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í Szerkesztői iroda, hová a U|> azellem1 i  
H rétiét tárgyszó küldemények intézeudúk: 1 

séniiiiaHuini épület.
[ Bérmentótlen levelek csak ismert kezek

ből fogadtatnak el. u
A kéziratok nem adatnak vissza. &

K iadó-hivatal, *
& hová az előfizetési pénzek, a lapba szánt 
«  hirdetések és felszólamlások küldendők : “
jj Nagytér Ulti. sz. a. ^

-if - -  * 1t • ̂ cjj

SZABOLCS.
Vegyes tartalmú heti lap.

M eg je le n ik  m inden vasárnapon.

* t -**■
. H irdetési d ijuk  :
^  Mimién fi hasaim* jietit-sor «*g mattit hír- 
jj déléinél 5 kr. többszörim! 4 ki.
1 T.-ijedelrnes hirdetések többszöri beik-'T 
V tiltása, kedvezőbb lultétclek i tinit enz-íf
|  közölhető. *

Minden egyes beiktatás után kiocttáriX 
f, illeték »<> kr. f

.4 nyílt-térben minden három hasábos/ 
1> garniond-Mir dija 20 kr. &

íi Az előfizetők, a hirdetések nieg-1, 
szabásánál, ‘20%-nyi kedvozinény-^ 

^  beu részesülnek. ff
és=

K la d ó - t u la j a o n o B  : a  „ s z a b o lo s m e g y e l  la p li la d ó - t á r g u la t ."

Figyelmeztetés.
Minthogy lapunk t, ez. barátai és előfi

zetői, az előfizetési és hirdetési díjösszege
ket, fölcserélve hol a szerkesztőséghez, hol 
a kiadóhivatalhoz küldik be : tisztelettel fi
gyelmeztetjük az illetőket, miszerént úgy az 
előfizetési, mint a hirdetési dij-összegeket, 
valamint a közlendő hirdetéseket, nemkü
lönben a felszólamlásokat, egyenesen K r a sz
uny Gábor  úrhoz méltóztassanak bekül
deni, mint aki nemcsak pénztárnoka a ,.! ap- 
k i adó t á r sul  a t “-nak, hanem mint a vá
lasztmány legtevékenyebb tagja, a kiadói 
terheket és felelősségét egyedül maga vi
selte és viseli folyvást a legnagyobb oda
adással, fiíradhatlan kitartással és lángoló 
ügyszeretettel.

A kéziratok pedig czentul is n szer
kesztőséghez kéretnek küldetni.

Nyíregyháza, jul. 20. 1872.
a szerkesztőség.

Xjiregj há/.ii, juliusliő 15 és HL
(Folytatás é« véged

Mint minden jelentékeny eseménynek; 
úgy e két nap eseményeinek is meg van a 
maga t anu l sága .

Az elfogulatlan, higgadt szemlélő ki
vonja belőle a tanulságot s elmondja minde
nütt, ahol csak arra alkalom nyilik.

E sorok írója a „S zab o lc s11 hasáb
jait választá ki e czélra.

Nézzük tehát, mire tanítanak beliünket 
e két nap eseményei ?

A nyíregyházi „Deákpárt“, mely kez
detben alig számlált 150—200 tagot, fe
ledve erejének parányiságát; nem tekintve, 
nem tisztelve uz ellenzék túlnyomó számát : 
felléptet egy orságos tekintélyű s a nemzet
gazdaság terén hatalmas tehetséget, akinek 
érdemei e téren clvitázhatlnnok és felhasz
nálva minden erőszakos eszközt és módot, 
amelyekkel csak rendelkezhetett, nieglnir- 
czolta nevet n férfiúnak, níit N'yin?g\Tiázán~ 
mindenki becsül nemcsak; de neve és ezége- 
alatt olv dolgokat művel, amelyektől méltó 
buszán kodással fordulhat el az oly méltatla
nul megbántott férfiú.

Mindig nagy hiba, ha valamely párt, 
épeu eljárásával buktatja meg jelöltjét; le
gyen az bármily közönséges egyéniség; de 
megbuktatni egy kormány elnököt épen ott, 
ahol jelentékeny birtokai vannak : megbo- 
csátliatlun bűn az illetők részéről.

Ez eljárás hangosan fülükbe dürgi a 
t a n u l s á g o t ,  hogy; „ t i sz te ld a t öbb
séget ,  mely épen ak o r  s za por od i k  
l e g j o b b a n ,  mi dőn  a n n a k  j o g o s u l t 
ságá t  vonod ké t ségbe ;  oly mi az, in i n t 
a pálma,  mely t i p o r v a  nő, és e rősö
dik!"

Van még egy fontos dolog, mely a 
„Deákpár t "  törnkvéseinek útjában állott 
s mely Nyíregyházán már régi baj és beteg
ség amelyen okvetlen segíteni kell.

A nyíregyházi müveit osztály, teljesen 
elzárja magától a nép bizonyos rétegét a

társaséletben. Ott van a „nftctrylet",  mely azokat, akik piaczra viszik a becsületet ske- 
liiában eröködik erösülni és tömörülni, lm nyérkeresetet és üzletet csinálnak ott, hol 
kizárja kebeléből és köreiből a népet. Ott elvekről s az emberiség legszentebb jogairól
van a casiuó, melyben az iparos még ma 
sem találja magát.

Ily körülmények közt uraim! soha és 
semmi téren sem támaszkodhatunk a népre, 
mely Nyíregyházán a nagytöbbséget képezi.

Ha bevonta a törvényhozás a népet, az 
alkotmány sánczaiba s megosztotta vele a 
közös jog gyakorolhntásánnk szabadságát : 
fogadjuk be mi is a társadalomba, ismerjük 
el, hogy ők is emberek: különben soha sem 
fog velünk tartani.

íme ez a második t anul ság,  mely e 
két nap eseményeiből kiválik s élénken fi
gyelmeztet beuünket az ctekintetbeni teen
dőkre.

Ne zárjuk ki a népet köreinkből; ha
nem vonjuk szivünkre; tanítsuk, oktassuk; 
nyerjük ki bizalmát, szeretetét: ekor azután 
bizton számíthatunk rá.

Mondjuk fel az eddigi téves politikát; 
ne folytassuk tovább a harezot, mely már 
eddig is igen sokba került s ki tudja, még 
mibe nem kerülhet!

van szó.
A jelszó, ne „széthúzás" ;  hanem 

„össze t ar t ás"  legyen. Forrjunk össze 
erőben, akaratban és szeretetheti; hogy az 
alkotás nagy munkáját tovább folytathassuk 
szakadatlanul és lankadatlanul.

Irtsuk ki, ne csak az utczáról, ne csak 
a gyűlésteremből és sajtóból; hanem szive
inkből is gyökerestül a s ze mé l yes kedés  
mérges növényét, mely mig egyrészről ar- 
czul csapja a czivilisatiót, másrészről akadá
lyokat gördit a közügyek mozdonya elé.

Miudenekfölött pedig, bocsássunk meg 
egymásnak; feledjünk, engesztelődjünk,sze
ressünk és úgy fogjunk a küszöbön levő 
szintén igen fontos kérdésnek — a város i  
r e ndezé s nek  nagy munkájához.

A képviselő-választásban közéletünk 
egére tolult viharfelhők, hála égnek! min
den nagyobb rázkodtatis nélkül elvonultak.

Hiában tornyosultak fölöttünk a vész
jósló fellegek; hiában dörgött, villámlott.

