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Kiadó-tulajdonos : a „szaboloamegyel lapkladó-társulat.“Küzmuuka-reform.
A közmunka országos rendezése már 

nem messze van. A főispánok már valószí
nűleg beterjesztették az illető minisztérium
hoz az egyes megyék közmunkaügyi viszo
nyait s azon módozatokat, melyek czélsze- 
rüeknek mutatkoznak a közmunkáiig)' kér
désének jogos és méltányos megoldásához.

Kétségkívül sok ép és helyes nézet 
küldetett fel a megyékből, melyek alapján 
nem leend nehéz a minisztériumnak oly 
rendszer- javaslatot terjeszteni az országgyű
lés elé, amely a mai kor kívánalmaival s 
az ország jelenlegi helyzetével legjobban 
megegyezik.

Nem árt azonban e kérdést itthon is 
megvitatni, hogy annak idejében alaposab
ban megbírálhassuk az életbe léptetendő 
rendszert. , . %

A mostani közinunkarendszwrrői, a meny
nyiben a szükséges szolgálmánvok termé
szetben követeltetnek, bátran elmondhatni, 
hogy teljesen elavult, czéliránytalan és kü
lönösen államgazdasági szempontból föltét
lenül elvetendő és kárhoztatandó.

Elavult a mostani rendszer azért, mert 
az meg a robot idejéből veszi eredetét s an
nak eszméjén sarkallik ; holott a mostani 
kor az önkéntes, szabad versenynek fejlesz
tő és a díjazott munkának kora. De meg uz 
ily rendszernél némi ügyes fogások fölhasz
nálása mellett, mindig nyílik ut és mód arra, 
hogy ezen terhek alól számos kötelezettek 
kivonják magukat, mely körülmény egymaga 
eldönti e rendszer czéliránytalanságát. Vé
gül áll az is, hogy azoknak munkája, akik 
azt teljesitik, azét mert ingyenes, igen sok 
tekintetben sem nem szorgalmatos, sem nem 
pontos, sem nem helyes; és igy a mostani 
közmunkái rendszer mellett, tömérdek idő 
és erő pazaroltadk el a közügy és a czél 
nagy kárára.

Hozzá lehet adni eliez még azt is, hogy 
a közmunkának természetbeni leszolgálása, 
az illető kötelezettek szokott üzleti foglalko
zásaikra, igen sok esetben, zavarólag és ká
rosan hat.

Ezek az államgazdasági szempontok.
Midőn tehát a közmunkaügy rendezé

séről van szó, ez alatt nem lehet egyebet 
érteni, mint a mostani közmunkarendszer- 
nek teljes megszüntetésével, annak aképeni 
refolinálását, hogy a közmunkái teher az il
lető kötelezettekre pénzül vettessék ki s a 
szükséges közmunkák nyilvános s hatósági
lag ellenőrzött szabad verseny utján egyes 
vállalkozók által teljesítessenek, illetőleg vé
geztessenek.

Bármit teszünk is, bármily módokhoz 
nyúljunk, e gyökeres reform nélkül mindig 
elő fog tűnni a mostani rendszernek hármas 
árnyoldala; t. L

1. hogy maga a rendszer, ha a kötele
zettség pontosan teljesítetik, igen sok eset
ben nagy mérvben zavarólag hat, az illetők 
mindennapi foglalkozására és keresetére,

2. hogy számos kötelezett talál utat

és módot arra, hogy magát a teher alól 
kivonja.

3. hogy e rendszer igen sok idő- és 
erőpazarlással jár.

Mintha hallanám az ellenvetést, hogy 
t. i. mindaz, amit eddig felhoztam a mostani 
rendszer ellen, igen helyes az elméletben, de 
egyátalában nem gyakorlati nálunk oly or
szágban, ahol a pénzszükség rendszeres álla
pottá válván, a készpénzbeli terheket még 
jobbun szaporítani nem tanácsos.

