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\ A uőegy lelek.
.v. iJük egyenjogúsításának kérdése, 

mindinkább nagyobb gyűrűket kezd vetni 
a társadalom folyamán. Az eszme el van 
szülve; minden felé nö, erősödik és izmo
sodik.

A nők egyen jogosításának jövője két
ségtelen.

Én aki már nem egyszer hallattam e 
tekintetben nézeteimet, a kérdéshez magá
hoz nem szólok ezúttal tüzetesen. Amennyi
ben azonban, jelen csikkem czime, illetőleg 
a „nőegyletek*4 eszméje, a nők egyen jogosí
tásával szoros összeköttetésben áll, lehctleu 
hogy e kérdésre pár figyelmes tekinteti t ne 
vessek.

Ha megfigyeljük ama polgári jogokat, 
melyeket ma a nők, a czivilizált országokban 
élveznek, egy italában nem lehet megszo- 
ritottaknak mondani azokat. Ez tehát nem 
indok a nőiemaneipatio sürgős keresztülvi
teléhez és követeléséhez.

Sőt a valódi egyenjogositási cselekmény 
lassú előrehaladásának egyik fontos okát, 
épen abban találom, hogy a nők és a nő- 
egyenjogosítás barátai, egyszerre absolut 
egyenjogositás után törokes/.nek. Ez az, ami 
gátolja a jó za n  e g y e n jo g o s i t á s  életbe 
léptetését is. amit különben egyetlen értel
mes, fő és nemesen érző szív sem ellenezhet 
ma már jogosan.

Többet mondok. Mióta a női emauci- 
patio eszméje megszületett, azóta a nők, bi
zonyos tekintetekben, nagyobb gyámság 
alatt állanak, mint az előtt voltak. Nézetem 
szerint, ennek egyedüli oka a női nevelés 
ferdeségében és hiányában gyökerezik.

Tudvalevő dolog, hogy a kultúra óriási 
lépésekkel habul előre. Ha már most a női 
nevelés nem tart lépést a közművelődéssel, 
mi természetesebb, mint az, hogy a kultúrá
tól ekép elmaradt nő gyöngesége érzetében, 
támaszt keres s leköti magát kényszerűség
ből, mely helyzet csak hamar elviselhetlenné 
válván, feltámad az öntudat s a helyzetével 
elégedetlen nő követelései, a végletekbe men
nek át. Ennek okát én ismét, a hiányos ne
velésben találom.

Ahol a nő nevelés karöltve jár a kultú
rával, a kor követelményeivel, ott a nők 
egyenjogúsítása biztos jövő előtt áll; sőt a 
nőneveléssel csaknem egy arány ball halad. 
Értem a valódi a józan, nem pedig az abso
lut emancipatiot, ami már természetellenes* 
ségénél fogva sem számíthat életre.

Nézzünk pár példányt az úgynevezett 
emancipált nők közül, s Ítéljék meg olvasóim, 
melyik hódolt a józan, melyik az absolut 
emaneipatio elveinek ?

Emancipált nő volt K a ta l in  a „nagy** 
czárnö; ezt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy utát 
véres nyomok jelölik a históriában.

Emancipált nö volt Cnrpcnter Mari is, 
aki javító intézetet alapított, elhanyagolt 
gyermekek számára.

Emancipált nö volt E r z s é b e t  angol 
királynő is, aki a férfi szenvedélyeket és fék-

telenségekct. a nő gyengéivel és hibáival 
egyesítette. Szerdemféltésének véres áldoza
tni közül szivet rázó borza Iái ylynl emelke
dik ki saját nővére, S tu á r t  M ária .

Emancipált nö iniss Twining Luiza és 
miss Hunlett Coutts. akik ma is a szegények 
luiza javításán fáradoznak.

Emancipált nő volt Poinpadour mar- 
quisené is, aki egy országotcs.iknetii koldus
botra s egy udvart az erkölcstelenség ör- 

i vényébe juttatott.
Emancipált nő a Bessie Yarkesis, a csa

ládügy reformátora.
íme láthatják olvasóim a különbséget 

emantipált és canancipált nő közt.
Az eniancipationak nem csupán anyagi 

része után kell rajongni. Nem az az eman
cipált nö, aki merészen átlép a szokás, az il
lem és az előítélet korlátain; aki férfi szoká
sokat utánoz csupán feltűnési vágyból. Ez 
az ut nem visz az önállás és egyenjogositás 
fényes csarnokába.

Tanulják meg a nők, hogy minél na
gyobb a műveltség valamely országban, an
nál több jogokkal bírnak a nők.

Arra kell tehát minden erővel törekedni 
hogy nőink müveitek legyenek. Ragadjanak 
meg minden alkalmat, ahol az értelmet, szi
vet és lelket nemesíteni lehet. A növeldékben 
követtessék minél helyesebb irány. Az élet
ben társuljanak a nők mindenütt, a hol lehet. 
Vegyenek részt műkedvelői előadásokban. 
Terjesszék ki figyelmüket az árvákra, a mun
kaképtelenekre

Ezt pedig legjobban tehetik, ha min
den népesebb városban „N o  e g y  letet** 
alapítanak, melynek minden nő, tagja legyen 
vallás- rang- és osztály különbség nélkül. 
Ez a tér az, ahol a nö kifejtheti szive meleg
ségét, lelke nemességét, jóságát és női ked
vességét.

Nyíregyházán is alakult nehány évvel 
egv ily nőegylet, feladatul tűzvén maga elé 
az árvák, szegények és munkaképtelenek se
gélyezését; különösen pedig a szegény árva 
leánykák ápolását és felnevelését.

Ma tnár az egyletnek saját árvaháza 
van, melyben jelenleg 12 leánykát élelmez
nek, ápolnak és nevelnek. Az ember alig 
hinné, hogy oly kevés alapból csak ilyen in
tézetet is fenn lehessen tartani. Hát ha még 
nem volna a közöny oly nagy, mint aminő
vel küzdeni kell e nőegyletnek folyvást.

Miért e közöny s e zárt kcblüség ?
Feleletül ismét és mindig csak a nőne

velés hiánya jő tollúm alá. Nőink még nem 
állanak a műveltség azon tokán, honnan be
látnák a nőegyletek működésének fontossá
gát és messzekiható üdvös voltát. Nem gon
dolják meg, hogy a jótékonyságnak gyakor
lata már magában lélek- és szivmüvelés és 
nemesítés.

A nőegyleteknek nagy és szent törek
véseik vannak.

Felkarold*, szívhez ölelni az árvákat; 
hajlékot emelni nekik; anyát helyettesíteni: 
nem nagyszerű, ucm szép feladat-e?

(Folyt köv.)

KÖZŰGYEK.

Nyíregyháza város képviseleti gyűléséből.

(Mirtinihó 13 )

Olvastatott a pénzügyi bizottság vóleruényes je 
lentése, melyben a küldöttség •» császárszállási pusztai 
földeknek egy harmadrészben! ugaroltatását javasolja. 
—  A menynyiben a pusztai földek, jelen állapotukban, 
legelőül nem használhatók; ahoz pedig, hogy e czél- 
uak megfeleljenek, legalább 3 év kivántatnék : tekintet
tel a város jelenlegi pénzügyi viszonyaira, a képviselet 
egyelőre megmarad az eddigi kezelési rendszernél.

