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Nyíregyháza, szept. 9.
A bosszú nem alszik; a nyíregyhá

zai szabadelvű u-nek keresztelt psírt mély 
csendben, —  de nem egészen oly titok
ban, hogy a magános czella titkai vi ágog 
ságra ne jöttek volna. készitgeté a pe- 
titi<*t., s már be is van adva a ház el
nökének

A hosszú nem alszik, esak szüneteket 
tart! . . .  Itt is meg lesz ismét a nagy csata, 
mégpedig isten őrizzen tőle, hogy e küz
delem veszélyemé váljék

E lépés az illetők részéről minden
esetre meggondolatlan, könnyelmű lépés 
vélt. Belátja ezt a párt józanabb része, —  
azonban a hevesebbik azzal védik magu
kat. h o g y  nékiek kötele-ségük Vécseynek. 
kit meggondolatlanul felültettek, igazsá
got szolgáltatni. Hamis okoskodás! mert 
egy város nyugalma mégis csak elébb 
való, mint egy professor ambitioja, ki nem 
egyedül áll n bukott képviselők sorában.

Ha azonban ők ezzel mit sem törőd
nek, az az ő dolguk. Az erőlködés edzeni 
szokta az ember erejét, s hátha végül itt 
is le fog győzetni végre azon Önzetlen 
elem, melyet eddigelé sem pénzzel, sem 
fenyegetéssel, sem Ígéretekkel nem lehe
tett elvétől eltántorítani. Ez a hatulsó 
gondolat a helybeli kormánypárt mozga
tóinál; —  mi azonban kétkedünk a felett, 
s önzetlen törekvéseinket újólag latba fog
juk vetni elveink mellett.

Teszszilk pedig ezt annyivaliukább. 
mert tudjuk, hogy itt nem országos poli
tika. nem honboldogitás játsza a szerepet 
a kormánypárt részéről, hanem uralom
vágy a városban.

< ’s ik viasza kell emlékeznünk a leg
közelebbi választási kortestogásokra , —  
azonnal bebizonyítva látjuk a fentebbi 
igazságot. Mi volt a kormánypárt által 
hangsúlyozva utón útfélen? Semmi nem 
egyéb, mint az. h o g y  a v á r o s t  az el 
l e n z é k  j u t t a t t a  ily s z o m o r ú  hely
z e t b e !  Ezt ugyan az illetők maguk se 
hiszik, de hát jó  az is kortesfogásaak.

Most mar előre tudjuk, mih n Ing 
kulminálnia k<>rtcskedés siiKpotitja! -  
M- st a törvényszék eltörlésével fognak 
korteskedni. H >gy a nyíregyházai tör 
vényszék is közte lehet a 23-nak, mélyít

legújabban beszüntetni szándékoznak. Az 
megtörténhetik, d<> hogy ennek az lenne 
az oka, h o g y  N y i r e g y b á z a e 11 e u- 
/  é k i k é p v i s e l ő t  v á l a s z t o t t :  » z t 
k e r e k e n  t a g a d j u k .

Eássuk bár: íme Böszörmény, Ung, 
stb. kormánypárti képviselőt választott és 

(mégis beszüntetik a törvényszéket. Ezt 
I nem kell feledni! Ezen kortesfogás tehát 
: halva született

E bajt, melynek elébe nézünk, nem 
korteskedéssel, hanem azon éber eizélyes- 
séggel lehet megelőzni, hogy ha a városi 
képviselet nem kiméivé időt, fáradtságot, 
még mielőtt a kormány intézkednék: te
kintélyes küldöttséget meneszt Buda
pestre, mely okadatolt informatioval sies
sen megelőzni a bajt. mielőtt veszélyessé 
válnék.

Az elv körülbelül az, hogy ott szün
tette? ik be a törvényszék, hol nincs egy 
helyen a közigazgatással, nálunk pedig 
nincs együtt. Itt tehát, ha a város a tör
vényszéket meg akarja tartani, áldozatok
tól sem szabad visszariadni. Helyiséget, 
kell biztosítani a közigazgatás részére. És 
ez van is; itt van a városi tisztikarnak 
szánt lélépttlet. Ott el fog férni a közigaz
gatási személyzet; a városi tisztikar pedig 
ideiglenesen találhat magának helyet.

Mindezekre sürgősen felhívjuk mind
azon polgártársunk figyelmét, ki n város 
jövőjét szivén viseli.

Nyíregyházai.
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1.

Komoly s minden emberbarátot egy iránt 
érdeklő tárgyról akarok veled Ileszólni szives 
jlvasóin, s ha a hang talán keserű, vagy erős 
lenne is, nem liánom üss, csak hallgass meg !

Az emberiség czélja : haladni a tökély 
felé. hasznos tágjává lenni a társadalomnak. 
Ezeknek pedig tényezői —  hogy mindjárt a 
tárgyra térjek, —  a jó tanítók s 'a  jó iskolák. 
E  pontnál vegyünk egy kis lélegzetet.

T Á R C / A .

E g y  c s a l á d  t ö r t é n e t e .
(Hegén vés korrajz.)

II. Rész.

„A z  é l e t m e n t ő  k.“
(Folytatás.)

l lemér pár társával sietett a hely leié, 
honnan e hang jött. Kg) haragos hullám, mely 
a lapra felcsapott, majd leseperte okit lábuk
tól, valami hajó félét láttak fennakadni a szi
geten, s kissé beljebb a szigeteit 3 emberi 
lény formát véltek megkülönböztetni alig egy 
pár olnyire ho/zájok.

r Hozza)ok lángoló üsxköketl* kiáltott 
Klemet a tűznél levőkhöz, „itt veszély van. se
gítsünk. •

Pár pillanat alatt ott voltak a lángoló
üszkökkel, melyek most a lukivá szerepet vi
selték.

Oda világított Kiemel i í> kit látott ott V 
Testvérét Jenőt sáppadt halott színű arczczal, 
egy szinte előtti len leánykát átölelve, s hoz
zájuk közel ismét egy másik leányt, a part
tól nem messze egy bihotult lélekvesztot.

Elemér lábait földhöz kötötte a csodál- 
kozás ! I.lso pillanatban nem tmita elit a’á 
ro/ni. hogy valóé ez V Vagy esak egy iszonyú 
réntképes alom !. .. . He csakhamar nteg k. Ile 
győződnie a valóságról ! tívorsan óleltek fel a 
hálom gyermeket s oda vitték okét a tüzbi

kevés idő uiulvn életre hozták okét, Jenőnek 
első szava volt ; „ Ilonka!“ lloukáuak meg ez: 
„Jenő !"

Az eszmélet első perczeiben Jenő, midón 
Ilonkát, testvérét Elemért és Boriskát meg
látta. nem tudta, hogy melyiket ölelje keresz
tül. végre is Elemér karjába borult, és soká 
tárták ólelve egymást ! Ajkairól csak ez egy 
szó volt képes kijönni ismételve :

„Testvérem, kedves, áldott megmentünk !*
Most oda lépett Ilonka s szólt átka- 

karolva Jenőt:
„Mégis csakugyan ez. a mi első megmen

tünk. mert ha 6 nincs, maga nem menthetett 
volna meg minket Elemér bácsi!"

Itt aztán gyorsan elbeszélte Jenő iszo
nyú utazásuk minden egyes hajmeresztő rész
letét.

Elemér bámulva hallgatta végig öcscse 
hősies telteit, s igaz benső testvéri érzelem
mel szoritá keblére.

Eközben elkészült a rögtönzött nyúl pe- 
csenye, a maga zsírjában, minden só nélkül, 
és mégis oly jó étvágygyal falatoztak abból 
mindnyájan.

Jenőnek még csak most jutott eszébe 
Elemértől kérdezősködni hollétek felöl.

Elemér elmondott mindent, elhallgatva n 
halottak megmentését, és azt, hogy ezek a de
reglyén vaunak.

Eközben a dereglyén gondosan betakar
hatott k s árva hall'la eh'Cgi. jelző hangját, 
mintha mondta volna ! „Eli lólam se felejtkez
zetek el.*

Hirtelen ugrott fel Ilonka és Boriska 
egyszerre, hogy majd előhozzák ok a gyeriue-

Törvényhozásunk azon elvet tartván szem 
előtt, hogy az államnak nemcsak a személy
es vagyonbiztonság, igazságkiszolgáltatás, a 
hűn megtorlása, stb. esik körébe, hanem a nép- 
nevelés is ') létre liozá az uj iskolai törvényt, 
mel v nagy haladást mutat ugyan, de hagy fenn 
kívánni valókat ; különben a törvényeknek leg
jobb tii/próbája a gyakorlat. Bízunk kormá
nyunk hazafias szellemében, hogy a nép gyer
mekeinek növelését elengedhetlen föltételül 
tartja arra nézve, hogy az szabad, értelmes 
és boldog legyen. Csakhogy elvileg elfogadni 
ezt még édes kevés, s a népnevelési czélokra 
fölvett, illetőleg előirányzott évi segély-összeg 
nincs arányban azon szükséglettel, mely ha
zánkban mutatkozik. Ott van például Hunyad- 
megye, hol 320 községből csak 110-nek van 
—  olyan a milyen —  iskolája, s a hol 23Ő41 
iskolaköteles gyermekből 4420 jár az iskolába.'11) 
Továbbá a híres Szeged városának 70170 la
kosa közül írni, olvasni nem tud —  
48,000!!!*) Ez adatok 1871-ról valók ugyan, 
de két év még kevés arra. hogy ez állapotok 
annyira megjavultak volna, hogy azt mondhat
nék : rendén van minden. A konnáuy javít, 
reformál, de a miként Rómát sem építették 
egy perez alatt, úgy bizonyára nevelésügyi 
miserábilisságaink sem szüntethetők meg egy
szerre. A helyet, hogy tennénk a mi tőlünk 
telik, mindent a kormánytól várunk, megbe
széljük a nevelésügyet, mint —  agy látszik —  
divattárgyat, magunk nein igen buzgólkoduuk, 
de korholjuk, birálgatjuk az uj isk. törvény 
intézkedéseit.