Ez ellenvetés nem épen alap nélküli. 
Ámde az ellenvetésből mi következik? Az, 
hogy az ország pénzügyi bajain mielőbb és 
pedig gyökeresen segítsünk. Segítsünk jele
sen egy önálló és nemzeti alapra fektetett 
jegybankrendszer életbeléptetésével, mely 
reform nélkül, a mostani közterhek mellett,

| menlietetlenül tönkre fog menni az ország 
| államgazdasági és pénzügyi tekintetben 
egyaránt.

Miután a közmunka rendezésének élére 
maga a kormány állott, lehetetlen feltenni,

1 hogy egyszersmind az ország pénzügyi ba
jain is gyökeres reformok utján segíteni ne 
akarjon annálisinkább, minthogy mindenki 
ellőtt tudva levő dolog az, hogy mélyre ható 
pénzügyi és államgazdasági reformok nél
kül, semmiféle kisebbszerü anyagi reform 

1 nem sikerülhet.
A  mostani közmunkarendszer czélsze- 

jrütlenségének ily constatálása után, azon 
! kérdés merül fel: mily alap lenne tehát ki
jelölendő a küzmunkaszolgálmány megha
tározásánál.

Felelet s a k ö z m u n k a a d ó . Ez az 
az egyetlen helyes alap, melyből azután 
egyetlen adófizető sem vonhatná ki magát.

A közmunkaadóból ekép befolyandó 
összegek pedig az utak, hidak s egyébb 
közlekedési eszközok fentartására lennének 
fordítandók.

Sokan lehetségesnek és czélszerünek 
találják a közmunka teljesítésénél azt is, hogy 
ha az illető közmunkakötelesek részént ter
mészetben, részént pénzben róják le tarto
zásaikat.

Aini e kettős szolgálmány combinálá- 
sát illeti, tagadhatatlan, hogy első tekintetre 
nem látszik épen czélszerütlennek ez expe- 

jdiens azon értelemben tudniillik, hogy az 
illetőknek szabadságukban álljon, a szolgál- 
mányokat akár természetben akár kézpénz
fizetés által teljesíteni; mindazáltul lehetetlen 

, fel nem fedezni ez expediens árnyoldalát is.
IE segédszer ugyanis, tnig egyrészről szöve- 
i vényessé tévén magát a rendszert, nehezíti 
a kezelést, másrészről a bérnélkül teljesített 
munka midig hanyag és rendetlen.

Figyelmet érdemlő körülmény végrel 
még az is, hogy lm a közmunkánál, a mun- 1  

kások kézpénzzel fizettetnek, ez a szegényebb 
uéposztályra nézve egyszersmind keresetág 
is lévén, mód és alkalom nyujtatik ez osz
tálynak arra, hogy közmunka adóját ezúton 
körülményeihez képest megkeresheti.

Következik már most, a közmunkaadó'

kivetési kulcsának megállapítása. Ily kul
csul, az közös és igazságos teher viselés el
vénél fogva, leginkább a rendes adóforintok 
száma szolgálhatna.

A kivetés pedig azok által lenne foga
natosítandó, akik a közmunka élén áll. E 
rendszer természetesen föltételezi, hogy min
den megye saját házi pénztárral bírjon, mely 
nélkül a közmunkaügy czélszerüen nem is 
rendezhető.

Nem tulajdonit e sorok Írója magá
nak csalhatatlanságot; lehetséges magát a 
czélt más mód és eszközök által is megkö
zelíteni; de ami a dolog elvi oldalát illeti: 
aligha lehet a mai korhoz a dolog termé
szetéhez és hazai viszonyainkhoz mértten, 
helyesebben megoldani.

v. J.

KÖZ ÜGYEK.

S/abolcsmegye bizottsága által folyó 1873 évi 
novcniborhó 2.Vén s kővetkező napjain tartott 

közgyűlésén előadott tárgyak.Sorozata.
1' Alispánt időszaki jelentés.2. Négy iskola tanácsos választása.3. A nádudvari alsó, és a dadai alsójárási orvosiállomás betöltése.4. A dudái alsó; és a nyir-báthori alsó járási rsm illjütosi, s nyir-báthori alsó járási szülésznői á llomások kinevezés utjáni betöltése,
■>. Miniszteri leirat Kis Józsefnek szubolcs-hajdu- kerületi tanfelügyelóve lett .végleges kinevezése tárgyában.6. Ugyanaz az 1873 évi megyei költségvétésre

