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1 Az előfizetők, a hirdetések meg 
szahásáuál, 20* ,,-uyi kedvezmény

ben részesülnek.

Előfizetésre való felhívás
Tisztelettel figyelmeztetjük elő

fizetőinket az új évnegyed közeled
tére, s egyszersmind kérjük az elő
fizetés megújítására, kérjük különö
sen a hátrányban levőket, hogy il
letményeiket küldjék be.

Az előfizetések postai utalvány- 
nyal könnyen eszközöltethetnek, s
Kemecsére Vitéz M ihály úrhoz (posta 
helyben) küldendők.

Előfizetési feltételek az eddigiek : 
Egy évre 4 írt.
Fél évre 2 frt,
Évnegyedre 1 frt.

W 0F  Hirdetmények lehető olcsó áron 
számíttatnak.

Tisztelettel, Nyíregyháza, junius 
25 1875.

A MzorkoMztöMŐK.

„F iat justitia.“
Megszoktuk már a „Szabolcsi lapok44 

ferdítéseit, de hogy annyira képes legyen 
kezet fogni a demoralizált hírlapirodalom 
jelenkori n a g y  t e h e t s é g e i v e l  (?) 

' mint legközelebbi szántának vezérczikké 
/  ben, azt még se birtok feltételezni.

Mily áriáid ferdítések! Mily tisztáta
lan gyanúsítások! . . .

De lássuk tételenként.
Először is azt mondja: „Hallgatók 

nem sokan voltunk.44
Nyíregyháza választó polgársága áll 

összesei) 900 egynéhányból és bent a vá
rosháza udvarán bizonyosan volt 700 
ember, körUl a városháza udvarra nyíló 
szobáiban bizonyosan voltak 100— 150-en. 
A h a l l g a t ó k  tehát lehettek nyolc* 
százan.

A „Sz L .44 szokott igazságával ki 
meri mondani, hogy Vidliczkaytól a le
folyt országgyűlési időszakoknak bölcsé- 
szettörténelmi méltatását várta volna, 
h o l o t t  ő k i j e l e n t é ,  h o g y  a z o k 
r ó l  n e m z e t  g a z d á s z a t i  t e k i n t e t 
be n  ó h a j t  m e g e m l é k e z n i ,  h o g y  
k i m u t a s s a ,  m i k é n t  li a n v a 11 o 11

a l á  l a s s a n k é n t  a n e m z e t  h i 
t e l e ;  —  s m i k é n t  s o d o r t a t o t t  ez  
á l t a l  a b u k á s  s zé l é r e .

Ki meri mondani a „Sz. L .4* szokott 
igazságosságával, hogy ha az osztrák ál
lamadósságok ily mérvben el nem vállal
tatnak . a kiegyezés létre nem jöhetett 
volna, midőn ma tudja még a gyermek 
is és úgy érzi minden jóravaló jobboldali 
is, hogy épen akkor lett gondviseléssze- 
rllleg oda utalva Magyarország a várat
lanul bekövetkezett nagy fordulat által, 
hogy oly szerződésre lépjen, mely anyagi 
s szellemi felvirágoztatását biztosítsa, nem 
pedig olyat kössön , melyen a többség 
folyvást következetesen haladva, hazán
kat elvégre egy jelentéktelen tartomány- 
nyá zsugorítsa össze.

Ki meri mondani a „szabadelvű44 
.bőrbe bujtatott jobboldali a „Szabolcsi j Lapok44-bán, „hogy a n e ni z e t (?) (ta- 
t Ián közüsiigyes kormány?) igyekezett után 
pótolni azon mulasztásokat, melyeket úgy 

jaz absolut, mint az előbbi korszak lm- 
jgyott terhűi reánk.4* Na hiszen azért oly 
boldog a haza, azért jutott az ország és 

iezzel együtt a lakosok nagy része is a 
i bukás örvényének szélére. < >n nagy állam 
bölcs „szabadelvű barát*n-skám! Csak ne 
mon#ja senkinek!

A „Sz. L .44 ..szabadelvű44 bőrbe öl
töztetett dárdahordozója, az újabban al
kotott családi s nagy részben zsákutczába 
vezető vasutainkkal mer dicsekedni, — 
melyek, mint rólok oly szellemdusan meg 
jegyeztetett, — arra valók, hogy niegbor- 
dozzuk rajta kóróvá sorvadt reményein
ket, nem pedig arra, hogy az ország ipa- 
ráuuk s kereskedelmének legyenek táp
láló erei.

A „szabadelvűség4' czifra kÖntőié
ben öltözött kormánypárti, az államadós
ság* »k növekedésével szemben a posta hi
vatalok szaporodására mer hivatkozni, 
mely bizony az államnak édes kevésbe 

|kerül, úgy, hogy az az iszonyú terhek 
mellett szóba sem jöhet, miután legtöbb 
postahivatal nem csak kifizeti magát, ha
nem óriási összegeket jövedelmez.

A „Sz. L .“ „szabadelvű44-nek mon
dott jobboldali harczosa még azon nevet

séges helyzetbe is meri magát tenni, hogy 
népnevelési Ügyeinkre is mer hivatkozni. 

1 holott tudvalevő s érzékenyen leverő do-

T A H C / A .

E g y  c sa lád  története.
(Regényes korraji )

VII KfiSZ

A „ h á l  a44.
(Folytatás.)

A neki bőszül t csoportnak egy része a 
lelkés/.ilak felé tartott. Már messziről lehetett 
hallani a zűrzavaros hangokat !

Mellék utczákon egy pár józanabb jóaka
rata ember megelőzte a lázongok csoportját, 
a lelkészt figyelmeztette n hekövet kérhető 
szerencsétlenségre, s kérte, hogy meneküljön, 
még most van rá idő

A tiszteletes mái értesült a csendbi/tos 
haláláról, s felkészült, hogy elmegy a nép le- 

! * silapitábára, azonban gyöngeidegzetü neje
egyik ájulásból a másikba esett, s igy házát 
el nem hagyhatá. Most azonban, midőn mene
külésre szólittatott fel, annak határozottan 
ellene mondott, ó  nem értette, nem birta fel
fogni, hogy mi oknál fogva akarják őt megtá- 

i madni vagy bántani ; hiszen ot annyira sze- 
í rették. közhecsülésben állott I . . . Nem, ö azt 

nem hiheti, hogy ellene törhessen a nép I 
Keltette tehát kalapját s kilépett a lázon
gok elé.

A nép épen a kapu betörésével foglal
kozott.

A lelkész miilön e szemét, bortól és pá
linkától ittasult népet megtekintő, első tekin
tetre megdöbbent, mert nem látott közöttük 
egyetlen arezot se azoknak sorából, kikre szó
val lehetett volna hatni. Azonban a másik pil
lanatban már teljesen visszanyerte komoly 
méltóságát és nyugalmát, megindult puszta 
kézzel a felbőszült csoport felé.

—  Ott jön. üssétek le !  öljétek m eg ! 
Kiáltott az eszeveszettekből a részegség és n 
gyilkolási vágy. Mert az ember hasonló a vad 
állathoz, ha egyszer vért látott, sokáig kívánja 
azt, mig teljesen jól nem lakik.

A lelkész mellén összetett kezekkel kö
zeledett a csoporthoz, mely már ekkor a ka
put betörve majd a házig halmit előre.

— Mit akartok ti itt elvetemedett go
nosztevők ez udvaron, mely az isten békés 
szolgájának csöndes birtoka ? Dörgött, min
den zajt túlnyomó hangon a közeledőkre.

Az érczes hang egy pillanatra átrezgeti 
a sziveken, hiszen annyira megszokták még a 
bűnösök is tisztelni azt. bizonyos habozás 
vett erőt a lázongókon egy kevés ideig, de 
azután a kátuláűók felzugtak ismét s baljós
latú morgással húzódtak közelebb, egyre kö
zelebb.

A lelkész ismét megszólalt.
—  Hat igy akart ok-e ti eszeveszett dü- 

hösségetokben egy védtelen becsületes em
bernek házára rohanni ! Ki adta nektek ez

lóg az, hogy a kormány e czólra oly c 
kélységig potom összeget adott ki. mely 
miatt méltán lehet pirulnunk minden kul- 
tur állam előtt.

Többször megtisztít „szabadelvű* 
ur még annyira is mer menni, hogy hon
védségünk nagyszerűségének is dicsériá- 
dákat zeng ; —  ugyan kérem, hol lehet 
megvásárolni azt a varázs szemüveget, 
melyen keresztül a magyar szervezett tü
zérséget meg lehet észlelni valahol a hold
ban? Vagy talán olyan „J'ukk Mihály “ - 
féle pápaszem az, mely a mocsár helyére 
nagy hegyeket varázsolt., hogy onnan 
porrá lehessen lövöldözni Nagy Idát ? —  
Bizony ott csücsülnek azon ágyuk most is 
valahol Nagy-Ma mellett a képzelt he
gyek alá temetve.

Többször megtisztelt „szabadelvű44 
ur, mélyen megbotránkoztató ráfogással 
azt is meri mondani, hogy Vidliczkay 
József beszédében határozottan szint 
nem vallott; na már ilyet Vidliczkay 
József nyilvánosan, százak előtt kimon
dott szavaival szemben, csak a rósz aka
rat mondhat; — miután ő nyilván ki- 
uiondá, hogy a közjogi ellenzékhez tar
tozik. Ezt mutatja a 7*2 dik évben kia
dott program inja is, melyet ha „szabad
elvű ur44 nem ismer, — arról nem tehe
tünk. de valami felől akar dicsérőleg, 
akar gyanusitólag nyilatkozni a nélkül, 
hogy azt ismernek, nagyim furcsa szint 
vöt Hz. illetőre.

A fentebbiekben mond hozsánnákat 
„szabadelvű ur,44 nem a s z a b a d e l 
vű  p á r t n a k ,  — hanem a j o b b o l 
d a l n a k ;  mert hogy a „8*. L .“ -ban 
megjelent „Észrevételek* radikális jobb
oldali álláspontot foglal el, azt csak a 
vak nem látja.

íme választó polgárok, u „S*. L .“ 
maga nyitotta fel szemeiteket! Láthatjá
tok az „Észrevételek" czimii czikkből, 
hogy ott a „szabadelvű* czim haszná
lása csak por, mely a tudatlanok sze
mébe oly ezélzatos ámítással hintetik, 
hogy fel ne lehessen ismerni a s z a 
ba  <1 e l v ű  H é g  takarója alól kifitye- 
go lóláhot.