A paletások kijelölölésével megbízott küldöttség 
beterjesztvén a tanyai lakosok bizalma által is támo
gatott névsort: az ajánlatba hozott paletások megvá
lasztottaknak nyilváníttattak ki. Az c küldöttségben 
részt vett képviseleti tagok napdija 1 frtban állapít
tatott meg

A városi főkapitány azon hivatalos jelentése, mely
ben a városi úgynevezett ordonancz fogatokra nézve, 
a rendelkezési jog megállapítását kéri : a fogatok hasz
nálatának kellő beosztása végett, a tanácshoz tétetett át.

Tárgyaltatott a kapitányi hivatalnak, az általa 
bemutatott díjszabályzat megerősítése iránt benyújtott 
jelentése. A bemutatott díjszabályzat, véleményezés vé
gett. az illető szakbizottsághoz tétetett át. Az ez ügy
ben történendő végmegállapodásig azonban, az eddigi 
gyakorlat érvényben hagyatík

Olvastatott az c-szólo»kertben lakó szőlő tulaj
donosoknak. a szőlöbcni lakást betiltó tanácsi határo
zattól! fölebbezésük. —  Mielőtt ez ügyben végle
ges határozat hozatnék, utasittatik a tanács, hogy ez 
ügyben véleményen jelentést adjon be.

Rotaridesz János és társainak azon kérelme, mely
ben a helybeli katonatartási teher viselését szabályo
zás alá vétetni s az ellenőrzés eszközölhetéseczéljából, 
felügyelők kineveztetését kérik; véleménye# jelentésté
tel végett, a tanácshoz tétetik át.

Sicherman Lina férjezett Maiidéi Mórné, előbb tá- 
lyai lakos honosítási kérelme, a tanács által pártoló- 
Ug beterjesztotvén: folyamod" a szokásos telepedési 
dij lefizetése mellett, a rendes lakosok közé fölvétetni 
határozta tott.

Rosenberg Beruát azon kérelmével, hogy a kótaji 
országút mellett, a szállás-s/iget sarkán korcsmát ál
líthasson. tekintve a regále bérlők jogait, elutasittatott.

Nikelszky Mátyásnak, a polgármesteri, főjegyzői 
és levéltári hivatal átadása tárgyában tett felszólam
lása folytán, határoztatott, hogy: az illető volt tisztvi
selő urakat még egyszer s utoljára szólítsa fel a pol
gármester az ügyiratok és okmányok átadására s erre 
véghatáridőt tűzzön ki; ha pedig e felhívás is sikerte
len maradna, a resignationalis küldöttség 4 tagjának 
közreműködése mellett, minden találh.-.tó iratokat ösz- 
szeirva vegyen át és tétessen a levéltárba.

Olvastatott Weisz Sámuel nánási lakos abeli ké
relme. melyszerint engedtetnék meg neki, a városháza 
alatt áltttla kibérelt boltunk Scbwartz Sámuelre leen
dő átruháztatása. — A kért átruházás, a megszabott 
biztosítékok mellett s azon kikötéssel, hogy a kötvényt 
Schwartz Sámuel neje is aláírja és elfogadja, megen
gedetett.

A helybeli reform, egyház iskola-tanácsa, eltávo
líttatni kéri az iskolai épületek mellett dobolni és kür- 
tölni tauuló katonákat. — K kérelem sürgős orvoslás 
tekintetéből a tanácshoz tétetik át.

Paláuszky-C>apő Ida asszonynak, a kisdedóvói he
lyiségnek nönevelde helyiségül leendő bérbeadása iránt 
beterjesztett kérelme, a helybeli kisdedóvóintézet ér
dekében, ez alkalomból megbízott küldöttségnek ada
tott ki vélemény adás végett. E küldöttség tagjaiul 
beválasztattak: Krasznay Gábor polgármester eluök, 
Yatl András felügyelő, Jurányi Hugó főjegyző. Bodnár 
István, Doniján Sámuel, Pazar István, Lukács Ödön, 
Gredigg Jeremiás, May Adolf, és Jánosxky András.

Mikép óhajtja a pénzügyminiszter a bélyeg-il
leték s dijak iránti törvényt módosítani ?

Az 18fi8-ki XXIII. törvénycikkre nézve a követ
kező módosításokat tnitalmaz/.a az uj tv.-javaslat

1) Azon bírósági beadványokra, a melyekre ed
dig K> kros bélyeg kellet ezután 20 kros, a 36 kros 
helyet pedig 50 kros bélyeg használására köteleztes- 
sék a beadó fél. A végzések ellen tett fólebbezvények 
és semmiségi panaszok 1-ső példányára 50 frtnyi per
tárgyig 1 frtós, azon túl 2 írton, a második példányra 
és a többi példányra s ivekre 50 kros bélyeg használ
tassák.

2) Árverési folyamodványokra, felhívási kerese
tekre sth. 1 frtos bélyeg hasz&ltassék.



;>) A fólebbezésuél, hu u másod bíróság ittlété a/, országhá/.bau, sem szakkozlönyökben nem czáfolta* 
elleu tétetik, hogyha a két biró ítélete különböze, két- tott meg, nincs más teendőnk, mint azt elfogadnunk s 
szeres bélyeg, ha pedig egyeulo az ítélet, háromszoros zengedezuiiuk a burgonya nagy dicsőségét.
bélyeg használtassék. Á második példányra s a mellék 
ivekre 50 kros bélyeg szükséges.

Cbolerás idők járnak, s a hajdani barátként 
akik lefeküsznck élve, halva kelnek fel. Egyetek bur-

4) A peres eljárásban elkövetett béfyegrüviditós gonyát, s óva lesztek a gonoss járványtól.
büntetése háromszoros összeg kirovása, a mit sem el- Jaj nektek, kik franczia szakács foztével és kol-
eugedni, sem mérsékelni nem lehet. A lolet-felvevonek bászkoszoruzta töltött káposztával táplálkoztok. Egye-
az összeg fele része adatik.

5) A birtok átruházásánál x 10 év előtti birtok-
tek burgonyát, hogy a jaj elmúljék rólatok.

Szálljatok le dicsöségtek fényes polczárol ti elhi-
változási illeték leengedése csupáu a szülök, gyermekek,; zott hentesek, mészárosok, szalámi gyárosok, ti is ezuk- 
unokák, vő, meny, házastársak, testvérek, ezek egye- rászok és sajtárusok, ti is termetes pereezsütök és 
nes utódai, e szülök testvérei, ezek gyermekei, vagyis, béléses kofák ! KI jő a burgonya és bevádol titeket, 
a szorosan vett unokatestvérek közt stb. engedtetik1 mint meganyi meregkeverőket, a közvélemény itélő- 
m eg; minden más átruházásnál, tekintet nélkül a bir-j széke előtt.
tok- változási évek számára, az egész illeték fizedeudö. Örüljetek színházi intendánsok Ezentúl ha a

0) Minden 800 frtot meghaladó pertárgy fellett!; primadonna migraint kap, vagy a primo amoroto el
végérvényes ítélettől a megítélt tárgy értékének l u/„ reked: egy pár burgonya azonnal meggyógyítja a be-
az ítéleti illeték. Ha a per tárgya nem egészen, liánéin teget. 
csak részben Ítéltetik meg : az illeték 8 írtnál kisebb 
nem lehet Ha pedig a felperes keresetétől teljesen el- jelöltek Nem kell többé gulyáshusra, borra, szilvori- 
mozdittatik: az Ítéleti illették a pertárgy értékéhez unna, szivarra ezreket eltékozolniok; egy pár szekér

Vigadjanak pedig különösen a leendő kipviselö-

képest 25 írtnál nagyobb öszletre nem szabható ki 
Ha a pertárgy értéké meg nem becsülhető : az illeték 
20 írt. — Az Ítéleti illetéket köteles a végrehajtó a 
végrehajtás alkalmával behajtani.