De azért ne bízzuk el magunkat. A fel
A boszuállás, fenyegetés meghódítja hők újra tornyosulnak felettünk. Remélhető 

ugyan néha az ellenséget; de a körülmények azonban, hogy a villám nem fog lecsapni; 
és viszonyok fordultával; minden egy ellen- ahelyett inkább áldásos eső permetezi be 
ségből, kettő lehet. S az utolsó gouoszabb határainkat.
lesz, az elsőnél. Nyíregyháza város polgárságának pél-

Nagy baj, hogy nálunk, csaknem min- dás magatartása remélni engedi, hogy & vi- 
den választás cgy-egy hadjárat, melyben bar ezúttal sem fog kitörni, 
apa fiú, fiú apa, testvér testvér, s barát ba- Megmutatták a közelebbi napok tusál, 
rát ellen hnrezol s ekép bevonatván az egész hogy Nyíregyháza város polgársága teljesen 
társadalom a hadjáratba : mire a küzdelem- érett a politikára, és a szabadságra. Megürü
llek vége, a társadalom foszlányokra van tatta e nép, hogy a rendet össze tudja egyez- 
tdpve tele sebhelyekkel, melyek évek lioszu tetni a szabadsággal; hogy szenvedélysiket, 
során sem hegednek be tökéletesen. ' önérdekeiket képesek leküzdeni és hogy

így van ez nálunk most is. meggyőződésüket a világou semmiért sem
Az irigység, a konczféltés és pártdüh áldozzák fel. 

fegyverei inegszámlálhatlnn sebeket ütöttek Maradjanak is mindig ilyenek, 
egyeseken úgy, mint családokon. Legyünk férfiak, bátrak és összetartók-

A személyeskedés, u százélü fegyver, Lengjen körül a szellem, mely Nyíregyhá
zéiig- bánfai az egyént, felzavarta a családok zának az ország elismerését kivívta. Te- 
esi'u e les. jiy uga 1 in át s megkuszaltn a társa- gyünk félre minden haragot, boszut; csak a 
dalmi rendet És miért? Felelet: semmiért! város érdeke és emelkedése lebegjen szeme- 
Ncm az cszélyesség, még kevésbbé az igaz ink előtt
ügy; hanem a kétségbeesés oktulan harcza Vessünk számot a körülményekkel és 
volt ez, az ö n é r d e k  mellett. ne rohanjunk meggondolatlanuL Ma már

És vájjon lehetett-e az ily harcztól si- nem elégazöszbevegyült becsületesség arra, 
kert várni józan észszel és bölcs előrelátás hogy városunk érdekeit ily kezekbe tegyük 
mellett. Bizonynyal nem. Az eredmény is le; ilyenek iránt más utón is kifejezhetjük 
megmutatta. '  tiszteletünket s elismerésünket. Nekünk oly

Mondjuk ki leplezetlenül, hogy az el- férfiak kellenek, akik a haladás zászlóját 
vek hnrczábau,  a k ö zü g y e k  körü l i  megragadva, azt szilárd kezekkel képesek

lobogtatni. (K-jr.)t usuk bán,  csak gyávák nyúlhatunk ily 
nemtelen fegyverekhez. Az ily hadjárat szél
malom hőseit, soha sem az elleniéi; hanem 
mindig saját gyenge fegyverük teríti le.

Jegyezzük fel e harcz alkalmából e 
harmadik t anul ságot ,  hogy ; ezentúl utá
lattal forduljunk el mindazoktól, akik a köz
ügyét, legyen az megyei, községi, a szemé- 
l ye s kedé s  terére viszik s ahelyett hogy 
békejobbott nyújtanának, mocskolnak, rá
galmaznak és gyalá/.uak. Dobjuk ki n társa- i, c.rúf Lónyay Menyiért
dalomból, mint kidobja a hullám a szemetet, magyar bikája l so r J-

EGY LETEK és TÁRSULATOK.
A felsötíszavidéki gazdasági.egylet

ál tal  r e n d e i e t t  ,kitiltásra" beküldött 
pék, állatok,

ge
béim üiparczikkek, termeivé- 

iiy ok és f o l yadé kok beküldőinek o d a í t é l t  ju- 
talowdijak 

s o r o z a t a :
(Vége.)

Állatok :



2 Járniy Menyhért
borjas tehene aranyérem

3. Járniy Márton
borjas tehene . 1 sö r. d. oki.

4. /omborszky András
két ökör . . . . . bronzérem.

5. Gr. Dessewtíy Aurél
két darab 2  éves üszője 1■sö r. d. oki.

6. Sichermau Mihály
18 mázsa súlyú hízott bikája ezüstérem.

7. Ugyanannak
3 éves kaueza csikója . 2-od r. d. oki.

8. Ugyanannak
tehene 13 mázsa 1-so r d. oki.

9. Jármy Márton
szürke kanczája szopós csikóval aranyérem.

10. Elek Béla
pej kanczája szopós csikóval ezüstérem.

11. Sichermau Mihály
Viola nevű kancza csikója bronzérem.

12. Beucs László
pej kancza csikója bronzérem.

13, Korányi
szürke anya kanczája 2-od r. d. oki.

14. Mandl Albert
sertései . . . . aranyérem.

15. Sicherman Mihály
kanjai . . ezüstérem

Ifi. Kovács Fereucz
anya k&uczája . . . . bronzérem.

17. Gr. Andrássy Gyula
t.-dobi kossai teljes gyapjúban aranyérem.

18. Mandl Albert
kossal teljes gyapjúban aranyérem.

19. Gr. Dessew'ffy Aurél
leuyirott állapotban! kossái aranyérem.

20. Gr. Andrássy Gyula
t.-dobi anyajuhai aranyérem.

21. Mandl Albert
anyajuhai . . . . . bronzérem.

22. Ibrányi Mária k. a.
több tyukfaja ezüstérem ésí bronzérem.

23. Szilvássy János
kapp&nai . . . . . bronzérem.

K»*li
K ni e t h y I s t v á n
a kiállítási végrehajtó
küldötts. j«gy*nja.

ú j d o n s á g o k .

(sz— Ö )  L ehete ti(*u  u em  le le ln iiu k  azon
uraknak, akik részint névtelen. részint alá-
írással ellátott levelekben azt vetik sze-
műnkre, hogy a „Szabolcs* pártállást
foglalt el.

Teljesen igazat adunk azon nézetnek, 
hogy „egy nem politikai lap szerkesztése, a 
mai viszonyok közt szerfelett nagy nehéz
ségekkel já r“ ; azon észrevétel mellett azon
ban, hogy ha egy vidéki lap úgy tűnik is 
fel, mintha bizonyos politikai iránynak szol
gálna, de az az irány az emberiség zászló
jára irt „haladás* iránya felé törekszik;

A „Szabolcs*4 táírzája.
Az „Arniiyalmsk’ -hnl.

1.
Mily öuskomor volt az éj akkor ..
Koojüm öntözte >adt orciom —
Halvány lámpa é^ett fölöttünk 
A néma, rideg utcsararkoTi

Kihagyott u t . . .  nem járt ott senki,
Az utczán átcsemlült a vissbang,
Mik or cjjy-egy csók ajkainkról 
Ab alvó lég ajkára illant

Aludt a lég is a föluvartuk 
K*y-®f7 b k u n k k a l csöndes alnvit. .  .
Mily szomorú volt a csók akkor,
Tán még az ist<*n«>k sem tildák.

Mint kapzsi koldus sorcaolánk ki 
Egymástól a dús csóknak üdvét 
Nem is tudom, tálán e csókban 
Tusijuk' a kéj h a Imi küzdők.

Ah! emlékszem még, mint a koldus, 
tiszták óztunk a dór* sarezon , . .  ,
A halvány lámpa most is ott ég
A néma, rideg utcasarkon

II
Hús szerelőiem halotti Ivj.k*,
Végső ceók! Is 'z iv  in betelne

ez esetben tftgniljuK, hogy az ily lap pártér
deknek szolgálna; mert csak hivatását tölti 
be. lla pedig a la]) nem ez irányban műkö
dik, ez esetben meg kell támadni saját ha
sábjain.

Mi részünkről ily hibába soha sem es
tünk. Nem szolgáltunk kiválóan egy pártér
deknek sem. Ha megróttuk a pártokat és a 
visszaéléseket : ezzel tartoztunk a közügy
nek, és a közönségnek.