Vidliczkay József tetőtől talpig 
elvhit. következetes hazafi, tiszta jellem, 
ki már két országgyűlés tartama alatt 
tette magát érdemessé a választó polgá

rok szeretetére, —  vonzalmára és bi
zalmára.

Ki kétkednék szavaink igazságá
ban, azt utaljuk Vidliczkay Józsefnek 
jeles beszámoló beszédére, mely a két
szerkettőnek bizonyosságával győzhetett 
meg mindenkit Vidliczkaynak polgári 
jelleme, hazafiui becsületessége, elvhU- 
ségc és önzetlensége felől.

Éljen Vidliczkay József a nyíregy
házai közjogi ellenzék képviselő-jelölte.

Egy közjogi ellenzéki

K O Z U G Y E K .

Párt mozgalmak megyénkben.

N y í r e g y h á z a ,  jun. 20.

Ma volt Nyíregyházái) a közjogi ellenzék
nek és a >zabadelvü kormánypártnak egy órá
ban d. e. 11 órakor, különböző helyen érte
kezlete.

A közjogi elleuzék gyűléséi) 400— 500 
választó polgár vett részt. Elnök felhívta a 
közgyűlés figyelmét higgadt, komoly, seukit 
nem sértő beszédében azon körülményre, hogy 
a képviselő \álasztás batárideje a küszöbön le
véli. gondoskodnunk kell képviselőjelöltről. — 
Kínok e/en  felhívására osztatlan lelkesedéssel 
a Vidliczkay József neve lett hangoztatva, —  
miért is rögtöu egy számos tagból álló kül
döttség lett megválaszt! a, mely Vidliczkay 
urat a képviselő jelöltség elvállalására hívja 
tel. A küldöttség d. u. (számra nézve mintegy 
ötvenen) Vidliczkay urat a jelöltség elfogadá
sára felkérte saját lakásán, ki is meleg sza
vakban köszönvén meg az iránta most már 
harmadszor is nyilvánuló bizalmat, bár mint 
monda, ez rá nézve igen nagy anyagi teher
rel jár. a haza iránti kötelességből a képviselő 
jelöltséget elfogadja.

Így folyt le a közjogi ellenzék gyűlése, 
komolyan, minden tüntetés nélkül, és a nélkül, 
hogy valaki annak lefolyásában megbotránkoz- 
hatott volna.

Fajdalom, hogy nem mondhatjuk ezt el 
a „szabadelvű kormánypárt44 szervezkedő gyű
léséről.

Itt nem csak a másik párt sértegetése 
vádolása és reeriminátiók történtek, de olya
nok is, melyek valóban a s/entesitett törvé
nyekbe ütköznek.

Egy jobboldali ugyanis a nyíregyházai 
ellenzék ellen felhozta azt, hogy a várost 
tönkre juttatta, pedig ö tudja legjobban, hogy 
a haj kutforrása a régi, hogy a bajokért a 
régi magisztrátus a felelős, és az. ki minden 
erejét felhasználta arra nézve, hogy a 800,000 
forintos kölcsön inegakadályoztassék.

eszeveszett tanácsot ? Honnan ered e szörnyű 
cselekmény! Rettegjetek gonosztevők! Nem 
elég. hogy már egy ártatlan becsületes ember j 
vérével beszeny ezt étek kezeteket ? Azt gon
doljátok. hogy nincs törvény, melynek bünte-j 
tése utói fog érni benneteket eíébh-utóbb ? 
S jaj lesz akkor a hotránkozónak. de jajabb aj 
botránkoztatónak. K szenthelyet a parocbiát is 
be akarjátok mocskolni undok tetteitekkel ? 
Rám védtelenre rohantok ? Jól van én feg y -1 
vertelen kézzel léptem élőtökbe. Hadd lássam] 
melyik köz öletek a vakmerő, ki ellenem meri 
felemelni kezét? Itt állok előttetek fegyverte-' 
leiül, de kijelentem, hogy a ki hozzám köze- 
leéik. az érezni fogja kezeimnek sulvlyát. 
melyre saját életem védelme fog kötelezni.' 
I.issatn ki akarja előidézni a rettentő vihart.' 
melyet meg fognak siratni még unokáitok is 1 .. 
Szégyeljétek magatokat semmire való örjöngú 
csőcselék ! Most pedig tanácsolom, hogy oszol
jatok szét csendesen. s várjátok otthon maga
tokra bűneiteknek méltó büntetését.

A lelkész beszédének közepe tájiin már. 
a józanabb rész is közel érkezett, s hallotta 
a kemény hangokat, melyeket a lelkész ren- 
dithetien nyugalommal, de nemes telhevüléstől 
intézett a néphez.

A nép meghunyászkodva állott meg s 
egy rész már indulni készült, a lelkész pedig, 
megfordult és az ajtó felé tartott.

Azonban e pillanatban egy kuszáit bunyik 
pofa. mely jóval ittasabhuak látszott a többi
nél. megszólalt :

—  llát eltűrhetik kentek, hogy igy tneg- 
kisebbitette komitokét ez a pap, már kendtek 
igazán semmire valók ! 6  az oka mindennek, 
miért hozta nyakunkra a tagosítást! Rajta 
tehát, ha már benne vagyunk, hadd lakol- 
jon ** is.

Azzal kiválótt a tömegből s elkiáltván
„utánnam,1* épen a házfala és a kert kerítés 
összoszőgüléséliez érkezett, a tömeghez háttal 
állott lelkésznek fejére iszonyú csapást mért.

A lelkésznek alig volt annyi ideje, hogy 
visszafordulhasson s hogy a botot, nielylyel feléje 
csapott, érczkezeivel megragadva, az ütést fel
tarthassa. Ezáltal lépen ragadt az atyafi is. 
Magához rántotta óriási erejével a gonoszte
vőt. úgy hogy az térdre esett, akkor jobbjá
val megragadván a vakmerőt, mint pelyhet 
dobta át félkézzel a kert kerítésén, úgy hogy 
annak vagy másfél óráig sehogy se volt kedve 
felkelni a főidről.

A rettentő erő. mint a part a felháborult 
hullámoknak, egy pillanat alatt gátot vetett a 
csoport vakmerőségeinek, s megbüvölve állott 
ott. nem tudva mitévő legyen. Eközben a nem 
rég megérkezett józanabb csoport is közelebb 
érkezett. A lelkész, pedig falhoz támasztva a 
botot, odalépett a tömeghez, rájok rí vált :

—  Tegyétek le a vérengző szerszá
mokat I

S egyenként szedte el kezükből a botot, 
vasvillát, baltát, kaszát s más ehez hasonló 
fegyvereket, s kellő mértékben kiadván szá
mokra a leczkét, békeséges szétoszlásra s*ó- 
litá fel őket.



Fenyegette a népet, hogy ha „szabadelvű- 
képviselőre nem szavaz, a város tönkre fog 
jutui ! O boldog \I\ -ik  század! melyben az 
ilyenek nyilvános helyeken is hirdettethetnek! 
Hogy lehetne egy oly kormányban bizalmun
kat helyezni, mely esak azért képes volna 
megölni egy várost, mert más politikai véle
ményen van. Hiszen ha Így állana, akkor 
veszélyesebb kort élnénk az absolutismusnál! 
Nem tisztelt polgártárs! Mi lm nem rajongunk 
is a kormányért, róla ily gyermekes bosszút 
teltenni nem bírunk .*)

Az efféle eljárás mint „b  ii n t e t é s i e 
m é l t ó  c s e l e k m é n y ,  m i n t  t é n y  e- 
g e t é s, a választási törvények 100-ik ü-ábn 
ütközik, nem tudjuk, feljegyezte-e magának a 
polgármesteri megbízott.

Kzt valóban nem vártuk volna a jobbol
dali polgártárstól.

Mondott még ö azonban többeket is, m e
lyek aligha jól eshettek ez ellenzékből átfu
zionált urakra, mert bizony mindannak az volt 
az értelme: Örülj izráel (X. B. izráeliták szá
mosán voltak jelen.) mert végre az ellenzék 
eszére tért s beplántálta magát Ábrahám ke
belébe.

Erre ugyan Farbaky József nagy hatás
sal és éles dialectikával válaszo t, s bár el
veit nem oszthatjuk, el kell ismernünk, hogy 
s a j á t  á l l á s p o n t j á t  szépen védel
mező. —  I)e hát mit ér a z ! Végre ö is 
beláthatta, hogy a viz és olaj olyan két elem. 
melynek teljes összeolvasztására még az ál
tala annyira dicsőített Tisza Kálmán varázs 
laboratóriumában sem készíttetett el az al
kalmas tégely.

Első gyűlése volt ez a szabadelvű párt
nak s ime a kézfogás pillanatából is kitűnt 
azon éles ellentét, mely szerint az az 
előtti baloldali azt állitá. —  hogy a jobb
oldal tért Tiszához, az az előtti jobboldali 
pedig atyai örömét fejezte ki a tékozló gyer
mek megtérése felett.

Fusionálók! mikor nyílnak már fel sze
meitek V!

Különben követjelölt még eddig nem 
vállalkozott. Klnököt. alelnököt és jegyzőt vá
lasztottak. egyéb baj nem történt.

Egy jelenvolt.

N y í r b á t o r ,  jun. 17.

Nyírbátorban nevezett napra Erős* Kál
mán és Gencsy Károly által h.vattak össze a 
háton kerület választó polgárai, nagy szám
mal gyűltek össze a választó polgárok.

Gencsy Károly, mint az értekezlet egyik 
összehívója, a fusió mellett nyilatkozott. Erre 
a közjogi ellenzék párttagja emelt szót. hogy 
a jelen kormáuy iránt tisztelettel igen, de bi
zalommal nem viseltethetik, minél fogva a 
kormány irányában a közjogi ellenzék terén 
marad, s ily elveket valló egyént óhajt felkiil- 
deni a közelebbi országgyűlésre, erre a ..sza
badelvű párt- elhagyta a termet, s a közjogi 
ellenzék megalakult, elnökül Kröss Kálmánt, 
jegyzőül Kölcsey Ferenczet választván meg.

A közjogi ellenzék képviselő jelöltül K á 1- 
1 a y Jánost kiáltá ki egyhangúlag s nagy lel
kesedéssel, minekkövetke/téhen egy tekinté
lyes küldöttség neveztetett ki. mely kérje fel 
kállay Jánost, hogy a jelöltséget fogadja el s 
a gyűlésben jelenjen meg.

