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< Az előfizetők, a hirdetések meg 
szabásánál, ao'/^-nyi kedvezmény 

ben részesülnek.

Erkölcsi alásiilyodés a liirlap- 
iroda lomban.

Ki ne ismerné el, hog’y a sajté ha
talom V!

Hivatásit magasztos, fenséges! de 
vsak addig, mig az erény, igazság szolgá
latában áll; addig, mig annak zászlajára 
a tisztit erkölcs, a nemesebben vett em
beri érdekek, a köztökéletesedés van fel
írva ; ellenben jaj a sajtónak, lm az önzés 
erkölcstelenség, zsarnokság nyomom bé- 
renozélil szegődik: jaj annak, hogyha az 
álbölcselkedés terére lépve, magasztos hi
vatásáról megfeledkezve a szerint forgatja 
az igazságokat, miszerint most imádja, 
majd elátkozza az elveket, a mint az ér
dek szörnyű daemona kiváltja azt.

Kgy olyan irodalom, mely az utóbbi 
utón halad, kárhozaton, s mételyezö ha
tása átkos gyümölcsöket terem.

Ki ne látná az olvasó közönség kö
zül át első tekintetre, hogy hazai hírlap
irodalmunk nagy részben ezen megve
tendő pontra sillyedt alá V

A hírlapirodalom nagyrésze ama je- 
zsuisztikus elvet követi: a c z é l  s z e n 
té  s i t i a z e s z k ö z ii k e t. 11 a egy eszme, 
egy irányelv mellett sikra szá lőtt egyik 
vagy másik k ö z lö n y ,  ugyancsak meg 
ragad minden fegyvert, hogy diadalra 
utlissson.

Rágalom, gyanúsítás még nem ele
gendő' fegyverek az érvekkel szemben? 
Akad még más is! Ott van például sze* 
mélye az ellenfélnek, és nem hagynak 
rajta egy ujjnyi líecsületet, nem egy pa
rányi jóbirnevet, pellengérre állítják a vi
lág előtt, felkeresik s felhasználják em- 
beri gyarlóságait, melyektől senki sem 
ment a halandók közül!

Bizony nyomorult alásiilyedése a kis- 
lelkű emberben a sajtó fenséges méltósá
gának. Ki látja ezt. merje aztán tagadni, 
hogy nincs szükség a „hírlapírói egye
sület “ -re.

Nem a gyönge tollú, nem a gyakor
latlan. s talán a tudományos műveltség 
alsntas fokán álló, hanem a tehetséges, de 
erkölcstelen, zsoldoshadként alkuvó irók 
azok, kik gyalázatjára vannak a hírlapiro
dalomnak : a kik hezitálnak tollúkra, s 
ma ez, — holnap amaz táborban lelik fel 
magukat; „ jó  p é n z é r t - , inegostromol 
ják ma azon igazságot , melyért tegnap 
még élethalál barezot viseltek.

Nem hihetem. hogy volna elfogulat

lan egyén az összes magyar irodalom te
rén, sőt az értelmesebb olvasók között is, 

jki eképen ne látná s ne érezné a veszélyt, 
mely a tisztátalan érdekeknek szolgáló 

' sajtóközegek által fenyegeti a közer- 
kölcsiséget.

| A „ h í r l a p í r ó i  e g y e s ü l e t "  ügye 
már megvan indítva, most azonban az iz
galmas politikai harezok más irányba te
relvén egy időre a közfigyelmet, — szü
netelni kénytelen. — A jók és igazak ne 
vegyék közönyösen a dolgot. K bajon, 
melyet felismertünk már, véleményem 
szerint csakis a jobbak , a jellemen irók 
erélyes egyesülése által lehet segitnünk, 
mely által oly szabályok lennének hozan
dók, melyek a hírlapirodalomnak fenyege
tett méltóságát és tekintélyét régi fényébe 
hozhatnák vissza.

1 Addig is figyelmeztetjük az olvasó 
közönséget: forduljon el méltó megvetés
sel az oly sajtóközegtöl, mely tisztátalan 
fegyverekkel akarja védeni a maga igaz
ságát.

j Csák Jenő

K O Z U C Y E K .

Törökországi levelek.
—  Dharadzs-tol. —

111.

Jutalom fejében, pártom megválasztotta 
önt tisztelőiben óra-kiáltottak. helyül s Sophia 
templom egyik nuuaretje tüzelvén ki, óra-kiál- 

1 tóink mii ködöse igen egyszerű, kozébeu egy 
'kalapácsot tart, s ha valahol kiálló szögteje 
két lát, a kalapucscsal reá üt, s kiáltja: vir
rad s haladjuuk! Az nincs kitűzve, mint az 
önök országgyűlésén, hogy .egyszer üt, két
szer üt, vagy épen meny kővel üt-e? s ez sza
bad tetszésére bizatik.

Ne ijedjen ön meg. hogy egy nő nevű 
minaretnek lesz tiszteletbeli hivatalnoka.

Valamint ön nem, úgy mi. kik meg va
gyunk háremesedve. nem tehetünk arról, hogy 
az emberi bölcseség nó nevű és igv női lá
bon áll Bölcs Salamon, az ó-világ népei, uiég 
I»edig nem csak a barbár népek, hanem ma
guk a görögök, kik a bölcseséget női agyból 
szülesztették meg. 8 nő névén elnevezték. — 
reodazetbe ütvén, teljes női Inbia helyeztették, 
a rómaiak, a jelenkor nemzetei, maga az 
úgynevezett nagy eszmék szülője a franczia 
forradalom, hol a nagy eszmék csucsivén leg
eiül megkoszoruzottan ál', az emberi bölcse

ség átlátszó viganóban öltözött nő képében, az 
Önök uiouoklis öreg ifjú. s pápaszemes ifjú 
öreg urai, mind uó képében imádják a böl
cseséget.

Nyugodjék meg tehát hivatalában. í gy 
se tehetünk róla, hogy az emberi bölcseség

T A I K  YA A .

E g y  c s a l á d  t ö r t é n e t e .
(Regényes korrajz )
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A „ h á l

(Folytatás.)
Másfél évet haladt előre történetünk, 

f.peu Újév előestéje van. Ilyenkor együtt 
szoktak ülni rendesen a családtagok, bizalmas 
meghitt beszélgetést folytatnak A lélek lete
szi gondjait, a bázastársak eltakarják a sajgó 
sebeket « jövő reményének zöld lombjával. 
A gyötrelmek sötét s/.eVeinei pihennek akkor, 
sala mi sajátságos megelégedés tölti el a szi
vet a múlt és jövő elválasztó határvonalán, 
hol a múlt liutárdouibjáu egy olvasbatlan 
hetükkel beirt jel niereszkedik a lelkek elé. 
az orok, a végtelen idő, mely midőn megaláz 
és torpeségünkre emlékeztet, egyszersmind 
felemel ama tudatban, hogy nemesebb ré 
s/ünkkel egyszer mi is e végtelenségbe ol 
vadunk.

J'iszteletes Tornai uramnál vagyunk. —

Meghitt, családias beszélgetésben lepjük meg 
okét. Sirba készülnek fektetni ok is egy évet. 
minden gyötrelmeivel és kedves óráival, fáj- 
lalnűval és reményeivel, hogy újra kezdjek 

azokat a holnapi nappal ; mert hiszen mi is 
az élet egyébb, mint a reménynek és csaló
dásnak. örömnek és fájdalomnak bosszú Ián 
c/olata .•*!...

A lelkész szelíden néz nejére, ki otthon 
levő három gyermekén örömmel legelteti sze
meit, s csendes, szolid örömében egyszer csak 
egy pár nehéz, könycsepp goidul végig arczáu. 
jeléül, hogy teljes boldogság nincs e kerek 
világon.

A lelkész, a Ilii férj megérti e konvüt. 
hogyne, hiszen ö is érzi azt, mit az. édes 
anya ; de* nem akarja, hogy újra és újra epe 
knljék. Másfelé akarja terelni gondolkodását 
és szól .

— Lásd angyalom 1 Mily jó  a gondvise 
lé s !  eljuttatott c napra bennünket ! Kgy üt t 
vagyunk annyi ármány és szenvedés után is !  
Jer ! jer ! nézzünk bátran szembe a jövendő
vel, de mielőtt a jövendőbe tekintenénk, te
kintsünk vissza a múltakra *s: mily sok bol
dog órát engedett már nekünk a végzet ! 
Mondod talán, hogy szenvedtünk is sok at! 
Igaz. de nincsenek-e sokan, kik többed szen
vedtek mint mi ! falán jobbak ! falán na
gyobbak és dicsőbbek V Lásd a/, kinek 
lelke egy hazát, egv nemzetet ölelt keresztül

női lábra helyeztetett. Pedig az a női láb nem 
tud egyebet —  csak tánezolui. Sorban letán- 
czolja még a keresztyéni virtusokat is. Ma 
tánczol argonára, holnap a chinai szegény 
gyermekekre, mindennap inás-ináB keresztyéni 
erényre.

Minthogy az emberi bölcseség női lá
bon áll, a női láb pedig egyebet sem tud, —  
mint tánczolni, előre, hátra, oldalra kirúgni; 
átláthatja ön, hogy nem csak az emberi böl
cseség, hanem a különféle bölcseleti rendsze
rek is ugyan azt az utat követik, mit a női 
lábakként Kichte, Schelling, Hegei s a többi 
bölcseleti rendszer alkotók müvei egy sorsra 
jutnak, azoknak a táuczinestereknek müveivel, 
kik a polkát, czepedlit, csárdást, keringöt női 
lábak alá táuczrendszerezték.

Kgyik philosophiai rendszer lejárja a má
sikat, egyik tánezrendszer a másikat ; a női 
lábak pedig ietánczolnak minden táuczreud- 
szert c*s kitánczolnak minden emberi bölcse
séget. A pepita lábak tételei: az emberi böl
cseség legsarkaiatosabb tételei.