Mondja szemünkbe bárki, h<igy eddig 
megjelent 30 szamunkban, hol és mikor ir
tunk csak egyetlen tételt is, melylyel vissza
éléseket simítottunk volna? Hol találhatni az 
erkölcsiség, hol a vallásos érzelem, szabad
ság, haladás törvényes rend érdeke ellen 
csak egy nyomot is működésünkben?

Ha talán valamelyik pártot többször 
és élesebben róttuk meg, a hiba mindig azé, 
aki alkalmat szolgáltatott rá.

Akkor volnánk részrehajlók, ha érdek
ből hallgatnánk.

Vegyék az illetők fontolóra e néhány 
sorban elmondott igazságok súlyát és érté
két s igyekezzenek méltányosak és igazsá
gosak lenni mindenki irányában.

(I*—r.) A tiszai ág. ev. kerületi gyűlés f. hó 
juiius 25. és 26-án városunkban tartatott meg, A gyű
lést megelőző napon a délelőtti vonaton a távol vidék
ről összesereglett vendégekkel együtt érkeztek tneg 
Zsedényi Eduárd kerületi felügyelő és Czékus István 
superintendens urak. Hogy a kívánt ünnepélyes fo
gadtatásban nem részesültek; az részint az aratási do
logidőnek, részint a megtörtént fonák intézkedéseknek 
tulajdonítható. Ugyanazon nap délutáni bórakor a kerü
leti özvegy árva- uyugdijintézeti pénztár javára az ev. 
templomban, gyámintézeti isteni tisztelet tartatott a 
helybeli dalárda közreműködése inellett, amikor Farbaki 
József pazdicsi lelkész mondott egy alkalmi lélekemelő, 
könyöradományra buzdító és szivreható beszédet, — 
mely alkalommal a kerületi gyámintézet javára 238 
frtuyi összeg gyüjtetett özszc. A kerületi gyűlést juiius 
25-én reggeli 8 órakor rövid isteni tisztelet után Zse- 
dényi Eduárd kerületi felügyelő ur remek beszéddel 
érdekfesziiltség közt nyitotta meg. Beszédében hansu- 
lyozta a protestáns erkölcsi és vallásos népneveiéit, 
felhiva n gyűlésen jelenvolt egyházi és világi urakat, 
hogy a tamtóképezdék és népiskolákra kiváló gondot 
fordítsanak. Zárbeszédében a népuevelés előmozdítására, 
következő adományokat tett : a kerületi tanitóképez- 
dére 1000 forint. 10 ág. ev szorgalmas tanítók ösztön- 
díjazására 500 frtot, és a k.-lomniczi egyháznak 200 
Irtot. E nemes példát csakhamar követte két jelen volt 
kassai polgár is, amidőn a kerületi képezdére Fröhlich 
és Szerencsés urak 100—100 Irtot ajánlottak fel, sőt 
az utóbbi ezután is mig él 10 frtot Ígért évenkint fizetni. 
A kerületi felügyelő ur lelkes szavai után, Czékus Ist
ván superintendens ur olvasott fel egy kimerítő tudósí
tást a Szepességen történt egyházi látogatásairól s a 
kerületben felmerült egyházi mozzanatokról. A kerületi 
gyűlés első tárgyát a nyíregyházi tanitóképezde ügye 
képezte Vád emeltetett Nyíregyháza városa és egyháza 
ellen, miszerint a tanitóképezde ügyét közönyösen ve
szi s kellő pártolásban nem részesíti — De miután a 
hegyaljai föesperes ur által dönthetetlen érvekkel, szá
mokkal a vád visszautnsittatott és raegczáfoltatott, a 
kerületi gyűlés a nyíregyházi képezdét megszüntettet- 
nek nyilvánította ki, s tárgyalásba bocsátkozott a taui- 
téképezdének más alkalmas helyréi felállításáról. E 
czélra Eperjes és Dobsina városa ajánltatott, de miu
tán ez ügy ez évre ki nem vihető, hogy a jövő 1873-ik 
évi szeptemberben kezdődő tanévre szakavatott tanár

Perc lednek édesség-ivei!
De vágyain mindig többet óhajt,
Soheetn nyugatik c suttogó ajk,
Stivein üdvére fohse lel.

Hús tierulmem halotti leple,
Végső csók! ha öilvöm lehetne 
Tűnt percted örök bánata!
Karom búcsúra hogy kiuróm,
>zivem elborzadt konye láttái..
E« sirt, amint csak sirhata.

Hús .-zcrelraem halotti leple,
Végső csók! mind, mind leheld be 
Síi Vembe kéjed s bánatod!
S t«- légy, ki alciaiuat leolti 
Megmutatva, hogy mint a többi, —
Kn is oly nyomorult vagyok 1

Aui!rásft> He la

V álasztási csaták  A m eri kában.
Hu azon idő közeledik, midőn a yankee elnökét 

választja, az ( gyesült államok széltébcn-hosszában oly 
zűrzavar keletkezik, minőt egy európai, ki az államfőt 
miuden szenvedélyben fclülállónak szokta tckintcui, 
nem is képzelhet magának.

Most ismét áramlik tnl az oczcánon. — Grecly 
Iloracc ellenjelölt felállítása által Chicago minden dob, 
sip, szurokárus és torzképfestőt hónapokig foglalkoztat. 
( iránt. Ulysscs és (ireely Ilorace jelöltek kilátásait ez
úttal mellőzni akarjuk, mert megtörténhetik, hogy a 
hahiiuuioi demokrata eonvcntió még egy harmadik je-

vezetése alatt az uj képe/dej tanfolyam mcgiiyittutta*- 
s é k ; a végre A kerület /.imáim János ideiglenes ké- 
po/di-i igazgató tanárt egy évre 800 Irt évi fizetéssel 
a svajezi tanitéképezdék tanulmányozására küldi ki.

+  A ny íreg y h áz i rom . kntli. felső elemi isko
lákban, a nyári vizsgák folyóhó ’Jíí-ik és 30-ik napjain 
fognak megtartatni a következő rendben. 20-én röggel 
s órától 12-ig a IV-ik osztály; délután 2-től 5-ig a 
Hl-ik osztály; öO-áu reggel *-101 12-ig az 1. és Il-ik 
osztályok, délután pedig a leányosztály. Ajánljuk e vizs
gákat az illető szülőknek, és a taniigy barátainak.

=  A háztiilnjdonoflokut szívesen figyelmeztet
jük : ne restelkedjenek u kiadandó lakrészt egy a ház 
falára függesztendő táblácskán, az azt igénybevevőkkel 
tudatni.

«** Tegnap e lő tt a villám tiizétől két kereszt 
gabona meggyuladt a nyíregyházi határban.

(*—y) L apunk  29-cdik  számában megfejtés
alá bocsátott .számrejtvényt (Sódaviz) a következő höl
gyek és urak fejtették meg és küldték he szerkesztő
ségünkhöz. É r i e d  I d a  Nyíregyházáról, ifj. E r d é l y i  
M i h á 1 y Nagy-Kallóból, B e r t a 1 a n f fy J ó z s e f  Szom
bathelyről. V a j t h ó  I s t v á n  V.-Naményról, Ba ghy  
L á s z l ó  Kecskemétről, H v e z d a  K á r o l y  N.-Kállóhól, 
E ö r y  E l e k  Nyíregyházáról, D ilin  h e r g e r  E mma  
és B a í t h a 1 o m a e i d e  sz I l on  k a Nyíregyházáról. A 
kitűzött albumot sorsolás utján D i 11 n h e r g e r  Emma  
k. a. nyerte.