vonatkozólag.7. Ugyanaz a jövedelmi adó felszólamlási bizottsági elnöki állás betöltése tárgyában.8. Ugyanez a czélbavett alméruöki állomás rendszeresítése táigyábnn.9. Ugyanaz a czélbavett allevéltárnoki állomás rendszeresítése tárgyában.
1 0  Ugyanaz a megyei ügyrendtartásra vonatkozólag.11. Ugyanaz az iparágak gyakorlására vonatkozószabályokat illetőleg.12. Ugyanaz a csap-záhonyi közút építését illetőleg.13. Ugyanas a közbintonsági személyzet szaporítása tárgyában.14. Ugyanaz a kö/munka ügyrendezése tárgyában.15. Miniszteri leirat a községileg kezelt árva pénzeket illetőleg.16. Szentesített törvények kihirdetése.17. Arvaszék jelentése.IS . Küldöttségi jelentés az árvaszéki ügy kezelést illetőleg.19. A központi írnokoknak fizetés fólebb emeléseiránti kérvényük.20 A szegódvénycsek drágasági pótlék iránti kérvényük.21. 1873-ik költségvetés.22. Kórház választmányi jelentés.23. Törvényhatósági megkeresések egy önálló bank felállítása tárgyában.24. Ugyanazok a/ 1870 évi 4 2 1. ez rcvisiója tárgya lián.25. Ugyanazok az állam és egyház közötti viszonyt szabályozó törvény alkotása tárgyában.26. Kővár vidék közönsége átirata az uzsora törvény módosítása tárgyában.27. Békésmegye átirata a megyék ujabbi területifelosztása tárgyában # .28. Segesvárváros megkeresése az 1868 évi 44 t. ez. revisioja tárgyában.29. Pozsooy megy ének az állandó katonai laktanyák létesítésére vonatkozó megkeresése.30. Báca-Bodrog t. e. megyék átirata a községek rendezéséről szóló törvény módosítása tárgyában.31. Zemplénmegye átirata a községi orvosi állomások létesítési tárgyában, a megyei főorvos hasonló tárgyú módositványával kapcsolatban.32. Sárosmegye átirata a cbolera-költsegek fedezése tárgyában.



.33. Az állaudó választmány jelentése, a közmun
kái szabályrendelet tárgyúban.

34. Szilcz Lajos küldöttségi elnöknek kiküldeté
séről! lemondása.

35. Küldöttségi jelentés Kállay Em&nuelné és Lc-
veleki Márton, Gencsi Károly közt fenforgó vízügyek
ben. . . .  ,

36. Ugyanaz Láda József és id. Laskay István 
közt fenforgó hasonló ügyben

37. Ugyanaz Bleuer Sámuelnek hasonló ügybeni 
panaszára vonatkozólag.

38. Ugyanaz a Bogdány község és Szalánczy Já
nos közt fenforgó vízügyben

39. Ugyanaz a Kállay András által tett lefogla
lások tárgyában.

40. Ugyanaz, a nyíregyházai tisztujitásra vonat
kozó panasz tárgyában.

41. Tanfelügyelői jelentés a tanügy állásáról
42. Árvaszéki jelentés a „Tisza* bisztositó-bauk 

ajánlatára vonatkozólag.
43. Szolgabirói jelentés több eszlári lakosoknak 

közmunka váltság fizetés alóli felmentése tárgyában.
44. Ugyanaz Újváros községnek háromszoros köz

munka váltság leengedése iránti kérvénye tárgyában.45. Ugyanaz a Maiidéi Albert által Kótaj község határában felfogott víz táreyábau.
40. Ugyanaz Korda Ágostonnak hasonló ügybeni 

panaszára vonatkozólag.
47. Ugyanaz a Keldhcim Ignácz és Czukor József 

közt fenforgó viz ügyben.
48. Ugyanaz a p.-ladányi jegyzői fizetés megálla

pítása tárgyában.
49. Ugyanaz Eszeny, Pzalóka és Agtelek közsé

geknek továbbra is s::abolcsmegyéhez hapcsoltatásukat 
kérő folyamodványa ti rgyában