Ajiropos. Hivatalos lap-e az ön lapja? 
Nem a Plútó-féle kincses szekrény hivatalos
ságát értem, hanem törtszámokkal beszélve, 
azon dignitas féle hivatalosságot, melyben van 
p. o. a ténsurti, kinek méltóságos báró és gróf 
barátai vannak , megnagyságosodik és lesz 
belőle firtli mágnás. Ezt azért kérdem, mert 
uiusáim, kik leveleimet Írják, török szokások
ban uevekedvén fel, csipkedök, pajkosak, néha 
a levelet nem csak túlságosan elsozzák, hanem 
meg is töiükhorsoljak, sőt a magyar borsót 
és paprikát í j  használják,*) ez pedig egy hi
vatalos lap méltóságával össze nem fér, lia 
mindjárt tirtli hivatalosság volna is az. fudom, 
hogy egy ily lapüHk legfőbb érdeme az, ha oly 
üuuepély ességet lehel, hogy miudeu emberi 
szemet melv musája szemébe tekint, álomba 
s/ender.t. Ezen c-zéln&k a zajos eleven beszéd, 
sok só. sok paprika ii eg nem felel. Az ártat
lan musáknak elég gondot ad, ha a lap, mely
hez szegődtek, meghivatalosodik, szájaikat úgy 
berendezni, hogy az jól álljou, mint a kis 
leáuynak, ha templomba m egy; kivált ha az 
előtt is néha-néha. egy hangos nevetésre, vagy 
egy erősebb tréfára kitalált siklani.

Van Stambulban két lap, a .hó Napló** és 
az .ott Hon*, ezek érdekes tanúságot nyúj
tanak.

ásitozni, tovább harangozni; de mivel a ha
rangütő fából volt, s az is bőrrel volt be
húzva, az egész munka oly ünnepélyességgel 
ment végbe, mint mikor a vizitündérek húz
zák a tóban, az ott századok előtt, lcsülyedt 
harangot.

Ez időközben az „ott Ilon* megfirtele- 
sedvén, niusái elkezdték úgy viselni magukat, 
mint a kis leány, ki a nevelő-intézetből kijön 
s legelsőben van nagy társaságban derekaikat 
szorosra fűzvén, a széken oly mereven ültek, 
mint Pimpinella kisasszony, kinek ruhafüzö- 
jébeu a halhéj drótból van; szájaikat ide oda 
mozgatták, hogy áll jobban. A „hó Napló* 
múzsái, úgy okoskodván, hogy az „ott Hon* 
megtirteledése az ö firtelségük ac-.htelre szállí
totta le, leoldták a barangütőről a borkőidé - 
ket, sőt a faütő helyett vasütőt tettek, s el
kezdtek teljes erővel baraugozni, s e miatt 
megtörtént, hogy a haraugütő gyakran félre
verődött.

Pfuj, ifjú asszonyok! nem szégyenlenek 
nagy zajjal harangozni, mondának most az 
„ott Hon* musái nekiek, hogy felejtkezhetnek 
meg ennyire magukról? és elkezdték szájaikat 
újólag ide s tova rakosgatni.

Szerkesztő ur! a török rnusa goromba, 
bár közbevetőleg legyen mondva, a magyar 
meg eredetibb zsíros szájú, én meg nőt is hal
lottam, hogy úgy „attázott*, mint egy bak- 
kancsos; azért — bogy a török musa goromba, 
ha az ön lap;a nem firtehs, bele teheti akar- 
hova, a lap elejére, közepére, hátuljára, oda 
a hova akarja az általuk diktált leveleket, 
mert az igazság mindig goromba.

Ha pedig ön ürteles vágjon ki a végé
ből egy darabot, ily cziui alatt „nem hivata
los rész* s tegye abba a nem hivatalos részbe.

Legyen lapja firteles vagy nem, az igaz
ságot soha se tagadja meg, ha mindjárt az 
igazság goromba is.

Leveleimet —  elolvasás végett —  egy 
pár jó barátjának megmutathatja, de a nyil
vánosságtól óvakodom; ügyetlen vagyok, ha 
sokan reárn néznek.

Miután beajánlottam magamat, s jövőre 
eljárásomról önnek s barátjaiuak „ programmot* 
nyújtottam, miután most az egész világ prog
ramnál követel —  ajánlom önnek török le
veleimet.

Allah nevelje ünuek az árnyékát!
A „hó Napló* tirtli hivatalos lévén, s 

niusái is már a pubertás korát jóval túlhalad
ván. oly szent hűvösség és mély csend honolt 
benne, mint egy indiai pagodában, mint illik 
egy helyhez, melyben Yisnu, Schieven. más 
istenek és papok iougosz>zák déli álmaikat.

Az „ott Hon* nem lévén sem tirtel sem 
achtel hivatalos, niusái, kik fiatalabbak is vol
tak. mint a „hó Naplóé", neveitek, tréfáltak, 
a/, ételt néha tulsózták, borsolták, ilyenkor a 
.hó Napió* niusái homlokaikat összeránc/ol- 
ták, s reájuk kiáltottak: pfuj, kisasszonyok! 
nem szégyenük magukat, hogy igy, nemükhöz 
illetlenül viselik magukat!

A „hó Napló* musái újra elkezdtek

*l K tekintetben bátran kulilheti, .-tót kni-ljc is
minélebltb leveleit S j> e r k

melegével, kinek szive egy nemzet baját bírta 
elviselni ! a nagy. a legnagyobb bizonytalan 
keserű sorsának mázsás kövét idegem földön 
hordozza ! A világ megváltója kereszten vér
zett el.

— Igaz. igaz. válaszolt a tiszteletes 
asszony, de ha nem tudok szivemnek paran
csolni ! . Napi foglalkozásaim közepette egy
szer csak azon veszem észre magamat, hogy 
leestek kezeim a munkáról, lelkem messze 
messze jár. s azon gondolkodom, lúd lehet ó. 
kedves gyermekünk ' Micsoda sors várakozik 
reá V Kiint süvölt a vihar és havaz, mi itt 
ülünk bent a meleg szobában, a kályhában 
pattog a tűz. Oh de Elemér, hol hujdosik ?, 
Hol. merre húzza meg magát V Akad-e egy 
jó-zivü emberbarát, ki meg meri nyitni előtte 
ajtaját ? s o mer-e hízni egyetlen emberben ? 
. . .  Es éjjel, midőn hosszas tűnődés után 
végre álom jő  szemeimre, ezer iszonyú hely
zetben látom o t ; most egy bokor tövében lá
tom rongyos ruhában, poríepett arczczal alud
ni ! . . . látom az üldözök csapatját felé tar
tani . . .  én nem vagyok tőle messze, hozzá 
akarok szaladni, kiáltani akarok, de lábaim 
és nyelvem nem mozdulnak ; csak könnyeim 
csorognak! Majd kietlen hegytetőkön látom 
öt küzdeni az éjszakról jövő lm s viharral, lá
tom a mint leroskad, lassanként betakarja a 
h ó ! Majd úgy tetszik, mintha visszatért volna, 
s nagy mulatságban és örömben úsznánk, de

Egy Americanus nyíri élményei

i i .
Az iskolákat a korszinvonalára emelkedni, 

melyek ellen még a legszigorúbb tanfelügyelő 
sem tehetne méltányos kifogást, midőn a lecz- 
keremlet hallgattam, elgondoltam, milyen kön
nyű volna itt egy uj poliglotta bibliát szerkesz
teni. Innen a takarékpéztárba mentem, mely 
becsületes hiteléről még Philadelphiában is is
meretes, itt találkoztam Hornján Samuval, fia
talkori jó  ismerősömmel. Már akkor előre lát
tuk. bogy vénségérc igen komoly, hasznos és 
munkás társadalmi tag válik belőle. Láttam a 
kereskedelmi bankot is. ez is egyik jele a ha
ladásnak. Megnéztem a többi intézeteket is.

egyszerre eltűnik e boldogító kép, s ott lá
tom ot, a mint a vesztőhely felé viszik bekö
tött szemmel.

Ez utolsó szavakat a gyüngeszivü édes
anya bor/.adálylyal, s könnyektől fuldokolva 
mondta ki. szemeit elrejté férjének kebelén 
A lelkész szelíden ölelte öt magához, s szólt :

—  Lásd, mily gyermekes vagy. mily 
iszonyú rémképeket alkotsz magadnak Egyet
len módja van annak csak. hogy ezektől meg
menekülj, é> ez az, hogy bízzál, feltétlenül 
bízzál a gondviselésben. <) az, ki megostoroz
za azokat, a kiket szeret, de jegyezd meg. 
hogy nem ostoroz feljebb, hogy sem elszen
vedhet nők. Meglásd csak. egyszer meg sem 
álmodjuk, mikor hazatér Elemérünk, s ha 
tudnám hol van, fel is keresném ötét ; hiszen 
már megszűnt a kegyetlen üldözés, megszűn
tek a befogatások. Nyugtasd meg tehát szive 
det, tie zavard meg e napnak imaszerüségét, 
egyetlen zúgolódó gondolattal sem. Az idő 
hallgatva repül át felettünk, nézd csak. azon
nal ttegkondul az. éjféli óra. mely úgy fog 
hangzani, mintha az elhunyt esztendő koporsó 
fedelét szegezné le egy láthatatlan örök szel
lem ! J érték, mint rendesen szoktuk e pilla
natban, emelkedjünk a végtelen, az örökkévaló 
idők urához, imádkozzunk, ebből merítsünk 
magunknak erőt, bátorságot és bizalmat a 
jövőre !



Szinte önként keletkezeit lelkemben a nagy 
kérdés: Egynn mic soda alkotó szellem mozgat 
itt mindent .' Bementem az országszerte híres 
ezukrázdába, hol több a vendég, mint a kávés* 
pohár, Ebből is látszik, hogy Nyíregyháza igen
édes város. Voltam a vasúti állomásnál is. hol 
a eimimspectus fönökurak híven gondoskodnak 
arról, hogy az utasok a legkellemetesebb idő
ben is íris levegőt ne szívhassanak, mert a fő 
nöki palotán kívül nincsen leülőbely *) Innen 
visszatértem a város kellőközepébe. Először is 
egy ezerféle figurákkal kiczifrázott palota vonta 
magára figyelmemet, már előre is sejtettem, 
hogy itt lesz a vármegye. E díszes épülettel 
át ellenben egy desperatus félmagos épület tűnt 
szemem elé. Közeledtem felé. Jézus Mária! 
ugyan miféle lak lehet ez? Ilyent egész Ameri
kában nem láttam, még Mexikóban sem. Az 
épületből nem lehet kivenni, ha hátulsó vagy 
elő abrázntját mutatja-e a városi publikumnak, 
styÍját sokáig studiroztam, de nem bírtam ki
találni. melyik építészeti kort képviseli. Mély
eiméi ülésemből egy magyarosan öltözött közép 
életkorú férfiú ébresztett fel. Ugyan kedves 
polgártárs, nem lenne szives megmondani ne
kem. miféle lehet itt ez a bánatba merült épü
let itt a város közepén a legszebb helyen ?