-j- A k is  honvédek o hó 22-én egy elhunyt tár
suk temetésére egész díszben jelentek meg, s veitek 
részt a szertartásban; amennyiben három közülök a 
halottas szekér előtt, hat-hat pedig annak két oldalán 
lépdelt, mint ez a temetéseknél szokás. A sírnál pedig 
egyikük rövid beszédben búcsúzott el megboldogult 
barátjuktól. E mozzanat különösen megható volt. Alig 
végezte a kis vitéz mondókáját, zokogásban tört ki, 
mire az egész temetési gyülekezet niegilletődve imád
kozott az elköltözöttért. Áldás az elhunyt poraira! Ti 
pedig kis vitézek, csak rajta! Belőletek még ember 
vál hátik.

~  Csendélet, E hó 23*án éjjeli órákban a bu- 
zavásártéren egy egész család, — férj és nő, sógor és 
anyós, — szenvedélyes veszekedésbe mélyedt. A mint 
kivehető volt az anyós, a családi lét e hivatalos prin
cipálisa, végett történt az egész. Menyét ütlcggcl il- 
leté; mire ez megtagadta anyósának a további enge
delmességet s kisgyermekét karjára kapván, férjét anyó
sostul a feképnél akarta hagyni. A férj bőszült Achil- 
lesként rontott rá  s „szóról-szóra majd karóra* any- 
nyira mentek, hogy a férj ütlcgeivel, a nő pedig rival- 
lásaival végre magára vonta egy őrjárat figyelmét. A 
hékételenkcdök mint éji csendháborítók, a városházára 
kisértettek.

X  A  váro su n k h an  állomásozó 41-ik honvéd- 
zászlóalj; mint hírlik, jövő hó végén néhány napra S - 
A.-Ujhelybe megy az őszi gyakorlatokra.

(P—r.) A k e rü le t i  gyűlés napján, a  ,11 ára*
alatt tartott ebéd semmi képen sem sikerült, részint a 
zivataros eső, részint a drága étel és rósz ital miatt; 
annálinkáhh sikerült másnap a sóstói fürdőben rende
zett ebéd, hol Marossyné újra kitett magáért, — hátha 
még a nyíregyházi ifjúság életjelt mutat és a díszes 
messzevidéki hölgyvilágot nem oszlatja oly hamar el 
rideg közönyös magaviseletével?!

— H ely re igazítás. Lapunk *27-ik számában, az 
.Egyletek és társulatok* rovatban közlött .V, S z ö v e 
t ek* cziniü tétel alatt nem Bugár János hanem Bo
g á r  A n d r á s  olvasandó, mint akinek a kiállításra be
küldött pokróczai 1 ezüstéremmel és 5 írtai díjaz- 
tattak.

X  H oroviez .Jakab barátunk, aki a nyíregyházi
körükben igen előnyösen ismert és keresett egyéniség, 
közelebb tette le az ügyvédi vizsgát és vámsunkban 
telepedett le. Irodáját a nagy-orosi-utezában ifj. Mar
saiké Károly ur házában helyezte el és rendezte he. 
Reméljük, hogy ifjúi munkásságának és ügyességének 
rövid időn sikerülni fog a peres felek bizalmát meg
nyerni.

* K per la  eh ILrrnin k. a. leánynöveldéjének ez 
idei nagyvizsgája folyóhó 18-adikán tartatot meg Bazár 
István ur iskolai helyiségében, a szó szoros értelmébcn- 
fényes közönség jelenlétében és a lehető legszebb si-

löltet állít fel s ekkor a confusió a legraagasb fokra 
hág. Az igy bekövetkezett hókus-pókus minden tollat 
gúnyolni iog.

Ausztria nagy népkeverékkel dicsekedhetik ugyan; 
de összehasonlítva a fajok, színek, nyelvek és szokások 
itteni zűrzavarával : szerényen hátrálnia kelL Itt min
den faj. a kaukazi úgy, mint a mongol, a néger mint 
az indiai uralkodási jogát akarja a választásnál érvé
nyesíteni. Ha a jelöljek felállittattak, az „unió* zász
lók. arczképek s különböző csodálatos jelvényekkel dí
szíti magát. Minden nagyobb város föutczáin transpa- 
rentek s a vetélkedő jelöltek óriási képei vannak ki
függesztve, oly magasságban, bog) azok botokkal vagy 
kövekkel el nem érhetők. Grant feje átellenében ki van 
függesztve (’.reely, s talán egy hónap múlva Adatna 
Ferenc/ diplomata feje is a jelölteké melle helyeztetik. 
S igy együtt lesz a trias. Látható leend Broadway. 
Newyork, Canalstroei. I j-Orleitiisbnn és Chicago rom
jain. de még Sau-Francisco aranyásók lejei felett is. 
Ha azonban egy csendes éjben valaki a jelöltek egyi
kének képét lecsípi, a klubb politikájának egy uj jelöl
tet teremt elő. A klubbok csak a/,ért vannak itt, hogy 
zajt csináljanak. Huudezoek nagy mectiugeket és kis 
demonstratiókat. A fáklyásmenetek alakjában éjjel is 
virágzik a humbug. Ha a választás napja következik, 
az utczák tolvék büdös füst és szurokfáklyákkal, me
lyek azon csodálatos hangok által, mit a* amerikaiak 
zenének hívnak, kLértetuek s ezek a politikai menetek 
hatályát emelik. Az ovátió valamely államférfiut illet, 
mint egy Tweed vagy Lincoln, ki t. i. valamely napi 
hős pártja mellett nyíltan fellépett Háza előtt egy ne
gyed óra alatt koromfekete állás rögtönöztetik s a ze
nekar a népin i nitsok legélczesblukét. a „ynnkee-dood- 
le“-t jái .ía czcnkivül még néhány fülsértő darabot.



kfiTcl. A vizsga délelőtt *•* dolutún kői iil-heliil 7  óim 
hosszan tartott, úgy a taufelügyelői kiküldött, mint :i 
közönség részéről folytonos feszült figyelem és érdek
lődés közt. A jeleuvolt vizsgavezető iskolai tanácsos ur 
a legnagyobb megelégedés nyilvánításával zárta be a 
meglehetősen hosszúra nyúlt vizsgát.

O Hortstein Elllil, a buda-pcsti magyar gyors
író egriét rendes tagja, mint lapunk hirdetési rovata 
hozta, a felnőttek és középtauodai tanulók számára 
gyorsírászati tanfolyamot nyit városunkban; de fájda
lom, mint halljuk, még senki sem jelentkezett. Szomorú, 
de igaz, hogy Nyíregyházának nincs fiatalsága, mely ti 
szépért és nemesért lelkesülni tudna. Másutt keresve 
koresik az alkalmat, hogy magukat minél több oldalu
kig kiképezzék; itt az önként kínálkozó alkalmat G 
visszautasítjuk. Igen szomorú kilátás a jövőre nézve.

X  A ilu b ay  Sztupn társigazgatók által, a 
nagyvendéglő udvarában épített nyári színkör már 
csaknem egészon berendezve vau. Az előadások jövő 
angusztuslió elején kezdetnek meg. A társulat mint az 
„Cng-'-ból olvassuk igen kitűnő tagokkal rendelkezi!''. 
Öiröimncl nézhetünk az előadások sorozatára, mely 
kétségkívül minden tekintetben kielégítő leend.

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

A kecskem éti ipnrm iikiállitas bejelentési 
batáridejének meghosszabbítása.

Habár a kecskeméti ipurniűktállitúsra Magyaror
szág különböző vidékeiről igen szép eredményt Ígér
nek : amennyiben vannak mégis iparágak, melyek ez 
ideig kevéssé, — vagy éppen nincsennek képviselve, 
hogy a netalán még ezután jelentkezni kívánóknak al
kalom nyujtassék a részvételre, — á j u l .  20-úra k i
t ű z ö t t  b e j e l ü u t é s i  h a t á r i d ő  a u g u s z t u s  10-i!c 
n a p j á i g  i n e g h o s s z a b b i t t a t o t t .