Bajorországban s Wiirtembergben tör
vény az. hogy ha valaki imi. olvasn nem tud, 
elemi iskoláit jó sikerrel nem végezte be s 
erről bizonyítványt felmutatni nem képes mes
terségre nem léphet, annyival kevésbbé meg 
nem nősülhet.4! Persze ha az iparkodó német 
vagy amerikai, ha vaUhol telepet alkot, lege
lőször is iskolát épít, azután következnek es*k 

magánlakok; már uálunk az iskolaépítés 
csak utoljára marad, nálunk nincsen olyan 
helység, melyben 2 -  3 ivóház ne lenne, de a 
hol iskola nincs, akárhány helység van. és 
iskoláink '/ama szeszgyáraink vagy ivóbá/aink 
számához képest nevetségesen c«eké.y.

A zugiskolák még mindig darzolni lát
szanak a megalkotott tönénynyel; néhol is
kolai helyiségül szennyes, pinczeszerfl. lyukak, 
sót istálök szolgálnak, melyeket merő r.igalom 
lenue iskolának nevezni.

A ragyoczai. tófnyárasdi isko'ák csaknem 
ledőlve ; a laábi bedőlt : Sz. Tamá'On félnek 
bele menni, nehogy valakit agyon csapjon. írja 
Dr. Barsi/) I)e nem kell mes-zc mennünk,j 
megyénkben is van akárhány oly iskolai épü
let. mely neró satyrája az iskolának, s a 
mely tauitót. tanítványt agyon/urassal fe
nyeget/ i

Van aztán oly helység i '  hazánkban, hol 
az iskolát, —  hogy jövedelmezzen miután

két ! . . . Na hiszen csak ez kellene még. gon
dola Elemér ! Meglátni e félénk ártatlan lány
káknak a dereglye szófián halott lakóit ! .. .

„Nem kedves Ilonka, előhoz a tjük öt min
den bölcsöstül együtt, veszélyes volna magá
nak igy éjjel a d< regijére lepni I* Előhozták 
tehát á csecsemőt é ' az ártatlan kecske ismét 
kielégítő a kis gyermek éhségét.

Aztán a kisdedet a leányok vették ápo
lás alá, oly szelíden nézett a kis ártatlan 
Ilonka szemei közé, mintha érezte volna, hogy 
ez a leány lesz neki ezután anyja helyett édes 
szerető anyja.

A ruhákat a mennyire lehetett kiszára/- 
gátiak, azután a kimerült leányoknak és Je
nőnek a szára/ avarból ágyat rögtönöztek, a 
férfiak saját gubáikat lakták alájuk, ez volt a 
deréka.j és a takaró egyaránt.

Még nem aludtak el. midőn a szigeten a 
laikusok cs rókák elkezdették a vadászatot. 
Pokoli zaj és vijjongás támadt egyszerre. A 
lyányok rebbenve ijedtek fel ! Az általános 
zajt tulkialtotta koronként egy-egv erősebb 
ordítás, mely szakadozva ismétlődött. A farka
sok voltak azok. melyek a dereglyén levő hul
lákat mcgszimato1tá^.

A lyányok remegve kérdezősködtek a 
zaj okáról, hiszen ok még ilyet nem hallot
tak. Elemér, ki közvetlen közeliikben maradt, 
felvilágositá őket úgy ahogy, elmondván a mit 
lehetőit, de bölcsen elhallgatva a farkasok 
szomszédságát.

Szegény leányok, ha tudták volna, hogy 
hozzá jók néhány lépésnyire egy néhány üre
ges vend) boltiéit nvugoszsza örök álmait 
egy felöl, más felöl pedig a dühös fenevadak

sem tanító, sem tanítványok nem léteztek —  
bérbeadták, melyet aztán leleményes s élel
mes héber honfitársunk, practicus és hasznos 
oldalát véve fid a dolognak, átalakított s z e s z 
g y á r n a k .  - A nép közömbös és szegény. 
Volt eset rá, hogy bizonyos helységben, —  
hol a tanító évi tizetée 60 írtra ment, —  
•üi irtot adott a bölcs elöljáróság annak, a 
ki kieszközölje, hogy ne kellessen se iskola, 
se tanító/)

Meg is látszik az eredmény ; de hát ki 
is szedhet a bojtorjánról fügét V A magyaror
szági ujonezok közül 78%, —  az erdélyiek 
közül 9 1 %  nem tud sem Írni sem olvasni/) 
Az is tudva levő dolog, hogy találkoznak hely
ségek. hol az esküdtek, sőt magát a gömbö
lyű hasacskáju, vagyonos biró uramat sem 
véve ki. nevét valamennyien goromba kereszt- 
vonással kénytelen jelölni.

Három tényező képezi a népek boldog
ságát : jóllét, jóerkölcs, és szabadság.*) De a 
hol pang azoknak eszköze az iskola, ott ezek 
hiányoznak ; ott van egy nyers tömb. mely 
nem ismer nagyobb hatalmat az ökölnél, s 
fogalma sincs azou elvről, hogy a népmüveit- 
ség a legdusabban kamatozó töke.10)

Valóban az iskolázatlansággal együtt 
burjánozik föl az erkölcstelenség, vastag tu
datlanság. Tudok oly helységet —  nevét ez 
úttal még elhallgatom, —  hol maga a biró 
tulajdon öregapját baromi erővel verte le lá
báról : ugyanott 7 olyan eset adta elő magát, 
midőn a hu édesanyját arczulveré, tettleg bán
talmazó ; 4 oly eset, midőn rokon-rokonát 
verte agyon, s nincs oly év, hogy 8— 10 em
ber ne raboskodna onnan a megye börtö
nében.

Vannak helységeink, melyek hires bot
jaikról. vagy i*eáig hires ivók s verekedő
ikről lettek nevezetesekké. Igen kevés, nagyon 
'ováuy dicsőség !. . .

így lehet egy tömb —  az alsóbb nép
osztály,’ —  mely nevelés, oktatás nélkül nö 
fel. nemzeti dicsekvésünk helyett komoly ag
godalom tárgya.11)

Francz’aország is kezdi belátni, mily nagy 
borderével bírhat egy nemzetre nézve, ha ér
telmes polgárai vannak. Jules Simon szentit 
már 1880 bán választó nem lehet azon polgár, 
a ki irui. olvasLi nem tud/*) Vajon nem 
lenne-e jó nálunk is érvényre emelni ez el
vet. hogy a közügyeknél ne mindig a tudat
lanság nyomja le a mérleget.

Herder **) az emberiség növeltetéseért a 
társadalmat teszi felelőssé, felfogta s átérte 
ez igazságot Basel, hol a szegénv sorsú gyer
mekek között 9691 róf posztót s 2172 pár 
lábbelit osztott ki 1867-ben az emberszere
tet, u i s ez igy megy minden évben. Teremt
sünk mi is alapot, melyekből szegény sorsú 
gyermekek tankönyv s ruhával elláthassanak, 
mert —  tapasztalásból szólván —  gyakran 
egy kis szürócske teszi függővé a gyermek

ordítoznak, mily kísérteties lett volna rájok 
nézve az éj ? . . . Igv azonban az egésznapi 
gyötrődés és kimerültség mély, csöndes álmot 
hintett szemeikre.

Azonban az illetőknek még csak most 
volt nagy szükségük az Őrködésre. A tüzelni 
való elfogyott. A rókák, sót a farkasok is oly 
közel vakmerősködtek néha, hogy egy jó bősz 
szu bottal oldalba lehetett volna őket ütni ; 
még azonban tartózkodtak a megtáma Iáitól.

A férfiakból egy kettő végig terülve a 
földön, erősen horkolt már, a többiek is a 
földön ülve küzdöttek az álom elő postájával, 
bele ütve koronként fejőket a koromsötét éj
szakába. —  A szél csöndesedet^ a felhők 
s/akadozui kezdettek, mint egy kopott palást, 
fedetlenül hagyván itt amott egy-euy nagy da
rabot a csillagokkal felékesitett égboltból.

Az állatok raja is elcsendesült, az egész 
sziget kihaltnak látszott.

Elemér is érezte mar koronként az álom 
hatalmát, szemei majd leragadtak, gyakorta 
kellett azokat megdörzsölnie.

Elemérnek a szive helyén volt. Bátor
ságban csak kevés ember mérkőzhetett, vele. 
fis mégis itt ez imbolygó szigeten körülvéve 
egy oldalró. halottakkal, más oldalról a fene- 
vadakkal. s egy néhány alvó halandóval, nem 
egyszer futott át hátán egy még addig nem 
ismert bor/adrilv. A sötét éjszaka rémképek
kel népesült meg körülte Mintha koronként 
az előtte nem nagy távolságban levő nádasban 
go tűzgolyók futottak volna cl. el eltűnve, 

s újra fellobbanva ; itt-ott mintha a dereglyén 
nyugovó halottak némelyikének üreges sze
mei és sárga arcza mereszkedett volna reá.



iskolába való járását TTa hazánkban is minden' 
ember tehetségéhez képest némi csekélységet 
áldozna e c/élra. könnyebben hozzá férhet övé 
tenne sok szegény gyermekre nézve az isko
lát, mert amúgy hiába a szigor a hanyag is-' 
kolá/tatas ellen, sok szüle szegénységével ta- 
karódzik.

Poroszország nem ismerheti, nem ismeri 
el a szülök azon mentségét : szegény vagyok I 
Van alap szegény gyermekek számára, és 

Molnár Aladár szerint,:* *) a hanyag szüle 
pénzbírsággal, vagy’ ha szegény, közmunkával 
sót börtönnel is biintettetik. Nálunk bejegyzik 
a mulasztásokat, beterjesztvén azt a hanyag
iskoláztató szülék neveivel, de —  úgy lát 
szik nincs a ki a törvénynek egyszer va- 
lahára érvényt szerezzen, a ki azt a hanyag 
szüle fejére olvasná, sót a tanítónak, ki e fe
lét erősen merne sürgetni, a néppel ugyan 
meggyűlne a baja.