„Titain ponvezsenye nyeznyáin ja pn ma- 
gyárszki. Bársz tiobre citsen. Kz az uj polgár 
bizonyosan mostanában vándorolhatott be Veres- 
russziából. —  önkénytelenül eszembe jutott a 
„Népkor* és annak nagyszerű elölialadása. Ol
vastam is a ,Tiszavidékból“ . hogy ennek bol
dog e m l é k e z e t ű  elnökét ezelőtt két 
pár évvel fáklyás zenével tisztelték meg. de 
hogy micsoda nyelven üdvözölték az illuminált 
elnököt, azt feledték megírni.

Mig így merengettem a múlt és uj idő 
eseményein, egy jó  termetes fejércseléd, egy 
pár kosár mellett ülve tűnt fel előttem. 
Linné a posgás növények közzé sorolta volna. 
Bizalmasan megszólított: uram! miben lehetek 
szolgálatára. Csak azt óhajtottam megtudni, 
miféle lehet itt e gyászbaborult épület. Mert 
én apáczazárdának véltem, minthogy olyan 
api6 lyukakat fúrtak rajta, hogy kibújni meg 
bebújni nagyon kényelmetlen lenne.

Nem uram ! ön téved. Mert ez itt a 
felnőttek ismétlő iskolája. A törvényurak úgy 
hívják . j a v í t ó  h á z.** De hát miért zárják 
el tőlük az istenadta napsugárt ? Hát ez csak 
azért van. hogy ne lássák előre az igazsá
got. a mit számukra ott abba a túlsó kastélyban 
készítenek.

Most értem már, ez a nyíregyházi 
Nájgebájde. De hát nem rémülnek meg az 
Okolás gyermekek, mikor itt mellette elmennek? 
Nem uram, sőt az ifjú nemzedék egészen 
h o z z á s z o k i k ,  úgy hogy majd késöidien. 
ha ide vetődik, egészen kényelmesen találja 
magát. De nincs is ott benn oly roszul a 
dolog, mint kivülrö! látszik. Mert reggel kap
nak likőrt, ebédre csirke becsináltot. borjú 
szelettel, estvére rántott csirke fejes káposz
tával: amellett semmit sem dolgoznak, egész 
nap pihennek, igy aztán annyira megszokják 
a pihenés, hogy ha haza küblik is őket. csak 
bamar visszavágyakoznak.

De mégis jó  lenne liczitác/iún egy né
hány ócska zsarukitert vásárolni és felsze
gezni azokra a jukakra. igy aztán az idegen 
ember is elhinné, hogy ott Ihui emberek lak 
nak. En mindenesetre elviszem a r a j z á t  
hiladeltiáha, még ott beleszerethetnek a kvakke- 
rek és párját építenek.

De hát azt a túlsó rzifra épületet 
mire használják és hogy nevezik? Azt uram 
ott ..l ’ercsarnok**-nak híják. Van ott annyi 
per. hogy egész Amerikában sincs talán több. 
pedig úgy hallottam, hogy az. háromszor is 
nagyobb, mint Szaholrsvármegye. De hát azok 
a szép szobák mind |»errel vannak tele? Oh 
nem uram! minálunk a (tereket nem szokás 
világos helyen tartani, mert azoknak árt n 
napfény, azért ferslógnkba beszegezve a pin- 
ezében tartják, hogy meg ne avasodjanak.

**) l essék jubhan atétné/ni. Szcrk.
*i A rosszul értesülendő anericánust utasítjuk

a jobban c rteaulendubo/. S z c r k .

E szavakra felálltak mindnyáján, a lel
kész összekulcsolta kezeit s megható ita t  
lebegett, melyet a család többi tagjai halk
kal utálnia mondottak : —  és a / ima után 
mindnyájan megkönnyebbülve érezték magu
kat. aztán boldog újévet mondva egymásnak, 
álomra hajták fejeiket.

Hol nem imádkoznak Szilveszter éj
szakáján ? !

Maga n hóval borított néma hideg fehér 
természet egy rettentő imádság, melyben 
mintha a nyugovó fold felébredt lelke hirdet
né Istennek mcgioghatlnn hatalmát, a mint a 
vihar szárnyain bekiált a végtelenbe, átzug a 
néma éjszakán, hezórget a kunyhók és palo
ták ablakain, mintha mondaná : „Féljétek Is
tent emberek és imádkozzatok- ! .  . . .

. . . .  Fent a hegytetőn a sziklák aljánál 
befagyott a patak. A patak partján egy ina- 
gános sirhalom, a sirhalom végén áll egy gya- 
lulatlan összerótt kereszt. . . e keresztre egv 
alak borul, jobbjában egy fáklya, melynek 
lángját kegyetlenül kavarja a szélvész, gyér
fény.* koronként bevilágítja az alak a n /á t, 
melyen könnyek peregnek alá ; itt is imádság 
e kietlen p u szta sá g o n !... az imának szaku- 
do/oft hangjait messze ragadja a vihar a vég
telenbe :

, Adj csendes nyugalmat a nemes
szivLf’c . . .  Vigasztald édes szüléimét* ! . .  .

Most már kedves asszonyom, engedje 
meg, hogy annyi szívességeitt becses nevét tár 
czámlia feljegyezhessem, s emlékül magammal 
vihessem.

Köszönöm uram. nem vagyok rá érdemes, 
de ha kívánja, megmondom. En nem itt. hanem 
közel ide egy magyar faluban születtem, azért 
az én nevem nem is olyan tótágast áll. mint a 
nyíregyházai polgároké. Engem fiatal koromban 
Szőke Zsuzsáiménak hívtak. —  Az isten éltesse 
sokáig kedves Zsuzsika néni.

De már megyek megnézem azt az. országos 
hitU nagy állást, a melyben egy regeinent huszár 
kényelmesen elszállásolt. ö li uram. az nincs 
többé, még a fundamentumát is kiszedték. Bi
zony. nagy hiba volt három-négyezer család nyu
galmas helyét igy lerombolni, hisz ezek nem is 
követtek el oly nagy polgári bűnt, de semmi 
esetre sem loptak annyit, mint némely biztosító 
intézetnél szokás.

De kedves Zsuzsa néni, ennyi szívességé
ért már kárpótlásul szeretnék tőle valamit vá- 
sárolni. Szívesen uram, ez itt ebié a kosárba há
rom esztendős torma, Debreczenból kapjuk, ott 
leiem leghíresebb az egész országban. - De hát 
mire való e z ?  Az ilyen nagy városban igen sok 
kehes ló van. és igen sok köhögós ember, de meg 
itt a fiatal szép asszonyok mind a ezukrázdába 
járnak édességet nyalogatni, jól esik tehát a fér
jüknek egy kis keserű gyoiuorerösitő.

De már alkonyodik, éji szállást kellene ke
resnem.

De uram, itt hiába fárad, a vendégfogadók
ban nem talál, mert a mi városi elöljáróink elég
nek tartják, ha maguknak van hová lefeküdni, a 
többi idegenekre pedig azt danolják:

„A  kit otthon vetett ágyra nem várnak,
Minden bokor szállást ad a betyárnak.*

fis csakugyan igy lett. miután a vendégfo
gadókban szállást —  vagy szobát nem leltein, 
elindultam végig egy utczán, mint a drótos, min
den házba bekiáltottam. Többnyire semmit sem 
feleltek. Végre egy udvaron meglátok egy bosszú 
hajú gazdának vélt férfit, kérem, adna helyet 
éjszakára. „Nyemáin nits, nye mozsem. Na dobié 
rano polgártárs.“ Ha egy jószivü vendéglőimé 
saját ágyúban nyughelyét nem ad, — de félre ne 
érts. magát nem felejtette benne—  tehát bizo
nyosan az utczán kell hálnunk

Íme kedves barátom, eddig van utazási 
jegyzékem. —  Most mái azt kérdem : mi
lyen ember az a „Szabolcs* szerkesztője? Egy 
kicsinyt ábrándos, de nem rósz fiú. —  Add által 
neki üdvözletemet, mert én reggel visszautazom 
Kiladeltiába, és kérd ineg. hogy ha ezen jegyzék
nek hasznát veheti, de csak a maga felelőssége 
alatt, akkor használja fel. Mi nevünket sem írjuk 
alá. mert az én hazámban Amerikában nincsen 
sajtóper, még a könyvnek sem írja eleibe nevét a 
szerző, hogy az olvasó ne a szerzőt, hanem a 
könyvet tanulmányozza.

Íme t. szerkesztő ur. én a baráti meghiza 
tásnak lehetőleg igy« keztem eleget tenni, s az 
zal az ismételt kéréssel küldöm, hogy saját fele 
lelosége alatt használhatja, de se a bizományos
ról, se a lemásolórúl a publicum ne tudjon sem
mit. Kft elvárva, oiscretiojától tisztelettel ma
iadok

egyik jó  barátja

S z í n h á z i  s z e m l e .

Ezúttal, csak a nevezetesebb előadások
ról emlékezünk meg, hogy vulaháni együtt Im
ádhassunk az előadásokkal

Jumus 1-jén adatott .BÁNKBAN Ka- 
’ ona J. remeke, mely még sokáig Shakespeare-i 
homlok gyanánt fog magasra kiragyogni a ma
gyar dramairodalom terén. Vannak az iroda- 
dalomban elévülhetlen gyöngyszemek, melyek
nek értékes fénye még nő az idővel, mint a 
gyémánt ragyogása Ezek köz*' tartozik a ma
gyar irodalomban .BANKBÁN.* De térjünk az 
előadásra. A czimszerepet (Bankban) Miklósy 
játszta teljes áterzéssel s tiszta felfogással. — 
hogy makacs torok baja óriási akadni* okát gör
dített elé e nagy tehetséget s komoly tauul-

f.jfél lehet kürül-belol. de a csillagokat 
látni nem lehet, hogy biztosan meghálálóz
hassuk az időt . . .  soká. soká tördeli a / alak 
az imának szavait . . .  Ez alak Elemér.

Majd felegyenesedik Elemér, megindul 
vissza, a hó ropogva nyikorog talpai alatt, a 
magános kunyhóhoz közeledik' hol a hu Ist
ván lobogó tűz mellett térdepel és imádko
zik. nem a holtakéit, nem magáért . . . Ele
mérért. hogy gyógyítsa Isten véghetetlon fáj
dalmát.

Epén imáját végzi, a midőn Elemér zör
get a kunyhó ajtaján. Bebocsátja öt, azután 
némán, szótlanul lenyugosznak. Elemér, hogy 
foglalkozzék elhunyt kedvesével, hogy szülőire, 
testvéreire gondoljon. István, hogy terveket 
alkosson Eleméi szivének meggyógyitására. 
. . . .  Kiint ezalatt rémes ordítás dördül ko
ronként a vihar zúgásába, közelben és távol
ban farkasok ordítanak . . . megszokott mulat
ság . . . álomba ringató zene.