Ugyanezért tisztelettel felkivataak mindazok, kik 
a kecskeméti ipartárlaton mint kiállítók részt venni 
szándékoznak, mielébb jelentkezni szíveskedjenek, hogy 
a tárgyak osztályozására megkivántató építkezés ide
jében eszközölhető legyen.

Kecskemét, 187*2. jul. 20.
A rendező bizottság.

Nyílt köszönet
Sperlach Hermin kisasszonyhoz Nyíregyházán.

Alulírottak kedves kötelességüknek ismerik, kö
szönetét szavazni Sperlach Hermin kisasszonynak, azon 
nemes és csaknem az önfeláldozással határos buzgal
máért, tapintatos tanítási modoráért, mely az e fo- 
lyólió 18-án megtartott nyilvános vizsgának mindenkit 
kielégítő eredményében nyilatkozott. Fogadja és fogad
ják a mellette segédkezett tanár urak egyenkint és 
összesen mindnyájónk szives köszönetét azon értelmes 
és lelkiismeretes összeható működésükért, melyet nö
vendékeik feleleteikben feltalálni szerencsések voltunk.

Nyíregyházán, juliushó 26-án, 1872.
Több jelen volt szülő.

1UOI1ALOM tűi MŰVÉSZET.
— l j  lapok : „A mik munkaköre" ezim alatt 

Wohl Janka és Stofanie nővérek októbertől kezdöleg 
lapot indítanak, mely mint a nőképző-, gazdasszony- 
és uőiparegylet hivatalos lapja a női önállás munkájá
nak ki küzdését tűzte ki magának czélul. Előfizetési dija 
évnegyedre 2 fr. Örvendünk, hogy tehetséges s ismert 
nevű derék Írónőink végre egy oly vállalatnak szente- 
lendik erőiket, mely inig egyrészt jelentékeny hézagot 
pótol, másrészről női hivatásuknak is sokkal megfele
lőbb s hálásabh tért nyitaud. mint a  vállalkozási szel
lem által úgyis túlságosan benépesített szépirodalmi 
tér. Ajánljuk az uj lapot a közönség buzgó pártfo
gásába !

— .Ügyvédi értesítő* czim alatt pedig Résö En- 
sei Sándor köz- és váltóügyvéd ad ki egy uj hetilapot, 
mely f. évi aug. 4-én indul meg s vasárnaponként fog

Mig végre a kinzott az állványon megjeleli, köszönetét 
mond és a jövő moetingro egy .sclipecb',-et ígér.

Elnökválasztási meeting! Te legmagasb tapintható 
és érezhető kifejezése a  népsouverainitásnak!

Ami nz osztrák-magyar birodalombani választó 
gyűléseken vastag frázisokban szolgáltaik ki, mégis 
kevésbbé a személy, mint az ügy körül forog. Az egye
sült államokban ez fordítva vau. Már a sajtó kezdi 
meg a pártcsatározást az ellenfél morális megsemmisí
tésével és a  kedvelt jelölt előnyeinek zajtütö felszám
lálásával; a pártviszony szerint a fehér ház minden je
löltje naponkint üt vagy hatszáz lapban hordatik le; 
kinek alkotmánya nem hikoryfa, az veszve van. — 
Egyik újságban egy „bokül.letett* jelenik meg, ntely- 
ben az nomlatik. hogy a jelölt egy néger unokája, egy 
másikban, hogy atyja egy féltuczat hamisesküt tett le. 
Egy keleti hu élező írja, hogy itt vagy ott egy vendég
lőből lepedőket és e/.üstkanalnkat csúsztatott el; nyu
gatiul írjük, hogy szenvedélyes brandy ivó és az ut- 
czakon fel rengett; délről azon tndósitás jön, hogy 
, t o 11 a z t a t o 11* (ha egy agglegény egy fiatal leányt 
elcsábít, levetkőztetik, szurokkal bekenetvéu, toliakba 
göngjültetik, s ily állapotban szamárra ültetve, a vá
rosban vagy faluban körülvezettetik); északról Írják, 
hoev tizs/er hamis bukást tett. Ha Washington György 
leliamadna, cs kijelöltetnék, ö sem kerülhetné el o sor
sot ; I.iiicola ahlaktörouck neveztetett. Grautról azt 
mondták, hogy pálinkától volt részeg, midőn a néger 
"/.redek.-t a riclmiondi sáiiczok kereszttüzébe küldötte. 
Jaj a jelöltnek, ha görbe lába, orra, vagy bármi más 
testi hibája van. Az minden kegyelem nélkül nevetsé- 
ge»e tétetik. Az európai kó/.önség csodálkozni fog, 
l'<"'y mindez sajtóper nélkül megtörténhetik; a zaj épen 
sulidul míg)oldj, semhogy azt legyőzni lehetne, s ezen

l fit öü kr óvni gyed cs előfizetési ár mellett lm ;j«denni 
Koztdiii fog uj (>) jogi munkákat (?). de főc./.tlja 
mint cziuie is mutatja — a/, ügyvédeket, úgyszintén az 
ügyes-bajos embereket a felső folyamodása törvényszé
keknél folyamatban levő pőréikről értesíteni. A pályá
zatokról és más egyéb üresedésben levő állomásokról, 
valamint a helybeli és vidéki ügy véd irodákban nyerhető 
alkalmazásról is tudósításokat lbg adui Irodalmi érté
ket és becset nem tulajdonítunk ugyan az ily „Central 
Agentur"-féle vállalatnak, de megemlítjük iigyvéd-előti- 
zetóink kedvéért, akik talán hasznát fogják vehetni, 
mert a gondolat egyébként nem rósz s határozottan 
praeticus, csak a kivitel legyen megfelelő.

— Az „Árclmpologíai értesítő* eddigi szer
kesztője, Kómer Flórja érdemes régészünk, « lap szer
kesztésétől visszalépett és azt Henszliuau Imrének en
gedte át. Rómer azonban n lapnak ezentúl is buzgó 
munkatársa marad.
. — A ,,Közigjizgí»tíis“  c/in.ü szakközlöny jelen

lelövi mutatványszáma beküidetett szerkesztőségünkhöz 
is; lap becses adatokat közöl az állami, tönv yba- 
tusági és községi közigazgatás köréből, s ajánljuk’ ezt 
mi is az érdeklettek figyelmébe, előfizetési ára félévre 
4 fit mely a kiadóhivatalba (Pest, képíró-utcza á-ik 
számi küldendő.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

A bécsi világkiállítási magyar országos bizott
mány végrehajtó bizottságának jelentése a k iál

lítás ügyében kifejtett eddigi működéséről.
(Végo.)

Az V. ( t u d o má n y -  és o k t a t á s ü g y i )  s z a k 
o s z t á l y  kiválókig a nevelés-, oktatás- és kiképeztc- 
tési ügyre, a tudományi műszerek csoportjára és a nem
zeti házi ipart feltüntető ethnographiai gyűjteményre 
irányzó tevékenységét, s az ezek létesítésére vonatkozó 
részletes tervezeteket a végrehajtó bizottság elé ter
jesztvén. felkérte ez utóbbit az e kiállítások létesíté
sére szükséges anyagi támogatás kicszközlésére.

A szakosztály ebbéli kérelme a végrehajtó bizott
ság állal — tekintve az elérendő czél culturalis termé
szetét es fontosságát — a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez terjesztetett fel, a ki is, a végrehajtó bi
zottság által köszönettel vett, elhatározásával az eth- 
nograpbiái kiállításnak létesítési tervét helybenhagyta, 
költségeinek fedezésére a vezetése alatt álló miniszté
rium költségvetésébe 20.000 fi tót felvett, és a kiállítás 
keretébe tartozó tárgyak gyűjtésével Xautus János és 
Romer Floris bizottm. tag urakat megbízta.