7) A peren kívül s közigazgatási ügyekben a 
másod hatóságtóli felfolyamodásra 2 fitos bélyeg kell.

8) A földadó alá tartozó ingatlanoktól a birtok-

burgonya a fenséges választóknak, s punktum !
K idig haladtunk dicséneküiikben, midőn ablakunk 

alatt a fel födi sodrony-művész (vulgo: drótos) busongój 
dala zendalt m eg:

„Jaj szeg Íny tűt legény 
Mindig krumpli zal-alni" . . .

Most már két ellentétes véleményt halottunk
TáltonUi illeték ki.,ahá.áuál az állal,.adóknak a fold- burgouyiirú| 'Kgyik ,„ásik illetékes b iró 'Vaj.
teher,„entesiles, járulék hozza szám,tus, „elkul, száz- jo „  } .ikll, k hig, j üuk ys r n r u c  ictt'/airo n loirlriaolih  iirh il;  \ /  íllAtauoL* nt i i i I i .H n j  jszoros összege a legkisebb érték. Az illetékek után 6-os 
késedelmi kamat fizetendő; hat hónapon túl pedig 
(uiadeu félévi mulasztásuál a kamat 1 százalékkal 
emelkedik. Ez a régibb illeték-hátralékokra is alkal- 
inaztatik 6 hó múlva. Ha fizetéshalasztás engedtetik . 
akkor a kamatemelkedés nem alkalmazandó.

9) Ha a községi elöljárók 8 nap alatt be nem 
jelentetik a halálesetet, s ha az elmulasztás többre 
terjed, mint 30 nap, minden egyes esetben 10 frt bir
ságát fizetnek az elöljárók

(M —8 )

ÚJDONSÁGOK.

=  K ö z e l í t v é n  az a j évn egyed , nem á l l í ta t 
ju k  m eg, hogy habár csak néhány szóban i- , ne- 
tigyeline/.tessük a „S zabo lcs4 e lő fize tő it és bará
ta it a netalán  le já rt e lő fizetések  m egú jítására- 
A  h elyett, hogy lapnak d iesérgeiesébe bocsátkoz
nánk, h iva tkozunk  m agára a lap ta rta lm ára  es 
irányára . B eszeljen  maga a lap. Ítészü nkrő l csak 
an nyit je g y z ő n k  meg, hogy a készség es erő  
ezen tú l sem fo g  lankadn i n á lu n k ; sót auK-ny
íl v ilién  ma m ár két á llandó s 4 rendes m uiika- 
t >al d iesekedhetiiuk : az e lv á lla lt  sú lyos tVl- 
a .tnak m egoldása m indinkább könyebbe kezd  
v. in i

A já n lju k  ínagiiiikat és lapunkat a n. c. 
közönség becses figye lm ébe es m éltánylásába. 

N y íregyh á za , m artiné 22. 1873.
A *zerkeszto«cg a lapkiadó-táréul at.

_______ w ___________ , ___ ___________________  . (Sz— ly) Kerenes községben  főbíróul Bodor
avatottak nem győznek eléggé magasztalni. Hogyan is András, törvénybiróul Kovács László, pénztárnokul K o - ; 
érdekelné a proíanum vulgust ez az avult festmény, í 'ács András kózgyámul Siska Mihály, lm

C SE V E G É SE K .

N y  í r  f a  lo m  b ö k .

IV.

(Köznapi emberek és múértok. Egy fontot felfedezés. Dica.hu 
a burgonyára. A dicsének autiphonája. Melyik igaz ?)

A köznapi lények egvkedvüleg, közönyösen b; 
ladnak el a tárgyak mellett, melyeket a szakértők

proíanum vulgust ez uz avult festmény 
ez a csonka szobor, ez a rozzant hegedű V Zsibvá-1 István, Kováé 
sárra való antújuitások, mondaná Ódoni bátyó; még'^ánoa. Sz:il».«

ály, bitesekül Ihidas 
József, tiszteletbeli Intésekül Kovács 

János. Szab.* László, Fekete István választattak be a
a müértö bennük egy Tixián, Rafael vagy Michelangelo | községi elöljáróság kebelébe.
művészi vonásait, egy l'anova vagy Thorwaldeen rnü- (I*r.) A vasárnapi ipar-iskolák városunkban
remekét, vagy a csodás hangszert ismeri fel, mely e g y ; nagyobb mérvben kezdőitek meg A u intságu in. k ir ' 
Paganini, Joacbim vagy Lavota kezében :t legelfásultabb közoktatásügyi ministerinm a Szabolcs megyei tanfel-
kedélyt is felvillanyozza elbűvölő hangjával. ügyelóség utján erélyesen elrendelte az iparos tano

Ily köznapi lények, ily proíanum vu1«mis voltunk ezok oktatását; minélfogva a polgármester ur intézke- 
mi ez ideig a burgonyára vonatkozólag. Azt hittük ‘ leseket tett, hogy múlt hó febr. 9-ikén a beiratások az

».—  ” ------  :-------‘  •—  ág. ev. iskoláknál is megtörténtek. A rendes előadások
febr. 16-án vették kezdetüket, 114 tanulóval még pe-í 
dig az ág. ev volt gymnásium most központi első elemi 
és H l elemi leány osztályban minden vasárnap 8 óra 
tói 10-ig úgy, hogy a kezdők akik vagy írni. vagy szó 
nudlii sut olvasni sem tudnak, külön órában külön 
tanteremben, a haladók osztálya ismét külön tantérén

rövidlátólag, hogy Drake Ferenrz ezen import-növény 
nem valami üdvös hatást gyakorol szervezetünkre; 
hiedelmünket a „természettudományi közlöny" is tá
mogatta. íme elő áll egy szakférfiú, egv adeptus. N 
y. aki merőben ellenkező tant hirdet ; állitván hogy a 
burgonya „hatalom" a burgonya (mint az angol a 
gyapotról mondja) „király" a burgonya „élet
menyiben, mint a képviselöbáz 1873 febr. 6-án tartott bon, oktattatnak. Egyelőre a következő tantárgy >k 
ülésében nyilvánító, „a  halálozási arany azért nagyobb adattak elő : írva-olvasás, előadja Gdorin János tanít.’-, 
a magyarok, mint a tótok közt. mert a magyar faj szám és nyelvtan, előadja Mráz. Károly tauitó. raj/. . - 
nem eszik köb ni pért" Miután pedig ezen állítás sem szépírás, előadja llabzsuda Dániel tanító honiamé (tör-

A  „Szabolcs41 tárc/ája.

Régibb költeményeimből

Haragos lett barkáuy uram; 
De ki is ue volna,
Mikor ódé* felesége.
Vele báli üdvösségé 
Így el van rabolva!

téueleiu, földrajz ás alkotmány tan :J előadja Pazár 
István.