Hol nem imádkoznak Szilveszter éjsza
káján ? .  . . ,

A jegyző szobájának ablakából is vilá
gosság bámul a hideg fehér éjszakába . . . 
Mióta nem találkoztunk vele. már bannadnia- 
gávHl van, egy csendes házias nő, a lelkész 
fogadott leánya, oktatja több mint egy éve 
Isten félelmére, meg is téríti koronként, de 
újra és újra visszaesik régi kerékvágásába.

Hiányt igénylő szerep személyesitésében, - az 
nem az o hibája, um d nuelle'l mi játékát iga/ 
ságosau mérlegelve cin merjük, hogy voltak oly 
jelenetei, melyekben miiveszi alakításaival íe 
led tété velünk hangja hiányait. Ezek közé tar
tozott különösen a királyné meggyilkolása, s 
ezután az iszonyú bűntett után rögtön bekö 
vetkező rémület* s önvád visszatükröztélese, 
melyben a bor/adály oly hü kifejezést nyert, 
mely méltó topsokra ragadta a közömé, et. — 
Dalnoki ( l ’etuiban) még oly jól nem játszott 
mint ez estve, segítségére jöu különben is e 
szerep flzeiuélyesitőjéuek a ragyogó drámai 
irály, melynek puszta olvasása is emel. meg
hat es elragad. Hunyadi Margit (Melinda) kü
lönösen kitűnt azon jelenetben, midőn férjétől 
mint összetört uó és anya búcsúzik, a m eg
gyalázott hűség ama hangja, útidon férjet kén, 
hogy minél hamarabb keresse fel öt, olv liü 
volt, melynek kifejezésére csak azért nem hasz
nálunk kellő kifejezést, nehogy túlságosan el
kényeztessük öt. Ardainé (Gertrud.) Kóua.széki 
(Ottó ) Molnár (Hiherach,) eléggé megfeleltek 
hivatásuknak.

Szerdán jun. lí-kán „ZARÁNDOK.* Csü
törtökön. „ E< IV MAO VAK NÁUÜli* adatott 
nem igen nagyszámú közönség e ott. Ez utóbbi 
darabban Dalnoki rosszul volt maszkírozva, 
igen kedvetlenül játszott s a Szentirmay rokon
szenves szerepét egészen elejtette.

Jun. 5-kén Ve/.éri 1-só felléptével „MOH 
KÁROLY ES A HARAMIÁK* került s/iure. 
Schiller mester keze vonul keresztül edarabon 
egy Shakspeare, egy Schiller alkotásai mindig 
fenségesek maradnak pus/tán csendes ott honi 
olvasgatással is; azonban habár a költő alkotó, 
u színész utánozó tehetségnek moudassék is 
az ítészek által : el kell ismernünk, hogy a jó 
színész lehet a darabnak második költője, 
vagy is ép olyan mestere a közönség előtt, 
minő a költő a /  olvasónak; ebben fog kezet a 
költő és szinész, s ebben emelkedik egyenlő 
rangra a kettő a művészet fogalmában. Ily 
második költője volt Mór Fereuc/nek Vezéri, 
kit ezennel van szerencsénk mint teljesen is
kolázott színészt bemutatni olvasó közönsé
günknek. A sziszegő és hajlongó brelgés, a 
furfangos gonoszság és az abban mutatkozó 
erély. mely pokoli terve kivite.ében csatára 
hívja a természetet, az istenséget s mind azon 
hatalmasságokat, melyek ót kisebbnek alkotók, 
mint testvérét, aztán a lelkii»meret viselhet- 
len báborgá«a. a rémórák átélt borzalmai. —  
végül n kétségbeesés-szülte összeomlás és 
gyáva lcikiiség az önmaga által felidézett szőr 
ii) d sors elolt, oly hü alakításra talált játé
kában. mely ellen alig tehetünk fgyébh kifo 
gást. mint némi túlzást, mely játéka elején mu
tatkozott. Különben úgy látszik, —  hogy ez 
Vezérmek mesterszerepe. Miklósy iiiiut Mór 
Károly kitűnő színpadi alak volt. Berzsenyi 
jól játszott.

Jun. fi kán „A STRIKE* gyönge eredeti 
népszínmű adatott, meglehetős számú közönség 
előtt. Ismét két tehetséget uj tag első fellép
tével. Ezek közül egyik Erezi, kit már a n.Hit
ből előnyösen ismer közönségünk, másik Ve 
zériné. szép színpadi alak. tiszta. —  bár k sé 
gyönge hanggal. Éneke és játéka tetszett a 
közönségnek, többször megtapsolták és kihit 
ták Énekéin k képes adni bizonyos bájt « s 
kecset. mely hatását nem téveszti el, s felej 
ti-ti a trillák elmosódását, melyre nézve iigv 
látszik, hogy sok gyakorlatra tesz még szük
sége.

Jun. 8-ikán A „CSIKÓS* isméit énekes 
népszínműben Iá tűk először Nyíregyházán — 
Túthíaiiisit és valóban gyönyörködtünk játéká
ban. Egv alakítása, mint rokonszenves, érte 
leiudu- hangja, mely nek simasága, dallamossága 
és olvadékony volta nem mindennapi jelenség: 
elragadta a közönséget. Ó ura hangjának és 
az érzeltnekoek. melyeket kifejezni akar já 
tékában és énekeben egy iránt. Egy rg\ jobb 
csikós; alig láttunk. Dicséretére válik Mikiosy- 
luk. hogy ily figyelemre méltó erőket hozott 
társulatához, be kell vallanunk, hogy társulata 
oly eiókkel gazdagult. kik nagyobb figyelemre 
lennének nintók; az előadások, eltudva az örö
kös zajfeletti boszaiikodásainkat, nem ritkrn

Együtt ülnek most i s ! . . . A lágyan 
ringó bölcsőben egy kis fiúcska al-zik. ép oly 
szolid, mint az édesanyja.

—  Jer Altiunk.mi ! szólal meg a iió —  
jer itt a bölcső felett imádkozzunk a mi jó 
atyánkhoz, a ini Istenünkhöz, bog. adjon ne
künk boldogságot örömöt kedves kis Gyu
lánkban.

A jegyző közeledik; az anya imára kul
csolja lezeit. A jegyző hasonlóul cselekszik, 
soká. 'oká állnak ott némán, szótlanul . . .  az 
anya urczán tulvilági boldogság ömlik el. mig 
az apa elkomorul, összevonja szemöldökeit . . . 
nem tud imádkozni.

A kis gyermek rémesen sikolt fel. a 
jegv /ö  oda rohan a bölcsőhöz, remegve tekint 
gyermekére, talán valami baja van ? Az anya 
nyugodtan fe le l: semmi, semmi ! csak roszat 
álmodott.

Az édesanya nyugodtan hajtja álomra 
fejét, az apa nem tud aludni, lelke együtt 
nyugtalankodik a viharral, mint a vihar a 
hópelyheket, úgy üldözi szakadozott lelke ion 
gyait a lelkiismeret vihara!

Hol nem imádkoznak Szilveszter éjsza 
kaján f . . .  .

A Imi nem tudnak imádkozni ! .

A vibai eltűnt, az éj kitisztult, a kemény

magasabb műélvezetben részesítek a közön
séget

•Iiiniiis y-kén ..EGV CSI S/.I. THI-.A • 
„O ll ZSEZSI • vígjátékok és „SZED GAI.A'I 
IIKAU operette, adattak elő. Miiidaliároui ele 
adás kituuóeu sikerült. Esőben kitűntek Hu
nyadi Margit. Fejérvári, Dalnoki; a má-u.li) 
bán ismét Hunyadi Margit, Rónaszéki, Rózsa; 
a harmadikban ni'iidnyájan. Ve/éryné a le 
szebb szobor volt azok közölt, melyek valaha 
véső alól kikerültek, ének** eléggé’ kielégített, 
bár ( !rakőuéra emlékezve a különbséget észre 
kellett vennünk. Molnár nem elég élénkséggel 
adta a betykélkedö és szeles tuoecenus szere
pét, Tóthlalusi ismét hódított. Midón Lán 
Etel nevét láttuk a színpadon, némi aggoda
lommal gondoltunk előadására, s ime valóhm 
kielégített éneke, s arról tett tauuhizouyságot. 
hogy hangja inkább alkalmas az operára, unu 
n népdalok éneklésére. Ha a „classis“ -t más
kor több psjzánságga! s élénkséggel adja, j,. 
tékát örömmel uézlieti meg akarki.

J iiq. 10-kén „A  FÖSVÉNY.- Az előadás 
ról jövő számunkban.

ÚJDONSÁGOK.

=  Kérjük mindazokat, kik hirdetési 
vagy előfizetési hátrányban vannak, hogy 
tartozásaikat haladéktalanul beküldje.k 
Pénztárnok Vitéz Mihály, Kemecsen; posta 

helyben.
(!) Figyelmeztetjük a közönséget azon 

kedvezményre es előnyökre miszerint la
punkban a hirdetések a lehető olcsó áron 
számíttatnak, es hogy a .Szabolcs • 450 
példányon felül jár szét rém csak a n,e 
gyében hanem az ország több helyeire 
A hirdetések a szerkesztői irodába kül 
dendők.