A VI. ( k e r e s k e d e l m i  és  v i l á g  f o r g a l mi  
s z a k o s z t á l y )  föfeladntául a statistikai adatok gyűj
tését tekintvén. — azok megindítását azon időre ha
lászta, midőn u statistikai bizottsággal való együttes 
működése azt szükségessé fogná tenni.

A szakosztályok működésének támogatása, hatá
rozataik végrehajtása mellett kiterjeszti a végrehajtó 
bizottság figyelmét, a s t a t i s t i k a i  bizottság feladatai
nak megállapítására is. Helyben hagyta azon szabály
zato t, mely az albizottság hatáskörére vonatkozólag 
benyujtatott és megtette u földmivelés-, ipar- és keres
kedelemügyi miniszterhez a felterjesztést azon költsé
gek fedezése ügyében, melyek a statistikai bizottság 
működéséből, különösen pedig a katalógus általános is
mertető részének szerkesztéséből erednek

A költségvetési előirányzat a miniszter ur által 
jóváhagyatván, az albizottság tevékenységét a kataló
gus tervezetének kidolgozásával és az egyes szakaszok i 
számára szükséges statisztikai adatok gyűjtésével tény
leg meg is indító.

Áthatva a hazai mező és erdőgazdasági termé
nyek tömeges és fényes képviseltetéséuek szükségessé
géről, és felismerve a kincstári termelésnek e téren 
nagy fontosságát, felkérte a végrehajtó bizottság a m. 
kir. pénzügyminiszter urat a kincstári erdő cs bánya- 
uiivclós termékeinek, továbbá a monopóliumok, jelesül 
a só és dohánynak és a kincstári uradalmak gazdasági 
terményeinek kiállítására,

A miuiszter ur a bizottság kérelmének indokaiban 
teljesen osztozván, annak helyt adott és egy miniszte-

kiviil mindenki tudja, hogy a legnagyobb rész csak ko- 
I holmáuy. Egy per a felperesnek csak pokoli hahotát 
eredményezhet. A raectingekben a >ajtó nagyításai még 
tizszeresittetr.ek, itt annyira hazudnak, hogy csaknem 
a falak repednek. Ha, mint az utolsó választásnál, nagy, 
szigorúan kürvonalozott elvnek jelöltjei álluak egymás, 
ellenében, a nemzet létkérdése, ekkor ennek vi atása a 
gyülekezetnek mégis a tekintély és komolyság némi 
színezetét adja Ha azonban, mint most, a legkülönösb 
érdekek harrzolnak egymással, és az egyéniségek elő
térbe lépnek, akkor az időkérdések és egyéniségek a 
legborzasztóbban eltorzít tatnak Az amerikai republi
kánus fel van jogosítva azon bíróságot, melynél a pert 
elvesztette, háromszor huszonnégy óráig szidalmazni, 
de egy perczczel sem tovább, különben hűvösre teszik.

ondó elnökét három hónapon át lehordja. Nem tesz 
ugyan szájára zárt akkor sem, midőn már nz államfő 
a fehérházba bevonult, de ez ekkor már nem sokat 
törődik azzal. Mert ö ugatás ós harapás daczára kö
veti politikáját, a mennyire a senátus, az alkotmány! 
ul.ipjáu valami inás reteszt nem tol elő.

Ha a nagy nap közeledik, a beszélgetést más tárgy 
nem képezi, mint a választás. Az európait ez. ügy kel
lemetlenül érinti; — mert minden vonatban egy ka
masz támaszkodik elébe és kérdi: kire szavaz? 11a va
laki az egész vonatbani szavazatokat összegyüjteiió, egy 
tnikrokosmossal bírna az unió nyilvános véleményéről. 
A választás reggeli kileucz órakor kezdődik, és ami 
annyi lárma után csaknem hihetetlennek látszik, a lég 
nagyobb rendben foly. Az elnök, mint tudva van, nem 
közvetlenül választatik, hanem egy választó testület ál
tal, melyben minden állam képviselve van. Minden .'il
lám bizonyos számú választókat állít fel, a párt fonó-

1.0 U..I . ''ö n .'.. n i , k J á nos ,  miniszteri tanácsos el
nöklete a!a-.» .'-’|d« !‘ IV-la báró, Uideghéthy Antal. Dí
váid Adolf (K'/.t.dyt.-ii:7 eső s , br. Meduyúnszky Dénes íu 
hanyag n i, Sm-ös Dénes bányatanácsos, Mmulisz János 

; fopéiiziigyi taa.u'BOs és dr. Perlep Antal miniszteri tit
kárból álló tusig feladatává tette a kincstári kiállí
tás szervezi - t.

Hasonló eljárást követett n honvédelmi miniszter 
ur, minisztériumában Szende Jléla miniszt tanú esősből 
és II szakosztály részéről a visszalépett Doswald Jó 
zsef helyébe a végrehajtó bizottságba beválasztott Ghv- 
czy Róla űrből álló kiállítási bizottságot állitván fel.

Hogy a nagy közönség és a kiállítás ügyében mű
ködű közegek a kiállítás körül felmerülő kérdések fe
lül folytonosan cs kimerítőn tájékoztassanak, megiudit- 
tatott a töldmiveles-. ipar- és kereskedelemügyi minisz
ter úrtól nyert jóváhagyás alapján a „Világkiállítási 
Közlöny", amely az összes kiállítási közegek működé
séről szóló tudósításoknak és a fontosabb kiállítási cso
portok részletes program rajainak közlése által, már od- 
digelé is jelentékenyen könnyűé a kiállítás ügyében 
hozott határozatok terjesztését, a jövőben pedig a ma
gyar osztály berendezése körüli részletes intézkedések
nek nyilvánosságra hozatala által azt fokozaudja.

A kiállítás iránti részvétnek a vidéken szervezé
sére az országos bizottmánynak a végrehajtó bizottság 
által felkelt tagjai által a gazdasági egyletek, keres
kedelmi és iparkamarák székhelyeinek tekintetbe vé
tele mellett országszerte vidéki fiókbizottságok alakít
tattak, a melyek közül különösen a Drassó, Nagy-Sze- 
beu, Pozsony, Soprouybau, Kassán és Fiaméban meg
alakultak és mások is hathatósan támogatták a végre
hajtó bizottságot feladatának megoldásában, a kiállí
tásra való jelentkezéseknek vidékükön való gyűjtése és 
a kiállítási ügy vezetésének egyszerűsítésére nézve be
adott javaslataikkal.

A vidéki bizottságok czélszerüségi okokkal támo
gatott felszóllalásai következtében elejtetett az összes 
kiálltási tárgyakból Pesten rendeztetni szándékolt elő- 
leges kiállítás eszméje, mely a szakosztályok ügyren
dében a kiállítási tárgyak megbiráltatásának szabályo
zása végett tervezve volt.

Nehogy azonban ez elüleges kiállítás elejtése kö
vetkeztében a  magyar osztályba selejtes tárgyak jussa
nak, véglegesen és részletesen állapíttatott meg azon 
eljárás is. mely a kiállitá-i tárgyak megbiráltatásánál a 
végrehajtó bizottság által követtetni fog.

Jelesül kimondatott, hogy elismert jó hírnevű 
1 ezegek ki állít ványai, nem különben oly kiállítási tár
gyak, melyek kiállítási fiókbizottság által rendezett 
előlegei kiállításon kiállítva voltak, s az ottani illeté
kes jury által a bécsi kiállításra érdemeseknek ítéltet
tek, Pesten megbirákatús végett nem fognak felbon
tatni; a többiekre nézve az olőleges megbirálás jogát 
fontartotta a bizottság. A Becsesei könnyebben mint 
Pesttel közlekedő íiókbizottságoknuk megengedtetett, 
hogy a kerületükben összegyűlt kiállítási tárgyakat a 
szállítás könnyítése végett egyenesen Becsbe küldhes- 
sék, s az esetben, ha az illető fiókbizottság székhelyén 
meg nem biráltattak volna. Bécsben biráltassanak meg. 
A többi vidéki bizottság által a f. év folyamában ren
deztetni szándékolt előkészítő kiállítások támogatására, 
úgy szintén ily előleget kiállítások önálló rendezésére 
telkértc a végrehajtó bizottság az országban fennálló 
gazdasági egyletek közreműködését, és a mennyiben e 
kiállítások nagyobb területre terjednének, az azok ren
dezéséből felmerülő költségek fedezésére annak idejé
ben a fold mivel cs ipar és kereskedelemügyi miniszter 
urat fel kéretni határozta.