Kállay János kevés idő múlva a gyűlé
sen megjelenvén, meghatva köszönte meg az 
iránta nyilvánult bizalmat. > egyszersmind fel
kérte a pártot, hogy ajándékozzanak meg mást. 
ki ugyan ez elveknek renditbetlen barczosa. 
bizalmukkal, azonban a párt ismételve kinyi
latkoztatta, hogy senkit mást nem ob jt fel
léptetni, esak ot.

Látván a közbizalom e fényes nyilvánu-
*) Ha ezek így tört* utek, ctak Mjualatutikat le

het kifejeznünk a felett, hm.') ha a kmettalaszUat is
b «  a saenvedély terere akarjak némelyek sodorni, a
hegedni kezdő aehek felhasogat a >a ittál •« zr r k

Ezalatt azonban a józanabb részből ne
hány ember beugrott a kertbe s az ott még 
akkor is eszméletlenül fekvő atyafinak kez
dettek esni. sehogy sem tudván neki megbo
csátani. hogy az ö papjok ellen fel merte emelni 
kezeit.

Tépték, rugdosták, s mái-már bizon na
gyon kellemetlen helyzetbe kezdett jönni az 
illető, sem többet, sem kevesebbet nem akar
ván vele tenni, mint egy kicsit darabokra 
szaggatni a vakmerőt. Szerencsére a lelkész 
még jókor oda érkezett, s megmentette 
életét.

Már ekkor a pap ismét a szokott enge
delmes, szelíd Krisztus tanítványa lett ; szelí
den sz<>lott hozzá.

—  Látod, látod édes Mihály ham. mily 
iszonyú tettet akartál te végre hajtani ! Hát 
mond meg. mivel érdemeltem én azt meg. 
hogy ellenem törjetek, mint gyilkos gonoszte
vők. Tudod, mennyi bajból mentettelek már 
m eg ! Mennyi jótanácsot adtam neked, s te 
azzal akartál megfizetni, hogy özvegvgyé tedd 
nómet. s árvákká ártatlan gyermekeimet V 
fist ez a „hála“ édes Mihály ham ?

Mihálynak arczán a szégyen és megbánás 
könnyei csorogtak a lá ! —  b e  hát ne félj 
— folytató a lelkész. —  én neked megbocsá
tok, azért a mit ellenem elkövettél, azonban 
azért mit ma elkövethettél, n mint véres ke
zedről és botodról látom, még számolni fogsz, 
oda fent. és hiszem, hogy ide alant is. Eredj 
haza 1 Javítson meg az Isten !

A feldühödött sokaságnak nagyon kellett

lását, hontiui kötelességének tartotta av előtt 
meghajolni. •- lelkes szavakban körvonnlozván 
a párt élénk helyeslése s köziétszése között 
azon elveket, melyekéit, hu Isten engedi, har- 
czolni fog, a gyűléstől búcsút vett.

Kállay Jánost e lapok olvasó közönsége 
előtt jellemezni nem szükséges, hiszen mái 
Horácz igeu találókig festi az ily jellemszilárd 
férfiakat mondván

„Justumac tcnacem propositi virum,
Non eivium ardor prova jubentium.

Non vultus instantis tyrumii 
-Mente .piatit solidá.-

A szabadelvű párt Gencsy Károlyt, majd 
Kauzsay Károlyt és Jármy Ödönt kérte fel 
képviselőjelöltül, de a jelöltséget egyik sem 
vállalván, a párt jelölt nélkül oszlott szét.

G. Nagy Lajos.
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Ivedves barátom, szerkesztő!
Ismét élénkülünk, nem ugvan a / erdők 

süni lombjai közt keletkezett eíivhe szellőtől, 
nem is az üde forrás vizétől a festői begyek 
alatt, de nem is a főnyeremény okozta orom
tól. inért bizony ezek egyáltalában távollevő 
dolgok, hanem élénkülünk azon tudat által, 
hogy ismét képviselőt választanak az ország
nak maholnap megnyitandó gyűlésére, i-met 
gyakorolhatjuk az eredetijéből' meglehetősen 
kivetkeztetett választási jogunkat. K o v e t v á- 
1 a s z t á s ! ez most minden lapnak programm- 
czikke. erről annyit imák, hogy valóságos jé g 
hullássá 'állott ez idő szerint a lapirodalomban, 
s mégis mily örömmel olvassuk egyes vidékek 
tudósításait, mily érdekkel várjuk az ered
ményt, mert hajh! nem messze van 1877.. a 
miliőn az országnak tiz évig viselt vas ingét s 
vallató keztyújét le kell vetnie, és . . no 
szerkesztő barátom, itt megakadtam, bizonv- 
nval bo. kényelmes bugyogót küldoek neki bo
ly ette Becsből, ha a választandó képviselők 
megengedik a gyámkodó kormánynak azt el
fogadni.

A szabadelvű párt két elnöke e hó iíu-ia 
Kis-Yárdára a kerület összes választóit meg
hívta követjelölési értekezletre; a választók 
össze is gyűltek mintegy 300-an, eddig csak 
volt némi színe a gyűlésnek, de midőn az el
nök a gyűlést megnyitotta, olyan confusió ke
letkezett a fusióhan, hogy az ugyanazon nap 
éjjelén dühöngött orkán lepkeszamv okozta 
szellocske volt hozzá képest: ugyanis az el
nök látván és infoi máltat van. hug\ a gyűlés
ben a közjogi ellenzék hívei kö/üi is számo
sán megjelentek, a gyűlés megnyitását jelző 
pár szó után kijelentette, hogy ezen értekez
let csak a szabadelvűek értekezlete akar lenni, 
ide csak az ezen párthoz tartotok hivatalo
sak. itt (t. i. a nagy vendégló termében i csak 

ezek értekezhetnek; aztán nyomban meg
tette a candidátiót is. ajánlván egyszerre két 
egyént. — L i p t a y Károly és P i 1 i s s y 
László urak személyében.

A mi ezután következett, sem látni, sem 
hallani nem volt jó .  az ellenzék tagjai ko\e- 
télt ék. hogy jelen lehessenek, vakmerőnek de- 
clarálták a meghívó fogalmazványát akkor, mi
dőn az. —  bár az összes választó polgárokat 
hívta meg. s községenkmt adta az értekezlet 
napját mindenkinek tudomására, mégis azt té
telezi fel, hogy csak a szabadelvű párt hívei 
voltak jogosítva megjelenni stb. „Itt mara
dunk. együtt tanácskozunk, éljen P i 1 i s s y 
László felkiáltások tölték be a termet, s még 
az utczán is a zavar nagy volt. a szabadelvű 
páll nem tudta, kit kiáltson a kettő közül, 
hiszen saját elnöke randidül: és pedig elég 
tapintatlanul kettőt, melyikre szavazzon hát, 
kit jelöljön, nem tudta. A mintegy félóráig 
tartott bábeli zavar kissé csilapult. I.iptay 
Károly ur szót kén , s éke> szavakkal köszönte 
meg a szives megemlékezést, azonban a jelölt
séget el nem fogadja. Hangzott ezután még

a tiszteletes uram leczkéje hogy kijóza
nodjék.

Mindenki csűggetegen kereste fel saját 
hajlékát, csak egynéhány nagyobb gonosztevő 
vette nyakába a világot, félvén a bekövetke
zendő büntetés terhétől.

Délutáni egy óra fáiban dobszóval nyo
multak be egy szakasz katonásig a megti
l t o t t  urakkal együtt a faluba minden ellen 
állá* nélkül.

A falu végén ott várta már őket a 
jegyző és a bíró sápadt nrcztzal, a pioczébe 
szorult tisztviselők még most se mertek a 
rejtek helyről elő bújni.

A halálra kinzoft csend biztos már ott 
volt kiterítve a falu házában, családjának 
üzentek is már. hogy jöjjön el végtisztesség 
tételére.

Nehány szóval előadta a jegyző a tör
ténteket. a bíró pedig bizonyitásképen ráütött
fejével.

Mindenki elsrömyüködött a hallottak fe
lett ! A jegyző sopánkodott, mintha nem ó 
lett volna a zavargásnak nagv mestere.

Azonban az uraaágok 'között volt egy 
ember, ki nagyon élesen kezdette vizsgálni 
elöljáró uraimékat és sürgette, hogy minél 
elébb menjenek a faluházához, ott majd meg
kezdődhetnek a tanuhallgatások.

A falu derakan már egész, serege a kár
vallott izráelitáknak fogadta őket. kik a vért 
magukról le nem törölték, hogy annál iszo
nyúbb hatást idézzenek elő.

Pillssy Lajos neve is. ki szintén lemondván 
a jelöltségről, egyhangúlag egész lelkesedés
sel a s/elid s mindenki előtt kedves tiszte
letben álló l'ilissy László kiáltatott ki a sza
badelvű párt képviselő jelöltéül. Ellenjelöltről 
eddig még nem szereztünk tudomást.

Elnök a gyűlést, — vagy lm úgy tet
szik. az értekezletet —  feloszlatván, az izga
tott közönség tömegesen ment a várkertbe, 
a „kisvárdai felekezet nélküli uépuevelési egy
let- által rendezett juniálisra.

