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Vegyes tartalmú heti lap.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p o n .

njfolyam. 1872.

, Hirdetési dijak :
Minden 6 hasábos petit-sor egyszeri hír- 

de^éanél 5 kr. többszörinél 4 kr.
V Terjedelmes hirdetések többszöri beik- 
A,tatu.-a, kedvezőbb föltételek alatt esz- 
I  közölhető.
4  Minden egyes l oiklatás után kincstári 
•» illeték 30 kr.

Ji A nyílt-térben minden három hasábos 
garmond-sor dija 20 kr.

^  Az előfizetők, a hirdetések meg- 
4  szabásánál, 20%-nyi kedvezmény- 

ben részesülnek.4A ■ a x o f ig -qry i» | |

L i a d ó - t u l a j ö onos : o  „szabolosmegyei lapkiadó-társulat.”

A nyíregyházi képviselő-választás kér
déséhez.*)

Egy hang emelkedett fel a „Szabolcs" 
18-ik számában, a Nyíregyházán küszöbön 
levő kép viselő-választás tárgyában egy nyír
egyházi polgár ajkairól. E hang azon óhaj
tásnak ad kifejezést, hogy vajha a közelgő 
országgyűlés folyamára, Nyíregyháza város 
oly képviselőt küldene, aki első helyen a vá
ros érdekeit tekintené legszentebbeknek s 
mindent elkövetne, ami városunk anyagi és 
szellemi előhaladását eszközölheti.

Nekünk, akik ezúttal a kérdéshez, egé
szen más szempontból szintén szólam aka
runk, semmi kifogásunk sincs ellene; miután 
ez csak egy nyíregyházi polgár nézete, véle
ménye és óhajtása; melyet mint ilyet tiszte
letlenséggel, vagy gyanúsítással illetni, sza
bad gondolkozása és alkotmányos érzületű 
polgárhoz sóba és semmi körülmények közt 
sem illik.

Nem gáncsolódunk tehát; nem huzal- 
kódunk ama ezikk Írójával, kit megenged
jük, hogy nemes ezél és akarat vezérel szán
dékában. De viszont ő is megengedi, hogy 
mások is nyilváníthassák etekinfetbeui véle
ményüket anélkül azonban, hogy ezzel akár 
e lap progrnmmjának keretét, akár a polémia 
tövises határait átlépnénk.

Szólunk a dologhoz, a dologról tisztán 
tárgyilagosan. Ha mégis itt-ott roHectálunk 
ama ezikk egyes oxposeira . azt tesszük 
azért, hogy a tárgyat, a kérdést magát na
gyobb világlatba helyezzük.

Azt mondja ezikkiró polgártársunk egy 
helyen hogy : „A ránk jövő országgyűlési 
folyam, ha hívei vagyunk a törvények szent
ségének, és igazán hazafiak vagyunk, úgy
sem a világpolitika faragásának, hanem az 
annyira szükséges heljavitásoknak lesz kor
szaka; tehát — -----------maradjunk hajlé
kunkban s dolgozzunk ennek lakályosabbá 
tételén.. “

Ez igen téves és merész állítás. Magyar- 
ország még nincs és ki tudja, mikor lesz oly 
helyzetben, hogy egészen nyugodtan érezze 
mag it s gondjainak és erejének teljes össze
ségét, pusztán a beireformok, még pedig 
egyes városok reformkérdései felé irányoz
hassa. Már ideben sem olvanok viszonyaink; 
a szomszéd országokban mutatkozó mozgal
mak meg épen az ellenkezőjéről győznek 
meg minden gondolkozó polgárt annak, hogy 
Magyarország nyugodt.

Nagyon közel állunk azon időponthoz, 
amidőn ismét elmondhatná a nagyszámüzött 
ama történeti nevezetességű szavakat, me
lyeket 1848-ban a magyar hadsereg terem
tésének napján, Pesten az országgyűlésen 
mondott, hogy t. i. „Ha van valahol a hazá
ban egy sajgó kebel, mely orvoslásra, ha van
egy kívánság, mely kielégítésre vár : szen
vedjen egy kissé még a sajgó kebel s várjon 
még egy kissé e kiváltság; ne függesszük 
fel ezektől azt, hogy a hazát megmentsük."
*) fii ellenkező „Illatról jö tt ezikket is közöljük fizun óhajunkkal, 

hogy vajha ni e kérdénben még icUiólamlók hnaonló tá r
gyilagos álláspontot foglalnának el : nehogy kénytelenek 
legyünk lapunk éterét hezárni. Szerk. Szerk.

Úgy van! Első a haza! Óh nem üres 
szavak ezek, mint ezikkiró polgártársunk 
mondja. Oly igazság ez, melyért már miliők 
ontották vérükét és ontani fogják újabb mi
liők mindaddig, mig az emberi s z ív  érezni 
és dobogni képes.

A hazáról és a hazaszeretetről eszünkbe 
jut ezikkiró polgártársunknak a liazáróli el
mefuttatása. Szercnte „csak a boldog család
apa lehet legtermészetesebb és legkönnyebb 
utón biztos jó hazafi." E nézetét megczáfol- 
ják a tények, megczáfolja a történet maga.

Czikkiró polgártársunk elmondta, mi a 
haza? Mi elmondjuk, mi a hazaszeretet?

A hazaszeretet nem olyan, mint a por- 
tio, melyet az országos pénzügy emberei ki
vetnek minden állampolgárra egyaránt. A 
hazaszeretet nagy, magasztos, fennséges 
eszme, gondolat és érzés, melyhez önzés nem 
férhet és amely a közös veszély perczeiben 
önként támad.

Szép és nemes dolog szeretni a csalá
dot, gyámolitani annak tagjait; de nem érdem.

Ámde szeretni a hazát, ragaszkodni a 
földhez, melyből talán egy talpalatnyit sem 
bírunk; szeretni e haza összes lakosságát, 
küzdeni azok szabadságáért, jólétéért s ha 
kell, meghalni is tudni érette : óh ez már 
érdem, ez erény, ez égi érzelem!

Es kik harczoltak legbátrabban a világ- 
szabadságharezokban s közelebb 1848-ban 
Magyarország függetlenségéért? Nemde az 
ifjak, a családiakul ifjak és gyermekek?

Akiket a családi kötelék filz a hazához, 
lehetnek munkás emberek, gondos és szerető 
apák; köthetnek az ellenséggel előnyös hé-' 
két egyes családok javára : de a hazát so
hasem szerethetik oly lángolón, oly erős oda
adással és önfeláldozó készséggel, mint egy 
családtalan lelkes ifjú.*)

Akik csak a család érdekét tekintik első 
helyen, állampolgári tisztük teljesítése köz
ben : azok megalapíthatják-családjuk bol
dogságát és jólétét; ámde mindig a közjóiét, 
a haza rovására.

Nem akarunk neveket említeni a múlt
ból, melyeknek tulajdonosait szintén család
juk jólétének megalapítása vezérelt tetteik
ben; akik csakugyan századokra biztosítot
ták utódaikat : fel vaunak azok jegyezve 
hazánk történetének lapjain.

Midőn tehát arról van szó, hogy a haza 
jólétét, a polgárok szabadságát, művelődését 
előmunkáló és biztositó képviselőket küld
jünk az ország tanácsába: nem a család, 
nem az egyén s nem egyes város speciális 
érdeke, hanem a közjó, az imádott haza java 
tekintendő első helyen.

Egyes város kihalhat, elsülyedhet, azért 
a haza fennáll; de ha a haza dobatik oda 
könnyelműen a hatalom karjaiba : mi lesz 
akor az egyes városból, mi a családból?!

Első tehát a haza, azután a város és 
család; nem pedig megfordítva, mint czikk
iró polgártársunk elhitetni akarja velünk.

Nyíregyházának befolyásos, hatalmas kép
viselő kell, — mondja czikkező polgártár-
•) Sok igazság vene mondatban; de azért nem egészen all Szerk.

társunk, — aki ne csak akarjon, hanem tud
jon is segíteni a város ügyein.