(Br. I.) A  n y ir-bak ta i hat is/.t bá lró l tett elő- 
véleményünkben nem csalódtunk. Egyike volt e bál az 
ezidei bálák legfényesebbikeinek. Déli 12 órától kezdve 
egész estig folyvást érkeztek az úri fogatok nem csak 
Szabolcs, de a szomszéd megyékből is. Valóban igen 
szép látványt nyújtott az anyuyi műveltséget és szépsé
get visszatükröző női és férfi koszorú szemlélése. A 
vendégek elláttásában és fogadásában vetélkedtek a 

' buktáink A rendezőség részéről minden elkövettetett a 
kedves vendégek lehető kielégítése körül. A tánezte- 
rein igen csinosan és díszesen volt berendezve. Külö
nösen kellemes hatással volt a szemre a sok élövirág 
és a teremnek egyöntetűsége. A táucz- és kotillion- 

| rendek a pesti legelső műteremből rendeltettek. A zene, 
kredencz és piuczo egyaránt kitűnő volt. A ritka szép
ségű hölgy-koszorúból kiemelendők: a bájos Uray, 

i l ’échy, Szarka és Vay urhölgyek, báró Horváth Gede- 
' ounó, Jármi Elekné és Vay Péterné úrnők stb. Nyír
bátor szintén szép hölgykoszoruval gazdagitá eme 
táuczestély ékességeit Szilcz. Váradi és Knebel űrből- 
gyekben. Atalános sajnálatot költött azon hír, hogy 
Vay Dáuielné ö nagysága és kitűnő szépségű leányai, 
a megjelenésben akadályozva voltak.

-f- A z  utczai á tjá rók  iránt táplált régi óliaj- 
; tásunk végre lassanként teljesülni kezd. Derék polgár- 
mesterünk átlátta a nagy közösbajt s egyelőre két át
járót készittett. Egyiket a Kobilicz-lele és a városház 
közt, másikat a Madhaeidesz Gusztáv és Kerekréty 
urak háza közt. Tehát a két legroszahb átjárón ezen- 

. túl kényelmesen fogunk közlekedni. Reméljük, hogy a 

.többi jártabb forgalmi vonalokon is elfognak készülni 
; még az idén az átjárók. Kezdetnek ez is igen szép. 
j Virág után aratni, elöiépés nélkül haladni: nem lehet. 
A közelismerésnek akarunk szószólói lenni, midőn a 
városi hatóságnak ez intézkedéséért nyilvános köszöne- 

1 tét szavazunk.
* B lá y c r  F eren cz tánezmester, jövő hó 5-én tartja 

tanítványaival a szokásos táncz-próbát a nagyvendéglő 
termében. A vizsgát, táuczmulatsóg fogja követui Ajánl
juk ez estét a tánczkedvelö mind kétnemű fiatalságnak.

(Sz.) A  becsi v ilá gk iá llítá son  K is -V árda  is 
képviselve leend egy gyönyörű kézimunka által. Ez 
egy női diszöltözék, reczemunka czóruából, selyem vi
rágokkal kivarrva, 2 és fél róf uszálylyal. Hogy mily 
kitartó szorgalmat igényelt e valóban remekmű, kitű
nik abból, hogy egy egész éven át készült; s ezen 
senki sem fog megütközni, ha meggondolja, hogy a re- 
cze 1.873,125 likacsot számlál; földolgoztatott reá 
G375 öl ezérua; selyem a kivarrásra 6953 öl. A ruha, 
melynek értéke 1000 írtra van téve. april 3-ikáu Kis- 
Várdán a fogadó nagytermében leend egy napon át 
elölegesen kiállítva; azután Budapestre fog küldetni. 
A derék nő neve. ki szorgalma és ügyességéért, Kis- 
Várda nagyrabecsülését méltán megérdemli : P e t r á s  
A n n a . ottani nevelönó.

(S— k.) A  n y íreg yh á z i i/.rad. „b e tegáp o ló  és 
tem etkezési e g y le t11 múlt héti gyűlésében, korelnök 

1 Schak Mór ur eloterjészté, hogy |«» alkalom kínálkozik 
1 egy kórházhelyiség megvételéhez Bláyer Hermán ugyanis 
az általa Burger Jeremiástól megvett pazonyutezai há
zát 1000 írttal olcsóbban hajlandó eladni, ha azt az 
izrael. egylet kórházul megvenné. Elnök jelentése és 
ajánlata, nagy lelkesedés közt e!fogadtatván, azonnal 
gyűjtő iv nyittatott a ház vételárának fedezésére. Az 
első napon következő aláírások, illetőleg adakozások 
tétettek: Czincz S. 55 frt, Schack Mór 40 frt., IlofT- 
man Adolf 10 frt. Glück Joacbim 19 frt, Friedman 
lgnácz 15 frt., Pick Adolf 10 frt. Friedman Hermán 
Fiseb Sámuel 10 frt, Friedman Éliás 10 Irt., Silber- 
steiu L. 20 fr t . 1‘avlowits Imre 10 frt., Klein Adolf 
10 fr t . /iiker Henrik 25 frt., Számuely 30 frt, Feucr- 
inan Salamon 10 frt.. Kohn S. II. 20 ír t . Kiár Károly 
10 frt. Czincz Ignác/ 30 frt. Mamiéi Áhrnháni 18 frt., 
Kngliinder Fiilöp 15 frt, Huppert Fülóp 12 frt, Kell-

Oly-.ii halv’.ny, mint az a kép, 
M. lyi. l uj . fél lelke . .  . .  
Melynek k-blcn Csöndet estén, 
Ha szivére ború estén, 
Boldogságát lelte.

„Sárkány"
i Ballada.)

Measse, messze a halomról 
Barna kast*, ly látszik;
Vájjon az a lovat vitéz,
Ki arra fut, a epedre néz, 
Eljut-e s hátig?

Négy fthér kémény díszeleg 
Tetején n háznak ,
Úgy illik rá . . . .  caak az a kár, 
Három napja ntm fiútól már , 
Beillenék várnak,

Sárkány uram tzép kantéivá 
Nyughatik a zajtól:
Feleség* n szép Klára, 
Sárkány uram nagy bujára, 
Elköltözött abból. . . .

Stép szeme volt aa ifjúnak,
Hajló Klára lelke;
Stép ifjunak kék stemében,
Éd.., mézet beszédében, 
Üdvösségét lelte.

Sötét éjfél szárnya alatt 
Jött a lovat érte. . . .
Elvágtatott, nagy sclt-acn,
Hegyen, völgyön, * merre megyen, 
Azt most nem i« mérte.

Mint a vihar, mely a pusztán 
Tombol, dühöng, nyargal;
Úgy vágtatott messze Sárkány, 
Hegyen, völgyön últalhágvau, 
Kiköszörült kaiddal.

És elérte a lovagot.
Ölébe’ volt K lá ra ....
Mint a virág a sirhalmon,
Úgy borult a fehér asssony 
Kedvese nyakára. —

Zúg a börtön, ajtó nyílik . . . .  
Tan vendégek jö ttek? ....
Kein vendégek, at ör jött l»e, 
Sárkány urnák azt jelentve, 
Hogy vi gpercze jött meg.

Fényes csillagok sorsiból 
Egy lehullt az é jbe...
Mintha uszke, mely tüzes volt, 
Melytől ragyogót az égbolt... 
Mar e! volna égve.