A mint beléptünk az ősi rom ultal éke
sített. s ez alkalomra ügyesen feldíszített 
kertbe, a politikai szárasztó lég kellemetlen 
benyomásai azonnal kellemes érzéssé változ
tak át. nem is lehet ezen megütközni, olyan 
kert volt ezen egyébként mocsársziget, 
mint a mesebeli tündéreké, melyben a gyö
nyörű. szemet s szivet egyiránt kápráztató vi
rágok mosolyognak, beszélnek. - szemeikkel 
mennyországot Ígérnek, aztán észrevétlenül, 
mintha a  tündér királyné intene, egyszerre 
egy koszorúvá fűződnek, melyből aztán nem 
egyes eleven kék nefelejtset, avagy rózsaszín 
ajkú boglárkát. —  hanem az egész koszorút 
óhajtja bírni a jámbor halandó. Ilo llát nehogy 
elragadtatásom miatt hűtlen levelezőnek ta r
tassam, megtartom a sorrendet; a juniálisra 
szétküldött meghívók szép eredményt tüntet
tek fel. nemcsak a szomszéd, de a távol vi
dékiek is, Szatmár. Bereg, I ng. Zemplénmo- 
gyéböl is láttunk úri vendégeket, a kocsik egy
mást érték, s midőn a nap a sátoralja-uj- 
helyi hegyek szikláiban megbotolva a ten
gerbe zuhant, felébredt a jó  kedv, «  paz.ar- 
fénynyel feldis/itett tarka lampionoktól kivi
lágított. s /idd gályákkal körülfont sátorban, 
a még- délután 4 órakor elkezdődött táncz 
most indult csak meg istenigazában. —  s 
Benczi Gyula ismert jó  s öszhungzó zenéje 
mellett oly élvezet, oly lelki gyönyörűség 
volt a kedves fiatalságot tánczolva látni, 
hogy szintén könybelábbadt az ember szeme, 
nem csak én kedves barátom, de többen, s 
a meggyőződés meleg hangján adtak kifeje
zést ama tapasztalásuknak, hogy Kis-Yárdán 
ily díszes, ily nagy közönségre egyetlen ily 
összejövetel alkalmával sem emlékeznek. — 
Azért barátom, ne kívánd azt tőlem, hogy 
neveket említsek, ne várd dicséretét ama 
családapáknak s anyáknak, kik kedves le
ányaikat elhozták, hogy a koszorú virágait 
kiegészítsék, de ne kívánd kérlek azt sem. 
hogy a szépségeket elősoroljam, egy egész 
iv irlapra volna szükségem erre. s ha leír
nám is. hálátlan munkát végeznék, mert hi
szen ott mindeuik szép volt. mint a 'kertnek 
virágai, üdék. mosolygók, ifjak.

De ah, a kaján irigység sűrűn érkező, s 
'.illáinkra nehezedő bajaink eme élvezett vá
zát is megszánta tőlünk. —  délnyugat felől, 
sötét felhőkből villogtak tűz szemei, s a mindin
kább sűrűbben tornyosuló teliegek. az össze- 
szorult lég. zivatar közeledését sejtetek ve
lünk. Amitol tartottunk, csakugyan bekövetke
zett; éjféli 12 órakor, mint a lánczairól lesza
badult fenevad, villáingyorsasággal tört elő, a 
lampionok egy pillannt alatt lángot fogtak, 
a petroleumos lámpák földre hullva moggyu- 
ladtak. a terített asztalok mindenestől szárnyra 
keltek, vak sötétség, irtóztató zugás átlathat- 
liatlan |*or. melyet a vihar magával hozott, fel
fordult sátrak recsegése s a táncz sátorban 
meglepett tánezos > nézőközönség kétségbe
esett jajkiáltása s sikoltása tölté he a leget 
egy pillanat alatt; menekülésre nem gondol
hatott senki, mivel oly hirtelen érkezett a 
veszedelem, mint villám, mely később egye
düli világítóul szolgált. Ily égi játékra, bará
tom. még nem emlékszem, legalább ily hirte
len érkezettre nem . a tánczhelyiségből min
denki igyekezett szabadulni, kétségbeesett os
trommal lepték meg az egyetlen kijárást, inig 
végre a derek rendezőknek Vav Péter. Hra- 
bowszkv (íuidó és Kerekes Elek uraknak, vala
mint több vendégnek sikerült u hölgyeket 
kisebb csoportokba összeszedni s kissé meg

Nyomorult, mizerabÜis csojiorto/at volt 
ez, férfiak, asszonyok és gyermekek kuszáit 
hajjal, tépett ruhákban: A sipító „aj vaj “ -októl 
terhes volt a lég.

Egész ostromot indítottak a megmentók 
ellen panaszaikkal egyik véres homlokát, má
sik felkötött karját, harmadik szakadozott öl
tönyét mutatta, s mind egyszerre zengedezte 
a maga nagyítva előadott panaszát.

Yégre nagy nehezen meglehetett értetni 
velők, hogy itt az utcza közepén egy eszten
deig se lehet elvégezni semmit, hát csak 
menjenek fel egy óra múlva a faluházához.

A dob szóra, melynek egy hangú pergése 
a pinezébe i> behatott, előkerültek a kénysze
rült rabok is ; — s Lehuny perez múlva a 
szolgabiró elő rendelte a falu Líráját. és az 
előzményekről kezdett kérdezősködni kituda
kolta annak nevét, ki reá halá'os csapást mért 
tegnap előtt, összeiegyeztette mindazokat, kik 
a csendbiztos halálának előmozdítói voltak, 
a kisebb nagyobb bűnösöket mind. h megkez
dettek a hefogatások, körülbelül f.O nőt és 
férfit fogdostak össze, s kisértek vizsgálati 
fogságba.

így végződött a véres jelenet, melynek 
minden egyes aptó részleteivel megismerked
het ik az. a kinek kedve ugv hozza magával az 
X. megyei levéltárban.

Csakhogy még itt nincsen a vége.

l.gy pár hét múlva ez események után 
a jegyző házában, kinek lelki háborgásai

nyugtatni; épen jókor hagyták el a tánezhe 
Iv iséget, alig hogy az utolsó menekülő is to- 
vahuzódott, iszonyú roppanással omlott l>«-. s 
mint a könnyű szulniuszálat röpítő több úluyi 
távolságra a nehéz oszlopokat, s összeszege- 
zett deszkákat a vihar.

Nem tudom neked leírni a meglepetés 
a zavar, s a természet borzasztóan fensége 
képét, annyit azonban bátran mondhatok. bog> 
ezen éj mindnyájunk előtt, kik ott jelen voí- 
tünk. sokáig emlékezetes marad; s épeu ezért 
de azért is. mivel néhány kalap, napernyő <•' 
felöltő kivételével nagyobb veszteség nem tör
tént, a kisvárdai majálisra, mely évről évre 
díszesebb, s nevezetesebbé válik, a vidéki \eu- 
dégekhez ezután is lesz szerencsénk.

A bevétel s kiadás részletezését, vala
mint az egylet egyéb tinancziális közleményét 
nem sokára az illet., helyről megkapod, s igy 
én, soraimat az éjfélután 2 3 óra közt szét
oszló vendégkos/.orunak szives megjelenésük
ért köszönetét mondva, befejezem.

Isten velünk!

ó r ,  1875. jun 19.
T. szerkesztő ur!

Yan szeiencséra röviden tudódtam becses 
lápját az Őrben f. hó 13 án a helybeli népj8. 
kóla javára rendezett tavaszi tánczvigaloiuról 
A közvélemény nyomán mondhatom róla, hogy 
igen szépen sikerült, daczára annak, hogy a 
vidékről meghívottak nem jöttek annyian, mint 
a nagy számmal szétküldött meghívások és előre 
történt igérkezések után várható volt. Így 
azonban igen szép számú közönség gyűlt össze 
a meglepően di-zitett tánczhelyiséghen, mely 
zöld lombjaival s pompázó virágaival az egy
kori paradicsom szépségét juttatta eszünkbe A 
jeles zene is megtette villanyozó hatását, úgy 
hogy vendégeink teljes fesztelenséggel a párat
lan jókedvvel mulattak világos virradtig, sót 
sokan még azután is. A gyönyörű női koszorú
ból egyes virágokat a többiek felett teljesen 
kiemelni, képtelennek érezzük magunkat, mert 
azt hiszem, lehetetlen volua bárkinek is, te- 
sz***n fel egv kert szép virágai közül egyet kü
lönösen kivá'asztani akkor, a mikor azon virá
gok mindegyike egyformáit leköti figyelmünket, 
egyik felséges illata, má9ik ragyogó szio- 
pompája á lu l. Így vagyunk mi is. Nem tudjuk 
eldönteni, hogy ki volt a jelenlevő fiölgyek közt 
a legbájotabb, legkedvesebb . . . és pedig azou 
egyszerű okból, mert mindnyájan ilyenek voltak.

Bevétel tekintetében is meg van a ren
dezőség elégedve az eredtnéoynyel, a mennyi
ben a mai pénzszük világban 58 írt 47 ki 
tiszta jövedelem csinos kis összeg. Felülfizet
tek : Győri Sándor 1 írt, Kocsái Imre 1 frt, 
Délceg Sándor 1 frt, id. Vai István 2 frt, Tó- ' 
rök Miklós 1 frt, Neoburg Gyula 1 frt. Pékár- 1 
esik József 2 frt. Vitéz Mihálv 1 frt, Nagwáti 
Ferenci 2 frt. Elek Dániel 1 frt. Kozma József 
2 frt. Kölesei László 1 frt. Kain Dráli I frt 
és végül Nyíri Ilona urfiölgy 5 frt. Fogadják a 
nemes rzél irányab-n tanúsított jótékonysá
gukért a rendezőség meleg köszönetét.

Megjegyzendő még, hogy előzőleg szintéit | 
rendeztetek ezen czélra egy szükebb körű nép 
mulatság, mely 22 frt 74 krt jövedelmezett, s 
igy összesen az őri ref. népiskolai alap. mely 
az ingyenoktatás czéijából, a tandíj pótlására 
fog szolgálni, az idén ezen két dalido után -I I 
frt s 21 kiral növekedett.

E g y  j e l e n  vol t .

ÚJDONSÁGOK.

Az utolso itelethez képzelték magukat 
közel 20-án éjjel a kisvárdai majálison innia 
tozók. a pillanat alatt bekövetkezett rettentő 
orkán miatt, mely a mulató közönséget majd 
a tan./helyiségül szolgáló fabódé roncsai ab 
temette. Készlet s tudósítást eredeti levelezé
sünk nyújt.

egyre növekedtek, annyim, hogy gyakran fo
nákul tett mindent, s egész napokig elült egy 
szó nélkül, sápadt arczával merően a földre 
tekintve szomorú események bontakoztak ki.

A jegyzőt kezdette vádolni az általa meg- 
tagadt lelkiisiueret. annak az Lsteunek szi
vünkbe ültetett bírója, kit ő már annyiszol . 
megtagadott, hátha majd valahogy rátalál
nak a baj okára, és akkor mindenuek vége.

Egyedüli vigasz és gyönyör volt még kis 
gyermeke, kit valóban szeretett, ennek böl
csője mellett feledni volt képes perczenkeut 
lelkiháborgását.

Egyszer azonban észre kellett venuiok. 
hogy a kis gyermek beteg ; a jegyző kétségbe i 
esett, a nő jajgatott ; hasztalan rövid kel napi f  
betegség után kiszenvedett hz.