Miután a végrehajtó bizottság által az országos 
bizotminy szervezési szabályzatának mindazon pontjai, 
melyek a kiállítási közegek mcgal&kitására vonatkoz
nak, a fönnebbiek szerint megoldva, és az e szervezési 
munkálatokkal egybefüggő elölegos kérdések elintézve 
lettek volna, a végrehajtó bizottság figyelmét a jelent
kezések gyűjtésének megindítására fordító.

Mihelyest a végrehajtó bizottság a kiállítói főigaz
gatója által a bejelentési ivek és ezzel kapcsolatos 
nyomtatványok birtokába helyeztetett, közzétette úgy 
saját közlönyében, mint a napi sajtóban a bejelentésekre 
vonatkozó részletes megállapodásokat. — s a bejelen
tések eszközlését és az erre vonatkozó ivek nagy szám

kuk névjegyzékeiket az úgynevezett r tikket*-eket elké
szítik, a valóságos választó az egyik vagy másik „tik
e t t e t  összehajtva, az urnába dobja. Ez az egész „unió
ban • egy nap alatt történik

Az éj beálltával a klubi) helyiségek és szerkesz
tői irodák képezik a politikai élet gyúpotilját; ide ér
keznek minden egyes államból a távírdái tudósítások a 
választási eredményről. A névjegyzékek győzelméből 
természetesen már előre tudható az el nők-választás 
eredménye, tiz órakor már mindenki tájákozvp van.

Egyes adatok még hiányozhatnak, némelyek nem 
helyesek, de ez az egészre nem bir befolyással.

Es végre következik a hónapokig tartó agitatiók 
zárlata, mely nagyszerűségben, a/az lármában minden 
létezőt felülmúl, líluminatió, fáklyástneiietek kábító ze
nével, se re nádok, a győztes párt örömkiáltása, népgytt- 
lekczetek. égő szurok-fazekas sötét lángjánál. Tizenegy 
óra felé szétoszlik a tömeg, csak a fáklyamaradókok 
rakásai füstölögnek magánosán az éjen át. Minden 
elmúlt.

Másnap reggel a zivatar lecsendesnlt, a magasra 
dagadt hullámok lecsillapultak, — tükörsimán nyugszik 
a politikai élet a nagy tengerektől a Misisippi omló
séig; a bukott párt a tényékhez alkalmazkodik cs re
ményt táplál a jövő választáshoz. A győztes rekedtté 
kiáltozta magát, az amerikai visszatér irodájába, üzlet 
vagy műhelyébe — minden a réginél maradt — c*ak 
pgy uj elnök Választatott.

K. V. Zrit- után.



bán való azétkülilóau ó* vidéki bizottságai utjáu az egéaz 
országban terjesztése altul könnyíteni törekedett.

Az ez ügyben kifejtett tevékenysége azonban, 
gazda- és iparososztály uok tájékozatlansága, sok vidéki 
bizottság erólytelensúge és az időközben megindult kép- 
viselöválasztúsi mozgalmak miatt a kitűzött batáridő 
alatt kellő eredményre nem vezetvén, nehogy hazánknak 
a kiállításon fellépte sikerét koczkáztassu, a bejelentési 
határidő megliosszabbittatott, niég pedig azon határo
zott kijelentéssel, hogy a későbben beérkező jelentke
zések csak feltételes elfogadásra számíthatnak.

Ez alkalommal kiderülvén, hogy a lajthúntuli ipa
rosok néhány csoportja közös magyar-osztrák kiállítá
sokat szándékozik rendezni, a végrehajtó bizottság 
azon meggyőződésben, hogy ezen eljárás a kiállításon 
való megjelenésünk önállóságát támadná meg és ennek 
belbecsét csökkentené, felkérte a íöldmivelés- ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter ur közbenjárását arra nézve, 
hogy jövőben a bécsi főigazgatóság elvileg ily közös 
kiállítások létesítésére irányzott törekvéseknek elejét 
vegye.

Azon áldozatok által indíttatva, melyeket Európa 
culturállumai a bécsi kiállításon való részvételük sike
res előmozdítására és termelésük a világtárlatou való 
fényes feltüntetésére hoztak, a végrehajtó bizottság kö
telességének ismerte azon összegek beállítását, me
lyeknek kellő aránybaui íolyóvá tétele mogtyőzödése 
szerint elengedhetleuiil szükséges arra, hogy Magyaror
szág a kiállításon méltó képviseletet nyerjen.

Az e végből körülményes indokolás kapcsán a 
földmÍvelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterhez 
felterjesztett és hazánknak a kiállításban való részvé
teléből eredő összes költségekre, jelesül a kiállítási 
iroda, a biztosság, a  magyar kiállítási helyiségek be
rendezésének és feldisitésém'k, a helybér, szállítási és 
egyéb kedvezmények költségeire terjedő 350,000 írbati 
megállapított előirányzatot, a miniszter ur a maga ré
széről azon biztosítással hagyta helyben, miszerint a 
szükséglet főösszege a vezetése alatti minisztérium 1873. 
évi költségvetésébe felvétetett és reméli, hogy hazai 
törvény hozásunk azt megszavazandja.

A hazánkból jelentkezett kiállítók érdekeinek a 
kiállítás helyszínén képviselése végett szükségesnek 
mutatkozván a kiállítási biztosság felállítására vonat
kozó előmunkálatok foganatba vétele, a végrehajtó bi
zottság nem késett ar ez irányban szükséges szabály
zatok idejekorán való megállapításához fogni, és a 
szakbiztosi rendszer alapján nyugvói tervezetét, jóváha
gyás végett a földmivelós-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszterhez felterjeszteni.

A tervezet változatlanul jóváhagyatván. — a bi
zottság hármas ajánlatai alapján a miniszter «r által 
dr. Wagner László, budai műegyetemi tanár, mezőgaz
dasági, Wessely József, nyugalm. erdőacademiai igaz
gató, erdészeti, Faller József, bányatanácsos, bányá
szati, Posner K. Lajos, udvari szállító és papír keres
kedő, ipari, Keleti Gusztáv országos miiitarujztnnodai 
igazgató, művészeti, Gönczy Pál vallás- és közoktatás
ügyi osztálytanácsos, tudomány és oktatásügyi, Yotticz 
Ede (vasúti főmérnök) technikai, és Here fold József, 
biztosító-társulati vezértitkár, bécsi helyi biztosnak ki- 
neveztettek.

Azon körülménynél fogva, hogy hazánknak a vi
lágkiállításon való méltó képviseltetése nem csak egye
sek, hanem az egész hazai közönség érd- ke, s hogy

ennek előmozdítására minden áldozatot csupán :i kor
mánytól várni sem helyes, sem igazolt nem fogna lenni, 
felkértük nagyszámú pénzintézeteinket, melyek cddigelé 
ott. Ind a köznek hozandó áldozatról volt szó, vissza 
nem maradtak, egy oly tartalékalap létesítésére, mely 
a kormánytól nagy mérvben igénybe veendő országos 
pénzen felül előreláthatólag felmerülendő oly kiállítási 
költségek fedezésére szolgáljon, melyek természetüknél 
fogva nem a kormány, hanem magúuadakozás által fe- 
dezenduk, s melyek különösen lehetővé tűnnék, hogy 
szegényebb sorsú törekvő iparosaink a világkiállítás 
versenyterén megjelenhessenek.