Piros volt a köszörült kard,
Piros volt a vértől. . . .
Nem i sak kardján Sárkány uram, 
Egy száraz csepp homlokán van 
A kiontott vérből 1

Kis patak fut át a völgyön, 
Mellette a gyilkos;
Éles kard van a kezében,
Harag villog tus-szemében,
Midőn rólla vért mos. —

Majd homlokára tesz vizet;
De a piros vérrel,
Tiszta gyöngye a pataknak,
Hogy tovább együtt folyjanak, 
Medrében nem fér e l ........

Messic, messze a halomról,
Barna kastély látszik,
Szomorú ház. . .  sötét börtön.......
Benne Sárkány kemény böjtön 
Éhezik és. fázik.

S amint hasadt a szép hajnal 
Rózsaszín sugara,
Holló szállott egy oszlopra,
Onnan nézett egy vérfoltra 
8 az — —  akasztófára.

Jávor.

Tnvaazi tárrza .

Épen alkalmas kedély hangulatban vagyok a „tár- 
cza-czikk* Írásra; megbocsát tehát a izcrkesztő ur. 
Int a „Szabolcs" zamatosb irályu munkatársai mellett,' 

1 én is kontárkodom a pennával.
Mily jó, hogy oly türelmes a papír és ncin veti 

jle magáról az irkafirkát, mint tavaszi mező az claszott 
avart, hogy fölöltso a kikelet uj és zöldelő virágos pa
lástjait ? 1

Nagyon gyermekkoromban, mikor ily phrasisokkal 
hallottam a tavaszt emlegetni, azt gondoltam, hogy az 
egy igen gazdag nagy ur. Szerettem volna felkeresni, 
hogy messziről megnézhessem, dicsért ruházatát Most 
a természet isteni lényét látom nyilvánulni beune, es



közua/uasAui rovat .ner Dávid 18 Irt., Bloch B. 10 írt., Feldheiui Izsák, 
10 írt., Haas Mór 60 fr t , Glück Dávid 20 irt., Teitel-1 
lmumlL 50 írt., Kornstciii 15 frt, Számúéi}- Kde 20 Irt.,; 
Czukor Vilmos 10 frt. Blau l ’.il 50 frt., I-iskay izraelJ 
pap 50 f r t ;  önzésén 708 frt Mint halljuk, vau Nyír
egyházán egy gazdag izraelita, aki még eddig semmi-* 1 
féle jótékonysági műveletbe nem folyt, de aki ház, 
vételárához valószínűleg jelentékeny összeggel fog já 
rulni. Adományát örömmel és sittve fogjuk köztudo
másra hozni.

■££ A bérkocsisokat és ;alifásokat illető \i-
telbér, következő tételekben és arányban állapíttatott: 
meg a városi tanács által A rend és igazság érdeké- i 
ben közöljük azt lapunk olvasóival. V i t e l b é r  b é r 
k o c s is o k a t  i l l e t ő l e g  A vasúti állomásig és visz-! 
sza, a város bármely részébe, egy személytől télen 60, | 
nyáron 50 kr Ugyenczen távolságra, többektől lejen 
ként télen 40. nyáron 30 kr. A városból vagy az indó-• 
háztól a Sóstóra és vissza, 1 mázsányi podgyászszal. j 
3 órai ott idözéssel nyáron 3 Irt., Négy órán túli vá
rakozásért. óránként 20 kr. Országos vásártérre, a vá
ros bármely rés/.' Imi télen 50, nyáron 10 kr. Ugyanott 
várakozásért, óránként egy személytől télen 20, nyáron 
10 kr. Ugyancsak vá-átérro egy cgv személy után télen 
35. nyáron 30 kr. I ’ gyanc-ak vásártérre egy-egy sze
mély után a vasúttól télen 1 frt. nyáron 80 kr. Vára
kozásért óránként télen 20, ny.íton lo  kr. V i t e l  b ér  
a t a l i g á s o k a t  i l l e t ő l e g  A vasúti állomásig vagy! 
vissza, egy személytől télen 30. nyáron 25 kr. Ugyan
oda és vissza télen 50, nyáron 40 kr. Az iudóháztúl a j 
vásártérre vagy vissza télen üO. nyáron 50 kr. Az in- i 
dóháztól a Sóstóra egy személytől. 50 font podgyász-j 
szál nyáron 1 frt 50 kr. A városból a Sóstóra 3 órai 
tehát 4 órai illőre télen 1 frt. nyáron 80 kr. 4 órán 
túli várakozásért télen 20, nyáron 15 kr. Egy köböl 
köles, repcze, mák szállításáért télen 10, nyáron 8 kr.1 
Egy köböl bab és borsó szállításáért télen 10, nyáron 
8 kr. Egy köböl gabna vagy tengeri szállításáért télen 
10 nyáron 8 kr. Egy köböl árpa vagy krutnli szállítá
sáért télen 8, nyáron 6 kr Kisebb térfogatú terhekért 
mázsánkén télen 10. nyáron 7 kr Nagyobb térfogatú 
terhekért mázsánként télen 16. nyáron 16 kr. Egy ül 
tűzi fa beszállításáért télen 1 frt. nyáron 60 kr. Egy 
öl puhafa beszállításáért télen 80. nyáron 50 kr. Egy 
hordó víz. beszállításáért télen 40, nyáron 20 k: A 
gyermekektől 6 — 12 évig az ánuk felo tizetteMk Ki
adta : Czupra Endre, aljegyző.

—  H e ly re iga z ítá s . Egy Kemecséről vett értesí
tés nyomán, sietünk közölni illetőleg helyreigazítani, 
hogy a Kemecsc és Kótaj közt elveszett pénz. nem 
Kemecséu, —  nem is kcmecsei embernél, —  hanem 
Kótajban egy kötaji embernél találtatott meg, nem is 
3000 — hanem 1300 fr

\  E gyházi é le t. A nyíregyházi ág ev. egyház 
gyülekezet e napokban tartó meg bárom évi tisztuji- 
tását. Hatvan presbyter helyett most hetvent választott 
részint a hivatalos teendők felszaporodása folytán; 
részint mert a kö/igazt isi teendők is, hova tovább 
mindinkább növ kednek. Felügyelőül ffőgondnoknl) köz* 
felkiáltásai ismét Nikelszky Mátyás ur !ün megválasztva: 
gomluokul (pénztári okul) ugyancsak felkiáltás utján id. 
Maurer Károly ur. Jelenleg 22 tanító működik iskolá
inkban ; de azért még mindig vannak osztályok, me
lyekben a tanulók szánta a százat meghaladta. Egyhá
zunk már szóval a községi iskolák elvét elfogadta vá- 
roomkrészére. ha ahoz. a többi bitfelekeztek is járul
nak. Közli B-irtbobunai idesz János lelkész.

X  A kis-v;Vrdni népnevelési egylet közelebb 
tartott közgyülé-e. mint onnan írják, igen népes volt, 
ütni tekintve azt. hogy a vidéki értelmiség igen kevés 
kivétellel tagja az egyletnek, igen természetes Az egy
let alaptőkéje körül-bel;d már 1400 írtra megy. Nagyon 
sajnállak, hogy a gyűlés részleteiről niég eddig nem ér
tés. t'ettünk. A dolog fontos volta pedig ezt, megér
demelné.

szeretek üde-zöld palástjára lebeveredni: hogy gyönyör
ködjem a redói kozó r  ózott ibolyák, e kék szemű 
virág-leánykák s/.oi< : ysog. ben, és illatuknak élvezete 
mellett ügyeljem a természet szivének dobbanását, mely 
lelkűnknek anyagi t»st nélküli idejéből látszik mondani 
ős dajka-m eseket!...