Az anya kétségbe esett, a jegyzőt gyak
ran hasonló fájdalom a dühös őrjöngéshez ra 
gadta meg. néha bakkancsos módon kámmko- | 
dott. majd egyszerre ellágyult, mint egy asz- 1 
s/ony s kezeit tördelve zokogott egész óra- 4  
hosszáig.

Neje hasonlóképen vigasztalhat lan volt jjr 
ngv hogy már alig volt jártányi ereje, végre f f  
is ágyba esett, s nem is hagyta el azt, mi« 
ko|K>rsóba nem tették belőle.

(Folyt, köv.)



< = )  Akadémiai megfejtés. K érdés A bé-
kau>álu* mocsár tulujtloiikcpvn mi légyenV 
F elelet: A bckauyálas mocsárok oly mocsá
rok. melyek Nyíregyháza utcz.áin hasztalan 
várják a Iccsapoltatnst!

x A kisvárdai választókerüietben juh. 
20- lkán Pilisy László lett fel léptetve követ- 
jeloltül, mint értesülünk, még ez. ideig ellen
jelölte nincs. A gyűlés részleteiről eredeti tu 
dósitást nyújt levelezési rovatunk.

(sz ) Jun. 20-án és 21-én estve iszonyú 
szélvész dühöngött városunkban. Sok helyen 
megbontotta ez a tetőket, óriási élőfákat csa
vart ki tövestül. A tengerit földre verte, nagy 
részét derékban ketté szakítva messzire so- 
dorta, szőlőkben, gyümölcsösökben, részint a 
gyümölcs leverése, részint az oltványok, sőt 
nagyobb fáknak is összetörése által, tetemes 
kárt okozott. Itt-ott a kerítéseket is kidön
tögette.

(!) A nyírbátori választókerületben Kál- 
lay János a közjogi ellenzék részéről fellép
tetett követjelölt, még eddig ellenjelölt nél
kül áll; — azonban úgy halljuk, hogy Gencsy 
Károlyhoz újabban egy küldöttség ment, mely 
öt a jelöltség elfogadására kérte. Mi ered
ménynyelv Nem tudjuk!

(!!) Felekiné —  Munkácsi Flóra meg
érkezett városunkba f. hó 23-án. Huszonne
gyedikén ..Stuart Máriában" lépett fel. Játéka 
nagyszerű hatást idézett elő. Bővebb leírása 
jovo számunkban jönni fog.

A nyíregyházai „szabadelvű párt- 
lói szét irt Yécscy Tamás egyetemi tanárt lép
teti fe l; csakhogy kezsmárkon elébb lesz a 
választás, mint Nyíregyházán, s ha ott megvá
lasztják, majd akkor Nyíregyházán körülbelül 
mást kell hirtelen felléptetni, mert úgy hisszük, 
hogy a bizonyost senki sem szereti feláldozni a 
bizonytalanéit

(!) A napokban Nyíregyházán egy mészá
ron segéd, ki régi időtől fogva tartotta beteg 
édes anyját és kiskorú testvérét, pisztollyal 
vetett véget életének. A tett. mely erre a sze
rencsétlen lépésre indította a következő; Anyja 
meghalt és mesteréhez 30 forintnyi kolcsönért 
folyamodott, hogy anyját becsületesen eltemet- 
tethesse, ez azonban megtagadván a kölcsönt, 
a s/erencsétleu először a padlásra ment, hol a 
szénát meggyujtotta, azután pisztolyt ragadván 
a pi ne/éhe lohaiit. hol agyonlőtte magát, a 
pisztoly dördülés oly formán hangzott, mintha 
a padláson esett volna, rögtön a padlásra ro
hantak, szerencsére a tüzet még könnyen el
olthatták.

(!) A Palánszky-Csapo-lda nyíregyházai
uőnoveldéjében az évi nyilvános, rendes, köz
vizsgák jui. hu 2-ikán d. e. 0 órakor veemiik 
kezdetüket, melyre is a szülék, érdeklettek s 
nevelés barátok ezennel meghivatnak.

x. Lapunk jeles munkatársa. Uuiea Lázár
értesíti a köiöuaéget. miaterint közjegyzővé ki 
neveztetvén —  ügyvédi irodáját beszüntette, a 
peleit Detrich Ignácz kiavirdai ügyvédnek adta 
át,a őt — feleinek bizalmát megköszönve — clieu- 
■einek jó  lelkiismeiettől ajánlja.

lg ) Beszterecz mellett a „Kadalum" nevű 
rétségben egy fiatal fiú 9 farkas kölyök re buk
kant. maga nem mert hozzájok közeledni. 
Több társakért ment tehát, de midőn vissza
él keztek. ott volt már mellettük az anyjok is. 
Tanakodtak, mitévők legyenek a fenevadakkal.' 
Végre arra határozták magukat, hogy rájok 
gyújtják a nádast, a határozatot tett követte, 
s kevés idő múlva lehetett hallani a fene
vadak ordítását, melyek egytől egyig oda 
égtek.

(r.) Az oly nagy küzdelemmel s nem csc- 
kélv áldozattal létesített kisvárdai fclekezet- 
uélküli népiskolát veszély fenyegeti! Ugyanis 
a k< iniánv legközelebb érkezett rendeletével 
megtiltotta az iskolaszéknek azt, hogy az is
kolahelyiségért 250 itt évi bért fizessen, ha
nem csupán UH) irtot engedélyez e czélra. 
lln figyelembe venné a kormány azt, hogy 
Kisvárdán a házbér. viszonyítva más nagyobb 
városokhoz, aránytalanul nagy. s hogy a tör
vényben előirt helyiséget 260 írt bér mellett 
sem lehet kapni, bizonynyal nem fukarkodnék 
2uO fittal ott. hol közel 100 gyermek nyer 
alapos oktatást. Kiváncsiak vagyunk arra. hogy 
ha e rendelethez mereven ragaszkodik a ma
gas kormány, mit szándékozik tenni a virág
zásnak indult iskolával VI

( — ) E ho 18-án Kperjes vidékén, úgy
mint Szebenben, oly nagy záporesö volt. hogy 
többféle épületeket elvitt egy S z é k  c s ő  nevű 
víz, annyira, hogy az ár elöl a lakosok csak 
alig menekülhettek, ugyanekkor a környéken 
tóbliet mint 10 határt teljesen elpusztított a 
jé g ! 20-kán éjjel pedig Eperjesen oly nagy 
szél vés* és jég volt. hogy még olyanra az 
eperjesiek nem emlékeznek. Egy toronynak ke
resztjét dobta le, a másik templomnak, a ba
rátokénak, a tornyát távolra ledobta és a vil
lám a boithajtást egészen összezúzta, száza
dos fákat lövéstől kiszakgatott. Az ember, —  
írja tudósítónk, — azt hitte, hogy vége az 
életnek és világnak, az utolsó Ítélet borzal
mait éltük át a rettentő mennydörgés, a vihar 
bómbölése és a villám szakadatlan fénye kö
zött. Kassán szinte hasonló károk estek

O  Feri bicsiádak lleállit Feri bácsi 
a kapitányi hivatalhoz, hogy neki bizony egy 
nagy kérése volna. Mi lehet a z?  Hát biz ö 
csak azt kérelmezi, hogy utczájokon szüntes
sék meg a dobolást. Ugyan m iért? Nos hát 
azért, mert az o különben igen jámbor és 
phlegmaticus természetű tehene, valahányszor, 
dobszót Hall, mindannyiszor elszakasztja kö

telét. Hogy lehet az ? Csak úgy, hogy már 
nyolc/ ízben volt adóban lefoglalva, ugyan
annyiszor elárverezés végett a városházához 
hajtva s onnan kiváltva, ergo ha a dobszót 
hallja, azonnal elszakasztja kötelét s rukkol 
megszokott kiállítási helyére. Hogy a delibe- 
rátum miként hangzott ? erről hallgat a kró
nika.

|~| Folyó ho 20-kán este 11 óra táj
ban nagy vihar volt Keinecsén, szerencsére 
azonhau nem sokáig tartott. Azonban a meg
tépázott házfedelek, kidöntött és gályáiktól 
megfosztott élő fák. a kisodrott vagy földre 
levert virágok igy is eléggé tanúskodnak rom
boló hatalmáról.

(— ) A Sóstón e hó 16-ig, mint megbíz
ható forrásból értesülüukt —  több mint 4ÖUÖ 
fürdő jegy használtatott fel. Törzs vendégek 
azonban, még mindig, csekély számmal vannak, 
méltán sóhajthatunk a költővel: „hol van az 
egykori fény, hol van az egykori za j? Nin
csenek !•

(— ) Az adóhajtók ismét megkezdték is
meretes működésűket. Hjah! hiába' hiszen 
..Astaróth éhezik" hamar, gyorsan, rögtön 
eledelt neki! Hanem az érdekelt publikum 
nagyon kiváncsi volna tudni, miért épen ezen 
időszakban szúrt yongatják a l k o t m á n y o s  
terhei lerovására, midőn most —  aratás és 
dohányelőleg osztás előtt — még talán a 
„haza bölcsei" sem tudnának nevezni forrást, 
melyből a nép adója lerovása végett merít
hessen.

f-f-) Ad vocem adohajto Az adóhajtó
különben sein valami kedves tünemény,de sok
szor még kevésbé kedves, ha eljárását megfi
gyeljük. Szokása jelesül, hogy midőn vidéki la
kosoktól valami tartozást követel, nem tudatja 
az illetőt szabatosan a tartozás minémüségéról 
s megelégszik, ha annyit m oud: bélyegcsonki- 
tás síb. Kérnénk e szokást elhagyni, valamint 
azou helytelenséget is, hogy néha az adóbajtó 
akkor intéz, foglalást egyesek ellen, midőn azok 
kai községi előjáróság utján tudatva sem volt 
fizetési kötelezettségük.

(G.i Tűz volt a napokban Heivzel köz
ségben. A gazda, kiuek háza leégett, másik 
házába költözött, s nehány nap leforgása alatt 
e ház ereszében két égő k&nóczot találtak. 
Szomorú jelenség az ottani társadalmi élet
ben. mely az egész községet súlyosan fenye
geti, s komoly puhatolást szükségeim*

( - 1 Demecserben szintén tűz volt folyó 
hú 20-án este a nagy vihart megelőzőleg, mint 
értesülünk. Klek Pál ottani birtokos három 
épülete lett ]»orrá.