A bejelentési határidő letelte a végrehajtó bizott
ság első, lokép előkészítő működési szakának termé
szetszerű befejezésének tekinthető. — A titkári hivatal 
ez idő szerint már a bejelentések összeállításával és 
osztályozásával, valamint az igénybe veendő térszükség
letek kipuhatolásával foglalkozik, miután azok külön
böző osztályok szerint rendezve a világkiállítás főigazga
tóságának f. évi uugustus 1-ig beküldendők lesznek.

A bejelentések eredménye ennélfogva jelenleg, 
midőn a vidéki bizottságoknak jó része a náluk eszkö
zölt bejelentések számát a bizottsággal még nem kö
zölte, véglegesen ugyan még nem határozható meg, 
hozzávetőleges tájékozásul azonban jelenthetjük, hogy 
a sz. István korona országaiból a magyar és horvát ki
állítási közegeknél cddigelé jelentkezett kiállítok szúrna 
megközelíti a  3000-et.

Azon kerületek tekintetében, melyek a kiállításon 
méltón képviselve lesznek, utalunk azokra, melyek a 
legsikeresebben működő fiókbizottságok felsorolása al
kalmával már megneveztettek.

Mezőgazdaságunk néhány mindenesetre sajnos hé
zag mellett is, melyek igen fontos ágainak bejelentése 
körül tapasztalhatók, melyeknek kiegészítése végett 
azonban már megtétettek a szükséges lépések, kétség
telen megfelelő eredményeket fog mutatni.

Ugyanezt állíthatjuk nagyiparunk több ágúról is, 
melyek közül legalább néhány előkelőbb telep a kül
föld hason telepeivel bátran fog síkra szállhatni.

A kisipar, egyes igen szép bejelentvények daczára, 
aránylag a legkedvezőtlenebbül vau képviselve. A gyűj
teményes kiállítások rendezői részére kilátásba helye
zett jelentékeny előnyök felhasználása mellett kétség
telenül aránytalanul kedvezőbb eredmény volt elérhető, 
a mint ezt egyes iparos városok, mint Nagyszeben és 
Brassó tényleg be is bizonyították, mig az ország fővá
rosai Pest és Buda bejelentéseikkel mögötte maradtak 
minden várakozásnak.

Hazai művészetünk ellenben várakozásunkat tete
mesen meghaladó mérvben lesz képviselve, és talán 
még kedvezőbb sziliben lesz a világközönség előtt fel
tüntetve Magyarországnak régibb időbeli műkincseinek 
gyűjteménye.

Hogy a végrehajtó bizottság, az adott körülmé
nyek közt a rendelkezésére álló eszközök tekintetbe vé
telével működésének, ha mindjárt csak szerény ered
ményét is, felmutatni képes, nagyobbára csak a föld
in Ívelés-, ipar-és kereskedelemügyi miniszter ur ö nagy
méltósága jó indulatának köszönheti, melylycl a világ
kiállítás ügye iránt a világkiállítási magyar országos bi
zottmány első összejövetele óta folyton viseltetik, és 
azon gyors eljárásnak, melylycl a végrehajtó bizottság
nak az e mellé általa kirendelt megbízottja utján elébe 
terjesztett kívánalmait elintézte.

Másrészt a végrehajtó bizottságnak elégtételül 
szolgál a miuiszter á 'ta l f. évi május 13-án 240. sz. a. 
kelt rendelvényében a bizottság működése felöl nyilvá
nított elismerés kifejezése.

De végtére is Magyarországnak a bécsi világkiál
lításon részvétének eredménye lokép a kiállítók közre
működésétől és a kiállításnak lehetőleg nagy látogatá
sától fog függni.

Hogy pedig ezen czél el éressék, a végrehajtó bi
zottság mellett az összes többi kiállítási közegeknek is 
feladata leend serény buzgalom és ernyedetlen munkás
ság altul oda működni, hogy hazánk minden rétegű és 
osztályú köreiben helyt foglaljon a világkiállítás fon
tossága iránti fogékonyság, és hogy azok, ha nem ia 
mint kiállítók, mégis más módon közreműködjenek a 
végre, hogy a  kiállításon való felléptünk hazánknak be- 

, csiiletére váljék, miveltségi állapotának s a haladás te
rén kifejtett ügyekvéseinek hű képét ábrázolja és hogy 

|azon anyagi és szellemi haszon, mely a világkiállítás
ból hazánkra is hárulhat, lehető átalános, hathatós és 
tartós legyen.

Ü zle ti é rtesítés .

A nyíregyházi termény csontoknál julius hó 27-én 
bej egyzett térni ényárak.
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ÜGYVÉDI IRODA.
Van szerencsém a n. é. közönség be

cses tudomására hozni, hogy helyben, Orosi- 
utcza i‘j. MarsaIkó Károly ur házában

ű o v v é b i  i b o b á m a i?
megnyitottam.

Horovicz Jakab
h. köz- h váltó-ügyvéd.
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részletfizetésekre adatnak

ROTHSCHILD
ÉS TAKSA

^  BECSBEN,
o p e m r l n g  21 .

M inden h ú zá sra  érvényes l
20-ad részletjegyek

minden további utánfis. nőik. kaphatók : 
1839-iki cs. kir. államaorsjtgyre 10 írt.
1800-iki r „ * 8 a 
IfeUI-iki * „ . 8 „ 
1870-iki magyar juUléksorsjegyre 7 „ 
I87ü-iki török vasúti sorsjegyre

(36 búzásra érv.) 4 frt.

Női kézimunka-tanítás!
A nm. magy. kir. minisztérium állal I 

I ny il ván os ság i  j o g g a l  felruházott! 
..uóaövellle" tulajdonosnöje, tudomására I 
hozza a t. ez. közönségnek, hogy nzniig. 
havi szünidő alatt, egyedül a nökézi muu- 

| kukból, 2 frt. havi fizetésért, tanítást ad. j 
Nyíregyháza, julius 12. 1872.

(3—3) Spcrlagli Kenuin.

Egy júállapotban levő,
8 lóerőhöz alkalmazott

cséplőláda
t

bármely perez be u eladó. Arii 000 fr. o. 
értékben. Közelebbi tudomást szerez
hetni Büd-Szt-Mihályon alulírott tulaj

donosnál.
Weninger Károly.

A volt Kállay Kornél- 
féle Kálló-Semjéni bel

sőtelek ( i-D

mely egy, nyolez szobát tar
talmazó úrilak — cselédház, 
minden néven nevezendő gaz
dasági épületek-, és tiz hold 
— több száz nemes gyümölcs
fával, valamint dohányiival 
{leültetett —  kertből áll, ha- 
szonbérjbe, vagy örök áron 
eladó. Értekezhetni Nyíregy
házán

Fried Jakab
tulajdonosnál. < Vfiiilés-ntfzn H2.1

HIRDETÉS.
A rK o m ló h o i11 rzimzett vendég

lőt helyiség, mely m eg 2 évig  bérletU-n 
in-arad, minden kozza larvozó mellek 
épülettel, örökáron eladó

A föltételek iránt F e jé r  Im re  
ngyvédurhoi kéretnek n i ifiéin venni 
szándékozók fordulni.

Nyíregyháza, jul. 20. 1872.

Blahunkii József
(3—2) háztulajdonos.

ELADÓ HÁZ. <a— >j

1582 — 3-ik számú ház, terje
delmes kerttel és gyümölcsössel 
együtt eladó.

A venni szándékozó jelentkez- 
Intik a 927-ik szám alatti háznál n 
Bujtos mellett Korpimtiyuál.

Gyakornokul
fölvétetik egy I I —ló éves jóházból való 

helybeli fiú Csapkay Jenő vaskereske

désében. (3—3>

Nyíregyháza. 1872. Nyomatott ltobay Sándornál
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