Pedig népünknek szüksége van az isko
láztatásra. kevesebb lenne a tudatlanság, rom
lottság. virágoznának, gyarapnlnának helysé
geink s jogait, polgári-jogait, kötelességeit 
tudná s képes lenne felfogni, inig igy egy érzéki, 
könnyen felizgatható tömb ; nem ismerve sem 
jelentőségét az európai népcsaládban, melyet 
mint nemzetnek kell, hogy elfoglaljon. Igaz. 
hogy nemzetünknek zajos életkorszakai voltak, 
midőn sem időnk, sem alkalmunk nem volt 
nevelésügyünk elébbvitelére. s ha felszámítjuk 
azon tényezőket, melyek annak fejlődését nka 
dályozták. ha felszámítjuk s felgondoljuk, hogy 
a magyarnak mindig volt haja. ha nem más
sal. akkor önmagával. —  akkor indokolva lesz 
a késedelem. Igaz. hogy históriánk harczi di- 
csósségünknek mind megannyi gyémánt levelei, 
s tudom, hogy a magyar kardot, kelevézt for
gatott kezében a könyvek helyett, őre volt az 
európai civilisátiónak. a betörő ozmánt feltar
tóztatván : ha e lapukat olvasom, szemeimbe a 
nemzeti büszkeség könnyűje szűkei, de azt is 
tudom, hogy azóta inás idők járnak. —  A vér 
keresztség már megvolt, szeretnélek most 
elsőnek látni hazám, miként első voltál & 
harczok idejében . . . .Míg most a meddő je
lent. üres, düiledező iskoláidat, nevelés nél
kül felnövekedő gyermekeidet szemlélvén, a 
múlt feletti édes ábránd csendes, aggályos so 
hajba olvad át.

Sokan, a kik előtt díszes, berendezett 
felszerelt iskolaépületekről s tanfelügyelők szük
ségességéről beszélnek, fejcsóválva azt jegyzik 
meg : Mit érnek mind ezek. hogy ha hiányza
nak azokból az éltető lelkek, a derék, képzett 
tanítók.

A beszélőnek igazat kell adnom : s sza
bad legyen meg világítani a helyzetet, kifür
készni az okozat okát. s hogy mennyiben jo
gos az iskolák s tanítók elleni panasz, ugyan
ekkor alkalmat veeudek egy pillantást vetni 
a néptanítók jelenére, mely utóbbi —  néze
tem szerint —  nevelésügyünkkel s a sikerrel 
szoros összefüggésben áll . . .

Addig pedig vegyünk egy kis lélegzetet.

(Folyt. köv.)
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Erezte koronként, hogy felakar állani. 
hogy társait felkölti*, «le tagjai megtagadták 
a szolgálatot. —  Egyszerre úgy tetszett neki. 
mintha a nádas szélén két tűzgolyó jelenne 
meg. s az lassan bn/./á közelednek ; folytonos 
közeledésében egy főidőn csúszó testet is lá
tott a két tűzgolyó után húzódni. t’gy érezte, 
hogy elhagyja minden ereje, karjait és lábait 
emelni akarta, de mintha a/nk megmeredve 
volnának, nem bírta mozdítani, alig volt már 
egy ölnyire előtte a két tűzgolyó, e két égö- 
szem. miliőn az állat felugrott s reá vetette 
masát, végerólkódéssel kuzkodott, uagyot rú
gott magán, hogy felkelhessen . . . .  s feléb
redett 1.......

Egyet mosolygott Elemér s megdörzsölte 
szemeit, azután mint mikor az ember egy li- 
dérrz áloninyomáia alól ébred fel, arra for
dító szemeit, merre az állatot látta maga felé 
közeledni, s íme a két égószem csakúgy au olt 
villogott felé a nádas szélekeu, csakhogy ez 
úttal rögtön tisztában volt magával, látta, hogy 
itt egy farkas ólálkodik. Hagyta a farkast 
alomuszti gyorsasággal feléjek közeledni. Iz
mos karóját erősen szorította markába, s azon 
pillanatban, midőn a fenevad a gyermekre 
akart ugrani, rettentő erűvel sújtott fejére, 
úgy. hogy a farkas egy iszonyút ordítva, gom
bolyagba torve hullott lábaihoz, hirtelen kel
lett hátra szökni Elemérnek, hogy a fenevad 
harapását kikerülje, s még vagy kettőt mér
hessen az állat fejére. Ez ordításra felébred
tek társai is .. .

Egy jó perez múlva ismét megkezdődött 
a rémes ordítás, a zöldes tűzgolyók meghat
ványozódva meredtek feléjük a bozótból. Ele-

Szó szót hoz ki.

l.itkei Péter ur a „Szabolcs* 3‘M k  szá
mában referálván —  mint egyházkerületi kép
viselő - az egyházkerületi gyűlésen tárgyal
tatott ügyekről: tudósításának Li dik pontjá
ban, az államsegély kiosztásáról szól, s azt 
.alamizsnának, elforgicsolásnak" nevezi.

bármily „alamizsnaszerü. s elíorgácso- 
lás“ legyen is —  szerinte —  ez az államse
gély, nem tagadható, hogy a katholikus feleke-: 
/etek congruáihoz képest alamizsna i \  bár 
kis részletekre, „forgácsra* osztva —  a for
gács is jó, ha nincs hasábfa. —  csak kevés 
mértékben enyhíthet „szükséggel küzdő egyhá
zaink, lelkészeink s tani tóink* szigorú helyze
ten. én azért elforgácsolásnak nem nevezem, 
sót ismerve sok helyt nagyon is nlászállt lel
kész s tanítói fizetéseinket, ama közmondás 
alapján: .a ki koráu ád, kétszer ád“ csekély
sége mellett is jótéteménynek tartom, melyre 
mi is, mint e hazának napszámosai, azt hiszem 
méltán tarthatunk igényt.

A mi már illeti azon tudósítását, hogy 
„az egy házkei ületi gyűlés küldöttséget neve
zett k, oly módozat kidolgozására, mely sze
rint a segélyösszeg maradandó hasznot ered
ményezzen, s hogy az papi nyugdíjintézet alap
jául tökésittessék* csekély véleményem ez: „a 
segély, jogtalanság nélkül el nem vonathatik 
rendeltetésétől*; de «z állam sem egyeznék 
bele; a segély azért szavnztatik meg az állam 
által, hogy .elemi csapás, szegénység szüksé
geit jövedelmeiből alig fedezhető belhivatalno- 
kok terhein, ha csak némi részben is. ma, de 
nem holnap, könny ittessék: már szerintem nem 
áll meg a józan ész követelményeivel az az 
okoskodás, hogy mivel 200 vagy 300 irtot nem 
adhatunk segélyképen a megszorultaknak, te
hát f»0 frtot se adjunk, hanem tőkésítsük, inig 
egv század múlva szép összegre nővén ki ma
gát. gazdag osztalékokat nyújthat, csakhogy 
félő. hogy mig az a boldog epocha elérkezik, 
lassacskán eltünedeznek ezek a segélyt kérő 
papi s tanítói beloták egyházaikkal együtt, s 
nem lesz kiket gazdagul segélyezni, s unit 
nagyobb mennyiségben nem adathatván segély, 
a kérők sokasága, a kiosztandó mennyiség cse
kélysége miatt nem kaptok egy fillért sem. jaj 
lenne a szegény kéregetónek. éhen halna el az 
éhező, ha minden háznál, mivel egész kenye
ret vagy sokallanának. vagy nem tudnának adni. 
darab nélkül utasítanák el őket!

fin. s azt hiszem velem együtt százak, 
nem szégyenljiik ez „alamizsnának* elnevezett 
államsegély elfogadását, jobb ma egy veréb 
mint holnap egy túzok, s ha a f. t. egyházke
rület módosítást akar behozni az államsegély 
kiosztásánál, ne abban álljon az. hogy elvonja 
e nehéz időben — krach, termeketlen.-ég. nagy
mérvű halálozás által tetemesen alubb szállt 
fizetés gyorsan váltván egymást.—  a szegény pap 
s tanító, egyházaktól a segélyt, a szegény ta
nítók nyugdija sem egyéb, mint kenyér helyett 
siri oszlop, hanem hogy szüntess.? meg a va
lójában lealá/ó kunyorálist, tétessen pontos 
számítást az egyházmegyékben kisebb jövedelmű 
egyházak, lelkészek, tanítók jövedelmeiről, 8 a 
24 ezer forintot —  nem vonva el belőle egv 
fillért sem —  csupán kellő nyugta felmutatása 
mel ett az aránylag kevesebb jövedelmű papok, 
s tanítók » egyházak közt á I 1 a n d ó a n 
o-sza fe!. Közli az akado/o

Horog

Nagy Kálién V. reálosztály *)

Legközelebb (lefejezett tanévünk értesit- 
vényének ötvenedik lápján mindjárt az első 
pontba igtatott tudósításunk bizonyosan lehan
gol! vagy legalább kétséges körülmények 
kó/< helyezé- t. tanügyi közönségünket ; de 

E közlemény tér*zuk< miatt késett. — Különben 
sem múlta meg idejét. 8 1 e r k.

mér két társának parancsolta, hogy fogják fel 
a megölt faika't és vigyék utanua. maga 
pedig pár társával a botot ütésre emelve, kö
zelített a nádas felé. hol a farkasok ólálkod
tak. Tudta Elemér, hogy ha nőstény farkast 
olt meg. akkor a többiek azt eloszol szélyel 
tépik, s csak azután támadnak, igy mindene
setre időt nyernek, ha pedig him farkas az, 
akkor a farkasok meghunyászkodva fognak to
vább állaui, s igy bátorságban maradhatnak 
reggelig.

Közel étiek eközben a nádashoz, akkor 
Elemér fogta ineg a farkas hátuisó lábait, egy 
erősebb emberrel megfogatta az első lábakat, 
azután nagyot himbálva rajta a levegőben : 
belökték a nádas szélére. —  Nagyot dobbanva 
esett le a tehetetlen hulla, ok pedig biztos 
távolságba vonul a várták a következendóket.

Kevés idő múlva nagy csörtet est hallot- 
u k  a nádasban, azután vonítva távoztak bel
jebb a farkasok, jeléül, hogy him farkas esett 
áldozatul.

E  kis intermezzo után egyiknek se jött 
álom szemére. I>e a rémes concertben nem is 
jutott eszébe az álom senkinek. Az első álom 
után felébredtek a gyermekek is.

A csípős keleti szél a hajnal közeledte 
jelzé. fel is tűnt az nem sokára. Körülvéve 
a sik víztől: a hideg éj csiknem megdermeszté 
idegeiket ; mihelyest ítélni kétes világosság tá
madt. Elemér azonnal félre hívta társaikat, 
kiadta parancsát a haza indulásra

Hogy az ártatlan leánykák a halottaktól 
meg ne borzadjanak. Jenót megoktatta, hogy 
mindig jó távolban evezzenek a dereglyétől

Vízre bocsáták most a csolnakot, bele

ekkor még másként nem nyilatkozhattunk. 
Most azonban már elosz.lik a kétség s helyét 
vidámitó. megnyugtató valóság tölti be.