( — ) A megyei „szabadelvű párt" tag
jai mintegy húszán, e hó 19-én előlegen kon- 
ferentiát tartottak a Sóstón. A megállapodás
ról nincs tudomásunk.

* A  bofldanyi vál. kerület sóstói június 
lC-iki gyűlésén jelenvoltak nagyon zúgolódnak 
az ottani ebéd ellen. Nagy részük nem kapott 
egyebet levesnél és marhahúsnál s mégis az. 
egész ebéd árát kellett megfizetniók. Tuda
kozódva e körülmény mikéntje iránt, azon 
felvilágosítást nyerjük, hogy a gyűlés tagjai 
csak negyven személyre tettek megrendelést, 
azonban igy is az egész közönség ki lett volna 
elégítve, de a közbejött nagy eső és égihá-j 
boru zavarta el asztaltól az étkezőket.

(! ) Tanodái értesítőé. A nagy káliéi m. 
kir. állatni reáltanoda folyó 187*  ̂ tanévi nyil
vános zárvizsgálatai, melyekre ezennel a t. ez. 
szülék, gyámok s a nevelés és oktatás barátai 
is egész tisztelettel meghivatnak, reggeli 8- és 
délutáni 3 órától kezdve következő napokon 
és rendben fognak megtartatni ; Julius 10.. 
reggel I. osztályban magyar nyelv ; III. oszt. 
mértan ; délután IV. oszt. természetrajz. 12., 
reggel I. oszt. mértan ; II. oszt. magyar nyelv. 
13., reggel 111. oszt. számtan ; IV. oszt. tör- 
tcnelem ; délután I. oszt. franczia nyelv. 14.. 
reggel 11. oszt. m értan; IV. oszt. ábrázol) 
mértan. 15., reggel 111. oszt. uémet nyelv; 
I. oszt. földrajz. 16., reggel IV. oszt. mennyi
ségben ; Ili. oszt. földrajz. 17.. reggel 1L 
oszt. történelem ; IV. oszt mértan : délután
I. oszt. német nyelv. 19., reggel II. oszt. 
földrajz ; IV. oszt. vegytan. 20., reggel IL 
oszt. természetrajz ; I. oszt. számtan. 2L  
reggel II. oszt. franczia nyelv; III. ősz.. 
vegytan. 22., reggel I. oszt. természetrajz; 
IV. oszt. .német nyelv. 23.. leggel III. oszt. 
magyar nyelv ; II. oszt. számtan 24., reggel
II. oszt. német nyelv ; IV. oszt. magyar nyel?. 
2 6 , reggel minden felekezet hittani vizsgálata 
külön tantermekben. 29., délután 6 órakor az 
intézet udvarbelyiségén tornászat. A mértaii 
és szabadkézi rajzok az országos rq /k iá ll- 
tásra küldetvén be, kivételesen ez évben szo
kásos szabad megtekintés végett nem helyez
hetők ki. Kelt Nagykállón, a in. kir. áliani 
reáltanodában, junius 20. 1875. A z. i g a z 
g a t ó s á g .

) ( A tzabolcamegyel takarékpénztár igaz
gatójának annyit felei csak ezúttal a „Szabóiét * 
holdvilága, hogy illedelmes hangon tartott ii« 
terpellatió hasonló modorú választ igényel, hogy 
az adott válaszban foglalt kézzelfogható ellen- 
mondás nem elégíti ki a felszolamlo érdekelt
séget. Vagy talán szerencsének tartsák az ille
tők, ha egyik mánikójok a részvényenként be
fizetett 2 frt visszakapása végett Kálióba za
rándokolván, két forint helyett 3 frtotnyernek ? Vé
gül várjuk azok nevét, kik azt a népbankot vagy 
mit létesíteni ak&iták, bár mi úgy vagyunk ér
tesülve, hogy a népbank osztály a fennevezett 
takarékpénztár kebelében akart létesülni.

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

XIX.
It'swnlélct lut^hiuiiult taktika. Tácse Irályt*, — miut 
u fram/.ia Mondja, tilalmi. Kiry Mulatóhely. Szárny at- 
lau aiiKyalnk. Kj(y rozzant hódi* Milliókat ér. Kéjji io/.- 
mondás. A katasztrófa. Apró tévedések és nevető em

berek.)
A cseléd elszedte már az asztalt, a „gyer

mekek" (értve e ruganyos kifejezésen a családi 
sarjadok tíztől húsz évesig váltakozó sorreudét) 
kivonultak az ebédlőből, a férj csibukra gyújt, 
bodor füstöket ereszt, a inig fekete kávéját a 
jól ebédelt ember kéuyeiuiével szürcsöli, gya
nús szemekkel tekint a nőre, ki harisnyakö
téssel foglalkozik, azonban a kötőtűk élénk 
mozgása után ítélve (jól ismerjük mi ra
vasz férfiak a családi láthatár időjeleit I) most 
valami merényletre készül az ő tárczája ellen, 
mely pedig ez idő szerint (a mai kor divatjá
val öszhangzólag) sohasem szokott vérbőség
ben, pufiadásban, bankótult.engésben s más ha
sonló betegségben szenvedni, s mindössze is 
néhány réz ezüsthatosnyi szerény tartalma ta
núskodik rendeltetéséről s hajdani virágzó ál
lapotáról . . . siet tehát a közelgő vihar elől 
menekülni, keleti kényelembe helyezi magát a 
Higany talmi divánou (értsd fakanapé) s kezdeni 
akarja az igazak álmát, hasonlót a dou Pedró 
barátunkéhoz, kiről azt regéli a gonosz világ, 
hogy ha saját házán kívül tölti az éjét, olyan 
hiven utánozza hatalmas hortyogásával a meny- 
dörgés távoli harsooáját, hogy a házőrző ebek 
megugatjak a dörgedelmes és a csillagos, fel
hőtlen ég mellett elüttök megfoghatlan rémes 
hangokat.

Hjah! régen megmondták; „ember ter
vez, —  asszony végezi" Mielőtt végrehajthatná 
a férj a czélba vett államcsínyt, csengő méz- 
édes hang üti meg füleit, miről azonban —  
mintha már javában aludnék — teljességgel 
nem akar tudomást venni. . .

—  Holnapután már nyárkezdet. . .
—  (No ez a bevezetés, a nyitány !
—  Holnap meg majális lesz Kisvárdában. 

még pedig fényes majális, mint rendesen szokott 
lenni a „tanitóegylet" javára . .  .

—  (Aha ! most mindjárt kiugrik a nyúl a 
bokorból !)

—  Aztán a „gyermekek" már meg is Ígér
ték. hogy okvetlenül elmennek, és magam i> sza
vamat adtam Potykásiné <omámasszonynak.

—  Hát menjetek! liánom is én. csak en
gem ne zaklassatok a báli költségért !)

—  Tudod „lelkem" szegény leányok már 
nagyou légen tánczoltak. hadd mulassanak egy 
pár óráig, ruhájok már úgy is kész. és mondha
tom csinosan fognak megjelenni, aztán a lovakat 
sem kell fárasztanunk, elmegyünk vasúton . .

—  (Tyhü! a ki áldója! még vasúti dijakat 
is fizessek. . . . majd ha fagy!)

—  Mindössze is 10 — 12 forintba kerül az
egész mulatság . . .  de ne aludj fiát! . . . Inában 
horkolsz, jól hallod te mit beszélek én, csakhogy 
nem akarod hallani. . .  .

. . . Knyjc ebszánká/ta iródiákja! hogy 
merészeled te a családélet rejtelmeit vakmerő 
kezekkel leleplezni ? Nem félsz, hogy úgy jársz, 
miut közelebb a „Szabolcs" újdondásza, ki ille
delmes hangon tett interpellátiójára. olyan ku
ruc/ választ kapott a „szabolcsmegyei takarék- 
pénztár" igazgatójától, hogy no . . .  Jobb. ba te 
is jó s / velünk a mi kedélyes, páratlan és orszá
gos hírű tavaszi mulatságunkra, melyhez hason
lót nem produkál Őr, sem a kallói eíyzeum, sem 
a nyíregyházai hautvolée sóstói tánczvigalma. 
sem a k . . .  .i öreg diófa 1 

•
A várkert. hová öreg bátyánk még a mu

latság előtt elkalauzolt bennünket, leszámítva a 
hozzá vezető ut gyarlóságát, a kezdetlegesség 
árnyalatát és milliárdnyi szúnyogjait, valóban 
csinos helyiség s mintegy hívogatja az életvidor 
nemzedéket kebelébe. E tisztes várrom, mely 
annyi véres banyaiak. véres dicsőségnek volt 
szemtanúja, mellette e magaslat árnyas Iák
kal díszítve, (vajon nem Kurgán balom eV) a 
tágas véletlen róna. mely előtte elterül, az 
üde és illatos rét, melyen l'uncsi barátunknak 
—  mint maga tnondá —  boldogság volna te 
bén lenni . . Kedves képet alkotnak, milyet 
nem is képzeltünk e homok országban ó h  hát 
még az érkező nőveodégek mily igézők . . . 
például e Bornemisza Annára emlékeztető úrnő, 
ezen aranybaju nngyalarcz, e junói felséges 
idomok, az az ingó bingó rózsabokor, ez a 
gyönyörű húíejérke, ez a bűbájos kreolazinezet 
stb. stb. bizony bizonyt nem hiszszük, bogy e 
föoséges és elbájoló alakok nem a paradicsomi 
tubafa alól röppentek ide . . .  no a mi illeti 
a másik német magas kalapjával, bagyogó- 
jával s tudná a nionydörgőt m en jkő! mitele 
szabású felöltőjével, — o i etek bi onvosao nem 
egy helyről jöttek a delnőkkel, legalább mi sem 
Decai < >zman<>gi spliiájában, som Kgressy Tórfik- 
orsaági naplójában, sem Mikes Kelemen levelei
ben nem olvastuk, hogy Mohámé I édenében 
ilyen furcsa kinénésil himangyslok vétódnak... 
Eh mit okoskodunk 1 menjünk nézzük a táncáé 
sokat! Az ám ! de hol a táncterem V Micsoda ? 
ez az idomtalan dcszkabédé? Hát nemiéinek 
ezek a kisvárdaiak, hogy a delnők — e híres 
gyujtogaték —  lángba borítják szemeik tűiével 
est a faalkotmányt? Parbleu! hiszen van itt 
tütoltó egylet, aztán meg a fiatalok is hajlandók 
as i I y e n tünet óltogatni.. . .  A h ! mily háljon 
látvány, mily káprásatoa panoráma! Egy mil
liót érne ez a rozzant bódé —  Sztambulban, ter
mészetesen tartalmával együtt. M it? e*v mil
liót ? Legalább is tiz annyit, még pedig akkor is, 
ha a nem tehér népet pusztán úgy adnánk is 
ráadásba, mint a mészáros a húsra — a cson
tokat.