Igen szép tőr ez, melybe sok könnyen- 
hivő esketik; de igen veszélyes; mert a ki- 
jutliutás belőle nagyon nehéz.

Vájjon, ha Nyíregyháza nem volna oly 
népes, gazdag és munkás, hol van az a hata
lom, mely 3 év alatt gazdaggá, népessé 
munkássá s ami ezekből önként folyik : 
széppé és nagygyá tehetné?

Nemde ily hatalom nincs, nem volt és 
inem lesz soha?!

l)e tegyük fel, hogy ily hatalom, ily 
erős férfi csakugyan akadna és Nyíregyhá
zát nehány év alatt kiemelné mostani primi
tív és gyarló helyzetéből; de a hazában sem 
a népuevelés, sem a polgári szabadság nem 
fejlesztetnék : Nyíregyháza megfelelne-e ek
kor hazafias köteleségeinek?

Tegye szivére kezét czikkező polgár
társunk és feleljen meg e kérdésre ön lel
kének.

Ne igyekezzünk mi nyíregyháziak fény
iem és ragyogni akkor, midőn a haza ron
gyokba burkolva jár házról házra, szívtől 
szívhez, sírva kérve gyermekeit, hogy sze
ressék, hogy dolgozzanak boldogságán, jó
létén és szabadságán.

Keressünk és válaszszank oly képvise
lőt, akinek jelszava a haza, nem a család és 
város, — aki nem egyes hatalmasak, nem a 
kiváltságos osztály érdekeit, hanem a nép 
jólétét viseli szivén, — aki a polgári jogo
kat nem nyirbálni, hanem szélesebb alapokra 
fektetni óhajtja, — aki nem magát, nem csa
ládját, s nem pusztán szülő-városát, hanem a 
hazát, a népet és az emberiséget szereti.

Több nyíregyházi polgár.

A fel sö-tiszav idék i gazdasági-egylet által, a tervbe 
vett kiállítás rendezése végett kiküldött rendező 

bizottság gyűlése.
Nyíregyháza, májuahó 9. 1672.

T á r g y s o r o z a t :
1. az állam által a kiállítási költségek fedezésére 

kiutalt 2000 frt segély bejelentése.
2 a kiállítás módozatainak és napjainak megha

tározása ,
3. a végrehajtó bizottság megalakulása.
K ínok  D esfiew ffy  A u ré l  gróf a gyűlést meg

nyitván, a földmivelés ipar és keresked. minisztérium 
által a kiállítási költségek fedezésére kiutalt 2000 frt 
segélyezést bejelenti s egyszersmind első tanácskozási 
tárgyul azt a kérdést menti fel, hogy vájjon a kiállí
tás megtartható-e ez évben, vagy sem?

Hosszas vita után, a kiállítás megtartása nagy
szótöbbséggel kimondatott; határnapul, tekintettel a 
képviselő-választási időpontra, mely körülbelül épen 
julinshó 15, 16. 17, 18 napjaira fog esni, juliushó 22, 
23, 24 és 25-ke tűzetvén ki, mely elnöki felhívás u t
ján leí rni közhírré téve.

Olvastatott a földmivelés, ipar és keresk. minisz
ter leirata, melyben az egylet telhivatik, hogy a nyo
mandó é rm e  k iránt a körmöczbányai pénzverdével 
tegyo magát érintkezésbe.

Az etekintetbeu szükséges lépések megtételére 
az elnök kéretett fel

D o ssew ffy  A u ré l  gr. sajnálkozását fejezi ki 
afölött, hogy e tervbe vett kiállításnál, a kisiparra 
igen kevés súly fektettetett; holott az ő nézete sze
rént ez a vidék iparának emelésére nézve nagy fon
tossággal bir. Ajánlja tehát, először azt, hogy a kéz
iparra nézve ne állittassék fel azon megszorítás, mi- 
szerént inas megyéből ne lehessen ily iparmüvet kiál
lítani; azzal iudokolván ez indítványát, hogy ha me
gyénk iparosai látják a vidékiek tökéletesebb ipari* hí
veiket, lehetetlen hogy fel ne ébredjen benünk a vágy 
és kedv azokat e téren követni. Indítványozta továbbá, 
hogy a kézipannüvekre szintén tűzessenek ki dijak és1



kitüntetések; ami szorénte küunyeu elérhető azáltal, ha 
e czélra gyűjtések rendeltetnek; egyúttal e czélra 100 
irtot ajánlott fel.

Ez indítvány hosszas vitáu végro is elfogadtatott 
s a gazdasági-egylet felhivatni határoztatott a hozzá
járulásra.

lb r á n y i  Z s ig m o n d  azon indítványa, hogy a 
kisiparmiivek díjazásánál, no a tulajdonos, hanem a 
készítő kapja a kitűzendő jutalmat, elejtetett.

S im o n  E n d re  következetes akadván lenni, a 
kisiparra nézve történt megállapodást, az állatkiálli- 
tásra is kiterjesztetni javasolja; mely javaslat azonban 
a többség által nem fogadtatott el.

K á l la y  G u s z tá v  a kiállítás megtekintési di
jának meghatározására hívja fel a bizottság figyelmét 
s ajánlja, hogy az egész kiállítási tartamra 1 Írtban, 1 
naponkint pedig 10 krajczárban állapíttassák meg a 
belépti dij.

Elfogadtatott.
Ezután a kiállítás végrehajtásának eszközlésével 

egy kisebb körű küldöttség bízatott meg; mely küldött
ségnek feladata lesz : a kiállítási helyiségekről gon
doskodni, a kiállítási számtételt elkészíteni, a gyáro
sokat a kiállitásbani részvételre felhívni, átalában min
den a kiállítás foganatositási körébe vágó intézkedé
seket megtenni s mindezekről a f. é. májushó 31-én 
d. u. 3 órakor tartandó gazdasági-egylet választ, gyű
lését megelőzőleg d. e. 10 órára a rendező bizottságnak 
kimerítő jelentést tenni.

A végrehajtó bizottság tagjaiul, lbrányi Zsigmond 
elnöklete alatt, Miklós Ferencz, Groák Zsigmond. Glück 
Dávid, Kállay Gusztáv, Stern Jeuö és Nyíri Ferencz 
választattak meg.

Több tárgy nem lévén a gyűlés el szlott.

E l ö r a j z a
a felső-tiszavidéki gazdasági-egylet által a nagyméltó- 
ságu magyar kir. földmivelés ipar és kereskedelmi mi
nisztérium pártfogásával f. 1872. évi juliushó 22, 23. 
24 és 25-ik napjain Nyíregyházán rendezendő iparmű, 

termény s állat ki állítás és arató s cséplögépversenyiiek.

I. Iparm ű, és term ény kiállítás 
A) Iparművek : 1) öileméinek : liszt, dara, kása 

keményítő stb. 2) sütemények : kenyér, kalács, pogá
csa stb. 3) folyadékok : sör, szesz, olaj, eczet stb
4) étkek : befözöttek, aszalványok, vaj. túró, méz stb
5) fonalnemüek : len, kender, fonal, czérna stb fi) szö
vetek : házi és zsák vászon. 7) kötclvcrö munkák : 8) 
szíjgyártó munkák; 9) szűcs munkák; 10) varga mun
kák; 11) butornemüek, 12) edények s konyha eszkö
zök; 13) rubaneniück; 14) gazdasági kováes munkák- 
15) gazdasági eszközök és gépek fa és érczböl. u. m. : 
vetőgépek, ekék, berenák. szecskavágók, répavágók, 
répaszedők, kapáló és gyiijtőgépek stb az arató s 
cséplőgép kivételével.

Az e pontok alatt elősorolt tárgyak bármily vi
dékről s bárki által kiállíthatok tekintet nélkül arra, 
hogy megyei-e vagy nem a mű, vagy a kiállító.