Lelkes polgáraink, takarékpénztárunk az 
intézetet alapjában létesítő úgynevezett teúl- 
iskolai bizottság, ennek élén a már oly sok
szor ismertetett, még a távolban is látiglievii 
egykori eszmevezér s a magas kormány Szn- 
bolcsmegye összes tanuló és tanulásra hivatott 
népességének ismét meghozták mind a jóaka
ratot, mind az áldozatot.

A nagy mélt ósjígu vallás- és közoktatási 
itt. kir. minisztérium ugyanis e hó li-án 17590. 
számú kegyes rendeletével utasító alulirtat, 
miként 1875« tanévre az ötödik osztály is 
megnyittatni fogván ; ez érdemben minden 
szüksége.' eluintézkedések haladéktalanul tueg- 
tétcsseuek.

Ezen méltán sok szépnek és jóuak 
válására jogosított állatni jóakarat- s kebelbeli 
újabb áldozat osságról halmazát mondhat nők el 
a hangzatos szóknak : ue feledjünk azonban 
egy erkölcsi törvényt, mely körül-belől igy 
szövegezhetö : „Az adott szót tettel beváltani 
mindig kötelesség, de a lehetöleges tettet 
szóval megváltani soha sem szabad." s épen 
ezért ne jutalmazzuk az egyszer jótevőinket 
bennünket még tán inkább mulattató inegtap- 
solásokkal s ne köritsük halantékaikat pusztán 
szóvirágokból fűzött hervatag és könny en hulló 
gyenge koszorúkkal : hanem köszönjünk illöleg 
megfelelő tettek- s cselekedetekkel, mert ezek 
kizárólag akaratunktól függenek.

Es mi lenne a megfelelő köszönés, tett 
és cselekedet • kétségtelen igazolása annak, 
hogy a ránk árasztott, tetemesen nagyobb 
horderejű, újabb jótéteményre méltók vagyunk, 
vagyis tanintézetünknek ifjú növendék polgá
rokkal mentői nagyobb számban leendő bené
pesítése.

T. Szülői közönség ! ma már a tudomány 
szükséges fegyver az élet küzdelemben, mely 
nélkül győzelem nem lehetséges, sőt magának 
a védelmi állásnak megtarthatása is csak vé
letlen szerencse: ne hullongjunk tehát vissza 
a korszerű haladás zászlója alól s ne ledjuk 
el szemeinket saját fovegünkkel azon nap 
előtt, melynek melegítő s világitó fényére oly 
nagy szükségünk van.

Mi nem késhetünk sokáig az örömhírrel: 
szives viszonzásul tehát adja Isten, hogy inté
zetünk váró tárt termei is mielőbb lehető leg
nagyobb számban teljenek meg derék megyénk 
derék növendékeivel s telhetöleg gyarapodjék 
e szán; vidéki társakkal !

Ha ez megtörtént, akkor joggal és mél
tán elmondhatjuk amaz ismeretes nagy szava
kat ; „Megfizettük mind. mivel csak tarto
zónk.*

Kelt a nagy-kállói m. kir. állami reálta
nodában aug. 28. 1875.

Gasparik János m. k.
kir. b. igazgató.

Tanito-egyleti gyűlés es kirándulás a 
dobsinai jégbarlangba.

A gömör-tornamegyei tankerület népta
nítói f. év augusztus hó 24-én Dobsina váro
sában tartották meg rendes évi gyűlésüket. 
Mintegy i:.u tanító, tanár es számos vidéki 
tanügyért lelkesülő polgár vett részt a nagy 
gyűlésen s részesült Dobsina városának p* 1- 

tébi I
gélén 7 orátó **-i« a vidéki városokban ritkán 
hitható csinosan berendezett taneszköz kiállí
tás inegszemh-lésp é< magyarázata vö t. !K>h 
síua sokat áldoz a tanügyre, meg is latszik 
iskoláinál s tanszergvüjtómenjénél 8— 9-ig
Melczer Kde dobsinai tanító az ütenyirást gya
korlatilag adta elő. .'spangel Mihály tanító pe
dig egy költeményt taglalgatott nehány máso
dik osztályú tanuió előtt. Kilencz óra után az

helyezték a lyányokat s a kis csecs emüt, Jenő 
kezébe vette az evezőt és elindultak.

Elemér elnhozatta a megölt tarkast. fel
tétette a dereglyére, s midőn a esolnakkal jó 
távolban voltak, útjára indította a dereglyét, 
ott hagyva a borzalma' éji szállást, melyet 
minden borzalmassága diczáta elnevezett a 
„gondviselés* szigetjenek. A viz csekélyebb volt 
itt. karóikkal érték a feneket, egy negyed óra 
múlva elérték a Kraszna árját, mely őket elég 
gyorsan sodorta a falu fele.

Jenő csolnakja jó előre járt . . . A lyá
nyok viss/.a-visaza tekintettek, s kétdezték 
Jenőtől : „mi az ott a dereglyén* f

„Bizonyos megmentett házihutorok s 
ágy M M  kék*, |ele!t Jetin '/mólt .-y \ kedv II- 
•éggd Jobb vóit azt nem tudni ,./ ártatlan, 
gyöngéd szivü leánykáknak.

Reggeli 8 óra tájban épen a lelké'-zlak 
tornáczához kötötte Jenő csolnakát. melynek 
bejáratai felhalmozott trágya rakásokkal vala
mik elzárva a viz elöl, s daczára annak, már 
a lak egy-két szobájába alólról fakadt fel a 
viz. Jenő egyenkéut segélte ki a csolnakból a 
kimerült didergő leányokat, aztán a kis cse
csemőt.

Jenő Ilonkával a bölcsöt felfogták s ko
pogtattak a belső szoba ajtaján, melyben a két 
család épen reggelinél ült.

E  fogadtatás leírása felulhalad minden 
művészi színezést! A szülék gyermekeiknek 
rohantak, s őket, kiket már halottaknak tar
tottak zokogó örömmel, s patak zó öröm kön
nyek között szorították hosszasan keblükre

Az első őrömből kibontakozó szülék s 
testvérek tekintete a bölcsőre esett, melyben

ev. templomnak uj orgonája mutattatott he 
Küldések Károly jeles dobsinai orgonista által, 
honnan n városház termébe a gyűlés színhe
lyére özönlött a nagy számú közönség. A nagy 
gyűlést elnök Kbiczky Emil tanfelügyelő io 
órakor szép velős beszéddel lelkes éljenek 
közt nyitó meg, mire a múlt évi gyűlés jegy
zőkönyve olvastatott fel s hitelesíttetett meg.

Ezután az elnök Terhes Samu r.-szom- 
bati tanító olvasta fel hivatalos jelentését azon 
mozzanatokról, melyek a lefolyt évben az. 
egylet körül felmerültek. I tána a jegyző Len- 
key János feledi tanító a járáskörök működé
séről tett évi jelentést.

Ennek végeztével az. elnök bemutatja a 
m. kir. közoktatásügyi minisztérium által sza
bályszerű záradékkal ellátott egyleti alapsza
bályokat. melyek számos példányban kinyo
matva a gyűlésén jelen volt tagok közt szét
oszlatott.

Következett a járáskörök által bejelen
tett értekezések. Törköly Józsel t.-szombati 
tanító azon tétel felett tartott felolvasást, hogy 
..mikep jut a néptanító legkönnyebben s leg
olcsóbban testgyakordához." Eábry János r.- 
szombati gytnn. tanár ,.a gyermek ásvány-, nö
vény es rovar gyűjtési ösztönének felköltése s 
a gyűjtés módszeréről" közérdek feszültség mel
lett értekezett. Csorba Kudre pálfalvai tanító 
a ..gyümölcsfa tenyésztés megkedveltetésé- 
tol”. Balázsy György raliói tanító pedig „me
zőgazdaság a népiskolában" cziuiü tételről 
tartott felolvasást. Az egyleti pénztár és 
könyvtár állásáról szóló jelentések után szá
mos üdvös és érdekes indítványuk tétettek,

1 melyek közül élénk eszmecserét költött a 
házi iparnak a népiskolákbani meghonosítása 
s az iskolai takarékpénztárak ügye. Valóban 
a mi jó. hasznos, életre szükséges a népis
kolában s a mi üdvös és áldásthozó mive
ié studomány i eszme egy év alatt felmerült, 
az bő, alapos és tanulsgos vita tárgya 
volt a gyűlésnek, úgy hogy minden növelésért 
buzgó egyén oa k  megelégedéssel távozhatott 
a goinör-tornaiuegyei tanít óegylet második nagy 
gyűléséből. Hogy ez egyleti gyűlés oly ered- 
ménydusan folyt le, azt részint a járáskörök 
élén működé tanítóknak, részint a dob.-inai 
szakavatott kartársaknak, de főleg a fárad
hatatlan tevékenységű atyai szel dségii Eoeczky 
Emil tanfelügyelőnek köszönhető 6  vezette 
teljes tapintatossággal a gyűlést, s serken
tette, buzdította munkásságra a tagokat, u 
megmutatta és példát adott sok más tanfel
ügyelőnek. hogy a kötelességét tudó önérze
tes néptanítókat nem hatalmi parancsszóval, 
Lasáskodo önkényes eljárással, fitogtató tudo
mányinál : hanem ildomosán, szelíd baráti fi
gyelmeztetéssel, bölcs atyai tauácscsal és pár
tatlan igazságszolgáltatással lehet a tanügy 
felvirágozására tevékenységre vezetni.

Az egyleti gyűlés délutáni 2 és */a órakor 
teljes rendben ért véget, mely után a nép
tanítók Dobsina városa által a Széchényi li
getben rendezett kő/.ebédeu vendégeket lek meg.

Ebéd után sétára indult a társaság az 
uszodához, onnan a testgyakordába próbaelo- 
adásra és végre a szolgalmi kert tekinte
tett meg. Este a néptanítók tiszteletére 8— 10 
óráig zeneestély tartatott a (’asino nagy ter
mőben. melynek végeztevei vig kedélyes táncz- 
inulat s ig  keletkezett Így folyt le a gömör- 
tornainegyei tauitóegyleti gyűlés első napja, 
peldaadasul és buzdításul szolgálhat sok más 
megyei egyleteknek, különösen a még most 
i> alakuló félben levő szabolcs-hajdukerületi 
tamtóegy létnek.

