 
még valami párt a „magyar ég“ alatt? —  Itt 
volna ez a „ne bántsuk egymást- ezégü, de 
hát ez épen nem nekünk való eledel, miután 
mi báutjuk és bántani fogjuk ezután is a nyeg
leséget, léhaságot, fényűzést, a társadalom 
örökéhes polypjait és parasytáit, a „fekélyeket 
a nemzet testén- , a szédelgést, képmutatást, 
pöfTeszkedést, s teljesen egyetértünk Henri 
Kocbeforttal, midőn azt mondja „eljött az 
ideje, hogy leálezázzuk azon felelősség nélküli 
augurokat, kik nem nézhetnek egymásra a 
nélkül, hogy ne nevessenek, mikor mi nem 
nézhetünk egymásra a nélkül, hogy ne sírjunk.“ 
De hát hova menjünk már most Nikodémus 
barátunk? No majd itt lesz nemsokára a kép
viselőválasztás, akkorra minden valószínűséggel 
világosság gyulád fel a sötét éjtől árny azott 
„gyártelepben.- Addig pedig (de azutánra is) 
valóban óhajtandó volna, bogv a politikai la
pok hagynának fel azzal a nyelvöltögető. nyak- 
leves izü irmodorral, melylyél egymást mosta
nában a cziv ilixátió fő tényezőihez épen nem 
illőleg traktáljik .. . hogy mi apró laikusok csak 
akkor vállalkoznánk a vezérszereplésre politikai 
kérdésekben, ha elég erősek vagyunk a zászló 
dicsőségét megőrizni . . . hogy italában a haza 
felvirágzása s jobb jövője érdekében legalább is 
oly serények és kitartók volnánk, mint —  a 
toaszt mondásokban! — s —y.

Szerkesztői üzenet.

A imragi barátnak. Küldeményét szívesen felha.sz 
náltuk, jövőre is szireaen vessszuk. de a névre szak 
ség van szerkesztőségünkben, — ugyanezt uioudjuk 
y-nak is.

Felelős szerkesztő: LUKACS ÖDÖN. 

Pénztárnok : Vitéz Mihály.

N y i 1 1 1  í  r.

Sertés eladás.
Az egri főkáptalan tikosi pusz

táján mintegy 160 darab kétéveshi- 
znra alkalmas árlánv van eladd. —  
Értekezhetni iránta helyben a kasz- 
nári hivatalnál, Egerben a jószág- 
felügyelőnél.

Éger, május 31-én 1875.
Simkovits Imre,

(1— 3 ) jóazágfelügyelő.

Hirdetés.
Ajénlkoeik egy mivolt magyar le

ány társalgónkul, vagy házgondnoknéul 
egy úri házhoz. Bővebb tudósítást nyújt 
lapunk azerkesetőaége.

( 1 - 8 )



H I R D E T É S E K :

r T O L L A K
újonnan nyitott

27 kros
egyetemes árucsarnokában Bécs Mária- 

hilferstrasse I.
a legszigorúbb jótállással ai. áruk legújabb 
miuoségeért a valódiságáért, s nagyban ski- 

csinben kaphatók
Gyapjuruha-szövetek

mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden sziliben, sima. csikós vagy koczkás 
még pedig Lüster. Rips s Diogenalplaid
kelmék, egyszínű és caricirozott scott plaid- 
kelme; legújabb és legszebb őszi és téli 
T V  « » r d  1
(Wattmol) s legújabb nordpol kelmék, diva
tos ruha barchet, cosmanosi perkai, Cre- 
tOo. török piqué hálóköntösnek, kék. barna 
s fehér sinór és flanel barchet. rumburgi, 
hollandi és készitetlen sziléziai fonalvászon, 
házi- s bőrvászon színes és virágos czicz- 
mouslin és csipke-függönyök, atlasz-gradl. 
szives ágynemű, vászondamaszt-törölközók. 
matrácz és díván gradl, chiffon s t és * 4 szé
les, selyem és kásmér nyakkendők, hosszú 
és röv id harisnyák, keztyűk. vászon és ba- 
tiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle szintiéi és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgyak. 

Mln«l ettak
27 k r a j c z á r.

A szétküldések utánvét mellett azonnal 
lelkiismeretesen teljesittetuek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyeu és bénueutve.

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

G y a p j u - r u h a s z ö v e t e k .
mindig a legfinomabbak és divatosabbak 

| minden színben, sima, csikós, vagy scot ca- 
j  ricirt még pedig Lüster. Rips. Diogonal 

piáid szövet, egyszínű és skót modorú 
! plaidkelme. s a legújabb s legszebb üszi 
j és téli

Nordpol-FInnHI
I (Wattmol) és a legnehezebb uj nordpol 

kelmék, divatos ruhabarchet. cosmanosi 
perkai, creton tőrök háló-köntösnek, pique, 
kék. barna és fehér sinór és flanel barchet, 
rumburgi, hollandi és készitetlen sziléziai 
fonalvászon, házi- s bőrvászon, színes és vi
rágos czicz, mouzlin és csipke-függönyök, 
atlasz-grandi, színes ágynemű, vászonda- 
maszt-törölközök, matrácz-és díván grandi, 
chiffon 5 4 s ‘  4 széles, selyem s kásinéi^iyak- 
kendők. hosszú és rövid harisnyák, keztyűk. 
vászon- és batiszt zsebkendők, csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenféle szín
nel és szélességgel, több ezernyi más tár
gyakkal egyesegyed ül kaphatók a szilárd 
hitelűnek ismert íegidösb s legelsőbb ala
pított

27 kros
a r u c h a r n o k h a ii

Hécaben, Kártnératrasse 34.
(Bttrgerspiud-tíebiiilde.1

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
es lelkiismeretesen; mustrák es árjegy

zék ingyen. (25— 30)

Újonnan érkezett liruezikkek

a 27 krajczúros
első bécsi

K A R T O N F E S T Ö  G Y Á R I - R A K T Á R B A N .
Helyiség: a nagydebrecteni utczán levő Kerekréty-féle uj házban.
Találhatók különféle csikkek, melyeknek minősége- ét szilárdságáról miuden- 

kor kezeskedünk, egyenlő árban

JV 97 k. vjAva I “Vf
válogatva daral>-( rőf- ée páronként kaphatók.