Az ez osztályba tartozó iparművek arany, ezüst 
és bronz érmekkel, pénz jutalmakkal és dicsérő okle
velekkel fognak kitüntettetni és pedig

az 1) alosztálybeliek 1 arany, 2 ezüst 3 bronz 
érem; a 2. aloszt. 2 ezüst 3 bronz érem; a 3. ;iloszt. 
2 ezüst 3 bronz érem: a  4. aloszt. dicsérő oklevelek; 
az 5. aloszt. 2 ezüst 4 bronz érem; a fi. aloszt. 1

ezüst, 2 bronz érem; a 7. nioszt. I ezüst. 2 bronz 
érem; a 8. aloszt. 2 ezüst, 4 bronz érem; a 9 aloszt
1 ezüst 2 bronzérem; a 10-ik aloszt. 1 ezüst, 2 bronz 
érem; a 11. aloszt 1 arany, 2 ezüst, 2 bronz érem; 
a 12. aloszt. 1 ezüst, 2 bronz érem; a 13. aloszt. 1 
ezüst, 2 bronz érem; a 14. aloszt. 1 arany, 2 ezüst, 
4 bronz érem; a 15. aloszt. 3 arany, 5 ezüst, 8 bronz 
éreiu.

B) Termények : 1) gabonanemüek, 2) olajnövény, 
3) takarmánymagvak, 4) gyöknövények, f>) tok, dinnye 
és ezek íuagvai, fi) gyümölcs, 7) zöldség félék, 8) hü
velyesek s főzelékek, 9) virágok s ezek inagvai.

Ezen osztályban következő ezüst és brouz érmek 
s dicsérő oklevelek osztatnak ki.

Az 1. alosztályban 3 ezüst, fi bronz érem; a 2 
aloszt. 1 ezüst, 2 bronz érem; a 3. aloszt. 2 ezüst, 3 
brouz érem; a 4. aloszt. 2 ezüst, 3 bronz érem; az 5. 
aloszt. dicsérő oklevelek; a C. aloszt. 4 ezüst, fi bronz 
érem; a 7. aloszt. 2 ezüst, 3 bronz erein; a 8. aloszt.
2 ezüst, 3 bronz érem ;a ü. aloszt. 1. ezüst, 2 brouz érem

II. A llatkiállítás.
A kiállítás tárgyát 1. épezi : A) szarvasmarha, B) 

ló, C) sertés, 1)) juh. K) aprómarhn. A saját nevelés 
és a tulajdon, községi bizonylattal igazolandó.

Dijaztatni fog A) szarvas marháknál
1. a legkitűnőbb magyar fajú b i k á k  1 arany, 8 

ezüst, 4 bronz éremmel; a 2. legkit. magyar fajú tehe
nek 1 arany, 2 ezüst, 4 brouz eremmel; a 3. legkit. 
magyar fajú marhák, nem, íaj és korkülön bség nélkül 
2 darab tálénál.

B) lovaknál 1 3 és 2 éves kauezák 1 arany, 2 
ezüst, 3 brouz éremmel; 2. 4—7 éves kanczák, sike
rült szopós csikóval, 1 arany, 2 ezüst, 3 bronz éremmel.

C) sertéseknél 1. a legjelesebb kanok, 1 arany, 
2 ezüst 3 bronz eremmel- 2. a legjelesebb koczák 1 
arany, 2 ezüst, 3 bronz étemmel; 3. a legjelesb ma- 
laczok 1 arany, 1 ezüst 2 bronz éremmel.

D) julioknál 1. a legjelesb magyar fajú kosok 1 
arany, 2 ezüst, 4 brouz éremmel; 2. a legjelesb ma
gyar fajú anyajuhok 2 ezüst 2 brouz éremmel; 3. a 
legjelesb nemesített kosok 1 arany. 2 ezüst, 4 brouz 
éremmel; 4. a legjelesb magyar anyajuhok 1 arany, 
2 ezüst, 4 brouz éremmel

E) aprómarháknál, nem, faj különbség nélkül 1 
! ezüst, fi brouz érem és dicsérő oklevelek.

III. Arató-gép verseny.
Versenyezhet minden arató-gép, mely 3 ló ere

jénél többet nem igényel s e vidék talajviszonyainak 
megfelel. Főkellékek : egyszerű, tartós s vidéki iparos 
által is igazit ható szerkezet, a kisebb alkatrészek 
könnyen beszerezhetősége. Gépek, melyek kaszáló gé 
pül is alkalmazhatók, előnyben részesülnek. Egyenlő 
tulajdonságok mellett azon gép fog előnyben részesülni, 
mely a ledőlt gabona aratásánál is használható ke- 
vesb kézi erőt igényel, a gabonát kevesebb magvesz- 
tetéggel aratja, könnyen szállítható s olcsóbb.

Jutalmak : 1 arany érem 10 darab cs aranyával. 
I. aaaiiy érem. 2 ezüst érem

IV. Cséplö-gép verseny.
1) Gőzerejü. — Versenyezhet, minden 4, fi, 8 és 

10 lócrejü gőzeséplő-gép. Főkellékek : legkevesb tüzelő 
anyag s kézi munkaerő mellett legtolih eredmény; 
egyenlő magosztályozás, tiszta szemkiadás, könnyen

átszállithetóság s egyes alkatrészeihez könnyen hozzá
férhetőség.

Jutalmak : l arany 'érem 20 darab cs. arany nyal. 
1 arany étem ; 2 ezüst érem.

2) Lóerejii — versenyezhet minden, aránylag 
legkevesb ló és kézi munka erőt igónyő, kisebb mező 
gazda>ágokban ezélszerüen alkalmazható lóerejü csép- 
lő-gép.

Jutalmak. 1 arany 2 ezütt érem.
A jutalmak kiosztbatására megjegyeztetik, hogy 

azok kiadatása a bíráló bizottságok belátásától fiig- 
gend és hogy az arany érmek I-sö osstályu, az ezüst 
érmek ll-ilc osztályú, a bronzérmek Ill-ik osztályú di
csérő oklevelekkel lesznek összekötve; végül, hogy di
csérő oklevelek dicséretet érdemlő, de dijakban nem 
részesült kiállitin inyokkal is kiórdemelhetök, azok 
száma azonban a kiállított tárgyak számának felén túl 
nem terjedhet.

Kelt a felső tiszavid ki gazdasági-egylet kiállítást 
rátidező bizottságának 1872 áprillió 3-áu, Nyíregyhá
zán tartott üléséből. □

V id liczkay  Jó z se f  o rszággyű lési képv iselő  szám
adása

folyó hó 9-ikéii d. u. 3 órakor tartatott meg Nyíregy
házán a Széchenyi-ligetbtn, mely tömve volt hallga

tósággal
A jelontésttevő képviselőt Krasznay Gábor a nyír

egyházi baloldali párt elnöke mutatta be a jelrnvolttak 
határtalan lelkesedése közt s egyszersmind felhívta a 
gyülekezetei, hogy angol szokás szeréut választassék a 
számadástétel tartaniára egy elnök.

A gyülekezet egyhangúlag szólót kiáltá ki elnökül.
Ezután felállott Vidliczkay Józef, hogy képviselői 

müködésérőli jelentését előterjessze. A két óráig tartott 
beszéd kéziratban meg nem jelenvén, nem közölhetjük; 
igyekezünk azonban azt röviden visszaadni a követ
kezőkben.

Vidliczkay József beszéde elején megkö zönve a 
választóknak az ő általa kitűzött gyűlésben való meg
jelenésüket, elöadá, hogy tulajdonkép a választóknak 
kellett volna öt gyűlésükbe meghívni. A választókerü
letek — úgymond szóló — a tö r v é n y h o z ó  h a t a 
lo m n a k  egyik kutforrása, s joguk van gyűlésre össze
jönni, s volt képviselőjüket azon ezélból, hogy működé
séről, s átalában az országgyűlésről jelentést tegyen, 
arra meghívni.