Augusztus 25-kén reggeli 7 órakor kez
dődött a kirándulás először a czembergi kék- 
leny bányába, mely Dob'ina városának valósá
gos aranyere, onnan pedig a jégbarlangba. A 
kékleny zúzda előtt Klein Samu dobsinai ta
nító érdekesen illusztrálva adta eio a kekleny 
t Kobalt) érez feldolgozásának történetét s an
nak kortinkbani hasznát. Rövid pihenés és a

a kisded erős sírással jelentette, hogy ő is 
megérkezett, s figyelmet érdemlő szemé
lyiség.

Azután a lelkész és neje Elemér után 
kérdezősködtek, ki épen ezen pillanatban 
tárta fel az ajtót s szülei ölelő karjaiba 
hullott.

Első teendőjük volt a kimerülteket szá
raz ruhába öltöztetni, frissítő meleg reggeli
vel ellátni. Azután Elemér elbeszélte Jenőnek 
hajótörését minden részleteiben, az. o iszonyú 
feladatukat, a rémes éjt és a szerencsés haza
térést.

Borzadva hallgatták az illetők az elbe
szélés rémes iszonyait. De különösen a kis 
leányok csaknem lázas idegráz.kódá't kaptak, 
midőn megtudták, hogy ők farkasok s halot
tak társasagában töltötték az éjt.

Majd eloszállitották a termetes fenevad 
hulláját ! Mily nyugalmas és szelíd volt most 
ez. állat, hagyta magát a gyeiraekek által vé
gig simittatni. füleit és körmeit fogdostatni. s 
még csak egy moczczanást se tett a szemlé
lők megbosszuló sóra.

Ezután a kimerült gyermekek puhaágyha 
feküdtek, majdnem egész estig mély álomba 
merülve pihenték a fáradalmakat.

Ugyan ezen nap a viz is apadni kezdett.
Apadhatott is. hagyván maga után iszo

nyú rombolást. A szerencsétlen áldozatok 
száma HHt-nál többre ment, s a  kát felűlrugott
12,000 forinton.

(Folyt, köv.)



bánvntársulnt által adott villásroggeli után 
kocsira ált a társaság s megindult a Gölnitz- 
Sztiarzenui elragadó szépségű regényes völgye 
leír Az élesköi vendéglő előtt a kocsikról 
leszállya a délre eső hegy oldalfelé kényelmes 
tekervénves gvaloguton árnyas fenyvesek alatt 
haladt a jégbarlanghoz a népnevelők társa
sága. s mintegy félóra alatt a barlang előtti 
fahódé körül gyűlt össze. A jégbarlang előtt 
Melczer Kde dobsiuai tanító mondta el a 
barlang keletkezését és feltalálását. A dubai- 
nai jégbarlang Dobsimt várostól 2 %  órányira 
esik, nyílása északnak fekszik 848 méternyi 
magasságban a tenger szilié felett. A barlang, 
jéglyuk elnevezés alatt már régóta ismeretes 
volt. de csak 1*70 ik év junius ló-én vállalko 
zott bárom bátor tudvágyó dobsinai ifjú 
ltiiHlnyi .lenő. Kaiig Gusztáv és Mega András 
arra. hogy a barlang belsejébe beim ólnak. 
líutVinyi .lenó volt az első. a ki társai sege
delmével a jobbfeloli meredek nyiláson köté
lén bocsátkozott le s ö hozta fel a földa alti 
jégcsarnok és oszlopzatok nagyszerű és vál
takozó alakzatainak hírét, mely idő óta uta
sokra, touristákra, tudósoki a nézve messze 
földre vonzókig hat, hogy oda seregelvén csu
dái ják a természet ezen nagyszerűségét. Mint
hogy társaságunk számos tagból állott, a bar
lang első hatalmas kiterjedésű jégtermében 
két esi portra oszlott, egyik része vezetők ka
lauzolása és gyertya világ mellett jobbra, má
sik része pedig balra vonult kényelmesen 
haladva a Dobsina varosa által czélszerüen be
rendezett karfákkal ellátott deszka jáidán. s 
gyönyörködve a petróleum lámpákkal kivilágí
tott csillogó jégteremben.

A tágas jégterem egyik része tükörsima, 
melyen bizton lehet csúszkálni egész a terem 
közép táján levő jégoszlopig, melynek aljában 
jégmedenc/éhen kristály tiszta ivóvíz vau. —  
Tündöklő fényben ragyogott a jég kristály pa
lota az olykor olykor meggyujtott magnesium 
sodrony világánál s a pásztorkürt mélabus 
hangját a jégfalak megsokszorozták. Az alsó' 
mélyebb fekvő hosszúkás terembe nehezebb a 
lejárat jégbe vésett nyíláson, meredek lépcső
kön tekervénves utakon kell le jutni, hol az 
óriási jégfüggómök. megfagyott uagyszerű víz
esések kötik le az ember ügyeimet. Az alsó 
teremben a jég is hűvösebb, a hőmérő fagypon
ton alól Celsius szerint 3/#-ot mutatott. Az 
alsó teremből meredek lépcsozeten lelbatolva 
a felső terem sík jegén találkozott az összes- 
társaság, hol niagnesiuin sodrony fényénél a 
„Szózatot4 elénekelte s lassanként a jégbar
langból kivonult. Az éleskoi vendéglős asztalá
nál a kirándulok újra Dnbsina váios vendég
szeretetében részesültek és midón másnap a 
reggeli vonattal a vendégek nagyobb része 
haza távozott, élénk emlékébe véste mindegyik 
a lefolyt tanuságos tanitó-egyleti gyűlést, az 
élvezetes kirándulást, a jég barlang páratlan 
szépségét és Dohsina hazafias polgárságának 
szives vendégszeretetét.

K a z á r  I s t v á n  
ág. ev. néptanító.

Színházi szemle.
Sztupa Andor színtársulata szept. 4-ike 

óta játszik városunkban. Ily jó tapintattal ren
dezett szintár>ulat még nem volt mostanában 
itt: felette áll úgy a Mannsberger, in nt a 
Miklóssy színtársulatának. —  A tagok ugyan 
nem állanak a művésze’ tetőpontján, de leg
nagyobb részben felulállanak a középszerűsé
gen: —  s a mi első tekintetre felütik: mind
nyájan önérzetes egyének, kik képességgel 
látszanak hivatva lenni aira. hogy a me re 
járnák, s legközelebb városunkban is tisztele
tet. tekintélyt szerezzenek a mostoha viszo
nyok miatt, mát-már sülyedui ke/do színészet
nek. Úgy férfiak, mint nők szép. színpadra 
illő alakok, a mi pedig az előadás kedvessé
gét és diszél nem kis mértékben emeli.

Szóljunk most röviden néhány előadásról 
úgy. hogy a társulat jelentékenyebb tagjaival 
is megismerkedhessünk.

Szombaton szeptember 4-ikén a .színház 
megnyitásául adatott: a „ SZ IG ETVÁR I YÍLK- 
T A N T K - .lokai isméit történeti színmüve. 
Zrínyi Miklósi adta I, u k á r s i  S. eléggé is
méit ifjú sziumii írónk. —  Kloadására röviden 
csak azt jegyezzük meg. hogy bár neki sokkalin- 
kább adatott megírni, mint elmondani a mit 
érez: mind a me.lett játéka hűtött s párszor 
tapsra ragadta a közönséget. —  Traversz (Ju
ránkat tiszta, érzelmes hangjával teljesen al
kalmasnak látszik az ehez hasonló szerepekre, 
kömivesnét és Sztupánét még a múltból elő
nyösen ismeri közönségünk. —  Jakab a tár
társulat intrikusa. Különösen a „Szentesi Lap* 
többször kitüntető elismeréssel szólt játékai ól. 
Demidot (Szelimt jó színpadi alak, mozgása 
könnyed, plasztikai.

K/en előadást követte a „SZERELM I 
V A R Á Z S IT A L * vig operetté. Csatámé (Kózsi) 
első felléptével mar a közönség kedvencze 
lett; s ha olvadékony finom hangja nagy té
nyezője volt e tekintő ben; nem kevésbé- vívta 
ki szamára a közön ég tetszését azon szerény 
modor, nielyuélfogva. még a darabban előfor
duló kac/er es netalán sikamlós részben is 
mindenkor megtartja azon halált, melyet át 
lépni egy hivatott művészimnek sem szabad, 
ha csak i. színpadot a közönsége- értelemben 
vett „Komédia* nézőtérévé aljasitani nem 
ak.nja. Mily különbség közte és Yezéryné 
közolt! —  Dalia (Téten a legszebb színpadi 
alakok egy ike, tetszös erőteljes hanggal, mely 
a hanton és tenor mitdeu változataira alkal
mas. Csatár (harezosi borbély) mar régi ked

ves ismerősünk, hangjában, játékában lényeges 
az előmenetel, noha már ezelőtt is teljesen 
kiérdemelte a közönség tetszését.

Y a s á r n a p  a „FALU  KO SZA u ada
tott, nem nagy szánni közönség előtt: -okát 
vesztettek pedig a távollevők közű. különösen 
azok. kik a darabot Testen nem lát ák, mert 
ennél hivebben ez aligha adatott a vidéki 
színpadon. —  Itt vau alkalmunk szólani Liptai 
Lauráról (Kinőni Kózsii ki szép és kedves 
hangjával ez estén nemcsak meglepte, hanem 
el is ragadta közönségünket. —  Szép dalai
hoz, melyek érzelem gazdagságától árad *ztak, 
csak egy kevéssel kellene több élénkség, hogy 
e téren a legjelesebbek egyike gyanánt tün
dökölhessen. —  Göndör Sándor (Hallat ismét 
szépen danolt, de itt megismerhettük ót, mint 
színészt is. s elmondhatjuk, hogy a javából 
való. A kehién keresztül viharozó, szenvedé
lyes, fájó érzelmeket, midőn falujától oucsuzik 
igazi hűséggel és melegséggel adta vissza. -  
Feledi Gáspár (Lukácsi S.) legtöbbször elta
lálta a természetes hangot és kifejezést. Ala
kítása egy tisztességes falusibilót híven tün
tetett elérik. Azonban az apa kétségbeesett 
s a végletekre vetemedett fájdalmán, midőn 
leányát elűzi, nem minden mozzanatánál om
lott el a t e r i n é s z e t e s s é g n  e k ama 
l e k ö t ő  v a r a z s a ,  —  mely a művé
szet tökélyének neveztetik. ('zene(Mátyásit 
Adus (Halászt eredeti alakok voltak. Kori-ka 
(Jakaboé) elég mély érzésének, (melyből sem 
az öntudatosság, sem a szenvedély nem hi
ányzott,) kifejezésére elég kulsőitó eszközök
kel nem rendelkezett, (ionos/ Pista (Mikey) 
nemcsak kifogástalan alakítása, h»n<*iu szere
pének eleitől végéig hű ésöszhangzó keresztül
vitele által is teljesen kiérdemelte a közönség 
többszörös kitüntetését. K jeles és sokoldalú 
színész mellett tűnhetett fel előttünk volta- 
képen Molnár alakításának k tünösége. A két 
alak közül valóban nem tudjuk, melyik emel
kedik a másik felibe?