50. Ugyanaz az egri káptalan és Polgár városa 
közt a közköltség fizeté.-ére nézve fenforgó ügyben.

51. Tiszti főügyészi jelentés a megyei ingatlan 
vagyonok telekkönyvezésérol.

52. Főutibiztosi jelentés az épülőben lévő orszá
gos kőut egyrészének átvétele tárgyában.

53 Főorvosi jelentés egészségügyben.
54. Ugyanaz a cholera járványról.
55. Kis-várdai alsó járás orvosának a cholera al

kalmából felmerült költségeinek megtérítése iránti 
kérvénye

56. Szolgabirói jelentés a jegyzői nyugdíj intézet 
tervezete tárgyában.

57. Ugyanaz SzékelyBmedeknek avasmegyeri vi- 
rilis képviselők közé felvétele tárgyal) un.

58. Ugyanaz Kakamaz községnek közmunkaügy- 
beni kérvénye tárgyban.

59. Számvevői illetőleg szolgabirói jelentések 
több községek költségvetésére vouatkozólag.

60. Szolgabirói jelentések Szabolcs, Zsurk. T. sz. 
Márton és B.-Ujváros községek szervezési ügyeiben.

61. Nagy és Kis-Báka községek hasonló ügybeni 
kérvénye.

62. T.-E.szlár község kérvénye közmunka ügyben
63. Erdőhegyi Barna alszámvevfi kérvény© sza

badság idő iránt.
64. Ungvári József elhalt azegödvényes özvegyé

nek segély iránti kérvénye.
65. Szabó József tbasi lakosnak a szólgabiró a 

thasi jegyző, és a pénzkezelő elleni panasza.
66. Irinyi Farkasnak Hem.ina-uthoz elfoglalt 

földjéért kárpótlást kérő folyamodványa.

Főispán ur ómeltósagáuak a bizottmány jelen volt tagjaihoz intézett üdvözlete után.
Olvastatott az alispáni évuegyedcs jelentés, mely 

habár fájdalmasan festő is a kolera járvány s a láz 
által okozott sebeket és bajokat; másoldalról enyhítő 
balzsamul szolgált a megye közönségének a kolera 
árvák irányában tanúsított és folyvást nyilváuuló rész
vét kiemelése. , , .

A megye közönségének eme részvété es feleba
ráti szeretete, oly édesen kedves benyomást tett a 
közgyűlésre, hogy egyhangúlag elhatároztatott eme 
szép és nemes jótékonysági cselekménynek jegyzőkönyvbe 
leendő iktatása nemcsak azért, hogy ezáltal a lelkes 
adakozók kellő méltatásban részeltessenek, hanem 
azért is, hogy azáltal mások is hasonló áldozatkész
ségre indíttassanak.

Az évuegyedes jelentés felolvasásából, három oly 
tárgy merült fel és vált ki a jeleutés tételei közül, 
mely tárgyak már fontosságuknál togvais megérdemel
ték, hogy kissé bővebb tárgyalás és megfontolás 
alá vétettek.

Az első tárgy volt, a virilisek névsorának össze
állításához szükséges s az adóhivatalok által bekül
dött adatok szcrfeletti hiányos és semmis volta. Ete- 
kintetbeu inditványoztatott hogy a megye Írjon fel az il
lető minisztériumhoz, miként ily hiányos s a törvény 
tiszteletét egyátalában nélkülöző eljárás a kir. adóhi
vatalok részéről jövőre ne ismétlődjék. A uévsor ösz- 
szeállitása azonbau muukába vétetni határoztatott azon 
kijelentéssel, hogy a hiányos adatok kipólása iránt az 
illető kir. adóhivatalok kerestessenek meg s a lehető
leg poutosan s a valóságot megközelítőleg elkészített 
névsor, a még ez év decz. 29-éu tartandó rendkívüli 
bizottmányi gyűlés elé okvetlen beterjesztendő.

Hosszabb és élénkebb vita tárgyát képezte má
sodik helyen, a magas kormánynak azon a megyére 
nézve felettébb sérelmes intézkedése, melyszerént a 
uyiregyházai hadfogadó parancsnokság teljesen lelosz- 
tattatván, szabolcsmegye ujonezozás tekintetében, három 
hadtögadó, parancsnoksághoz, jelesen a kassaihoz, 
debreczenihez és ungvárihoz osztatott be.