Áttérve azután a közelebbi országgyűlés viselt 
dolgaira, megjegyzé, mikép tagadhatatlan ugyan, hogy 
a múlt országgyűlésen alkottattak törvények, melyeknek 
üdvös} hatását senki sem vonja kétségbe, hanem mind
emellett is — úgymond — a múlt országgyűlés hiva
tásának meg nem felelt, sőt több tekintetben a hala
dással merőben ellenkező hátrafelé irányzott lépéseket 
is tett.

üdvös, haladást és reformot jelző törvények gya
nánt említette a következőket az állami számvevőszék 
felállításáról (az ellenzék indítványára), a bírák és bí
rósági hivatalnokok felelősség őröl, az ipar viszonyokról 
s a testi feyiték eltörléséről hozott törvényeket; meg
említvén ezek után a határőrvidék visszakebelezését is 
az anyaországhoz, i •.bár a visszakchelezés módozatai 
szólót ki nem elégítik.

Hozattak továbbá törvények — folytató szóló — 
melyek czélszerü hasznos intézkedéseket foglalnak ma
gukban, a létező viszonyokra kisebb-nagyobb mérték-

A „Szabolcs*" tárc/.ája.
Vidt'ki tárrza-levél.

Kis-Várda, májú* 6.
Ne csudálkozzék a t. szerkesztő ur, hogy hosszas 

hallgatás után ismét megszólalok, azaz hogy ismét ke
zembe veszem a tollat s vele feljegyzett soraimnak tért 
kérek a „Szabolcs" hasábjain.

Az igaz, azt mondják, hallgatni a r a n y fd  hall
gathatok-e én. midőn senki sem hallgat; s midőn ahe
lyett, hogy tárcza-irói szokásként a tárgy hiánya te le in  
panaszszal kezdhetném jelen soraimat, már eddig is 
azt vagyok kénytelen előre bevallani, hogy n.i kis-vár- 
daiak, mióta semmit sem beszéltünk magunkról, igen 
sokat, és oly nagy dolgokat tettünk, láttunk, hallgattunk 
el, hogy mindazt e rövid czikk keretébe be sem fog
lalhatom, de másrészről neui is volna tanácsos?!

Ily óvatosság mellett, nem féltheti tőlem senki 
őrzött érdekes dolgainak leírását. Még annak az adoma- 
•zerü történet hősnőjének is megőrzőm a nevét, amely 
a múlt napokban közöttünk keringett Az pedig igen 
egyszerű dolog.

Egy fiatal menyecskének kedves vendége volt — 
a katonatiszt. A katonatiszt csinos, fiatal, fess gyerek, 
mint a katonatisztek szoktak lenni és hallott valamit 
a strichinekről; mert mikor a szép sódar-szeletekre ke
rült a sor, zavarba hozta a szép. fiatal menyecskéink 
nemcsak a szivét, hanem a fejecskéjét is azzal, hogy 
megkérdezte tőle : nincsen-e benne strichin ?

Óh nincsen; milyen kár, sopánkodik a menyecske, 
hát a tiszt tir talán szereti a strichineket; éu nem szok
tam ugyan h a /n á ln i; hanem azonnal hozatok.

A tiszt ur azonban további felelet helyett nagyo
kat nyelt a sódarból, s hogy nein lett, ha talált is, a 
strichinektől baja, azt onnét gyanítom, mert hir szeréut 
e jelenet nyilvánosságra hozatala ő tőle származik, meg
őrizvén ő is a menyecske nevét.

Láthatni tehát, hogy a tinta feketét fog ugyan, 
mint a rósz akaratú ember nyelve; hanem amiket vele 
rajzolunk, h belevetett jónkaratu gondolatoktól vidám 
pontok maradnak, mint a kora tavaszi mezőn legelő 
bárányok.

Bezzeg időszerűtlen volna már e hasonlat Saigon
jából venni a leirandókat; azok régi dolgok lennének, 
olyan régiek, aminő réginek tűnik fel a korán megér
kezett szép napokkal szemben, az elmúlt locsos, sáros, 
havas idő! Mintha telet sem éltünk volna; mintha sárbn 
sem lubiczkoltunk volna sol. i; olyan tavaszi séta-lép-

tekkel haladunk alá s fel az utezán s a tél csakis a 
családfők előtt tűzifára tett kiadásaik után hagyta még 
talán lenn kellemetlen emlékét.

Fgy gondolkozom, mint egy családfő; pedig ez a 
részi ( t csak egy uram bátyám után ju t eszembe, aki va
lamelyik napon azzal fogadta az en sí im ntimentalis ki
rakodásaimat a szép tavaszi napról, zöldellő fűről, me
zőről s a kalásztól vastaguló góbimról, midőn épen az 
épülő vasútvonalhoz értünk, hogy ; bizony édes öcsém 

zen még talán a  jövő télre sem szállítanak nekünk 
olcsóbb tűzi fát!

Az üreg úrtól rósz néven kellett volna ugyan ven
nem ezt az ctiquette-ellenes figyelmetlenséget; én azon
ban ahelyett, mintha közös bajt emlegetett volna, egész 
résztvevő-n engedtem gondolataimat az ő szavainak 
forrásához jutni, a családhoz.

Oly szép az a családi élet; egyedüli menhely az 
az emberek hideg, önző, szeretetlen érintései elöl: pal
ládiuma az erkölcsiségnek s ha a társadalom képes 
lesz megszüntetni a házasság folyton szaporodó anyagi 
és politikai akadályait : a családi életnek az emberi- 
-égre jótékony következményeiben megfejté azt a na
pokban köz lőtt fin >.tdahni k ia d ó s t ,  melyet Pierie Du 
íöar a „Ilistoir de la prostitúció- Írója sem tud meg
oldani.

Az ember családi életre van teremtve s hideg* 
magányos köréből vágyik annak boldog tűzhelyéhez 
Gondolatban már én ott kezdtem sétánk után meg
pihenni. Szinte láttam egy szép,, fiatal, jólelkü nőt, c 
körnek valódi tündérét elém sietni hanem az én ked
ves urambátyá innak fentebbi pár szavát folytató pana
sz,: n“m engedett kedves közelébe jutni. \ háztartás 
rémítő sok oldalú kiadásainak meggondolása kikéig ;ett 
engem a családi élet köréből s ebből a kikergetésböl 
származó gondolatmenetnek a végén azután ott láthatni 
egy csomó nyornorultságot abból, mit a mni civilisatio 
gyümölcsének mondanak, pedig hibásan; mert az csu
pán a civilisatio termő földjében dédelgetett mérges 
dudva-faj, melyet ki kell irtani, ekaposiu!.. és mikor 
az ember mindazt egymaga nem taposhatja el. olyan 
roszul veszi ki magát előtte ez a mai liiu. ledér, üres 
fényűzés, ez a becsület, jó erkölcs érán is sietve kielé
gített ruházkodási niánio,{ melynek olyan rósz, mélelyező 
compánistái vannak.

De hisz ezek régi dolgok, mondhatja aki akarja. 
És igaz; hauem olyan régi dolgok, amelyek igen sok 
uj sebet vágnak nemcsak a férjek, családapák tározóin, 
hanem azon a bolddgsígon is, közvetve az emberiségen,

amit mindezek után nagyon megérdemelnének szerény 
kárpótlásul.

Miután napjainkban a társulás eszméje annyira 
elterjedt; jó volna talán ennek a boldogságnak meg
szerzésére is egy cousortiutnot alakítani Nem tudom 
aláiruák-e részvényeit oly gyorsan, mint a Kis-Várdán 
most alakult „Felsző szabolcsi kereskedelmi és ipar- 
bank ■‘-ét, liánéin azt gondolom, hogy kevesebb osgtalé- 
kot nyújtana, mint sokan Várdán ulLuJ a már második 
pénzintézettől várják.