H é t f ő n ,  szept. 6-án „A HÁROM  
C SŐ R I' KACSA * vig operette. —  Csatái, Csa
támé. Lipt.iy Laura. Mikey. Mátyási. Bállá 
stb. kitűnő játékukkal emelték az előadás 
becsét.

S z e r d á n, szept. 8-ikán „MÁTYÁS 
D IÁ K  és a czinkotai nagy itcze“. Alig vár
tunk a csekély szánni közönséggel szemben ily 
sikerült és összevágó előadást. —  A közönség 
hiánya mindig lehangoló a színészre nézve, és 
mégis az élénkség, kedv nem hiányzott a 
színészek részéről. — Mátyás diáknak Demi- 
dor előadásával meg voltunk elégedve, azonban 
az alakítás nem felelt meg egészben a törté
neti hűségnek. A királyi méltóság nem eléggé 
volt feltüntetve tettben, mozdulatban. Csatár 
(Kupa Mátyás) a legei edetibh alakok egyike, 
Czinkó Mihály (Jakab), Zsigmond (Traversz), 
Katalin (Kiptay Laura). Gyékény (Lukácsi S.) 
Káka (Sánta) stb. helyesen személyesítettek. 
Ylad Marczi tótdiák (Mikey) ismét teljes el
ismerést vívott ki. —  Szerencsés orgánum, 
könnyed mozgás és kitűnő képzettség jellem
zik ót.

F  társaság átaláhan nagyobb pártolásra 
méltó, mint azt Nyíregyháza közönség* • z al
kalommal tanúsítani kezdi.

ÚJDONSÁGOK.

I—  i Meghívás! A Nyíregyháza-vidék ref. 
tanító-egylet elnökétől.

A kor minden tanítóihoz.
A folyó évi junius hó 16 s több napjain 

Ny ii egy házán tartott egyházmegyei gyűlésen 
a 2U-ik számú határozat által megbízottam, 
hogy a tanítói gyámpénztár módo-itott alapsza
bályait a tanítói egylet ele teijeszszem meg
vitatás végett; —  minélfogva van szerencsém 
önt a folyó évi szeptember hó 22-kén Nyír
egyházán a ref. iskolában d. e. 10 órakor tar
tandó gyűlésre meghívni.

Kelt Nyíregyházán. 1875. szept. 3.
Tisztelt tanító urnák hivatalos tisztelettel 

Lukács ődöu in. k. 
egyleti elnök.

0  Sztupa Andor kitűnő erőkből alkotott 
színtársulata szept 4-kén megkezdte városunk
ban előadásait. K társulatról néhány előadás 
után csak dicséróleg nyilatkozhatunk. S kérde
zed olvasó közönség! minő pártolásban része
sül? Felelet 50— 60 ember meglátogatja es- 
ténkint a színházat, hogy megbotránkozzék a 
közönyösség felett! 1 nylátszik, hogy Nyíregy
házán visszaesőkként a szépraüvészetek iránt 
ezelőtt tanúsított érdekeltség, s városunkról a 
művész világlian táplált kedvező hangulatot 
szeuibeszökoieg kezdi meghazudtolni ama fád 
érdektelenség, mely megrovásra méltólag mu
tatkozik közelebb a Sztupa színtársulata iránt. 
Miklóssy színtársulatával szemben, kivált ele
inte. lehetett elég kifogást felhozni, de Sztupá- 
val szemben nem lehet többé egyeld) mentség, 
hanemha az, hogy Nyíregyházán kihalló félben 
van a magasabb művészet iránti éhség. A ködfá
tyol képek és szemkápráztató szinvegyületek 
humbug hirdetni tele házzal dicsekedhetnek! 
De te magyar nemzeti színészet állj hátrább, 
hiszen úgy se sokáig lesz te rád már szükség 
ebben a német világban. Ha a S/tupa távsu 
lat a sem fog itt pártolásra találni: akkor 
nem tudjuk, mikor jón ide valamire való 
társaság.

rí- A legközelebbi megye'bizottsági gyü- 
i—i n a arait aaáaMmkban köll&t! tudósítás 

folytatásául ide igtatjuk a következő. — mint 
Nyíregyháza városát közelebbről érdeklő, hala 
rozatokut. A gimnazialis alapítványi ügyben 
csakugyan az allaudó választmány azon véle-,

ménye fogadtatott el. melyszerint az ügy nz
ag. ev. sziiperiuteiidentia éléin* terjesztessék. 
Kz ügy véleményünk szerint helytelenül bit ál
tatott el. már < ik annyiban is, mivel az ala
pítvány akkor, midón a rendelkező él, annak 
belenyugvásával megváltoztatható, itt pedig az 
alapítványt t< vő a változtatásba belenyugodott, 
mint elő testület. A llibján-féle ház kijavítá
sára nézve, nem lévén mellékelve szakértői 
vélemény a felől, hogy a háznak falai minő 
állapotban vannak : a városi képviselet utasít 
tátik a kelló ügyirat csatolására. A Szatmáry 
Fndre kisdedóvó ügyében felterjesztett felleb
bezéshez. nem tudjuk mi oknál fogva,nem vol
tak csatolva az illető jegyzőkönyvek, melyek
ből kiviláglott volna, hogy ö ideiglenesen lett 
megválasztva? F.z ügyben vizsgálat lett elren
delve. A Führer-féle felebbezés azon oknál- 
fogva, mivel ez ügy magán jogi természetű, a 
törvény rendes útjára utasitt&tott. A mérték 
hitelesítésre vonatkozó kérvénye a városnak 
nem adatott meg. (F. határozatot a városi kép
viseletnek íellebezni leend kötelessége.) Mária 
Tors. Bogát és Dcmerscr: okadatolt folyamo
dás folytán nagy községeknek elismertettek. 
Mikola Károly gávai volt jegyző azon folya
modása. melyben a törvény által megrendelt, 
de (iává község által meg nem adott 4Ü0 
forintot kiadatni kéri. mint jogos kérés hely 
ben hagyatott, számára a 400 forint kiadatni 
rendeltetett.

\. Városi képviseleti gyűlés tartatott 
Nyíregyházán szept. 7-ikén. A jegyzőkönyv 
hitelesítésével megbízandó küldöttség kineve
zése után indítvány’ folytán küldöttség válasz
tatott. melv a megyei közigazgatásnak váro
sunkba leendő áttételére nézve lépéseket te
gyen: kü'döttségi tagok: Yidliczkay József, 
Lukács (hlön. Bodnár István, Kovács Gergely, 
tiszti ügyész és polgármester, olvastatott Mi- 
kecz József folyamodása, melyben a városi 
képviselet azon határozatát, mely szerint hi
vatalától el lett mozdítva, felebbeztetni kéri, 
miután a képviselet törvény élteimében járt 
el. midőn uj választást rendelt el. érintett fo
lyamodást birtokon kivid Webbezi, de egy
szersmind a választás megejtetését elrendeli, 
minélfogva Járossy Gusztáv általános szó őt b- 
séggel városi ellenőrré megválasztatott. A piacz 
rendezésre nézve a tanács véleménye fogadta
tott el, meghagyhatván a rendőrfőnöknek, hogy 
a sétatért tisztán tartassa, sepertesse. A mén
fedezési miniszteri rendelet a kezelő tanács
nok okadatolt jelentése folytán úgy fogadta
tott el. hogy enuekutána csak négy álladalmi 
inén fog lehozatni, s a vidékieknek fedeztetni 
szabad nem leend.

(— ) A szept. 6-iki nyíregyházai vásár 
rendkívül népes volt. A termények meglehe
tős olc-ó áron keltek. A jó igavonó barmok
nak emelkedett ara volt. A sovány s félhizás- 
b&u levő sertések méreg drága árban adattak. 
Egyebekben nagyon meglátszott az általános 
pénztelenség.

(— ) Szept. 6-ikán este 9 és 10 óra 
kiizt az orosi-utezán egv ház a lángok marta
lékává lett; a ház —  mint mondják —  belül
ről gyűlt ki. s nem volt biztosítva.

’* Meg sem ártott egy kicsit feljajdulni 
a sétatér tisztáta'ansága felett, legalább szé
pen kisepertetett az még a képviseleti gyűlés 
napján! í gy látszik, hogy csak akarni kell. s 
azonnal lehet valamit tenni s/.épitési tekintet 
bői is. Mi különben azon véleményben vagyunk, 
hogy azt a tért nem ártana egy kissé befási- 
tani is. ez megtörténhetnek a nélkül, hogy a 
piac/ot onnan élt* mii kellene. Azon vélemény 
ellen, mely szerint némelyek úgy vélekednek, 
hogy ott úgy se sétálnak: azt hozhatjuk fel. 
hogy meg kellene próbálni! Mi különösen a 
tavaszi szép estéken, még ily elhanyagolt álla
pota daczára is szám előkelő sétálót lát
tunk már ott; hát ha még egészen átadatnék 
czéljának.

(!) Végre valahara talán Nyíregyháza is 
ki lesz mar kövezve, a illegve ugyanis tavasz
nál tovább nem fogja eltűrni, hogy Nyíregyhá
zán keresztül ki ne legyen építve az országút; 
ezzel pedig egyidejűleg bizonyosan legczélaze- 
rübben lehet eszközölni a burkolást is. A leg
közelebbi képviseleti gyűlésen indítvány téte
tett ez ügyben, s a további teendők a tanácsra 
és a gazdasági szakosztályra bízattak. A me 
gye szép összeget fog utalványozni e czélrn. 
most már a várostól függ, hogy sürgősen és 
czélszerüen intézkedjék.