(!) Képviseleti gyűlés Nyíregyházán jun
8. 1875. I., Olvastatott a királyi leirat, mely 
szerint az országgyűlés f. év uug. 28-dikarn 
Budapestre ósszehivatik. melv is kihirdettetvéu. 
a központi választmánynak a képviselöválasz 
tás feletti intézkedés végett kiadatott. A 2-dik 
tárgy volt a városi kölcsön tárgyában beadott 
szakosztályi vél ménynyel támogatott jelentés, 
melyszerint a bármastagu bizottmány jelen
tést tett arról, hogy a birtokossági gyűlés ha
tározata folytan kiadott bekebelezési eugedéiy- 
okinlny mellett sem az 1 v> hazai takarék- 
pénztárnál kérelmezett ideiglenes, sem pedig a 
nagy kö csőn kié zkö/ölhe ö nem lehet, ezen 
telekkönyvi kérdés az előbbi alapjára állítandó, 
mely szerint a képviselet által az 1843. sz. !e 
lekjegy zókönyv. az abban foglalt 2. és 3. tétel 
s/. aiatti parcelláknak lejegyzése mellett a 
város nevére lett volna kiigazítandó, mely je 
lentés a képviselet által egyhangú helyeslő tu
domásul vétetvén, a kiigazítás foganatosításá
val polgármester megbizatott. —  3., A váro.-t 
nagy kö.csón és miudeii pénzügyeinek rende 
zésével megbízott 11-es bizottság jelentése ol
vastatott. me yben, hogy működésükét a város 
pénzügyei érdekeiben minél gyorsabban és 
öuáhúlag eszközölhessék, részére a képviso 
lettől teljes meghata marást kérelmez, mi is a 
bizottság részére megadatott; ezzel kapcsolato
san polgármester, mint az előbbi hármas hí 
zottsag elnöke, kijelentette, miszerint ezen 
bizottságnak többé értelme nem lévén, kéri 
annak megszüntetését határozatiig annál is 
inkább kimondani, mivel annak niukö< c.*>e 
iránt az utóbbi 11-es bizottság megválaszt a a 
és felhatalmazására úgy is bizalmatlunság nyil
vánult. F/en bizottságnak megszüntetése azon 
kij-ler.tés mellett mondatott ki. hogy edd gi 
müköde-éik elisim re-e és méltánylása jegyző 
ko yvileg fejeztessék ki. —  4. boron kivid a 
városháza kuga/itasa k< rdésében tett szó eii 
jelentése a polgármesternek, mclyszeriut a/ 
építkezési szerződés értelmében az építtető 
művezető, építész és vállalkozók közötti kér 
d. s< k eldöntésére választott bíróság lévén kije 
lelve, miután a kikötött időtartam lejárta kö

tél szeszélye csodálatos virágokkal Iliidé meg 
az ablakokat 1

Oly tidito, oly boldogító valami v.ri a 
napfcljottében, a világosságban. I j reményt ad 
az a r süggedonek. uj erőt a küzdelemben ki 
faradodnak. Mintegy láthatatlan mindenható 
hatalom tőröli le a leiekről a sötétség lé.n 
képeit, mintegy jótékony kéz simítja el a ke 
bei haragos hullámúit. Hátba még e reggel 
(ijesztendő reggele. Kibékül ilyenkor az en- 
bér ellenségeivel, az utczán járé» kelok „hol 
dog uj évet kívánnak egymásnak; hala 
gyermekek boldogságtól dobogó kebellel siet 
nek üdvözölni jo szüléiket ; kibékülés em • - * 
telodés. bocsánat, szeretet, bála és remény n<*k 
ünnepe ez.

Az emberek alig várják, hogy mogkm - 
dúljon a harangnak templomba hivő hangja 
Ilyenkor nincs hitetlen, nincs kétkedő, nim - 
Istentagadó . . . .  Eh m égis! ?

Van egy -ziv. inelv nem tud osztozni ez 
általános éi rom ben ! . .

E sziv a mi atheistáuk szive ! . .

(Folytatása következik.)



zelg, s ilrgősen loérte n képviseletet, a válasz
to't bit ó-.igi tagok meg választására; a válasz-
tolt bíró-ág Mik; OS I•'ere Kauzsay Karoly.
Dobozv IViei.cz és Gi•l.csy Felen ez. szemé-
ly öklei i alakíttat'ott. 5. <•Hasfalon az ev. eg)li
kérvény e, s cz /c l la |.C-(IilatoMili az ji l< tó szak
osztály* .k véle . , II) •’i az egyli e tárgy Imi ni
előtérj" ■/lése és n tiikarékpénztár h\ ilatkoznta
az. ev. t-JmII. részére alapított ]00,000 fi tok** 
utáni kamatlábnak hz alajiitó levői r>-ilik |mr:tja 
érteiméi* ni felemelése kérdésében. A taka 
rékpér.ztár által előterjesztett feltételek a 
kamat felemelését illetőleg, melyszcrint az 
egy %  al lenne felemelendő azon feltétellel, 
hogy a város és közte fennálló szerződés sze
rint az. 1884-ik éviién lejárandó időtartam 
1900-ig k iter jesz tesz  : egyhangúlag elfogad
tatott. — Kllenben a/nn kérdés, hogy a gym 
részére járuló 5000 forint kamat ősziéiből 
1000 forint a / elemi iskolák telsegélcsére az 
egyház rendelkezése alá adassek ki, hosszas 
vitát idézett elő, egy része a szónokoknak ki- 
vauta, ezen kéül.-bt is tüzetes meghirálás 
végett u nevelési, jő^ögyi szakosztályhoz, itta 
hitani, s egyszersmind véleményezte az egy
házi és a gyiiin. alapot képviselő hi/.ottság ki
hallgatását is eszközöltetni, másik része pe
dig a képvise * >i határozat áltál kimondatni azt, 
hogy a kérdéses 1000 forint az ev. elemi is
kolák leFegéVsére fordittassék, s a határoza
tot alapítványi levél módosítására vonatkozó 
h/övegi zés végett nt..sitani csak a jogügyi 
szakosztály hoz ; indokolván az indítványt az
zal, hogy alapi.ó levél értelmében az érdekelt 
lelek jel* n képviseleti gyűlésben kivárn á uk 
felöl iigv is kellő határozottsággal nyilatkoztak, 
a többség ezt n utóbbi véleményt pártolván, az 
hatáinzati'ag ki is mondatott. A kisebbség 
részéről ezen határozat ellen Sütő József 
képviseleti tag fHlebbezé-t jelentett be. fi. A 
vadászati jogra nézve, miután árverelők nem 
jelentkeztek, a vad.is/társuUt nevében beadót i 
zartajánlat elfogadtatott, azon feltétellel, hogy 
a társulat 150 forint évi bért fizessen, köte- 
b /.tét ven azokat, kik vadászati engedély vé
gett jeleukeztek, a vadászati jog élvezetében 
részesíteni, azonban ezen élvezet a jelonke- 
zokre nézve az erdőben nem engedtetik meg. 
7. I'olgármester előterjesztette a/. Ambrusféle 
30 hold tanyai fold iránt o képviselet azon 
határozatát, melyszerint unnak a Meskóféle 
Csődtömeg általi e'adá-át s a vételárnak va
lamelyik pénzintézetbt*ii eliielvez. sét a vátos 
és az illető csődtömeg közti kérdés elintézéséig 
megengedte, kérvén ezen határozatnak a j** 
lenlfgi viszonyok közötti megvá.toztatását; in 
dokolván előterjesztését azzal, hogy a város 
és a csődtömeg közt fenforgó jogi kérdések 
elintézéséig a vétel kamatoztatást a város ér
dekében is hasznos leen.l. Ezen értelemben az 
ekhhi határozat azon feltétellel változtatta 
tolt meg, hogy a / eladásból befolyó összeg a 
varos nevéte kiállítandó könyvre tétessék be 
valamelyik pénzintézetbe. S annak végre haj
tásával polgármester bízatott meg. —  8. Ol
vastatott Juhász Mihály mérnök folyamodványa, 
melyszerint a város által ellene intézett bírói 
árverés felfüggesztését kérelmezte azon oknál 
fii„va, mivel úgy is a város 10U0 forint és já
rulékai iránti követelése hetáhlaznssat bizto
sítva van. Tiszti ügyészi vélemény folytán az 
átverési végrehajtás hat hóra ediaia-ztatott

* Öngyilkossági kísérlet szerelem miatt. 
F. hó 9 -ken Nyíregyházán az éjjeli ér hajnal- 
fele hali se g ítsé g !"  „segítség!" kiáltásokat. 
Jár kél azonban e őre hatra, s most oldalt, 
majd elöl. majd hátul hangzik a kiáltás, é- 
iniiitbe a föld alól jött volna az. Mar meg akart 
iramodni a domine, gondolván, hogy „ k í s é r 
t e t e k "  kö/é jutott, midón egy kúthoz köze
lebb jutván, észrevette, hogy ott vau az. a ki 
segélyért kiált. Néhány perez múlva meglett 
mentve Kva ivadéka a bűvös fö id ob o . mely 
szerencsire nem volt olyan mély, hogy nz il
letőnek halálát okozhatta volnál De hál mi 
vitte az illetőt ezen öngyilkossági kísérletreV 
Az egész história igy történt: X  nek van egy 
felesége, de nem étnek együtt, nevez/uk a/ 
asszonyt Y-nak, A-nak is van neje : B ; de ezek 
együtt élnek: mindamellett A. és Y. annyira 
értettek egymást, hogv nem egyszer bámulták 
együtt az ábrándos holdvilágot, bizonyosan a 
csillagászatot tanulmányozhatták; nevezett é j
szakán iá valószínű eg rgv tudományos prob
léma megfejtése végett a szokott helyen össze
jöttek s épen a kei.oköz.epén jártak a tudomá
nyos fejtegetésnek, midőn X. dühös Otbellóké- 
pen megjelent. A minthogy oly helyzetben volt, 
iiutitian könnyebben nienekulnelett, elszaladt, 
azonban Y. lépett maradt, s férje éles késsel 
felnyitotta kézen az ereket. A nő rémültében 
és gyalázatában kútba ugrott, onnan azonban, 
mint említők menekült. Az ügy már elítélés 
alatt van.

(k< Csupa remhistóriák' Cgyancsak jun. 
9-én d. u. egy apa kísérte legény fiat a kapitányi 
hivatalba, mutatván a ke-t, melylyelaz ifjú (hihe
tőleg apai tulszigor miatt) véget akart vetni 
életének.

( i A színházi előadások kezdetét taná
csos volna 1., 8 óráról 8 órára nem csak azért 
itteni, mivel a napok már elég hoszuuk. ha
nem azért is, mivel a közönségnek rendesen 
csorda hajtáskor kell színházba mennie, s az 
estelizést vagy nagyon jókor, vagy igen késón 
kell megejteni. ( Beküldetett.)

J( Idylli élet l ’anaszt emel illetékes he
lyen egy öreg rendű dohányos, hogy őt a vele 
paikézt házasságban élő oldalborda elhagyta s 
kéri, hogy miután ó már kitelelte a nőt. az
tán meg a dohányt is ülte ni kellene, a sző 
kevény „fehér cselédet" rendeljék vissza háza 
hoz. „De hol lakik a menyecske?• „H it biz az

urain a pávai t a r t o m á n y b a n .  No aztán a 
nevezett tartományból szerencsében el h hozta 
a vei.dégs/ereplö sarkonforgó fiatul asszonyt, 
ki azonban nem igen látszott elégültnek a cse
rével, mert midőn a hivataltól nagy csetepaté 
után távoztak, mérgesen nagyot toppantott s 
még mérgesebben kiáltotta: „piha! csak azért 
s. in kellesz nékem vén döbbents. Az. idyMnek 
valószínűleg nem sokára folytatása következik.

( ) Á ltalánosa panasz a - mifák ro-za-
ságára. A kereskedő világ kissé több gondot 
fordíthatna e roppant kelendőség'! aruezikkre, 
s különösen azokat a veszett pattogós gy ufákat, 
melyek szemeinket és öltönyeinket minden 
pereiben fenyegetik, teljesen ki kellene hagy 
nia már csak közbiztonsági szempontból is a 
forgalomból.