E sérelem orvoslása végett, szintén felirat ha
tároztatott.

A harmadik tárgy a koleraárvák részére begy ült 
s ezideig a zabolchi takarékpénztárban elhelyezett és 
a még begyülendö segélyösszegekuek az illető árvák 
közt leendő mikéuti felosztása.

Inditványoztatott, hogy! a kiosztási szabályzatok 
szerkcsztesseuek s ezek elkészitésévelegy kü'dö tség bi- 
zassék meg, mely kiildötség még e gyűlés tartama 
alatt elkészítse a kiosztási szabályokat. FelhozatoU 
ellenvetésképen, hogy a szabályok csak nehezíteni és 
késleltetni fogják a segélyezést, ami pedig a segély - 
zendő árvákra nézve, második csapás lenne. Ez érve
lés azonban nem találván kellő pártolásra, határozta
tott, hogy a kiosztások szabályzat mellettt örténjenek.

(f- k.) A

Fölmentvényt föltételek az njonezozási kötelezett
ség alól.

Az ujonezozást illető hivatalos felhívásban, a 
tényleges szolgálat alóli j felmentésről ezek állanak : Az 
1868-ik évi 40-ik törvény czikk 27-ik szakasza értel
mében, a népiskolai tauitok s tanítójelöltek, valamint 
azok, akik örökség utján jutottak valamely mezei 
gazdaság birtokába, hu ez utóbiak rendesen birtoku
kon laknak, abban maguk gazdálkodnak, s földbirto
kuk jövedelme egy öt tagú család önálló eltartására

elégséges, de viszont ezen mérv négyszeres mennyisé
gét nem haladja túl, a hadseregbe (hadtengerészotbe) 
vagy a honvédségbe történt bcsoroztatásuk után, a 
népoktatást, és illetőleg a gazdaság kezelését legke
vésbé akadályozó időszakban, nyolez hét alatti kato
nailag kiképzendők, azután szabadságolandók, és béke 
idején ezen felül csak az időszaki tegyvergyakorlatok- 
han való részvételre szoritandók, vagyis a fentebbi 
feltételek alatt a tényleges szolgálat alól felmenthetők.

Aki ezen kedvezményre igényt tart, aunak ma
gát a kellő okmányokkal idejében el kell látnia, hogy 
uzokat a szükséghez képest a sorozó bizottsághoz be
nyújthassa. E kedvezményre igényt tarthatnak: 1 akik 
mint mezei gazdák, — továbbá 2. mint népiskolai ta
nítók, altanitók, s tanítójelöltek, a közgazdászati és 
népoktatási érdekek sérelme nélkül hivatásuk köréből, 
a fegyverforgatás begyakorlására megkivántató időnél 
tovább el nem vonathatnak. Azok, akik a sorozás ide
jében még csak tuuitóképezdei hallgatók, a téuyleges 
szolgálat alól e czimeu, fel nem menthetők; s kivéte
les kedvezményben, csak is alapos indokok alapján, a 
cs. és kir. közös hadügy miniszter által, a m. k. hon
védelmi miniszterrel egyetértóleg, részesíthetők. Azon 
feltétételek, melyek alatt a mezei gazdák a tényleges 
szolgálat alóli felmentetésüket igényelhetik, a követke
zők : a) ha a földbirtok a mezei gazdaságok közé tar
tozik, legyen az bár nemesi,avagy volt úrbéres; b) ha 
a földjövedelem, minden más kereset hozzászámitása 
nélkül öt tagból álló család eltartására elegendő, de 
az iiv jövedelemnek négyszeres mennyiségét nem ha
ladja túl; cl ha a védköteles e gazdaságnak már tett
leges tulajdonosa; d) ha azt szüleitől, öreg szüleitől, 
oldalági rokonaitól, vagy akár idegentől örökölte, nem 
pedig vétel utján szerezte, vagy ajándékképen kapta; 
ha rendesen gazdaságában lakik, s azt maga szemé
lyesen kezeli.