Éu csak azon csodálkozom, hogy Kis-VárJának 
ilyen egyletekkéli gyarnpalába, és.ni •gimliöt építkezésű 
mellett. Nyíregyháza nem fél és nem retteg, miként ez 
a mi régi dicsőség aiati roskadozó városunk Szabolcs
in egy ének hajdani székhelye, elkapkodja rlöle a hal a
dás pálmáját, mint ó Nagy-Kálló eb i! l ’<- lig Nyíregy
házának csak uk aruia kellene é< hat - á!»h lehetne még 
légszeszvilágitá . is mint nekünk, mig K i- Várd a sze 
génységében kiizködésévei legfeljeb > a ririlisek argu
mentumai ellen demonstréI. hirdetvén, ho.;y nein ott 
van mindig a tevési ké-z.vg, ahol lenne miből, hanem 
ott is. ahol áldozattal iár. Ezt mutatja az is, hogy Kis- 
Várdáuak jobb és több veudégloj -. e, mint Nyíregy
házának; előbb volt pallója; sőt azon kezdem, ha ná
lunk a  kezdet nem maradna többször kezdet, még a 
Sóstóval szemben is producálhatnánk egy kellemes és 
páratlan mulató kertet, amilyenné a  várkertet akarják 
átalakítani.

Láthatja tehát a türelmes olvasó, hogy nálunk 
annyi a közérdekű dolog, miként érintése mellett is, 
alig marad hely és idő egy kis városi pletykaságra. Pe
dig nálunk az is vau mindig, mint Tokajban hideg tiirdö 
és azok a legérdekesebbek Egy kis kovász, vagy élesztő 
az, a mi társaséletünkre; nem csuda a 'tán , ha ez igen 
gyakran megsavanyodik tőle, mint rósz sütő kezei kö
zött a kenyér.

Különben a békesség utáni törekvésnek sehol sem 
mutatkozik kézzelfoghatóbb jele, mint nálunk. Itt a ve
szekedő politikai pártokat igen észszerűen akarják se- 
perálni. A jobboldali háztulajdonos nem adja ki házát 
csak jobboldalinak; a baloldali pedig csak baloldalinak 
és igy lesz csöndes, nyugalmas békesség, mint Szenncar 
mezején, ahol a biblia szerint, csak azért adott egyik 
a másiknak téglát, mikor mes/et kért mert nem értet
ték egymást.

Azonban jövőre is hagyok valamit.
—c*.—



ben javítanak, süt elvileg is mk jót hozlak létre, Ilye- volt képviselőt, a jelöltségnek újbóli elfogadására; mim 
nők : az úrbéri, s ezekkel O' ■/.••! úggo birtokviszonyok telszólitott hosszas beszédben válaszolt s szives köszö- 
szabályozásáról, a vadászatról, a vizszahúlyozási tá rsa -1 nettel fogadta el a jelöltséget. A közönség lelkes ó l-1 
látókról, a gátrendőrségröl, a népszámlálásról, némely jenzósekbeu tört ki. Végül Kégly Gusztáv szólt u je- 
udviis \ a sutákról, a hirlapbélyeg eltörléséről, némely a; len volt választókhoz s zzoi a gyűlés eloszlott, 
főváros érdekében a kereskedés előmozdítása czóljábúl Este 9 órakor fáklyás zenével tisztelték
(melyek közé azonban szóló a sugárutak mint merő választói az ünnepelt férfiút.

meg

luxus-dolgot, nem számítja), és végül a fiumei vasút s 
az ottani kikötő érdekében tett befektetésekről szóló! géböl • 
törvények. utczán

A fáklyásmenet a polgári olvasó-egylet helyisé-, 
•dúlt ki s vonult végig a nagy-téren és kállai- 
beláthatóin uéptőmegtől kísértetve, Vidliczkay>

A nem sikerült újítások közé számítja szóló a lakásáig, hol Sütő .1 '. • f ügyvéd üdvözölte az uj je 
törvényhatóságok es községek rendezéséről, a bírói ha- löltet; köszönetét mondván u baloldalnak, a választási 
tabun gyakorlásálol, az első folyainodási bíróságok szer- J törvéuy elejtése körül tanúsított magaviseletéért.
vezéséról és végül a királyi ügyészek, átalában a ki
rályi ügyészségről szóló törvényeket, mint amelyeknél 
a korinánybataloin gyarapítása volt a főczól, mellőzve 
az önkormányzat és a helyesen felfogott jogi rend el- 
utasitbatatlan tekinteteit. Felemlítő itt szóló, hogy a 
jobboldali többség, mely a kormány anyagi hatalmát 
minden áron nevelni kívánta, az ellenzék által a  tör
vényhatóságok rendezésénél indítványba hozott állam- 
bíróság eszméjét is, melyet az ellenzék az alkotmányos
ság és a jogi rend érdekében sürgetett, makacsul el
vetette. a törvényhatóságok és a kormány közötti ősz- közös érdeke
szeütközések esetében ez alkotmányos biró helyett, jogi ------ ----------
kérdésekben is a  kormány anyagi hatalmát állitván tél 
véginstantiául, és intézőül.

Valóságos visszalépések, haladás hátrafelé és ha
nyatlás — lolytatá szoló — az, hogy a múlt ország
gyűlés a magyar hadseregnek még a nevét is kitörülte

Az üdvözlő beszédre adott válaszában felhozta 
\  idliczkay, hogy ö és pártja csak képviselői köteles
ségét teijesité, midőn a választási törvényjavaslat fe
letti országgyűlési tárgyalások alkalmával a választók 
törvényes jogait megvédeni magát elhatározta, melye-i 
két pártja eznleig csakugyan sikeresen meg is védett.

Végül megjegyzi, hogy a baloldali működésnek 
k"ttö a végczélju : szabadság és béke, mely két nagy 
észme nuiie-ak egy szabadelvű hazai politikának méltó 
ezelju. hanem egyszersmind az összes emberiségnek

_______________________________________ o _

Szabolcsm cgye bizottmányi gyűléséből.
N.-Kállő, májusáé G.

Megyeházunk megható jelenetnek volt ma színtere, 
választások befejeztével gr. Vay Ádám föispani szé-

a törvénykönyvből, magyar hadsereg helyett mindenütt kéből felemelkedve, a közgyűléshez intézett beszédében 
már csak magyar sorlmdi csapatokat említvén Hátra- előterjeszti, miszerint a 
lépés és hanyatlás továbbá a virilisek, vagyis legtöbb választásokra 
adót fizetők külön jogosultságának intézménye, s to- megye életre 
váltba a nemzetnek teljes kizárása a bírói hivatalok deudi működését Kifejti, miként mint minden átmenet, 
betöltésénél. Ilyen visszalépés továbbá a pénzügy és az úgy az ősi törvényhatósági intézménynek az uj törvény 
adózás terén : a határőrvidék után elvállalt quota, ho- keretébe átvezetése óriási nehézségekkel van össze

bizottság a nagy fontosságú 
vonatkozó feladatát betöltötte; az uj 
hivatott s mint szerves egész niegkez-

lott pedig az 180%-iki XII. t. ez. átalában 
korona országaidtól szólván, ebben 
már akor benfoglaltatott.