O  A szabolcsmegyei takarékpénztár még
1872. ev vége felé szándékozott egy népbank 
osztályt felállítani saját kebelében s e cz.élra 
többen befizetéseket is teltek. Miután ez ügy
ben sem lapok, sem körözvén)' utján semmi ér
tesítés nem érkezett az érdekeltekhez, nagyon 
óhajtandó volna, ha a nevezett intézet az ügy 
állását mielőbb nyilvánosságra hozná, (Bekül- 
detet'.)

V  Még valamit a színház látogató kö
zönség érdekében. Legalább is boszantú azon 
örökös zaj, mozgolódás, mely a nyíregyházai 
sziiiköibeu előadások alkalmával napirenden
van. Felvonások alkalmával a közönség legna
gyobb része ülőhelyéből kibontakozva, kimegy 
sz.abadlevegőt szívni: midőn a függöny felleb- 
beu s megkezdődik az előadás, a bejövök oly 
zajt okoznak, hogy az előadást élvezni nem le 
het. /avarja ez a közönséget és színészt egy- 
iráut. A szereplők legjelesebb ne tusai gyakran 
e miatt hatástalanul vesznek el. Mindenesetre 
óhajtandó volna e bajon valami uton-inódon se 
gíteni.

(!) Felhívás. „A nyíregyházai rabsegélyző 
egylet- és „börtönkönyvtár" érdekében ezen
nel melegen hívjuk fel lapunk nemes szivü ol
vasóit! Juhász Antal királyi ügyész ur volt me
gyénkben, ki dicséretre méltó buzgólkodással 
tette meg e tekintetben az első lépést; azon
ban még eddig kevesen követték nyomdokait, 
sőt a gyüjtoiveket se küldtek be. A czél szent 
és nemes, a rabok segélyezése és szellemi 
emelése, javítása hasznos olvasmányok által. 
Ismételve kérjük a közönséget e nagyfontosságu 
czél támogatására. Könyv és pénzbeli adoma 
nyokat lapunk szerkesztősége is elfogad és 
nyugtáz.

V  A dadai választókerület volt ország
gyűlési képviselője Szomjas József Pesten ve
szélyesen beteg: betegségének kimenetele ag
godalommal tölti el tisztelőit s barátait. En
gedje az ég, hogy egészsége hova-clébb visz- 
szat érjen

( i Balogh Zoltán a dadai választókerü
let közjogi elleti7.éki követjelölte kiadta válasz
tóihoz intézett programúját. F programúinak 
úgy szabatos stilja, mint meggyőző érvelése 
figyelemre méltó; úgy halljuk, hogy megvá
lasztása bizonyos.

T. Szerkesztő ur! ürömmel veszek bá
torságot magamnak —  az alább olvasható ese
tet —  becses tudomására hozni; mely derék 
csemlbiztősünk Bodó Antal ur dicséretes buz
galmát tünteti elő. Május hó 6-éu helybeli la
kos Krausz Sámuel szekerét és lovait istálló
jából elhajtották; bár a nyomozás azonnal 
megkezdetett, a tettes nyomára még sem ta
láltak. Ötven mértföldnyi összes nyomozás után 
végre sikerült erélyes cscndbiztosunk Bodó 
Antal urnák a tettest kézre keríteni: épen 
midiin Berettyó-ljfaluhan túl akart adui egy 
lovon. Már a vevőnek egy kézbe-csapással „ad
jon isten szerencsét-  akart kívánni, mikor de 
rék cscndbiztosuak legényeivel —  álruhába öl
tözve — ott termett „adjon isten neked is 
Nyakó Jankó náná&i lóbicskás" szavakkal szé
pen el.-sipték a jó madarat. Érdekes, hogy a 
lovakra el volt már készítve a legfinomabb 
igazolójegy is, de a jegymestert is —  egy ká
bái mészáros személyében szintén sikerült kézre 
keríteni, kit azonnal átszolgáltattak az. illető 
helyre. —  Adjon isten sok ily dicséretes buz
galma csendbiztost a hazának! akkor megle
szünk mentve a Dobosok és Sós Pistáktól. Él
tesse az. Isten a uii derék csendbiztosunk: 
Bodó Antal urat! — Mely esetet azon szives 
kérelemmel van szerencsém tek. Szerkesztő 
urunk tudomására hozni, mikint azt b. esés 
lapjában közzétenni méltóztassék. Kótaj, jun.
6. 1875. L á z á r  Dávid, tu. k. postamester.

A nyíregyházi ág ev. gymnasiumban a 
szigorlatok osztályonként jun. 1D— 24-ig tarta
nak. A közvizsga a templomban jun. 25-én 
pénteken fog megtartatni, délelőtt h-tól 1 II 
délután 2-töl III. IV. V. osztály vizsgája. Mely 
vizsgákra a szülék, az iskolai elöljáróság, á 
pártfogók, a nevelés és ifjúság barátai ezen
nel tisztelettel meghivatnak.

(!) A követválasztas határideje a megye 
minden választó kerületében jut. 5-ikére tűze
tett ki. kivéve Nyíregyházát, hol a követvá 
lasztás 8- kára tűzetett ki. Választási elnök 
Oláh Antal, helyettes elnök Hofftnann Adolf, 
jegyző Saary Pál. helyettes ifj. Maurer Károly.

( - )  Városunkban azon hir terjedt el. 
hogy Zoltán János a bogdnnyi választókerület 
kovetjelöltje családi körülményei miatt lemon
dott volna a jelöltségről. 8 -t úgy értesültünk, 
hogy a bog. lányi választókerület ugyan ez 
ókból a sóstón f. hó 15-ikén értekezletet tart

(!) A nyíregyházán állomásozó huszárok 
ruharaktárát meglopták, a tettesek azonban 
fel nem fedeztettek, mint mellesleg értesül
tünk ; sót a bűntény elkövetése módozatainak 
meghatározására nézve is bizonytalanságbnu 
vannak.

0  A f. szabolcsi reform, egyházmegye 
számvevő g»ülését f. hó Ifi-kán s több napjain 
tartja meg Nyíregyházán, nevezetesebb tár
gyairól annak idejében megemlékezünk.

(!) Örömmel hozzuk tudomásra, hogy 
Fszéky Emma k. s. e folyó héten kedden azaz 
jun. 15-ikén fog fellépni „Bánk-bán"-lmn. Ha 
figyelembe veszszük. hogy e darab épen egyik 
úgy a színpadon, mint a t írsadalmi életben 
közkedvességben álló barátunk Fejerváry juta- 
lomjátéka leend, melyben nevezett Biberaek-ot, 
egyik kedvencz szerepét fogja játszani, ak
kor be útjuk, hogy ez este igen sok élvezettel 
fog kínálkozni. Fszéky Emma „Melindát" ját- 
sz.a. Meg vagyunk győződve, hogy ez előadásra 
még a vidékről is számosán fognak megjeieuni 
a tisztelt kisasszony ismerői, tisztelői s jóaka
rói közül, Nyíregyháza közönsége pedig nem 
késeiül kedvencze Fejerváry iránt elismerését 
tettleg is bebizonyítani.

( - ) Egymást érik vidéken, s azt hisszük 
a városokban is a megkereső levelek külföldi 
bankároktól, kik különböző sorsjegyek vásárlá
sára buzdítják a publikumot. Ma Bottenwieser 
et Comp. Hamburgból örvendeztet meg bennün
ket. Iióluap kaufmami et Simon szinte Ham
burgból. majd ismét N. Pohl majnai Frankfurt
ból ilyesnemü felhívásokkal, még pedig termé
szetesen —  német nyelven. Küldjétek már 
egyszer és ne csak mindig kérjetek péuzt jó 
sógorok! Különben is még igen sok jóhiszemű 
magyar embernek „szájában nz ize“ a bécsi 
Krach alkalmával füstté vált nagy reményű 
sorsjegyeknek.

(-->  Háti úgy, én is úgy. F.gy megyei 
néptanító tehenét a községi magistratus kiza
varta a csorda közöl, mivel a legelőbért nem 
bírta befizetni. A kérdéses egyén elgondolva, 
hogy múlt évi tiszteletdijából még jókora 
hátrány künn van a híveknél, elgondolva, hogy 
épen e miatt nem fizetheti a legelőbért, elgon
dolva, liogv ő a magistratust több ízben fel
szólította hátrányai behajtására, mi azonban 
ez ideig sem történt meg. —  nos „elkeseredésé
ben mi telhetett tőle?" megmondta áperté: már 
most tehát az iskola is szünetelni fog. mig az 
én tehenem ében és bőgve áll az ólban. „És 
úgy tőn a miként beszéde.-

( — ) A sóstói vendéglős Weinberger ugyan 
kitett magáért a f. hó 2-án tartott banketten, 
mely a bogdányi vál. kerület derék képviselője 
Zoltán János beszámoló beszéde után rendez
tetek. Ízletes étkek, majdnem mindegyik fo
gás két-báromféle változatban , köztük finom 
kecsege és süllő is, — pontos kiszolgálás, mér
sékelt ár (az ebéd bor nélkül 1 ft 25 kr.) —  
kitünően tanúskodnak nevezett vendéglős mel
lett. No de illő is. hogy a tartalomdus és meg
hatókig zamatos szellemi táp után, melyet emlí
tett képviselőnk ajkairól élveztünk, az anyag a 
test is nem megvetendő táplálékban részesüljön, 
i Beküldetett.)

(— ) N.-Halászban múlt napokban a vizbe 
fűlt egy figvermek. Mint értesülünk, az úgyneve
zett kis Tisza mellett sertést őrizett a az akkori 
rekkenö hőségben fürdés által akarván magát 
felüditeni, a hús habokban találta halálát.

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

illégi adomák az angliusról. Nehány hasonló 
fajta titka példány a Tisza körül. Milyen ter
mészetűek vagyunk mi „ Bendegúznak v é re "?