Hajh! miért is vagyunk már azon korban, 
midőn sajnálat hangján mondják rólunk ; weuu 
dús Altér konnte !“ hogy megforgatnánk azt a 
lenvirágszemü kis lányt, vagy azt a vérpiros 
ajkú ifjasszonyt!

No hát ez micsoda érdekes meglepetés? 
T űzijáték -., de hisz ez nincs a programúi 
bán! jól veszi ki magát, vájjon ki lehet a 
rendezője ? Nézzük csak 1. . .  Brr ! hisz ez 
villámfény! még ugyan szaporázza! Most rög
tön rettenetes égiháboru lesz. Hamar, hamar 
vegyüukbe egy pohár sziveresitót! Csakhogy u 
ezukrász asztalát már feldöntötte a rohamo
san felbőszült vihar . . hah! most valamennyi 
lámpa egyszerre kialszik az erőszakos szélro
hamtól, a bódé recseg, ropog, ingadoz . . . át
kozott vén em beri minek is csalt ide bennün
ket! el el innen, még ránk szakad ez a kár
tyavár . . . képzelhetlen zavar, tolongás, ijedés, 
sikoltás, kétségbeesés, az anyák leányaikat, 
a nők férjeiket kiáltozzák, egyesek és csopor
tok verejtékezve és fázva, halálra rémülten 
sietnek a város felé, felettök, mellettük a betört 
tánezterem roncsai röpkédnek s a rémes és 
megrendítő drámához méltólag olyanokat csat
tan a haragos ég, hogy megrendül a főid s a 
múlt idők csonka xőóriása majdnem orrára 
bukik halálos ijedelmében. ..

így  végződött a kisvárdai tavaszi mulatság 
„ebben az esztendőben."

H ogy aztán az átalános zűrzavarban nem 
egy „qui pro quo" merült fe l , . . .  hogy vólt udva
rias lovag, ki tánezosnüie sóhajtására : ja j meg
halunk ! angol hidegvérrel m ondá: legalább 
együtt halunk m e g .. .  vólt a ki rengetegül bol
dognak érezte magát, midőn imádottját vélto 
karjaiban h csak a kigyuladt villámléuyuél ta 
pasztalta, hogy a kinek a szépet tette, méltó pár- 
darabja a „vaaorrubábának**.. .  vólt a k i  rend- 
kivü csudilkoc'i't, hogy férje oly meleg bangót 
éa kiváló gyöngédséget tanúsít irányiban, s 
csak akkor *ibr*d boldog csalódásából, midőn a 
férj egyik kaczérbarátnője nevét és valami tit 
kos légyottot sugdosott füleibe —  perse ezeket 
és az ilyesféléket ha mondanánk is nem hinné 
el (és igen bölcsen!) az érdemes publikum. Ha 
nem annyi bizonyos, bogy a kalaposok, ácsok, 
köraivese'k. nádltötők, bádogosok és üvegesek 
nem igen veszik zokon a természet ezen nagy 
szerű ostobaságát s az időjárás sseszélyes és 
idomtslan bakszökéseit.. .  (a — y.)

S z í n h á z i  s z e m l e .
S z o m b a t o n ,  jun. 19-éu Felekine 

nem érkezvén meg, adatott ..Fokról fokra." 
Hunyadi Margit, Yezéryné, Érczy, Dalnoki sat., 
jeles játékukkal elismerést vívtak ki s tapso
kat arattak, az egész előadás eléggé kerekded 
és összevágó volt

V a s á r n a p „Halálfejü herczegno, vagy 
egy millió egy csókért" czimü énekes bohózat 
adatott. —  Az egész bohózatban az a jelenet 
ért legtöbbet, midőn a halálfejü berczegao 
csókjaiéit csengők saját nejeikkel öss/evezet- 
tetnek. Különben l ’ejérváry roogyszedö zsidója 
eléggé hü volt az eredetiséghez, nem az ö 
hibája, hogy inulattatóbb helyzetekbe nem 
tette ez alakját a szerző. Berzsenyi angol 
lordja szintén mulattatott, kivált a jalanpei 
jelenetben, mely bizony túlságosan is ..romai 
szagu" volt, az eféle ízléstelenségek nem jól 
veszik ki magukat ott, hol a szépizlés oltárait 
szeretjük felállítva látni. Kitudva azonban et
től, Berzsenyi alakítása természethQ volt; a 
közönség tapsokkal jutalmazta. —  Vezéryné 
és Erez) dalai gyönyörködtettek. Hunyadi 
Margit. Veréry. Bálnokt stb betöltik hivatá
sukat.

K e d d e n ,  jun. 22-én Berzsenyi jutal
mául adatott ..Beleskei nótárius", e  veterán, 
kizhedvess égben álló színész 86 éves szinpá- 
lyája emlékéül. Megjegyzendő, hogy Berzsenyi 
e szerepéhez most lepett fel a 336-ik szór 
Közönségünket azonban mind e körülmény k e 
vésbé látszott érdekelni. Kevesen voltak 1 Ko
runk emberinek nagy része előtt úgy látsiik, 
bogy sem a művészet, sem az érdem elisme
rése nem sokat nyom a latban. —  Vigasztal
hatta azonban a jutalmazol tat a jelen voltak 
tisztelete s lelkes elismerése. A darab kezde
tén. midőn bejött, virágcsokrok és babérko
szorúk repültek felé, még pedig leginkább a 
páholyi közönség köréből, komoly uraktóL —  
Meghat óbb volt azonban ennél az a jelenet, 
midőn pályát .inai nevében elébe állt Dálneki 
és melegs/avakban emlékezett meg Berzsenyi 
működéséről, felemlítvén röviden, hogy o kard
dal. tollal és a szónak varázshatalraával szol
gálta mindez ideig hiven a hazát, felhozta, 
hogy nemesebb hivatását követve oda hagyta 
apját és anyját, hogy eszményének. a hazának 
élhessen. Szavai végeztével kérte, hogy fo
gadja el a csekélységet, melyet pályatársai e 
nap emlékére a közönség egy részével nyújta
nak neki, fez emlék egy szép értékes arany 
óraláncz babérkoszorúra kötve.)

Megható jelenet volt ezl A színigazgató 
g többen a színészek közül megcsókolták 
veterán bajtársuknt. az ifjabbak kezelt ctó- 
kolták tiszteletük jeléül az Vérzékenyüknek.

Miután az. ölelő karokból kibontakozott, 
Dálnoki szavaira felelvén, csak annyiban kí
vánta öt helyre igazitani. hogy igaz, apját e l
hagyta, de anyját: a  hazát, nem hagyta el 
még gondolatiban sem és nem fogja elhagyni 
soha. ezé lesz szivének utolsó dobbanása is. 
Majd a közönséghez fordult, s azt éltetve, j e 
les igazgatójának színi és irodalmi érdemeit 
párszóval felemlítve, vége volt a valóban 
megható és emlékezésre érdemes jelenetnek a 
színpadon; s ott, hol annyira megszoktuk az



Tudósítás. . Kitekintve igen nagymérvű gyógy- 
hatását torok, gyomorbajok gyomor

* —  *  »«»<«**. w lc f a c i a a r » ;  ttanácskozás végett Budapest- rendes ivóvíz, minden más ehez hasonló

alak változtatást, az érzelmek elpalást olását, 
az ellentétes sít unt lókat, az al/at kaczérkodá- 
sait a uiüvés/et istennőivel, s épen a hazug
ságban dicsőítjük a valót, a látszatban tapsol 
juk a lényeg bensőségét, s imádjuk a művé
szetet. lélekeinelőleg hatott ránk látni s 
ballaui a szivet és lelket, ugv érezni és 
goudolui. a mint valóban érez és gondol, a / 
ajkat úgy beszélni, a mint tiszta szív sugalju 
azt. nem mint a költő más világáuak tündér- 
ujjai lerajzolják! . . . De megeredt a játék. 
Berzsenyi nem 36 éves színész többé, hanem 
a „Peleskei nótárius", jelünk utazzunk fel 
vele ,.more patrio" Budapestre.

Jólesik még színpadunkon látni a/ou ere
deti alakokat, melyek valóban kihaltak már u 
magyar nép közül, ily eredeti alak volt Ber
zsenyi „Peleskei nótáriusba, szitálandó dolog. I 
hogy nem sokan gyönyörködtek eredeti alakí
tásában. Játéka eleitől végéig kerek egész 
v o lt; eredeti jeleneteit a közönség többszöri 
kihívásokkal jutalmazta. A színpadon lóháton

jelent meg, mint azt a darab hozza magával; 
sióval nem csak igyekezete, hanem az igye- 
zet által kifejtett siker i* kitűnő volt játéká- 
bun. Rózsáué boszorkánya szintén megállotta 
helyét, Fejérváry, mind a vasasnémet, mind a 
serfözö szerepében jól alakított. P.rtzy nagyon 
tinómul adta Barnít Gazait, éneke gyönyör
ködtetett, de szerepében sokkal több darabos- 
ságuak és betvárkodásnak kellett volna lenni. 
—  Különben az egész előadás gyönyörködtető 
volt.

S z e r d á n  másodszor „Szép Heléna" 
(Vezérvné) ismét teljes mértékben megérde
melte jelzőjét, énekében sok báj. kellem és 
hóditó varázs hullámzott. P.rczy (Párisi szaba
tosan. szokott könnyedségével játszott és éne
kelt. Közönség kis számmal.

Felelős szerkesztő: l u k a c s  Öd ö n . 

Pénztáritok : Vitéz Mihály.

re utnsittatnak, bizalommal 
fordulhatnak

Dr. Grosmann L.
kórházi főorvoshoz Józaeftér 11. az. 

( 0 - 2 0 )

legtisztább luganyos savanyuvizforrás.
K savnnyírvizforráa egyik a legis

mertebb, legjobb és legkellemesebb ter
mészetes savanyu vizek között.

vizek mellett, mivel ez a szomjat igen 
kellemes üdítő és efositő hatással eny
híti. —

Ajánlja
7 M I  a 11 o n i H e n r i k

Karlsbadhan. ( ( 'sehol szag.)