A szív elfogultan dobog r* ; i ; a lélek elmerülve 
hallgatja: majd emlékezni látszik valamire; és ez a 
valami úgy táj neki. mintha abban vesztette volna el 
mindenét, — ó*i örökségét, a boldogságot, mely után 
mint a költemény beli gyermek szivárványa után. hasz
talan lut, nincs sehol.

Oly nagyszerűen ábrándos áhítat fogja el az em
bert a természet szent templomában ! Ott vak buzgóvá 
lehetne az istentelen, és érezni tanulna akinek szive 
nincs is. Tanúiéi kellene a természetet, é9 megtanul
nánk emberek Unni a szó nemes értelmében A termé
szet nagy könyvében van elrejtve az emberi lélek só
várgott tudománya, és aki kiakarja elégíteni lelkét,ta
nulja annak zöidelő lapjára irt világhetükből ismerni 
az elet nagyszerűségét, melynek hivatása betöltéséből 
egy kis megelégedett nyugalomra is szert tehetünk, mit 
az emberek önérdektől vezérelt tömkelegében nem ta
lálunk !

De most veszem észre, hogy úgy jár a szám, mint 
esy prédikáló papé és ugv beszédek, mint egy 16 
éves itíu, aki kedvesének pír emlékvirágot szedni ta
vaszi mezőn; pedig csak tárcza-czikket akarok mindé
ből írni, minthogy azok a virágok, miket én úgy szed
tem niár rég elhervadtak és legfeljebb feledókenység- 
bol penészednek még valamelyik subancz-korombeli ide
álom scliatuljában.

Mily kár. hogy újakat nincs kinek szedni többé ! 
Ha volna, most kétségkívül nem esnék le szivemről és 
telkemről a varázs, m dynek hatalma alatt ragyogóbb 
pompában tudnám leírni a tavaszt, és ami fo.nemven- 
nem és/re, hogy botorságokat beszelek. Gondolataimat 
behinteném rózsa b v<! !<! l felékszereznéui a szere
lem fényével és senki sem venné észre, hogy üresek.

I rés gondolatnál csak az üres táre/.a ’ rosznbb.

„liiiclii” savauy 11 vi/Jorrás.
Vogyolomezte : M olnár János, Pestváros vegyésze.

Kgy font vagy 32 lat vízben tartalmaz :
Kettőd szénsavas nátron 

„ „ lithiou
„ „ mészéleg
„ „ keseréleg
i. n Vas .

Clilornatrium
Chlorknliiun
Kovasav

45,8277. 
0,1390. 
1,2272. 
0, 1021. 

0,3425. 
. . 0,5900.

0,0921.
0,0135.

Összesen : 48,3347 
szemei*.

Szabad és félig kötött szénsav 34,25 
köb. hüv.
L u c h í viz 32 lat vízben tartalmaz kettedj 

szénsavas nátront 45.
iS z o ly v a i  40 lat vízben tartalmaz ketted 

szénsavas nátront 72.
A különbség tehát igen csekély ketted 

szénsavas nátron tartalomban.
A L iic lii viz a forrásnál kristály tisz

ta, kellemes csípős izü, színtelen és szagta
lan üvegekbe töltve pár óra múlva megza
varodik, s az üveg aljára sárgás ülepedést 
„vasélcget1* rak le.

A luchi viz minden bereghi ásványvi
zek között legtisztább „soda“ -viz; a szoly- 
vait sem véve ki, mert oly alkat részeket 
nem tartalmaz, melyek borral való haszná
latra ne lennének alkalmatosak. Hogy meg
győződjünk miszerint a lu ch i viz leg
tisztább s o d a v i z, hasonlítsuk össze a szoly- 
vaival: Szolyvai viz tartalmaz borsavat, vil- 
savastiméleget, strontiant; ezeket a luchi víz
ben hiába keressük. Szolyvai vízben a vas
nak nyomai észlelhetők, ellenben tisztán le
ülepedett lu c h i vízben még csak nyomait 
sem lehet a vasnak felfedezni. Nevezetes te
hát a luchi víznél az, hogy a forrásnál a vas 
oldott állapotban kerül az üvegekbe, de rö
vid idomulva annyira kiválik a vízből, hogy 
abban oldva misem marad.

A lu ch i vízink borral való használa
ta mint a szolyvai víznél is tisztább s z ó d a 
v íz , ajánlható azoknak, kik a bereghi vizek
hez szoktak; ezek a luchi vizet felrázás nél
kül használják, ellenben kik a vasas vize
ket mint sulini, bártfai stb. szeretik, azok 
a luchi vizet használat előtt de jó l rázzák fel.

közönség Szöuljának enyhítésére a legalkal- 
matosabb, — felrázás nélkül használva mint 
legtisztább szódavíz, felrázva pedig mint su
lini, bártfai, vasat tartalmazó vizek.

.Meglehet, hogy a savanyuviz fogyasz
tók között akadnak olyanok, akik a luchi 
vizet ülepedésénél fogva piszkos víznek el
nevezik : lm azonban a viz alkatrészeivel meg
ismerkednek, meggyőződnek arról, hogy a 
luchi viz daczára ülepedésének, minden be
reghi ásványvizek között legtisztább soda- 
viz. —  A luchi víznek ülepedéke semmi élet- 
tnüves alkatrészeket nem tartalmaz, s az 
nem egyéb mint tiszta „Vaséleg/* hogy pe
dig a vas a gyógyászatban mily szerepet ját
szik, mindenki előtt ismeretes.

A  luchi viz gyógy hatását később hír
lapok és nyomtatványok által fogom köz
hírré tenni mihelyest hazánk nagyobb kór
házaiból a szükséges adatokat megkapha
tom, melyekben a luchi víznek gyógyhatása 
észleltet ik.

A magyar term. tud. társulat legköze
lebbi ülésén a luchi vízről felolvasás fog tar
tatni.

Az ez idei bécsi világkiállításon a lu
chi viz ki lesz állítva.

Minden megyei vagy városi közkórház, 
intézetek —  a luchi savanyu vizet Muuká- 
cson vasútra feladva ingyen kapják.

Megrendeléseket elfogad 
Szolyváu, martina 15. 1873.

Bertalan Pál
tulajdonos.

Üzleti értesítés.

A nyíregyházi terménycsamoknál mart. hó 29-én 
bejegyzett terményárak.

K eresk ed és i ár
100 kóböltülkezdv*

. 4.30—4.40

rámmázsa szer. 6.35—0.75 
2.70—2.75

uj termét,

Piaozi ár
Itoza 0 0 — 0 0  fontos 4.15— 4 50

78—80 „ 
78—80 .

0.00—0.00

Búza , 6.75— íi 50
Árpa 2.50—2 GO
Zab 1.40—45
Tengeri 3 40—8.45
Köles 2.80—2 85
Hab, tiszta fehér . 8.80—3.85
Káposztarepcze 0.00-0 00
I.enmag 6.00—5.12
(jomborka 0.00-0 00
Kendermag 0 0 0 -0  00
Mák o 00—0 00
Napraforgóolaj

iteze 23szesz 3(* foka magy.
10.00— 20.60
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LapnnK 12-ik szamaoan t o r o n  r e v e i  
tekében hibásan állott a savnnyuviz ára;ameny- 
nviben a nagy üveg ára nem 18, hanem 15 kr. 
— i  n kifliiv(*!/é ncdiir nem 15. hanem 10 kr.