Jól van-e igy ? Valamit proponálunk !)
Hégi, átalánosan ismert adoma Álbion 

•uyik fiáról, lmgv midőn egy társaságban figyel
meztetve lön valaki által mellénye égésére, 
melyet ép akkor lehullott s/ivai hamujának 
szikrája idézett elő, szemtelen hangon válaszolt 
a jóakaró figyelmeztetőnek : „mi gondja önnek 
arra, hogy az én mellényemmel mi történik? 
én már több mint tiz percze látóin, hogy az 
ön frakkszárnya tüzet ka|»ott a kandallóból 
kipattant sziporkától, és —  még sem szólok." 
—  Hasonló vérmérséket tanúsított egy másik 
angol, ki külföldi utazásából megtérve, elre
gélte otthon utikalamljait, s a többek közt, 
mint mászott fel társaival a Himalaya legma
gasabb pontjára, hová még eddig nem tette 
lábát földi halandó . . . mint hullott le sir 
WiUiáiit ezer öles mélységbe . . . mint vált le 
a gránitömbröl az u lábai alatt is egy szikla
darab . mint gurult ó is lefelé a sir WilÜ- 
itn vérjelezett meredélyén, midőn egyszer va
lami bokorféléhez jutva, s annak erős indáiba 
kapaszkodván, darabig, inig társai ki nem 
mentették, az ég és föld között lebegett. —  
,S  mire gondolt ön e szörnyű helyzetben sir 
Makintosh ?"kérdia kalandot hallgató „niiss"- ek 
ogyike. „Nos. mire másra — lón a válasz. — 
mint arra, hogy mennyire fognak kegyetek 
lady Brown. milady Alicc és milady Abigail 1 
szőmyüködni. midőn majd meghallják tőlem e 
sajátságos kéjutazásomat" . . .

Mi „kelet népe" nem igen dicsekedhe
tünk ilyen angol phleginával. s legfeljebb itt 
ott láthatunk egy-egy kiváló peldauyát fajunk 
liidegvéritségének ; mint például Kölcsey Fe- 
renczet. kit midőn cselédei azon rémhírrel 
költötték fel hajnali szeudergéséhöl, hogy feje 
felett ég a ház, —  a fal felé fordulva vála
szolt „ha ég, oltani kell" s midőn tudatták 
vele, hogy igen ám, de nagyon ég, — meg 
>em moczcz.mva viszonzá : „ha nagyon ég. na
gyon kell oltani" . . . egy derék úriembert, ki 
darabig elpusztithatlan higgadtsággal nézte és 
hallgatta, mint gyürköznek egymás ellen elébb 
szóval, de már-már tettleg is fia és egyik kö
zeli rokona. —  akkor pedig szép csendesen 
átballag a másik szobába s csak midőn ké

sőbb ott kérdezték tőle a zaj okát, szólalt 
meg valami közönyösen „valami baj akar len
ni odaát" . . . egy rég elmosódott emlékű 
szittyát, ki midőn barátai tudatták vele, hogy 
neje más valaki iránt túlságosan gyöngéd, 
fönséges nyugalommal mondá : „hagyjátok el! 
engem hit szerint tartoznék szeretni, és még 
sem szeret, ugyan hát mást miképen szeret
hetne" . . .

Oh mi „kelet népe- vérmes, heves, tüzes 
emberek vagyunk. Nem szeretjük az ellenvé
leményt, pedig hát „több szem többet lát" . . 
nem hallgatjuk ki egymást, hogy is mer Ipse 
szót emelni, mikor mi is itt vagyunk . . . nem 
ismerjük el más politikai párt létjogosultsá
gát, csak a magunkéét, a többi mind haza
áruló, forradalmár vagy kétkulacsos. Tűzbe 
jövünk, ba tévedéseinkre mutat valaki, legyen 
az bár legigazabb barátunk . . . mérgeskedünk, 
renegátokká leszünk ha túlhajtott áspirátióink 
nem sikerülnek . . . világ gyűlölőkké válunk, 
ha az ujidők áramlása érinti óvilági kedvencz 
eszméinket. Ha feiünk felett mosolyog az ég, 
kevélyen fumigáljuk a világot, —  ha elborult 
a láthatár: csüggetegség zsibbasztja meg te
vékenységünket. A boldogság elpuhit, a nyo
mor porba sújt, a közelgő veszély elkábit s 
szellemünk éleslátását beúrnyazza. És hogy ez 
nem jól van igy, úgy az élet, melyben mintáz 
ellentétek csodás szövedékében sem gőg, sem 
elaléltság, hanem egyedül a nemes küzdelem 
illeti meg a valódi embert, mint a társadalom 
is, melynek jövőjében csuk akkor lehet hi
tünk, ha híven követjük a nagy elvet „min
denki az egészért, és az egész mindenkiért" 
—  azt hisszük eléggé hangosan és félreis- 
merhetleniil igazolják . . .

Hátha kissé angolok lennénk!
— z - y .

V e g y e  8 h í r e k .

—  A kővetválasztás D e b r e c z e n b e n  
július 1-jére van kitűzve. Az első választóke
rületben T i s z a  Kálmán belügyminiszter el
len az ottani „függetlenségi párt " V é r e  h o- 
v a y Gyulát, —  a második választókerület
ben K i s s  Lajos ellen S i tn o n y i Ernőt, —  
a harmadikban pedig M o l n á r  György ellen 
P a t a y Istvánt lépteti föl.

—  Rudolf trónörökös komáromi időzésé
ről Írják : A trónörökös megérkezését sok ké
szülődés és két udvari kocsi előzte meg A 
foherczeg vasárnap V,2 órakor érkezett meg, 
Baumgarten várparancsnok, több tábornok és 
főtiszt, valamint a megyei főispán és a pol
gármester fogadták. Kisérte Köszler alezredes, 
ki a taktikában tanitá, és az udvari személy
zet több tagja. Utazásának czélja kettős; elő
ször: minthogy a Hudolf koronaherczeg (19-ik) 
ezred tulajdonosa, azt vévé á t; másodszor a 
várat nézte meg taktikai és erődítési tanul
mányai kiegészítése végett. Vasárnap ebédet 
adott, melyre polgári részről a főispán, a pol
gármester s a törvényszéki elnökök voltak hi
vatalosak. Hétfőn a trónörökös a várat nézte 
meg, kedden pedig nagy szemlét tartott a 
helyőrség felett Visszautazása szerdán történt 
A polgárság élénk éljenzéssel fogadta minde
nütt; de ünnepélyes fogadás feusőbb kívánatra 
elmaradt. A koronaőr*>kös szerény, rokonszen
ves megjelenése mindeuutt a legjobb benyo
mást teszi.

—  Bismarck adminisztratív pályája kez
detén nagvon szerény állást foglalt el égy vidéki 
hatóságnál, egy királyi tanácsos oldala mellett.
Egy napon, midőn javában dolgozott, egy bobé 
szédü paraszt jött irodájába, egy óráig ostro
molta pauaszával a fiatal tisztviselőt, és Bismark 
elveszte türelmét és kidobással fenyegette a to 
lakodó parasztot —  „T’ ram," mondá erre a je 
lenvolt tanácsos „ön, ugylátszik. felejti, hogy 
ezen irodában csak nekem van jogom paran
csolni." Bismarck erre nem felelt semmit A 
paraszt azonban felbátorodva, tájból rákezdett a 
panaszra és beszélt mindaddig, mig teljesen ki 
néni hozta a fiatal embert türelméből. „H acsak 
egy szót mond még barátom," mondá Bismarck 
a paraszthoz, „úgy kidobatom, —  a tanácsos ur 
által! ?

—  Viadal medvével, ( sík Szent-Domofcoe 
községi tárájának tudomására esett, hogy azon 
község Sípos nevű erdőségében medve nyomát 
észlelték. Nem késett Márton János bitó azonnal 
hajtó vadászatot elrendelni, s máj. 27-én d. u. 
maga és esküdttársa Albert János vezetése alatt 
a községbeli 10— 12 vadászszal és 70— 75 hajtó 
emberrel, a hu tanbányái igazgatótól az ottani 4 
vadászt is kikérve, azokkal együtt kiszállott a 
községből mintegy 4 mértfóldnvi távolságra eső 
említett helyre. Ott meghaltak, s 28 kán kora 
reggel a vadászok két szakaszu állást foglaltak 
el, a rengeteg erd őség en , kősziklák alján. —  
A hajtás megkezdetett, s 10— 11 óra tájt a külső 
állásbeli vadászok meglátták, hogy egy biv I 
nagyságúnak tetszett medve állásukra éregei s 
midőn két vadásznak lehető czétiráuyáha étkei 
zett, —  egyszerre rá lőttek, s a medve azonnal 
el is esett, az egyik vadász Máté Jánosnak go
lyója a hátgerinezét sértvén meg, képtelenné 
lett futni, a másik golyó —  a baláni Vagneré —  
az első lopoczkájába furródott. A medve borzast- 
tólag ordított, a közel levő fákat rúgta, tépte, 
mig egy fa mellé hanyatt esett. A vadászok oda 
mentek sőt egyik tréfásan szólitgattn: bújj nye, 
bújj nyel —  Egy másik meri-bátor (vakmerő) 
igen közel ment, mire a többiek intették, hogy 
ne menjen oly közel — sim e a medve, a in nt 
hanyatt volt, frissen fejét felragadta, lejtőre be
fordult, a vadász után kapott s annak ülő részét 
lábával megmarkolta, maga alá rántotta, ráfe-



kttdt és jobb karját keresztül falta. A többi va
dászok mellé szöktek egyik a medvének o l
dalába, másik a fejébe lőtt s az állat csak ekkor 
vesztette el erejét, hogy a maga alá kapott va
dászt meg nem ölhette. A medve száját pus
kacsövek által kellett kétfelé feszíteni, s csak 
úgy sikerült kivenni abból a vadász karját. A 
vadásznak ülő részén, a mint a medve meg- 
markolta, harisnya-nadrágja, inge összeszakadt; 
sértette nagyon a testet is, de uem halálosan 
A sértett vadászt vízbe vezették s megmosták, 
inig a többi a medvét szekérre tette. Balánbá- 
nyáu — mert ott kellett elhozni — tömege
sén tódult a nép csodájára; az igazgató ur s 
tisztviselők is megnézték s örvendettek az 
eredménynek. Ottan megmérték a m edvét: 3 
mázsa %  fontot nyomott (tavasai időbeni Öreg 
emberek állítják, mikép akkora medvét nem 
igen láttak még. A balanbányai orvos ur nyúzta 
meg, mert bőrét ki akarja töm ni; megnyit 
zása és húsának szétvágása alkalmával 19 go- 
lvó találtatott benne, melyekből 7-et régi lö

vésnek bizonyituak a beton ás je le i: gyomrá
ban egy uagy daiablóbólt és két lotillH találtak.