mgyar kötve s ő elnöki tisztét akéut igyekezett betölteni, 
lmtárövidék is hogy a törvény rendeletének minden irányban eleget 

tegyen; s most midőn, rövid főispáui pályája híven 
Ne csodálkozzanak önök — folytatá szóló — hogy körvonalozott képét bemutatja : eljárása megbirálását 

a múlt országgyűlésnek nincs azon eredménye, melyet a  közgyűlés Ítéletére bízza. Ezzel az elnöki széket az 
a haza számos szükségei közepette, s amellett, hogy alispánnak átadván, a teremből a közgyűlés hangos 
mindenben hátra vagyunk, tőle megkívánt; a  k ö z jo g i  éljenzése között eltávozik.
a la p  r e f o r m ja  n é lk ü l  — úgymond — n in c s  re -l A megye alispánja az elnöki széket elfoglalván,
fo rm ; n in c s  r e fo rm  sem  az a lk o tm á n y o s s á g ,  inditványoztatott, miszerint a közgyűlés grót Vay 
sem  a s t a tu s g a z d a s á g  t e r é n .  Bizonyítja ezt a Ádám főispánnak a választások vezetésénél tuuusitott j 
múlt országgyűlés története. Alkotmányos tekintetben tapintatos, részrehajlatlau s a törvény szelleme által 
— úgymond szóló — a mostani alap lejtő, melyen! súgóit eljárásáért köszönetét s elismerését jegyzőkóuy-. 
előre nem, hanem csak hátrafelé haladhatunk. Hivat- vileg örökítse meg, s e határozatáról a közgyűlésből i 
kozik szóló azon reactionarius intézkedésekre (a ma- távozott főispánt küldöttség által értesítse.

eltörligyár hadsereg még nevének 
nyékre (virilisek intézménye, 
súgnak gyarapítása), melyeke 
államguzd.Wtg terén s!
6 már is állandóvá v.í! 
önálló magyar pénzügy érdekében mi se

mtezme- Eközbeu azon közsajnálkozást keltett hir terjedt 
i kurmányi mindenható-1 el, miként köztisztelettől környezett főispán ez állásá- j 

két. fentebb említett. De az tói, melyre 0  Felsége emelte a magyar király bizalma 
:s reform; mutatja az iszonyú, emelte s melyen o megye közönsége által osztatlan1 
deficit; mutatja az, hogy az ölömmel üdvüzöltetett : búcsút venni szándékozik. A 

történt, mi- A szőnyegen levő indítvány azzal lön kiegészítve, m i-1
nélkül pedig az ország anyagi felvirágzása nem is kép- ( szerént a küldöttség főispán ur Öméltóságát ezen elha- 
zelbotő. Oh un rendszer, úgymond, mely folytonos deti- ; tározásának megváltoztatására s állasának a  megye ja-
citekkel küzd, adósságot adósságra halmoz, mar 
matot is uj kölcsönökkel fedezi, s az ország anyagi 
felvirágzásának egyik alapfeltételét, az önálló pénz
ügyét elhanyagolja : nem lehet jó — Ami lendület úgy 
mond — stataisgazdasági viszonyainkban mutatkozik, 
itt a gyökérok. és a föérdem nem a mostani kormány

ka- vára továbbra megtartására kérje íel
Ezen indítvány lelkesült litdyeslések közt liatáro-1 

zattá emeltetvén, a „ D e á k p á r t i  tagok, (kik már 4-a 
óta odahagyták a gyűlésiemet), távollétiben is népes 
közgyűlés küldöttséggé alakult s az alispán vezetése 
mellett a fvispáui szobákba vonult, hol megyénk to-

zathan k' r sernlö. hanem oka egyrészről a haza told- jegyzője. Korányi Miklós tolmácsolta a közgyűlés ér
jenek termékenysége, másrészről pedig: a mostani va- /elmeit. Elmondá, miszerint u főispán által csak imént 
suti összekötések melleit is terményeink kivitelének le- elhagyott közgyűlés határozata folytán s annak tolmá- 
hetóíége, s az űzőkéit külföldről bejött pénz. Ezen vsaként jelent meg e küldöttség, hogy to ispánjának a 
két al;tpok;:ak — úgy mond — egy jóakaratu absolo- tisztu jiás vezetésében tanúsított törvénye, aikotmá- 
tismus mellett is, milyen volt p (Iául a por" • absolu- nyos, minden párt érdekében felülemelkedett s egyedül 
tismus, megvolna a maga okozatja. a  megye boldogitását szem előtt tartó eljárásáért elis-

Áttérve ezután széló a külviszouyokru, felhozó, I mérését, hálás köszönetét fejezze ki s biztosítsa őiuél- 
hogy az országgyűlési baloldal semlegességi politikája tóságát, hogy azon tisztelet, melylyel e nagy megye 
a közelebbi német-franc/.ia véres háború alkalmával a kineveztetését üdvözlé, rövid de eseméuydus föispani 
hazának, sőt egész Európa::;;!; üdvös gyümölcsöket ho- működése alatt a polgárok szivében csak mélyebb gyö

keret hajtott. És minél őszintébb a tisztelet s ragasz- 
iEdét fújta, s ha rajtok áll, háborúba1 kodás, mely főispáui székét környezi: annál fájóbb 

osztrák birodalmat, s vele hazánkat, volt a hatás, melyet azon, a teremből távozása közben
érkezett helyi lapokból elterjedt, hir okozott, misze
rint. föispani székétől niegválnni szándékozik. Szónok 
hivatkozik a főispán hazafias önzetlenségére, melynek 
sugallatát követve, a közélet küzdelmeitől magát el 
nem zárta s kéri, engedjen győzelmet a  megye óhajá
nak. saját elhatározása felett s tartsa meg továbbra 
főispáui székét

Gr. Vay Ádám meghatott de férfias hangon vála
szolt. Meleg szavakban köszönte meg azon bizalmat, 
mely öt rövid toispdni pályáján kiséré; életének lég-1 
szebb emlékeként államinak előtte azon napok, melye-! 
két barátok és tisztelőktől környezve o megye kormá
nya élén töltött, d e . . .  lemondását őfelsége a magyar 
király trónja zsámolyához letette. I*. 1.

)>
Utas
laszt
nem
lm:

zott akkor, midőn a jobboldali sajtónak több orga 
uuina u liarczi 
sodorták volna

Hosszasan kiterjeszkedett azután szóló a válasz
tási. és nz öteves ors/.ággyiilé«röl szóló törvényjavaslat 
tokra, és az első feletti országgyűlési vitákra. \ is-/.a- 
utasította a baloldal ellen a kormánypárt által emel 
vád it, mini lm a baloldal a reform kérdések cldöntési 

ljárásaVül meghiúsította volna. A vád a kormányt tér- 
■ e téren az időközi egyezkedéseket vissza- 
>tta Az ötéves országgyűlés elfogadása, és a vá- 

j ígosultsíg megszorítása árán pedig a baloldal 
gv- zkedlieíett; nem vélte magát arra jogosítva, 
megtámadja azt. amit megtámadnia nem volt 

sz«thad — az alkotmányosság, az alkotmányos élet 
a lap tőkéit

Jóveiidobeni haladásunk — folytatá szóló — fő
leg két tényezőtől függ : vagyonosodási viszonyaink 
oimdked.-M'Ud es a helyes közoktatás átalános terje
désétől. a tuiajdoiiképoni materiális alap mindenesetre 
az anyagi jóiét, s cinek egyik tényezője az önálló 
pénzügy es ónálló bankrendszer. Nagyobb adózási ké
pesség nélkül, mire azonban mélyre ható reformok ki- 
yantatmik, mely*!. közé a közjogi alap reformja is 
tartozik; — a közoktatás sem fi 
—- relbozá itt még szóló hogy a kormány a magyar 
ipáiért semmi lépésekét se tesz; így például a kato- 

a honvédség, es magyar test őrség felszerelés'
. . . . . .  . , .a r  nndl

bán történik.
'  égül befejezve szóló másfél óránál tovább tár

ót! beszedet, monda, nukép visszaadja választói ké
zébe a zászlót, mely alatt az országgyűlésen küzdött; 
a választókon állván, meghagyni rajta a  régi jelszót, 
vagy uj jelszavakit Írni fel: az osztrák-magyar
W ® 1 kÖzösügyet, közös' hadsereget, Bécstől függő 
pénzügyét, delegatiókat, deficiteket, r ez utón az or- 
szag anyagi érdekeinek is elhanyagolása mellett, con

n u

ÚJDONSÁGOK.
X  A lirpvisíiöválaszUfci mozgalmak mc-

gvtíiikben i.̂  megindulván, keljük n tiszteit választóku- 
zi'iiiségk't. szíveskedjenek lapunkat, kerületük e» vidékük 
választási mozgalmairól, pártkülönbecg nélkül, minél 

felvirágozui »ol,u. j gyakrabban értesituui; liogy lapunk etekiutetben is hu
......•................... tüköré lehessen Szabolcsmegyének. A tisztelt levelező ,

urakat csak arra vagyunk bátrak figyelmeztetni, mikép 
czikkeik írásánál ne méltóztassaoak szent elöl téveszteni 

ni agyar ipar mellőzésével az osztrák tartományok- azt, hogy lapunk társadalmi közlöny leven, a politikai
............  ’ élet mozzanatait csak tá r g y i la g o s a n  ismertetheti.