A paszabi tiltó.
A paszabi tiltóra nézve, mely a „Szabolcs* 44-ik 

és 49-ik számaiban, oly éles kifejezéseknek szolgált 
alapul, megígértük volt, hogy mi is elmondjuk vélemé
nyünket. Tesszük azt most a következőkben.

A „Szabolcs" 44-ik számában a paszabi tiltóról 
megjelent újdonságot, két egyformán hangzó nyilatko
zat alapján való, hogy fentartás nélkül közöltük. Ez 
talán hiba volt tőlünk, de korántsem alaptalan, még 
kevésbé pedig „szemtelen rágalmazás", mint ez a „Sza
bolcs" 46-ik számában közlött igazoló sorok eredetijé
ben állott. MiértV Azonnal elmondjuk.

Annfi tény. hogy a tiltó megrepedt; ezt a „czá- 
folat" sem tagadja; sőt beismeri azt is, mikép a fe
lülvizsgáló küldöttség elrendelte, hogy „a beton egy 
lább mélyre kivágassák s a kivágás betömessék", és 
csak eme kiigazítások után találtatott a tiltó jónak. K 
tekintetben tehát a „Szabolcs" 44-ik számábau közölt 
újdonságnak igaza volt.

Ugyancsak ez újdonságban az állíttatott, hogy 
a „tiltó elkészítésére a társulat tisztviselői vállalkoz
tak*. Ez. egyszerű állításra, a czáfolat szintén egysze
rűen azt mondja, hogy a „tisztviselők vállalkozók nem 
voltak". Egyszerű állítás ellen, egyszerű tagadás. Ar
ról azonban hogy tulajdonképpen ki volt a vá lla lko 
zó, a czáfolat mélyen halgat; de azért megengedi ma
gának a „czáfolat", hogy a vállalkozó védelmére kell
jen állitván, hogy a „talált repedéseket lekevésbé sem 
veszélyeseknek kimondották" (t. i. a küldöttségi tagok)

Amit a czáfolat, a vállalkozásra nézve elhalha
tott, megtudtuk azt illetékes helyen, hogy t  i a kér
déses t iltó  építésére, nem magán ember, hanem ma-

A „Szabolcs" tárczája.

A  T I T O  K .  *>

(Bűnügyi történet IranomlxMl

Fordítja : László Aranka.

Nekem úgy tetszik, — folytatú Dupin barátom,ni int- 
ha ez esemény mások előtt éjien azon okból lenne talány- 
szerű. amely előttem azt igen könnyen megmagyaráz- 
hatóvá teszi, t. i. azon borzasztó részletek, melyek ez 
eseményhez fűződnek. A rendőrséget nem a gyilkosság 
indokai, amelyek azt előidézhették, hanem azon ke
gyetlenség, amclylyel az végrehajtatott, hozta zavarba. 
A hatóságnak lehetlen azt, hogy felülről két hang hal
latszott, összeegyeztetni azon bebizonyithatlan körül
ménynyel, hogy onnan semmi menekvés nem lehetett, 
és azt hiszi, hogy a fiatal J' Esjianage gyilkosa uem 
hagyhatta el a házat auélkiil, hogy a betóduló tömeg
gel ne találkozott volna. Az a vad rendetlenség, amely 
a szobában látható volt; a kéménybe felvonszolt hulla; 
az anya testének eltorzítása : elegendők arra, hogy a 
rendőrség élesclmüségét inkább gyengítsék, mint élén-1 
kitsék. A rendőrség azon közönséges tévedésbe jött, 
hogy a szokatlant összecserélte a megfejthetlennel ; 
Epén ez eltévcsztése a közönségesnek vezeti az éles-1 
leniüt az igazi nyomba. A/ ily nemű vizsgálatnál nem 1 
annyira a „Mi történt itt?*, mint a „Mi történt itt 
olyan, ami még eddig nem tapasztultatott V" kérdésekre 
fektettetuék a súly. Azon könnyűség, melylyel e ta
lányt mefejtéin, vagy még többet is megoldani fogok,' 
épenolv nagy, mint ezen a rendőrség által oly meg
fejthet lennek látszó titok.*