—  A luchi viz tehátmindkét rendbeli ivó

\ sors elég kegyes segíteni a dolgon, hogy e két rósz 
■ is^ze ne kerüljön, és azért az életben rendszerint üres 
lóvéi tömött tareza és üres tárczával tele fii jár Egye
did itt történhetett meg az a két rósz szülte legroszabh 
dolog, hogy üres gondolatok inellett, —  üres lesz a 

I tareza is.
Hirtelen he sem tudnám vallani, hogy mindez 

mégis kinek a hibája V Bizonyára nem a tavaszi nap
nak, mely most is fényes, melegítő, mint az e lő tt; nem 
a csillagoknak, melyeknek ábrándos érdekességéből mit 
sem von le az érettebb kor azon tudata, hogy azokon 

i is talán olyan küzkódő ember tömeg él, mint ami föl
dünkön; nem is a szép szemeknek, melyek most is 
tudnak lelkesíteni, felemelni e» lebuktatni egész az ön
gyilkosság iszonyú örvényéig.

Szegény szerelmi öngyilkosok! Illő, hogy róluk is 
megemlékezzünk a szép tavuszszal; hiszen ok is a ta
vasznak, még pedig a szerelem tavaszának voltak az 
örülésig barátai és mikor elborult előttük, épen ezért, 
a szép tavaszért rohantuk tovább, amit mi íuár meg 
sem tudnánk tenni, oda, ahol ha tavasz van, örök ta
vasz van, ha tél van, örök tél van.

Ok már többé nem járnak négyes levelű lóhert 
keresni a kedvessel. Nem örülnek a kedves ujjaival 
tartott öt fűszál véletlen karikába kötésén, hogy betel
jesedjék amit két külön szív együtt és egyszerre gon
dolt; — mert őket komolyakká teszi az élet hohósko-1 
dúsai után, a regénytelen előre tudás. Sírjukon, — 
szörnyű csapás egy platói szerelmi öngyilkosra! — ta
hin ideáltalan lények szedik a sóska leveleket prózai 
czélra, mártásnak .. hisz a sirhant oly jó  sóskatermö 
fö ld . . .

Mily megnyugtató igazság szolgáltatás volna a 
térmcszet nagy kertészétől, ha épen a kegyetlen szívü 
kedves számára nrodueilní a keresztül lőtt szív hant
ja it o sóska leveleket! Mily boldogító volna annak a 
nemes megszégyenítésnek tudata ott a sillan, hogy az 

(élő kedvest n.ég is legjobban szerette, mert szivéből 
nőtt sóskalevelek marta . 'a l táplálja — akit elhagyott.

Felelős szerkesztő : K. Kmcthy litván.

A halottaknak lehetnek ilyen kedvteléseik. Hi
szen ráérnek. Ók nem gazdálkodnak, hanem belő
lük gazdálkodnak mások; nem exquúluak, hanem őket 
exequálják és nem bíráskodnak, hanem ö felettük bí
ráskodik más. Még a hadkötelezettség alól is felvannak 
talán mentve; mert. a szent írás szavai szeréut; ott 
angyalok állnak rendelkezésre és az ezredek angya
lokból vannak alakítva. Az „Einjáhrige treiwiUigtrok* 
talán az ezredben szándékoznak rcserva tisztek lenni, 
miután a Gr. Andrássy ur számítása ellenére olyan 
kevesen válnak be a közös hadsereg reserva tisztjei 
közé. Ha ez a törekvés való, akkor Pulszky Ágoston 
okvetlen megirigyelte az .önkéntesek" állását; mert 6

1 rendes három évi szolgálat büntetése alatt, itt akarja 
kényszeríteni az egyéves önkéuyteseket tisztté lenni. 
Mintha ezen az alapon azt a törvényt is be lehetne 
hozni, hogy azon orszggyütési képviselő, aki egy or
szággyűlés tartarna alatt nem lesz minister — pereat.

Mily eltérés a tavasztól! mondhatná a t. olvaso. 
Pedig még most is a tavaszról beszélek, az ifjúságról 
még pedig arról az itiuságról, melynek zöméből kell 
hazánk jövőbeli fértiaiuak kikerülni. Sorsuk még i* 
oly gondatlanul van ki dobva a nemzet kezéből, 
hogy ha eddig nagy böjti szomorúságokat irtain volna 
sem jutott volna á pronos-ban eszembe, mint itt az 
öngyilkosok feletti elmélkedés után.

De hagyjuk őket feltartóztatlanul el d^nlirozni 
az emlékezet és az cszmetársitás szelleme előtt

Nekik „Úbuugstnarscholiú" „FeldübungolnU s 
tudja Isten mi nem áll még hivatásukban tenni a ha
záért — nekünk mullattatobb tárgyat keresni

A hivatás nem áll messze Jegymástól. Mind ket
tőnknek kínlódni kell s nem lehet nagyobb kínlódás 
egy évet szép leányok rokonszenvével uniformisban le
tölteni, mint vidéki tárczairónak közérdekű bes/e l 
tárgyat alkotni —  semmiből.

Ez alkotást Isten magának tai tóttá fenn s azi it 
no csodálkozzék az olvasó, hogy én kudarezot valót- 
tam vele.

megölt... — n —



Áru- s egyéb szállítmányok vasutoni 
szállítása.

Van szerencsém a t* ez. közönség becses tudó* 
mására juttatni s szives ügyeimébe kérni, hogy alulirot- 
a v a s p á ly á n  mindennemű tárgy elszállítását, a leg
kisebb díjszámítás mellett, elvállalja s mindkét vona
lon eszközli.

Ha az illető szállító urak. tekintetbe veszik, meny
nyi időt vesz igénybe, ha ily tárgyak feladását cseléd
jükre bízzák, s mily sok kár történhetik részint a fi
gyelmetlenség, részint az ügyetlenség miatt; ha továb
bá meggondolják mennyire el vannak foglalva sokszor 
a vasúti hivatalnok urak : saját kényelmük és a szállí
tandó tárgy biztos, tapintatos és pontos kezelése érde
kében, reményiem nem fogják sajnálni azon csekély 
gondozási dijt, melyet ily esetekben felszámitnndok.

;  Mielőbbi és minél számosabb szives megbízásokra 
számítva maradtam Kis-Várdán. 8— (i

Február 22. 1873.
Friedenstein Simon.

Az első magyar átalános biztosító társaságBudapestéi! (io—1)
a kölcsönös túlélési csoportulati (Tontina) biztosítást, előre meghatározott legkis- 

sebb (minimál) összegért való jótállás és a dijak vi-zont biztosithatása mellett üzletkörébe 
fölvévéu egyelőre a következő 6 csoportulatot nyitotta meg
1) Egy 14 év tartamú csoportulatot melynek leszámítolási ideje 1887-ik év január 1-én leend.