A felső tiszavidéki gazdasági-egylet által 
Nyíregyházára tervezett ezidei k i á l l í t á s  költségeinek 
fedezésére, a nagy mólt magyar kir. löldmivelesi, ipar 
és keresk. minisztérium 2000 Irt államsegélyt tett fo- j 
lyóvá a nyíregyházi m. kir. adóhivatalnál olyformán, i 
hogy ez összeg az egyesület elnökének vagy helyette
sének bélyegzett nyugtájára kifizettessék. Ez összegben 
foglaltatik az a szükséglet is, mely a kitüntetési érmek

serválását a nép tudatlanságának s annyi helyeni nyo- anyaga és veretese költségeiből számozni fog. 
mórinak. (Sz) A tiszalöki választó-kerület képviselője

Bevégezvén Vidliczkay jelentését, elnök K:\isznay Szomjas József, ma terjeszti képviselői jelentését a vá- 
r. ibor irmét, «7Ót emelt < M krs szavakban hívta fel a ' laszti közönség elé.

(l'-t) A tiszai ág. ev. egyházkerületi gyűlés,
ft. C/ékus István superínteiideus ur tudösitása szerént. 
folyó évi juliushó 25- és 2ü-ikán fog megtartatni váro
sunkban. A helybeli ág tv. egyháztanács májushó 9 én
tartott gyűlésén örömmel vette ezen tudósítást s a buzgó 
és tevékeny elnökség eleve intézkedéseket tesz, hogy a
kerületi gyűlés egyházunkban valódi ünnepélylyó váljék 
s az érkező vendégek tisztességes fogadtatásban, szives 
ellátásban és vendégszeretetben részesülhessenek.

* A tisza v id é k i vasút k.issai vonalán, Szikszó 
és Forró-Eucs közt, C so b á d o n , májushó 15-től kezdve, 
uj megállapodási hely nyittatik.

(P-r.j Az ág. ev. tauitó-kör, az elemi iskolás 
gyermekek ezidei majálisi mulatságát a helybeli vásár 
utáni c-irö* tökre, azaz május 10-ára tűzte ki. Minthogy 
e majális jelen évben a gymnasiumi ifjúsággal együtte
sen fog megtartatni, remélhető, iniszerént kedvező idő 
esetében ez ünnepély úgy a tanuló ifjúság, mint a t. 
ez. szülők és vendégek részére is kedélyes és élvezet
dús b end A majálisi közebédet Marosy vendéglősnó 
jó hírben álló konyhája fogja kiszolgáltatni; éspedig a 
vendégek részére öt tál ételt 1 frt 30 krért, a tanulók 
részére 3 tál ételt G0 krért.

((’/.) Récscy G usztáv  a „k o m ló h o z"  czimzett 
vendéglő bérlője, mint a napokban szétküldött értesí
tőből olvassuk, ma este 6 órakor nyitja meg a nyári 
étkezőt, mely alkalomra és más napra Balázs Kálmán 
kitűnő zenetársutatát szerződtette Debreczenből, hogy 
mint nz értesítőben jelenti, alkalmat nyújtson a n. ó. 
közönségnek a magasabb zenészét élvezetében is ró- 
s/.esülhotui Reméljük, hogy a közönség méltányolni 
fogja llécsey Gusztáv e szép törekvését és áldozat- 
készségét s nem vonaodja meg pártolását tőle aunál- 
isinkább, minthogy az ottani csinos, s ez alkalomra 
különösen berendezett udvari helyiség üde levegője és 
akáczosa az ott időző veiidégkoszorunak, úgy kedélyére, 
mintegész-égére egyarántjótékonyan hat, ami az 
Ízletes ételek és italok élvezése által, természetesen 
csak fokoztatik.

Ój  K állay  U bul tá n y á já u  egy dohányos em
ber, másik dohányos társának nejét, mivel ez 2 frtnyi 
tartozását nem volt képes lefizetni, a múlt héten sa
ját lakában megtámadván, a kezében volt vasvillával 
egyik szemét veszélyesen raegszurta. A szerencsétlen 
nő folyvást orvosi kezelés alatt vau. Hisszük, hogy a 
lelketlen tettes szintén illő gondviselés alá helyeztetett!

A n y íregyházi „ D e á k -k é r“  tegnap végleg 
megalakult. Elnökül Bodnár István, alelnükül Kralo- 
váus/.ky Mór, jegyzőkul : dr. Heuman és Kerekréty Mik
lós, pénztárnokul Schak Mór választattak meg felkiál
tás utján. A kör örvendetes tudomásul vette az egyleti 
jegyzőnek azon jelentését, hogy a kör, daczára az ala
kulási rövid időnek, már 300 aláirt tagot számlál. Az 
elnök indítványa folytán határozatba ment, hogy a nagy 
választmány egy 9 tagból álló végrehajtó válaaztmányt 
alakítson saját kebeléből, melynek megválasztása folyó 
hó 18-ikára határoztatott. amikor a  nagy választmány 
ugyancsak a vendéglő nagytermében d. u. 3 órakor 

. gyűlést tart. A mai gyűlésen körül-belül 200 tagnál 
több vett részt.

(K-cs.) K is-Várdán iiiogyebizotfm ányi tag o k u l,
mint levelezőnk kissé elkésetten Írja, dr. Rosenblüh, dr. 
Reisnmn Miska, Dömötör György, Harsányi Menyhért, 
Deák János cs Szügyény Emil választattak meg

V  A felső m agyaro rszág i első kiliázasitó- 
egylet nyíregyházi megbízottja Bartholomaeidesz Károly 
ur tegnap fizetett ki jelenlétünkben egy Nyirzgyházáa 
férjhez ment biztosítottnak, névszerént C s e rn á k  R ó
z s á n a k  300 Irtot. A biztosított 1869-ik évi deczem- 
beilió 25-én lépett be az egyletbe, mely idő alatt ösz- 
'-/( •* ii 78 frt 71 krt fizetvén be az egylet pénztárába, 
tiszta nyereséget 221 frt 28 krt kapott.

Szerkesztői levéltáska.
H— y S —el u r n á k  : Tízszer, húszszor is átolvas

tuk a kérdéses elmondntlan beszédet. Végre is abban
állapodtunk meg, hogy legyen az ne csak elmondatlan, 
hanem kiadatlan is Legyen meggyőződve ön, hogy az. 
elhatározásra csupán tiszteletes ' állása, tisztes kora és 
>zemélye irányábani tiszteletünkből kifolyó gyöngéd 
figyelmünk bírt Olvassa el ön is még néhányszor s 
meg fog győződni róla. hogy elhatározásunk nemcsak 
helyes, de elismerésre is kötelező.

JS f fy llt/fc é x r .* )

Nyilatkozat.
Alulírott komolyan és ünnopélyesen kinyilatkozta

tom. hogy én tekintetes Papp Ferencz kir. végrehajtó 
urat f é ápril hó -n, midőn egy korábban nálam 
lakott úri embernek birói végzést lett volna kézbesí
tendő, illetlen önviseletemmel és tiszteletlen kifejezé
semmel, érzékenyen megbántottam; de amely tettemet 
szivemből megbántam s mindazon kifejezéseket, melyek
kel irányában öltem, ezennel nyilvánosan visszavonom 
és szives bocsánatát kérem

Nyíregyházán, májushó 8. 1872.
Jung Adolf.