V F "  K ü l ö n ö s  I n d o m i Í H u l  " V R
Legújabban Bécsből érkezett legfinomabb divatosabb, tavaszi 

« egyéb kelméinket ajánlhatjuk.
Tessék meggyőződni személyesen.

Ez üzlet választókban még a bécsi bazárokat is tul haladja ! 
Szivet pártolást kérve, maradunk teljes tisstelettel.

bécsi első

kartonfestő gyári raktár
(14— ?) Nyíregyházán, nagydebreczeni utcán, Kerekrőlv-féle uj hátban.

Szives tudómét
Van szerencsém a n. érd. helybeli, úgy a szabolcsmegyei és hajdukerületi 

közönséget értesíteni, hogy a Sóstó fürdő május hó elsejével meguyittatott; egy
idejűleg a következő ujjitások életbeléptetését hozom köztudomásra

1 Étkezés társas asztalnál, —  (kívánságra külön teríték.)
Azon vendégek, kik gyógykezelés alatt vannak — az. orvos által elő

szabott minósitvénynyel rendelhetik meg a kívánt ételeket.
3. Vasárnapok, n polgári népmulatságoknt rendezek.
4. Több Ízben az idényen át tánczestélyek, zene és szinielőadások fognak 

rendeztetni.
*>. Minden természetes gyógyásványvizekból folytonos fris minőségben 

készletet tartok.
0. Orvosi utasítás mellett levők, bár mily rendeletéit a legpontosabban 

teljesítem.
7. Szőlő gyógymód életbeléptetését szorgalmazom.
8. Az étkezésre nézve igen jutányos árakat szabok.

1‘mc/ém teljesen kiállja a versenyt bármely, eddig volttá. Szóval oda tö- 
reksziui, hogy a fürdő t. vendégeinek kényelmét, minden tekintetben megszerezzem.

Hiszem és reményiem, hogy áldozatkészségemet és szorgalmamét legjob
ban jutalmazandja az, ha minden részről elismerést szerezhetek, mert ezzel kapcso 
latosan a magam javát is előmozdítottam.

becses pártfogásába ajánlva magamat a nagyérdemű közönségnek.
Kelt a nyíregyházai sóstón, május hóban Is75.

3— 3 Alázatos szolgája

W e i i i h e r t f e r  K e r m i t ,
fürdői vendéglős.

3 R F *  ~0 2‘i  24 2ő 27 kros eladás. " 9 Ü

f Budapesti nagykereskedői bizományi raktár *
K  A  T  /  T i

Kubilczinö-féle házban, (iredik és Tester-féle ezukrászdának át ellenében.

J * Van szerencsém a nagrérd. közöosőget ezennel tudósítani, miszerint tw

egy 1‘esten székelő, egyike a legnagyoid. én legjobb himóvnek örvendő kézmii'fi árus nagykereskedő cié^  —  helybeli bizományi raktárival bízattam meg.
Azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. ez. vevőimet, akár nagyobb 4-

Sk akár kisebbszorü vételeknél oly kedvezményekben részesíthetem, a minőket #witt helyben senki sem nyújthat —  gazdag választékú mindennemű luha. fiig-

Ti
* »czia ing. Porcaik —  *Ia*/**i szélességű <’ hifl<>n vásznak, fonál, hollandi, creas

‘T
T i

és pamutvásznak. —  minden színezetű párnahajnak való ezérna kanavásznak. >TtöiUlköző • tAiivérken<l >k. franczia M-'U-selm és angol toulArd keodok. fsliér s
-r színes vászon zsebkendők, fehér s színes bsrketok, harisnyák, szalagok — és c

még más többféle árukkal dúsan felszerelt raktáiammal |»edig. minden hozzám
T i intézett megrendelésnek azonnal megfelelhessek.
T i A midőn még kérném itt jegyzett árakból azon meggyőződést sze-

rezni. hogy velem senki sem állhat ja meg a versenyt, nagvbecsO látogatását.
T i kikérném egyelőre a legszilárdabb kiszolgáltatásról biztosítom és kiváló

tiszt “ lettel maradtam

i l

A nagyérdemű közönségnek.
Nviregvházán, 187.*). év február hóban.

Alázatos szolgája.
K  A  T  Z  T .

É
20 22 24 25 27 kros eladás.

Pályázati hirdetmény.
Ny.-Héltek községében üresedésbe 

jött 400 frt évi fizetés, 80 frt fűtés és 
irodai átaUnynyal egybekötött jegyzői 
állomás f. évi jun. hó 21-én választás 
utján be fog töltetni.

A pályázni kívánók felhivatnak.

miszerint kellően felszerelt kérvényeiket 
alantirott sznlgahiróhoz Kálló-Semjénbe, 
a kitűzött határidőn belöl, beadni el ne 
nmhiszHzák.

Kalló-Spinjén, máj. 20. 187ő.
. I t t i i o * *
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Debreczen, 1875. nyomatott a részv. társ. könyvnyomdájában.
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