16
18
2022
24

1889-ik 
1891-ik , 
1893-ik 
1895-ik 
1897-ik

Az első magyar átalános biztositó társaság a fent kijelölt túlélési csoportulntok részt
vevői irányában, végeredmény fejében a következő mint legkisebb (minimál) összegért hatá
rozott kezességet vállal

a) egyszer s mindenkorra befizetett 1000 Irinyi betét után
ha a csoportulat 14 évi tartamú . . . . 2150 írtért

„ * 16 „ . . . .  2450 „
» .  18 „ r . . . .  2800 „
,  „ 20 „ . . . .  3200 „
„ u 22 ,  . . . .  3600 ,
.  .  24 „ . . . .  4000 „

Hirdetmény.
I>) ivónként li/t‘lcinlii 100 trtnyi betőt után

Nyir-Bogdiíiiyban szeszgyárnak alkal
matos zsindejjel fedett, úgy két 10— 10 öles 
melléképületekkel, kutakkal ellátott 11 hold 
területű udvartelek több évekre bérbe ki
adó. — Vasúti állomás félóra járás, —  a 
klompér, gabona, árpa termelés bőségesen 
fedezni fogja a szeszgyártást.

A  feltételek iránt Ny.-Bogdányban ér
tekezhetni alulirt tulajdonossal.

Kelt Bogdány, febr. 22. 1873.0°—5) Székely Benedek.

lm a betétek 14 éven át fizettetnek
„ „ l ' ;
.  .  18
• - 20
.  - 22

24

2200 fitért 
2600 „ 
3200 „
3800 ||
4500 „
5300 „

Az el*** magyar ntal.inos biztoeitó társaiig áltál garantiroaott (minimál) összegek a be
tétek, azok aiuatai s a kamatok kaMintáinak mintegy ■: százalékos gyümölcsözését képezik, mely gyümölcsö- 
zés azonban — a biztosítás terinéezetém-l fo;v.i — kedvez*) viszonyok között tetemesen előnyösebb is lehet.

Az egyideiileg felvett viszont biztosítás igénybe vétele áltál — mérsékelt dij mellett,— biztosít
hat*) a betételek azon esetbeni visszatérítése, ha a biztosított egyen a csoportulat leszámolási határideje előtt 
ni-ghalalosnék

Ily rnéidon a biztosítás ezen nein.* számtalan előnyeinél fogva a tökepénzek s időnkénti megta
karítások legjobb s legbiztosabb elhelyezésére ad alkalmat s lehetővé teszi, hogy a gyermekeik jövőjéről gon
doskodni óhajtó családatyuk azoknak komivá és kényelmes módon szabad független állast szerezzenek.

Minthogy az első magyar utalni* biztosító társaság évi betétek gyanánt 2.r> frtot s ezen felül 
bármely magas ősszeget eltognd, a bistnsitás ezen nemében mindenki — még a kevésbé vngyonos is — ré
szesülhet.

Társaságunk számos ügynökei a megnyitott fi csoportulatbani részvételre inai naptól kezdve alá
írásokat elfogadnak s bővebb felvilágosítással teljes készséggel szolgainak.

Az első magyar átalános biztosító 
társasig igazgatósába.

V . 43 

1873. ~

Árverési hirdetés.

Alulirt kiküldött végrehajtó eseunel köz
hírré teszi, hogy a nyíregyházi kir. törvény
szék 1819.1873. P végzése által Schenk Ede 
debreczeni lakos ellen, Rei*z Dávid debrcczeni 
lakos részére összesen 3500 frt követelés vé
gett elrendelt végrehajtás folytán biróilug le
foglalt, 2037 írtra becsült külü mbfélc finom 
bútorokból álló ingóságok uyilváuos árverés 
utján eladandók, minek a helyszínén, t. Rixz- 
dorfer János úr pazonyi utczai búzánál leen
dő eszközlésére, batáridőül 1873-ik évi ápri
lis hó l-sö napján reggeli 9 órára kitiizeteit 
melyhez a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel megluvatnak : hogy az érdek
lett bútorneniüek emez árverésen szükség ese
tében becsáron alul is eladatni fognak.

Kelt Nyíregyházán 1873. márt 27-én.Horváth Márton
kir. végrehajtó.

Tanuló fiú kerestetik.
Alulírott tisztelettel tudatja a t. 

ez. szülőkkel, hogy egy, 14 vagy 15 
éves fiú, vas és vegyes üzletemben 
gyakornokul minden perezben fölvé
tetik.

Steinius A. V. szobafestő
tisztelettel tudatja a n. é. közönséggel, hogy 
betegségéből teljesen felgyógyulván, elfogad 
és a leggyorsabban teljesit minden szakmá
jába vágó munka-megrendelést. Ugyan- 
ezúttal köztudomásra kívánja hozni azt is. 
hogy ezentúl saját kezére kívánván dolgozni, 
a megrendelések csakis őnála eszközölhetök.

Érdekes fényképek!
1 X  nagyon érdekes fénykép az élet 

után. női szépségekből stb. zárt 
borítékokban küldetnek 4 frtért.

Ama híres, s csak férfikörbe való 
szavalatok könyvét, mely áll 2 kötetben 
48 versből, s melynek jeligéje „Natu- 
ralia non snnt turpia“ küldöm 4 frtért 

Kngel Henry
kiviteli kert-hkfdóse Hamburgban.

Érdekes olvasmány!
c8“szen "J- ör'lelces regény, 

j  v l W  mint : 4 'laud ine, az okos le
ányka; N ina. a szép tejárusné; Snciális 
t itk o k ! Fanny, a szé|» divatánisnő: Szép 
lletty  kalandjai; E lső  és u tolsó csókom ; 
F g y  iusben levő szálloda-nympha életéből.

Mind a nyolez regény kapható 8 kép
pel c»ak 4 frtért. (0— 1)

Engel Henry
expoükvreakedésében Hamburgban.

( )zv. Inczédv Gvörgvnő
házánál két lakosztály, konyha, kamara cs 

istállóval bérbevebető. Ugyanott kétvékás 

kert is kibérelhető a lakosztálylyal. (3—2)

Fábry Gábor.

Önkéntes eladás.Nyíregyházán, a nagy-orosi*utczában, S te r n  E rn á n ucl-fele házban, a inagy. k. 
postahivatal szomszédságában, mindennemű 
házibútor, órák, tükrök, lámpák, egy Ehr- 
bar-féle zongora, mindenféle konyha-felsze- 
relvények, lovak, 24 lóra szerszám, nyergek, 
kocsik, sfb. minden órában készpénzfizetés 
mellett eladók. (3—1)

T U D O M Á S U L !
Alulírottak tudatjuk a t. ez. közönséggel, miszerént Schönbom gróf ö mél

tóságától a szolyvai savanyúviz forrást több évre kibérelvén, annak egyedüli nyíregy
házi főraktárát Csapkay .lenó urnák átadtuk.

Kelt Munkácson 1873. martina havában.
B ra n d  és B rau n

szolyvai. olonyai, é* polenai Mvanyüviz forrá*ok egyedüli bérlői.

2 ^ "  Minden üveg ólom kapszulával, és ezen felirattal van ellátva:

Árjegyzék < *apkay Jenőnél Nyíregyházán
láda szolyvai savanyúviz . . 40-es 5 frt. —
„  „  „  . 60-os 5 ,, 20 kr.
„  olenyai „  . . 40-es 4 „  30
ii n ii . , 60-as 4 „  50 ,,
„  polenai „  . 40-es 4 ., 30 „

Üres ládák ép állapotban 1 frt 40 krjával vétetnek vissza.
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Nyíregyháza. 1873. Nyomatott Dohay Sándornál.
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