*1 Az e rovat Matt közlóttvkcit csak a sajtóhatósntr irauyábaa 
vállal í E őségét « Szerk

Felelős szerkesztő : K. K m cthy  István

4i. Via., E v n v s i  l i i i  d c t i n é n y .
1872.

Alulirt kir. tszéki végrehajtó ezennel közhírré 
teszi- miszi-ivnt vagyonbukott Reichmann Mór összes 
_ vegyes bolti áruezikkei — mint csődtömeghez tar
tozók, í. hó 15-éu cl. e. 9 órakor s következő napján, 
pazouy-u c/.ai bolt helyiségében, nyilvános árverésen el 
lógnak adatni ; miről a venni szándékozók értwittetm k.

Kelt Nyíregyházán, 1872. máj. ll-én.
Papp Ferencz

kir. iatdki végrehajtó.
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ÉLES TESTVÉREK
üveg- poi c/.clliiii- és liikürkereskeilése

az újonnan épült városház alatt.

Van szorencsónk a helybeli és vidéki t. ez. 
közönséggel tudatni, hogy a  fenn nevezett helyi
ségben egészen uj üveg-, porczelláu- és tiikörke
reskedést rendeztünk be, hol mindenféle üveg-, 
porczelláu- és kőedények, úgy tükör- és képrá- 
niák, p legnagyobb választásban s a lehető legju- 
táuyosabb áruk niellett kaphatók.

Elvállalunk továbbá, helyben rgy mint vi
déken bármely nagyobb üveges niunkamegreiide- 
léseket is.

Miről midőn a n. é közönséget értesíteni 
szerencsénk van, ajáuljnk magunkat b e t s  ti- 
gyolmökbe és pártolásukba.

Nyíregyháza, május 3. 187

Eladó birtok.

(3=2)
Kies testvérek.

r m m m m

Túrán 24 hold belsőség, ebből 12 hold disz- 
ís gyümöleskertnek alakitva, a legkitűnőbb 
gyümölcsfa fajokkal tökéletesen felszerelt és ké
nyelemmel beosztott úri lakkal, üvegház, és min
den nemű gazdasági épületekkel, két kitűnő kút
tá), nyolcz hold dohányos kert, bárom hold ltt- 

ff ili czernás egy hold szőlővel, az egész fákkal körül 
lü l í  ültetve : továbbá 280 hold, még nem tagositott 

szántó- és kaszáló-földekkel, regale joggal min
den órán eladó, értekezhetni, utolsó posta Bog
dáni, Túrán alulírottal 

(0= 1)
Szentimrey Kálmán.

1 M t a e i s  I

KIHAZASITO BESZVEIYTARSÜLAT
SVX&JISS&

Részvényalaptőke 200,000 frt, 
2000 darab 100 frtos részvényben.

Biztosítható minden bel- és külföldi egyén, aki 
életének 1-ső évét betöltötte s a 70-ediket meg nem 
haladta és aki a biztosítás idejében még meg nem 
házasodott, vagy özvegy.

Főügynök Nyíregyházán, akinél az alapszabá
lyok megtekinthetők :

Epstein Benjámin.

rmy sm\ v̂ ' >

A Komlóhoz czimzett vendéglő

étkezöI S lyiségének
ünnepélyes megnyitása.

Alulírott tisztelettel értesíti a helybeli és vidéki n. é. közönséget, 
hogy a „K om lóhoz4* czimzett vendéglő csinosan berendezett nyári ét- ( - / ,  

j í  kezö helyisége, f. é. májushó 12-én estefelé (I órakor fog megnyittatni, 1 (  
üyV a külföldön is nagy elismerésben részesült K alóza K álm án  d e l i r e - / ^ 5 

i^ c z e n i  z e n é s z  jólrendezett zenetársulatának közreműködése m ellett,r 
rjY  egész ünnepélyességgel. '

/ X  B alázs K álm án  jeles zenekarát, mely vasárnap este és hétfőn dél- (
'X  ben étkező helyiségemben fog működni, csakis a n. é. közönség iráuti figye

lemből s leginkább azért szerződtettem, hogy alkuimat nyújtsak a n. é. 
közönségnek a zenészét magasabb élvezetében is részesülhetni.

A iegizletesehh ételek és italok pontos és jutányos kiszolgálásá
ról alulírott kezeskedik s reméli, hogy szerencsés leeud a n. é. közön
ség tetszését megnyerni s pártfogását hosszú időre biztosítani.

Miről midőn a n. é. közönséget értesíteni szerencsém van, egy
szersmind kitűnő tisztelettettel vagyok Nyíregyházán, májushó 9-én, 1872.

Kócsey G usztáv
-v a „Komlóhoz** czimzett vendéglő bérlője. l)

Tisztelettel van szerencsém tudatni a helybeli 
ez. közönséggel, hogy

vidéki t.

Bádogos ipar-üzletemet

A „szabolesmegvei gazdasági-egyletu min- 
takertjébe egy szegédkertés/, és egy tanuló

kerestetik. (2=2)
A segéd fizetése havankint 25 frt és lakás; a ta-

át.ís biztosittatik. Az

itt Nyíregyházán az Edény-piaczon levő iíj Gyurcsáliy-féle
házba tettem át s az e szakmába vágó mindenféle iimrczil
kék. u. m.: konyhaeszközök, fürdőkádak, takarékkonyhák ná- ■ . , , , . ,
lám mindenkor mint saját gyártmányaim kt's/rn kjiphfttók: B UUlOliaK p c tl l j í  la k á s  OS 
továbbá epületmunkákat, kályhákat és csöveket, valm..int L- ^  illetők j e í u l l t k e z l i u t n é k 'a " T h il l ta k e r tb c ii  allll- 
j a vitásokat es a lentebbi czikkekböl rendelményrc a külön- I  
böző igényeknek megfelelő munkákat a lehető legolcsóbban. 1  Í ro ttn á l.
és a legrövidebb idő alatti pontos elkészítésre felvállalok. I  l i i o k i l  .l.íllOS

(0=1) Grfinfeld Sámuel. 1  kertész.

GAZDAGON F E L S Z E R E L T

Alulírott a legmélyebb tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
t. ez. közönséget, miszerint

P E S T I  és B É C S I
bevásárlásaimból

viszszatérve, a jelen idényre a legfinomabb s legértékesebb szöve
teket, valamint a legjobb választékú kész öltönyöket beszereztem ; 
s mintán a legjobb pesti szabászok egyikét, valamint több ügyes 
munkást is elhoztam magammal, azon kedvező helyzetben vagyok, 
begy u n. é. közönséget a lcgcsiuteljesebb módon kiszolgálhatom, 
és emellett azon leszek, hogy az árak méltányossága által t. meg
rendelőim bizalmát kiérdemeljem.

Teljes tisztelettel

Swartz Sámuel
(3=1) ruharaktára

í  : * Nagy vendéglővel szemben levő
AMIKKSZ-léle házban.

Árlejtési hirdetés.
A demecseri közbirtokosság, a vasút 

mellett tervbe vett vendéglőt árlejtés, illető
leg a f f é r t  utján szándékozván felépittetni : 
feikéretnek az illető vállalkozók, bogy aján
lataikat az árlejtés határidejéül kitűzött f. é. 
augusztusbó 22-én 9 óráig okvetlen be
nyújtsák. (3=1)

Demecser, májushó 7. 1872.

Elek Pál.

Hirdetmény.
Nyíregyházán u Búzapiacion 324. sz. 

n. fekvő jókarban lévő lakóház, a hozzá tar
tozó gyümölcsös kerttel szabadkézből el
adó; értekezhetni a feltételek iránt özvegy 
I’askó Andrásnő tulajdonosnőnél ugyanott.

Nyíregyháza, 1S72. Nyomatott Dobay Sándornál
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