—  Lojutalom dijak kiosztása. Zoltán 
Ferencz lótenyésztési bizottsági elnök szept. 
y-ikán Nyíregyházán megjelenvén, a bizottsá
got több nyíregyházai lakosokból, vidéki birto
kosok, katonatisztek, s orvosokból megalakí
totta: pályázatra összesen 26 darab anyakan- 
cza szopós csikóval, 20 darab 3 és 2 éves 
csikó állíttatott ki. A 12 aranyos dijat Zoltán 
Ferenc/, elnök, a 10 aranyos dijat özv. Ni- 
kelszky Sámuelod helybeli lakos, a 8 aranyos 
dijat Cs pkés András gyulaji lakos, a fi aranyos 
dijat Kwács András nyíregyházai, az 5 aranyos 
dijat Zajáé/. József nyíregyházai, a másik ■'* 
aranyos dijat Szügy cm i Gábor jckei lakos 
anyukat ezui s csikói nyerték. Hatom éves kan- 
czacsiUk után dijaztattak: Zoltán Ferencz 
'/ékel' lakos 10 drb. arany: Mérföld! András 
nyíregyházai lakos 8 drb. arany: Nagy Imre 
genusé, lakos 3 drb. aranynyal: llrenkó Já
nos nyíregyházai lakos 3 drb. arany nyal. Csi
kós an.akauczák után dijaztattak: Tiszai Já
nos sz*váti lakos 4. Szniolár Tál nyíregyházai 
lakos (. Frankéi Sámuel gávai lakos 3. Hor
váth József buji lak "' 3. Kovács András nyíl 
egyházai lakos 2, Luzsinc/ki György iiyingy- 
liázai .ukos 2. Takács Géza nyíregyházai lakos 
2, Yámdi Gerzouné szováti lakos 2, Frankéi

Sámuel gávai lakó 3 drb. aranynyal. Zoltán 
Ferencz a 12 aranyos díjról, Frankéi Sámuel 
a 4 darab aranyos díjról a közérdek javára le
mondván. előbbi arany, utóbbi ezüst érinti 
díszoklevéllel jutalmaztató11. A Ifi darab arany 
az auyakanczák tulajdonosai között kiosz- 
fatott.

X  A vasúti rakodó hely mellett szept. 
fi-káli botrányos csetepaténak voltunk szemta 
mii. Körülbelül fejértói atvaüak igen nagy men
nyiségű dinnyét szállítottak az indóbázhoz, 
egyik atyafi a másiknak elébe hajtott, s ez 
elégséges ok volt arra. hogy a két ember elébl* 
szóval, azután karral is összekapjon A sértő 
egy jó súlyos követ ragadt fel, s azzal akarta 
a másikat fejbe ütni, de ez nagy ügyességgel 
kikerülvén az ütést, egy pillanat alatt megtá- 
uiadójához szökött, bírókra mentek, s egy erő
teljes fogással leteritette ellenét, úgy kellett 
aztán a legyözöttről a pátriáknak a győztest 
kezénél lábánál fogva leránczigálni. Az egész
ben az a legeredetibb, hogy egy iznyi rendőrt 
se láthattunk ott sehol.

( -  ) Hideg szeptemberünk van. A híves 
nappalok és éjszakák egészen megakasztják a 
szólofejlodését. Néhány nap óta a fürtök majd 
nem egészen egy állapotban vannak. Ha egy 
jó erős dér be talál köszönteni, a szüret iránt 
táplált szép remények füstbe mennek.

) Az az átkozott méterrendszer. Beá!- 
lit az X-i ember a postahivatalba, s előko
torva a lajbizsebből a recepissét. kéri az arra 
szóló küldeményt. —  A postamester kezébe 
ád egy levelet, de az atyafi még mindig ott 
ácsorog. Nos mit vár még ? Hát kérem ássan 
a pakkot! Miféle pakkot ? Hát azt mondta a 
ténsur, hogy pakk is lesz. Persze az avisón rá 
volt írva. hogy 53 gramm súlyú a levél, s a 
ténsur a grammokat kilogrammoknak gondolta.

( )  A szabolcsmegyei takarékpénztár- 
egylet 187ö-ik évi augusztus havi forgalom- 
lamutat ás i. B e v é t e l :  1875, jnl. 81-ről át
hozott készpénz 2l.205.3y, betét lfi.857.38, 
visszafizetett váltók 132,371, leszámítolási ka
mat 5049.81), bélyeg 96.83, könyvecske-dij 1.70, 

! Késedéin.) kamat 695. hazai pérzintézetekm-i 
elh. lóke visszafizetés 2000. Összesen 17?,277.19. 
Yisszaüzetett betét 44,522.16, folyó kamat 
243.51, váltókra 126,320, tisztfizetés 366.65, 
költség 246.73. napibiztosi dij 50 ft. igazgató- 
sági tisztelet-dij 158.33, adó 1600.94. pénztár- 
maradvány 1875. aug. 31-én 4768.87. Össze
sen 178.277.19. Nagy-Kálló. 1875. aug. 31-én. 
M e s k ó, főkönyv vezető. K  á t a y Károly 2 -ik 
könyvvivő.

(X i Egy ritka kakukpéldány Apagy köz
ségében egy szegényebb család oly vagyonnak 
mégis örül. melyből az ő módjában tisztessé
gesen megélhetne. Azonban a léha családfő, ki 
a dolgot úgy kerüli mint a pestist, c-ak gyom
rát illető danaida-munkáját nem. környezetét 
csak tengődteti. Megtámadná már az alapto 
két. de hitvány életmódja oly be nem számít
ható állapotba juttatá. hogy annak elértékesi- 
tésére is képtelen. Annyi életrevalósággal még 
is bir. hogy egy szép napon fensőbbségi jogá
nál fogva feloszlatja a családtestületet, szánal
mas földönfutásra úgyis kész. feleségét szegény 
agg szülőihez bocsátja, három gyámoltalan 
figyermekét, kivezeti az országúira, hogy or
ruk irányát kövessék, maga pedig beszegezi 
hajlékát s útnak indul Hadházra, bátyjánál ke
nyérért koldulni. I)e a sógor tervez, s a sú
gómé végez. —  Ezen házassági fél. különbül 
Xantippének nem távoli rokona, inkább kész 
férjétől elválni, mintsembogy ily pensionnairet 
fogadn i. A kétségbeesett bátyja, illetőleg férj, 

! hogy kibontakozzék a nyűgből, egy -jó madár* 
ajánlatát, mely szerint az elvetemedett kéjencz 
élethosszig lenne ellátandó, ha ingatlanai az aján- 

! lattevőnek örökbirtok gyanánt átengedtetnének. 
, elfogadja és önhatalmúlag elprédálja öcscsé- 
> nek házat szőlőjét, melyekért különben mű' 
részről tetemes gyümöicsösithető összeg igér- 
tetett. megfosztván egy családot utolsó remé- 

, nyétöl. A derék kakuk pedig, ki túltett övéin 
j s nem azokat hanem magát fészkeié be a -jó 
; madárnál.* most gondnélkül táplálkozik s várja 
j az. ítélet napját. Kérdés: nincs-e a gyámliató- 
j súgnak ebben semmi beszólása? vagy: miként in
tézkedik a törvényhozás az efféle önhatalmú 
gyámkodás iránt ? K .  . . n. .

* Átalanos vegytan czimen dr. S eh va r- 
e z e r  Viktor, a tlt’ reczeni m. kir. gazdasági 

, felsőbb tanintézet tanára, uj müvet irt. melyet 
; a földa-ívelés, ipar és keresk. minisztérium 
adott ki. Szerző inuukájában. különös tcltin- 

I tettel volt a gazdásznt. ipar és kereskedelemre. 
K füzet a szervetlen vegytant foglalja magá

iban. Bolti ára 1 frt. A csinosan kiállított ér- 
! dekes mü kapható Csátliy Károly gazd. akad.
; könyvárusnál Debreczenben.

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

: (Régi példabeszéd. Mas az egyéni érdek, és más a 
i koz.ilffv. -  Jrleuet egy brettbyterűimből. — Hogyan 
. lehet eaélhor. jutnunk ? —■ A varmegye hajdan é* 
most. Tét ázik nem teltük. Adj hangot Hóczi! Mikor

ötvenkét megye kiált.)
Van nekünk magyaroknak egy régi jó 

közmondásunk, melyet azonban többnyire csak 
betű szerint értelmezünk, de magasabb jelen
tését és horderejűt rendesen ignoráljuk, s e 
közmondás: „néma gyermeknek anyja sem 
érti szavát . ..“

Egyesekről persze nem mondhatjuk, hogy 
némán volnának ott. hol becses érdekeik sze
lepeinek, oh nem ! sőt inkább ugyan beszél
nek, kiáltanak s szakaiunkra mondjuk ! hét
köznapi és hüllő természetű emberek nem



ritkán oly magas fokára emelkednek az ákos- 
Bzólásnak, orátori művészetnek, költői fen- 
szánivnlásnak. hogy irigykedve nézne rajok 
egy Ciceró, egy Nemosthenes, egy Shakespe
are s talán lőni Byron és Hugó Viktor is. — 
e fényes alakok, kiket a költészet géniusza 
oly dusau árasztott el ihlető csókjaival.

Hanem hát mikor a közügy érdekében 
kellene erélyes szózatot emelnünk, rendesen 
elnémulunk, > legfeljebb —  mint hajdan a 
mudai közműin presbyter az akkori hatalmas 
logoudnoknak a guba alatt mutatunk fügét 
es hányunk fittyet azoknak, kik ellen a kü/.d- 
térre kelleue állanunk s megtörhetlen csata
middé tömörülnünk . . . hogy ne ! hiszen azok 
hatalmasak s mi gyöngék vagyunk, azok túl
szárnyalnak bennünket anyagilag és szellemi
leg. velők teliát nem mérkőzhetünk, s ba mér
kőznénk. csak kudarezra számíthatunk. —  
i soda-e aztán, hogy ezen észjárás, és az eb
ből kifolyó hallgatás mellett elvégre azok is. 
kik a meglevő helyzetet alkották, azon kelle
mes meggyőződésben ringatják magukat, hogy 
mégis derék emberek, kitűnő államférfiak ok. 
hiszen ime eljárásuk, intézkedésük az egész 
közönség osztatlan tetszésével találkozik.