—  B u d a p e s t ,  jun. 8. A gabona- tózs-1 
deli ma tetemes bause állott be; Kraucziaor-

j Kitekintve igen nagymérvű g y ó g y  
, , . hatását torok, gyomorbajők és gyomor

-  -  szagból es Németország több részéről igen k e d - 1 .....................
{ ' s i e t i  é r l e n l l é t i .  vezötleu tudósítások érkeztek a vetések állásáról;

A nyíregyházi term ónyciarnoknil jun. ho 5-eii ba/áuk dunántúli megyeiből io a több termény- 
bejegyzett terményárak. kereskedők kedvezőtlen híreket vettek, r.nnel-

P ia cit iér.
k e te tk e d n i  ár

100 köböltől kesilve
Rosi uu—00 fonto» 2.75—280

80—80 „ 2.85- 3.00
Bűzt 3.50-4.00 4.00

8 8 -W V , „ 0.00—0.00 1

z ü *  . : ;
1.80-1  85
1.55-1.60

1 engeri 2.10-2.15
Köles 3.80-3 .00
Báb. tiszta feher 540—6.60
Bükköny 0.00—0.00
Kapns/.tarepritt 0.00—0.00
Lenmag 0.00 0.00 1
Kouibnrka 0.00 0.00
Kemlennag . 0.00—0.00
Mák 0.00—0.00 „  i
Napraforgó olaj . 16.00— 17.00 18.00— 17.',
Sarait *•,, itcae 177, 17 l

fogva a búza ára 20 krral, zab mérőjének ára 
i) 8 krral emelkedett. A forgalom élénk volt. —  
30-40.(Kf<> mázsa jött forgalomba.

Felelős szerkesztő: LUKACS ÖDÖN. 
________ Pénztárnok : Vitéz Mihály.___________

G1ESSHÖBL1
legtisztább luganyos savanyuvizforrás.

K savanyuvizforrás egyik a legis
mertebb, legjobb és legkellemesebb tér 
mészetes savanyu vizek között.

görcsöknél és u géga barzsing é» hugy 
hólyag idült bajainai kitűnik ez mint

(rendes ivóvíz. ínimleii más eliez hasonló 
vizek mellett, mivel ez a szó inját igen 

: kellemes üditő és erősítő hatással env 
[hiti. —

Ajánlja
M  a 11 o n I e n r I k

Kailabadbau. (Csehország.) 

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

( 4 - 1 0 )

H I R D E T É S E K ;

PO LLA K
ú jon n a n  n y itott

27 kros
•gyatMNM árucsarnokában Bécs Márla- 

hilferstrasse I.
a legszigorúbb jótállással az áruk legújabb 
minőségéért s valódiságáért, s nagyban ski- 

csinbeu kaphatók
G ya p ju ru h a -u ö ve te k

mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima. csíkos vagy koczkás 
még pedig Lűster, Rips s Diogenalpiaid 
kelmék, egyszínű és carícirozott scott piáid- 
kelnie, legújabb és legszebb őszi és téli 

p o l - f t m a a e l l  
(Wattinoli s legújabb nordpol kelmék, diva
tos ruha barchet. cosmauosi perkal. Cre- 
too, török piqué hálóköntösnek. kék. barna 
s fehér siuór és Hauel barchet. runtburgi. 
hollandi és készitetleu sziléziai tonalvászon, 
házi- s bőrt ászon színes és virágos czicz- 
mouslin és csipke-függönyök, atlasz-gradl. 
szives ágynemű, váazondamaszt-törölközók. 
matrácc és díván gradl. chiffon 14 és • t szé
les. selyem és kásniér nyakkendők, bosszú 
és rövid harisnyák, keztyük. vászon és ba- 
tiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle s/.inneí és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgy ak. 

M in d  em m k

27 k r a j c z á r .
A szétküldések utánvét mellett azonnal 

lelkiismeretesen teljesítetnek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és bérmentve.

4  ‘ N 2 «  I * .

krért27
röf. darab s pár számra, szigorú j ó t á l 
l á s s a l  az áruk legjobb minőségéért és 
nagvbau és kicsiuben áruitatnak

Gyapju-ruhaszövetek,
mindig a  legfinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima. csikós, vagy scot ca- 
ricirt még pedig Lüater, Ript. Diogonal 
piáid szövet, egyszínű és skót modorú 
plaidkelme. s a legújabb s legszebb őszi 
és téli

KordpolFlanrlI
i Wattinói 1 és a legnehezebb uj nordpol 
kelmék, divatos ruhában bet. cosmauosi 
perkal. creton török háló-köutösnek. pique, 
kék. hanta és fehér sinór és Hauel barchet, 
rumburgi, hollandi és készitetleu sziléziai 
fonalvászon, házi- s bórvászon. szilles és vi
rágos czicz. mouzlin és csipke-függönyök, 
atlasz-grandi, színes ágynemű, vászonda- 
maszt-törölközők, matrácz-és díván grandi, 
cluffon J , s ' 4 széles, selyem s kásméi nyak
kendők, hosszú és rövid harisnyák, keztyük, 
vászon- és batiszt zsebkendők, csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenféle szín
nel és szélességgel, több ezernyi más tár
gyakkal egyesegyedül kaphatok a szilárd 
hitelűnek ismert i t g id M  • legeltóbb ala
pított

27 kros
a r u c t t n r n o k l i n n

Becsben. Kiirtnerstriisse 34.
(Büravr.pilaMJetjaude. 1 

Magrendalasak utánvét mellett pontoaan 
•a lalkiiamcretaann; mustrák aa árjegy

iek Ingyen. (2G— aoi

Újonnan érkezett áinozlkkek

a 27 krajczóros
első bérti

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 nagydebreczeni utczán  le v ő  K e re k ré ty -fé le  uj házban . 
Találhatók különféle csikkek, melyeknek minősége- és szilárdságáról minden 

kor kezeskedünk, egyenlő Árban

J0f~ 9 }  k i * J < S a  n l
▼álugatva darab-, röf- é« páranként kaphatók.

y p  K U Iü iiÖ H lu t lo n u iH u l M i
L e g ú ja b b a n  B ecsb ő l érkezett le g fin o m a b b  d iv a to sa b b , tavaszi 

a e g y é b  kelm éin k et a ján lhatjuk .

Tessék meggyőződni személyesen,
E b ü zlet vá lasztékban  m ég  a b écs i bazá rok at is tú l haladja  ! 

Saivaa pártolást kérve, maradunk teljes tisstelettel.

kartoníestő gyári raktár
Nyíregyházán, nagydebrecteoi utcza, Kerekréty-féle uj házban.

-J 0 T  20 22 24 25 27 kros eladás.

¥
K L ttÖ  - ^ |

Budapesti nagykereskedői bizományi raktár 1
K  A  T  /  1 ., hl

Kubilcziuö-féle házban, (iredik és Tester-féle ezukrászdának átelleuébeu.
7Í Van szerencsém a nagyért!. közönséget ezennel tudósítani, miszerint (C

(w
egy Pesten székelő, egyike a legnagyobb és legjobb hírnévnek örvendő kézmű

/J árua nagykereskedő ezé.; — helybeli bizományi raktárával bízattam meg. blc Azon kedvező belezetheti vagvok, hogy a t. ez. vevőimet, akár nagyobb 4--
akár kiaebbazerü vételeknél oly kedvezményekben részesít hetem, a minőket
itt helyben senki sem nyújthat —  gazdag választékú mindennemű luhs. füg
gőn v és nadrágszövetek. Creton, Mouaselin. Bsttiste én minden színezetű lián- tC 

- »

1-
czia tug. Percail. —  */Á*L• 4 szélességű Chiffon vásznak, tónál, hollandi, oreaa
és pamutvAazuak. —  minden szSuesetu páruabajnak való ezérna kauavászuak.
töiű lkozős táuyérkeiidök. t'rancsia Mouaselin és angol toulárd kendők, fehér s

-r színes vászon zs • hkendök. feliér s színes btrkctuk, harisnyáit, szalagok — és
még lilán többlete árukkal dusau felszerelt raktál unt mai pedig, minden hozzám

2-'N intézett megrendelésnek azonnal megfelelhessek.
A midőn még kérném itt jegyzett áreklaSl azon meggyőződést sze-

rezni, hogy velem senki sem áhhatja meg a versenyt, nagy becsű látogatását, VrT kikérném - egyelőre a legszilárdabb kiszolgáltatásról biztosítom és kiváló V-
tiszt -lettel maradtam.

i

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

Alázatos szolgája.
(9-.2) k  A  T  Z  T .

i
20 22 24 25 27 kros eladás,

P á l y á z a t i  l i i r d c l m e n y .
N y .-B e itek  k özségéb en  ü resedésbe  

jö t t  4 0 0  frt év i fizetés, 8 0  frt fűtés és 
iroda i á ta lán yn yal e g y b e k ö tö tt  je g y z ő i  
á llom ás f. év i ju n . h ó  2 1 -én választás 
utján b e  fo g  töltette.

A  p á lyá zn i k ivá n ó k  felh ivatnak ,

m iszerint kellően  felszerelt k é rvén y e ik et 
alantirott s zo lg a b iró h o z  K a l ló -S em jéiihe. 
a kitűzött határidőn  b e lő l, bead n i e l ne 
tniihiszazák.

Kalló Semjéti, máj. 20. 1875.
Ii.nl íny .fiánok 

3 - 3 .  szo lg a b itó

Sertés eladás.
Az egri fokáptalau ti kosi pusz

táján mintegy 150 darab két éves hí
zóra alkalmas ártány van eladó. —  
Értekezhetni iránta helyben a kasz- 
nári hivatalnál, Egerben a 
felügyelőnél.

Éger, május 31-én 1875.

Simkovits Iliire,
(2— 3) jószágfelügyelő.

Tudósítás.
Szem- és fülbetegek, kik 

tanácskozás végett, Budapest - 
re utasittatuak, bizalommal 
tordiilhatnak

Dr. Grosmann L.
k órh ázi fő o rv o s h o z  J ózse ftér  /1 .  sz. 

(7 -2 0 |

HIRDETÉS.
V a n  szeren csém  tudatn i a n. é. k ö 

zö n sé g g e l, m iszerint a  m eleg  b ek öv et
k eztével Im iiden szilen féle, és  litás téli 
ruhák, n ő i m int fér fi, és m ás téli eszkö
zö k , ii. m . s z ő n y e g e k , térítők , és kitü 
m űtt á llatok , stb  a k á ros  u io ly o k  elleni 
b iztosítás végett e lfog a d ta tn a k  nálam .

Rollnrldesz János.
M T  Üzletem a vároeháza alatt, 

lakatom Rózsa utcza 1360 szám alatt 
Nyíregyházán.

Hirdetés.
A já n lk o z ik  e g y  mi veit in s g y s r  le 

ány társa lgóim ul, vagy  h á zg ou d iiok iiéu l 
e g y  úri házhoz. B ő v e b b  tudósítást n yú jt 
lapunk szerkesztősége.

( 2 - 3 )

Debreczen, 1876. nyomatott a réstv. társ könyvnyomdájában.
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