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

(fi— 10)

H I R D E T É S E K :

PO LLA K
újonnan nyitott

27 kros
egyttamea irucaarnokában Béca Mária- 

hilfarstraaaa I.
a legszigorúbb jótállással az áruk legújabb 
minőségéért s valódiságáért, s nagybanski- 

i sitiben kaphatók
O y a p ju ru h a u ö v e te k

mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima. csikós vagy koczkás 
még pedig LOatar. Rlpt s Dioganalplaid 
keltáét, egyszínű és carki rezott Kott plaid- 
kelme; legújabb és legszebb őszi és téli 
I V o s H l p o l H a a i a c t l l  
(Wattmoli s legújabb nordpol kelmék, diva
tos ruha bárdiét. cosinauosi per kai. Cre- 
too. török piqué hálóköntösnek, kék. barna 
s fehér sinór és flanel harchet. rumburgi. 
hollandi és készitetlen sziléziai fonalvászon. 
házi- s bőrvászon színes és virágos czicz- 
mouslin és csipke-függönyök, atlasz-gradl, 
u ives  ágynemű, váazondamaszt-törölközők. 
matrácz és díván gradl. chiffon * 4 és • 4 szé
les, selyem és kásmér nyakkendők, bosszú 
és rövid harisnyák, keztyük. vászon és ha- 
tiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle szinneí és szélesség
gel stb. és számos ezer egyéhh tárgvak. 

M in d  m á k

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

lelkiismeretesen teljesittetnek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és bérmentve.

27 krért
röf. darab s pár számra, szigorú j ó t á l 
l á s s a l  az áruk legjobb minőségéért és 
nagvbau és kicsinben ámítaniuk

Gyapju-ruhaszövetek,
mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima. csikós, vagy scot ca- 
ricirt még pedig Lüeter. Ripa. Diogonal
piáid aiővet, egyszínű és skót tnodoru 
platdkelme. s a legújabb s legszebb őszi 
és téli

Nordpnl-Flnnell
(Wattmoli és a legnehezebb uj nordpol 
kelmék, divatos ruliabarcbet. cosuiauosi 
perkai, cretou török liáló-köntösnek, pique. 
kék, barna és feltét sinór és flanel harchet. 
rumburgi, hollandi és készitetlen sziléziai 
fonalvászon, házi- s Ikmás/.on, színes és vi
rágos czicz, mouzlin és csipke-függönyök. 
atlasz-grandi, színes ágynemű, rászórnia 
nias/t-törölközők, matrácz-és díván grandi, 
chiflon 4 . s • 4 széles, selyem s kásutér nyak
kendők, bosszú mk rövid harianyák ko/tyiik. 
vászon- és hatiszt zsebkendők, csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenféle szili
nél és szélességgel, több ezernyi más tár- 
gvakkui cgyesegyedül kaphatók a szilárd 
b iteltiek  ismert legidósb • legelsöbb ala
pított

27 kros
ji r  m c »  a  r ii o Iá ti a ii

b éca h en . K nrtueratrasse 34.

Megrendítetek utinvet mallatt poataian 
aa telkliemereteeen; awatrák aa erjegy 

lék ingyen (2R—  w >

Ú j o n n a n  é r k e z e t t  á n i o / l k k o k

a 27 krajezáros
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 nagydebraczeni utczán  levő K o re k ré ty -fé le  uj házban.
Találhatók különféle csikkek, melyeknek m indege- és szilárdságáról minden 

kor ktsaakndbnk, egyenlő árban

| T  9 f  l á r j A v  a l  * 1 1
válogatva darab-, róf- éa páronként kaphatók.

K tt lö n Ö H lu ilo n u ÍH iil
Legújabban Becsből érk ezett le g fin om a b b  d iv a to sa b b , tavaszi 

s egyéb kelméinket a ján lhatjuk .

Tették meggyőződni személyesen.
Rz Üzlet választékban m ég  a b écsi b a zá rok a t is túl haladja ! 
Ssivas pártolást kérve, maradunk teljes tiastelettsl.

(14— ?)
kartonfestő gyári raktár

Nyirsgykásán, nagydsbrecieni utcán, Kerekréty-féle uj hásban.

- 0 F  20 22 24 25 27 kros eladás, m

KLHÖ ^ A g
Budapesti nagykereskedői bizományi raktár *

í v  A -  T  Z  T . ,
'Ti Kubilczinö-féle házban. Gredik és Tester-féle czukrászdáuak átelieiiében. e
JS Van szerencsém a nagyérd. közönséget ezennel tudósítani, miszerint (wlwegy Besten székelő, egyike a legnagyobb és legjobb hírnévnek örvendő kéamüárus nagykereskedő ctég — helybeli bizományi raktáiával bízattam meg fic Azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. ez. vevőimet, akár uagvobb 4-

akár kieebbazeni vételeknél elv kedvezmények ben részesíthetem, a miliőketitt helyben aenki aem nvujthat — gazdag választékú iniudeuuemu tuba. füg- w<gouy és nadrágszövetek. Crrton, Mousseliu, Bstliste és minden sziueeetu trau- ti-»ezia ing. Bmcail, — *U*L*U szélességű Cbitfou vészuak. touál, hollandi creas
»c71 éa pamutvásznak, — minden színezetű párnabaj uak való őzéin a kenu vásznak,

töiüikóző a láoydrkeudők, trauozia M< uuseliu éa angol toiilárd iieudők. teher a
-r szilien váazou zsebkendők, Teber a színes Larketok, hanauyák, szalagok — éa7) meg ima lobbj'éle árukkai dimau felszerelt r<kláiatnmal pedig, minden hozzám
C» intézett megrendelésnek azonnal megfelelbosaek.
Tf A midőn még kérném itt jegvsett árakból azon meggyőződést sze-rezoi, hogy velem auuki asm álihatj* meg a verwuvt, nagybecsű látogatását. p!

í
kikérném egvelúie a legszilárdabb kiasolgáltatásról bittoaitom éa kiválótisztelettel maradtam.A nagyérdemű kóaouaégoek.Nrnogvházán, 1H7Ö. ér február hóban.

Alázatos ssolgája.
0.-12) K A T Z  T. i

20 22 24 25 27 kros eladás,

Hirdetmény.
A nyíregyházai választ<’• kerület koi|»onti 

választmánya részéről a t. ez. választó közön
ségnek tudomására juttatik miszerint ő apostoli 
kir. felsége május 2*.* ról kiadott királyi meg 
hivó levele azét iát az országgyűlés I. év augusz
tus 28-ra Bestre öaazehiva, a képviselők megvá
lasztása meglelnie lovéu. a m. It. brliigyminisz-
terium az 1H7Í*. évi X X X IX . t. cr. 1 afi §-s* és 
ez 1S74. évi t. ez. fűi. § sa alapján 2;>,333. számú 
leiratával az átalánoa képviselőválasztások ba
táridejét

július l-től 10-ig terjedt határidőre
kitüzetvén, — a központi vél. ezen kerületre a 

képviselő választ ás napját

folyó hó julius 8-ka d.e. 8 órára
<i rnrnahuz udvarom

kitűzte, a választási elnökül OLÁH A N TA LT, 
liely. elnökül HUFFMAN AIX>LF»»T, választ, 
jegyzőül SÁRY BÁLT. hely. jegyzőül ifjú 

MAIIKKK K.\k<*LYT megválasztotta.
Mely intézkedésről az idézett törvény 02. 

§  sa érte im éin , midőn a t. ez. választó közön- 
*ég értcaittetik, egyszersmind a felhívott tör
vény 68. i-nak megtartázára, melyszeriot a vá 
löszt ásnál fegyverrel vagy botu l' nem szabad 
megjelenni, ezúttal figyelmeztetik.

Kelt Nyíregyházán. 1875. év június hó 
1* én Urtott küzp. választmányi ülésben

Kraiznay Gábor
elnök.

(2 -3 )

Sáry Pál.

Koszt és lakás hirdetés.
özv. Hvezda Karóimnál egy  ma-

g in o s  úri egyénnek jutányos feltéte
lek mellett szállás és koszt adatik. —  
Értekezhetni nevezett úrnőnél julius 
10-től saját lakásán. ( o _ „

Árverési hirdetmény.
A n.-káliul kir. járásbíróság telekkönyvi 

osztálya részéről közhírré tétetik, miként Fekete 
Kunná \ollaudt Audrúsiié felperesnek kállay 
Miklós alperes elleni végrehajtás ügyében utób
bitól végrehajtás ubí vont s u kis-küllői 72:;. és 
N. Küllői 1'>20 s/. tjegyzökonyvbeii foglalt ingat
lanok e folyó IH7 V éri julius 20-ik napúin d. e.

órakor Ki.s-Kállóban Kálim Miklós házánál 
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérő
nek elfognak adatni.

Árverési feltételek következők: 
Bánoinpétiz.ül vagyis a kis-kállöi bir 

tokra 2*iM7. a N.-Káliói birtokra 330 ft teendő le.
A vételár 3 részletben és pedig az. első a 

leütéstől 3 ho. a második fi ho. a harmadik tt hu 
alatt lesz eseiékes fi“ „ kamataival u N.-Káliul 
kir. jbiróságnál lefizetendő.

Vevő a birtoknak azonnal használatába lép. 
a tkotiyvi átírás azonban csak a vételár teljes le 
fizetésével eszközölhető.

A jelzálogos hitelezők fels/ólittatnak, mi
ként a vételár felosztása alkalmával leendő kép
visel tetcsök végett e liatóaág székhelyén megbí
zott at rendeljenek s azok nevét és lakását az e l
adásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból 
kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. -  
végre:

Kgyidejiilcg felhivatnak mindazok is, kik a 
régre hajt i s  alatt álló ingatlanok iránt tulajdoni 
vagy más igényt vagy elsőbbségi jogot érvénye
síthetni vélnek, igény kereset ükét e hiidetménv 
közzétételének utolsó napjától számítandó 15 
nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is 
—  nyújtsák be.

Kelt N.-Kálló, 1875. évi jun. 8.

( 1 - 3 )

l i a i i N u y

kir aljbiró

Dnbrecino, 1876. nyomatott a résiv. tán. könyvnyomdájában.
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