Hjah ! néma gyermeknek anyja sem érti 
szavát.

Pedig ha mint „egy ember* lépnénk elő 
panaszunkkal, ha együttesen követelnénk eli
degenített igazainkat, ba a közszellem hatal
mas áramlásával újabb újabb rohamot intéz
nénk ama rideg sziklatömbök ellen, melyek 
elzárják előttünk uz utat vágyaink és a boldog 
jövő magaslatához. —  lehetetlen, hogy el nem 
jutnánk óhajtott czélunkhoz I

Nátha hamarosan meg is kisértenénk a 
hang kiadását 1

A központosítás mániája, a miniszteri 
mindenhatóság utáni sóvárgás —  mint tud
juk -  majdnem lobiig lerombolta az. alkot
mány és szabadság évezredes védbástyáit. > 
az ifjú nemzedék nagy loutos>águ életiskolái:
—  a megyéket. Az üdvös intézmény helyett, 
mely évszázadokon át tamiskodott életrevaló
ságáról. adott egy mesterkélt apparátust, te
remtett egy időtlen gyermeket, alkotott eg> 
testületet, melynek jóformán nincs más teen
dője, mint a miniszteri leiratokat végig hall 
gatni, vagy szunyókálni, megengedtetvéu azon
ban rendkívüli kegyelem utján, hogy —  kér 
vényezhessen. Micsoda V még több is kellene 
goudolják a mi paradicsomi korszakalkotóink.
—  köszönjétek, hogy ennyit is kaptatok, hálát
lan, telítetlen népség !

És nekünk tetszik ez az. állapot, —  mert 
különben felzudulnánk ellene.

Nem tetszik V a minthogy bizony bizony 
nem is tetszik 1 No hát ne legyünk néma 
gyermekek, hanem lépjünk fel élőszóval, la
pok utján, az országházban, kiáltván hango
san egy szívvel lélekkel és megszűnés nélkül : 
állitsá’ok vissza a régi vármegyét (összhangba 
hozva természetesen a kor kívánalmaival.) ál
lítsátok vissza mielőbb s mig teljesen ki nem 
hal a közszellem, melyre halálos csapást mér
tetek, s mely nélkül nincs lángész. nincs ha
talom. mely egy nemzet sorsa felett áldásosán 
intézkedhessék.

Azt hisszük, hogyha Cató örökös szó
zata : Carthaginen delendum esse censeo,

Karthágó megsemmisülését eredményezte. —  
ötvenkét vármegye hangos és kitartó kiáltó 
sara is nem lesz, nem lehet siket a fonállá 
hatalom.

z y

Felelős szerkesztő: LUKÁCS ÖPÓN 

Pénztárunk Vitéz M'huly.

Nyi Ittér.

Hirdetés.
A felsó' szabolcsi Tisza-szabillyozó 

társulat elnöke f. évi szept. hó IS kán 
délelőtt a nyíregyházi vasúti vonat meg
érkeztével Kis-Várdában a nagy vendéglő 
termében közgyűlést tart.

A tanácskozmány főbb tárgyai:
Igazgatói jelentés a társulati ügyek 

állásáról.
Javaslat a további csatornázási mun

kálatok, s munkákéit ségek tárgyában.
Javaslat, a jövőre kivetendő szalui 

lyozási költségek s kivetési módozatok 
tárgyában.

Küldöttség! jelentés a múlt évi pénz
tári számadások megvizsgálásáról.

Fzen f altos és más társulati ügyek 
tárgyában tartandó tanáeskoTiiiáiivm —
a társulati .alapszabályok érteim- b- n az 
érdekelti két r.s, telí ti 1 megbivja.

S z ö t í  v é t i i  l i m i t ,
t.írsnl.-iM  í o  ’v o - i 'ó .

Árverési hirdetés.
A M.-sku Sámuel csődtömegéhez, tartozó 

s m nyirrgyhAz. il ‘200!. és 2062. s/áimi telek - 
jegyzőkönyvben fioláit 1051 ll. és (>.HH négyszegűi 
egy tagban le.ö tanyai főid a csödválas/i- 
niatiy határozata a a tek. csődbíróság •0!,4/IH7 i 
ozumn jóváhagyó végzése íolyián, a csíüváiua/i 
inánv határozatában foglal' mód szerint apróbb 
részietekben vagy egy tömegben is nyilvános ár
verésen eltalálni elrendeltetvén, ezen árverésnek 
w nyireuthaza; kir. törvényszéki telekkönyvi hí- 
v. -.i ad licmiö megtartásán f. 1B«5. évi szept.

I ik napja rejgeii 9 oráj i azon megjegyzéssel 
tüzelik ki hogy a kitűzött napon a fentjeizet 
ingatlanok becsaron alól is elfoguak adatni.

Az i.rvirési föltételek alul-rott töir.eggond- 
noknál bármikor megtekinthetők.

M-ly árverési föl1 ételek szerinti árverés
hez r venni szándékozók ezennel raeghivatnak.

Nyíregyháza, 1875. aug. ö

M o e s z  A d o l f ,
(3— 3) tőmrf gondnok.

H I R D E T É S E K :

Tudósítás
Szem- és fii Iliét egek, kik 

tanácskozás végett Iiudn|R'sl- 
re utasittatnak, hi/alommal 
fordiilliat mik

KOCSI Dr. Grosmann L
kórházi főorvoshoz József tér /I  

20)

Azon kelendőség, melynél fogva mindennemű csinos, szolid és jutányos kocsijaim, hintóim Magyar- 
ország minden táján a legnagyobb kelendőségnek örvendenek, sőt négy készít mén vemmel maga a felséges kirá
lyi udvar megelégedését is Sikerült kinyernem, birt reá, hogy tizenöt év óta fonállá, s mindennemű kocsimnak őm 
ellátott gyáramat niegnagyobbitsam s újból felszereljem.

Azon helyzetben lévén, hogy kocsijaim, hintóim mindennemű alkatrésze sa ját gyáramban és felügyeletem 
alatt készül, azok szoliditásáért a kezességet jó  hittel elvállalom.

A t. ez. közönséget felkérem gyári helyiségem szives felkeresésére, hogy munkáim szoliditátáról személye
sen is meggyőződhessék.

Szívesen elfogadok uj megrendeléseket, úgymint mindennemű javításokat, és rajta leszek, hogy úgy pon
tosságom, mint áruim szoliditása. csinje és jutányossága által üzletem jó  hírnevét fentartsam. és gyarapítóim. sa  
nagy közönség szives bizalmát kinyerjem és állandósítsam.

A kis kiillói kir. kisebb haszonvéte
lek : korcsma és állás helyiségekkel együtt 
jövő 187G. évi január l-sö napjától ogy- 
másutáiii 3 évi kre Kis-Kállóba a község- 

| házánál, folyó évi szept. 7-kén reggeli 
11U órakor tartandó közárverés utján ha
szonbérbe fognak adatni az árverelök 1 (mi 
írt bánatpénzt tartoznak letenni, a félté 

I telek al* Jirottn.il Kis-Kallóban megtekint 
Illetők. - K ■ It Kis Kalló. 1875. aug. 25 
| KÁI . LAY t »TTO t«»ldbirtokossági meg
bízott. (3— 3)

K A R T O N F E S T O  G Y A R I - R A K T A R B A N
Helyiség: a nagydebrec/eiii Utczan levő Kenkrétv-téle uj házban. 
Találhatók különféle csikkek, melyeknek minőséire- •-* srilárdr ágáról minden

kor kezeskedünk, egyenlő Arbnu

J 0 f '  H«. i * J a  R "TÜft
válogatva darab-, rőf- ét p ír ukéut kaphatók.

ív ii 1 ö  n  öm  I ii «l o  in n fi ii I - '9 H
Legújabban Mécsből érkezett legfinomabb divatosabb, tavaszi 

s egyéb kelméinket ajánlhatjuk.

P T  Tessék meggyőződni személyesen
Kz üzlet választékban még a bécsi bazárokat is tul haladja ! 
s*ive* párti liánt kérve, maradunk telié* tisztelettel.

Nyíregyházán. ragvdeb

1r ■*
. V Sr ~ L-i

J Ö T  20 2*2 24 25 27 kros eladás.

í Budapesti nagykereskedői bizományi raktár í j

■i
K  A  X  Z  X . , t v

Kubflczinö-féle házban. Gredik és Tester-féle ezukrász Iának átellenóben
| Ven szerenciém e nagvérd. közöneéget ezennel tudósiieni. miszerint te

egy Peaten székelő. egyike a legnagyobb é* legjobb hírnévnek örvendő kétmU 
áru* nagykereskedő ezé* —  helybeli bizományi raktárával bízattam meg. tez Azon kedvező helvzetben vagyok, hogy a l. ez. vevőimet, akár nagyobb — ■

£ akár kisebbszerü vételeknél oly kedvezményekben réazeaithetem, a min'ket 
itt helyben senki sem nyújthat — gazdag választékú mindennemű ruha. füg
göny és nadrágszövetek. Cretnn. Mousselin. Battiste én minden színezetű fran-

<w

Cfia ing. Peicail. —  szélességű t'hiffou vásznak, fonál, h'i'laadi orván
és pamutvászna . —  minden színezetű piirnahajuak való ezérns kanavásznak.
töiü iközóa  tányér kulid ők, íraucaia Moiisaulin «-* angol tmilard kendők. í*hér ■

rfZl színes vászon zsebkendők, teker * színes bsrketok. harisnyák, szalagok — z
még más többféle árukkal du«an leszerelt r« tálammal pedig. minden li '/.á»i

<M intézett megrendelésnek azonnal megfelelhessek. -ő.
Zf A midőn még kérném itt jegyzett álakból azon meggyőződést ,-zs- z
ort

k

rezni, lé g y  velem senki s-m áh hatja meg a versenyt, nagy beeső látogatását, 
kikérném egyelőre a legszilárdabb kiszolgáltatásról biztosítom és kiváló X
tiszteletül maradtam.

A nagyérdemű közönségnek.
Nyíregyházán. 187,r«. év február hóban.

Alázatos szolgája.
(2° ?j K \ T Z T i

H P  20 22 24 25 2 7  kros eladás.

Debreezen, 1875. nyomatott a részv. társ. könyvnyomdájában.
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