En néma csodálattal csüngtem beszélő barátomon..
„Epén a/.on egyént várom most, — folytatú L)u- 

pin egy pillantást vetve az ajtó felé, — aki ha nem 
követte is el egyenesen ezen gyilkosságot, de azért 
többé-kevésbbé összeköttetésben kell lennie azzal. Igen 
valószínű, hogy ez egyén a bűntény súlyosabb részét 
illetőleg, ártatlan. — legalább én úgy hiszem, hogy nem 
csalódom, — mert e vélelem támogatja áz én talány- 
megoldásomat Ez embert várom én most minden perei
ben. Ha eljő, szükséges, hogy öt itt tartóztassuk. Ve-

*) Lásd a „Szabolcs* 4 2-ik számát. szerk

gye ön pisztolait; hogy használhassuk ha szükség le- 
end rájuk*.En azonnal elővettem pisztolaimat anélkül, hogy tudtam volna tulajdonképen, mit teszek. Az én barátom folytatá beszédét tovább, mintha magában beszélt volna, hideg élettelen hangon amit már, többször is észleltem rajta, midőn ama csudálatos képessége nyilvánulni szokott, amiről már szólottám volt.

„Hogy a hangok, melyek fölváltva halatszottak. nem 
női hangok voltak, — monda barátom, — a tanuk által 

, eléggé igazolvák. Ez minden kétséget kizár azon felt evést 
illetőleg, vájjon az öreg nő nem ölte-e meg leányát előbb, 
és azután önmagát, mint némely föliiletes bíráló szereti 
hinni. En e pontot csak a reudszerért említem, amelyen vé
leményein alapszik; mert magátol értetik, hogy 1’ Es- 
panage asszony physikai ereje egyútalábau néni volt 
oly erős, hogy leánya hulláját a kéménybe vonszol
hatta volna; sebeinek minősége pedig, az öngyilkos
ságnak még gondolatát is kizárja. Kóvetkezéskép a 1 
gyilkosságot egy harmadik követte el. és a gyilkos1 
hangjai hallhatók is voltak még pedig heves váltako
zással. Mondja csak ön, nem tűnt önnek szemébe bi
zonyos sajátosság a bizonyításoknál e hangokat il
letőleg?".En Azzal válaszoltam, amit a tanuk egyhangúlag állítottak, hogy t. i. a durva hang francija  s a felelő hang tiszta éles volt.„A  tanúvallomások igy hangzanak, — viszonzúDupin, — de azért uem ebben van azok sajátossága. A tanuk csak a  válaszhangra tettek m egjegyzést valló-! másukban anélkül, hogy azok különösségét figyelemre, méltatták volna. Ugyanis az egyik hangra nézve valamennyi tanú vallomása összliangzó, a másikra nézve már csaknem mindnyájan különböző nézetben vo ltak; abban azonban ismét megegyeztek, hogy e másik hang idegené, külföldié volt. AhbAii valamennyi tanú tisztában volt, hogy ama hang, mely felülről lehallatszott, nem lehetett földijüké. Azon felül abban is mindany- nyian egyetértenek, hogy ama hang előttük teljesen ismeretlen nyelvű volt, melyhez hasonlót talán sohasem hallottak. A hang inkább éles, mint durva volt, melyhez tanuk egyetlen szót, vagy hangot sem voltak képesek hasonlót találni. En még most nem mondhatom önnek, minő gyanú ébredt bennem, amikor ezen vallomásokat olvastam és tanulmányoztam; annyit azonban megsúgok, hogy ama gyanú biztos vezérfonalul szolgálatid a tettes utáni nyomozásaimhoz"

„Képzeljük magunkat,— kezdé Dupin kevés szü
net után.— a hullaterembc. Ön megfogja nekem en
gedni. hogy mi ott a gyilkos menekülési útját vegyük 
szigorú nyomozás alá. E tekintetben világos, hogy a gyil
kosok a fiatalabb FEspanage szobájában voltak, midőn 
a szomszédok az ajtót betörték és e szobából kellett 
nagy elövigyázattal menekülniük.

Falak, pitvarok, tetők azonnal megvizsgáltattak; 
tehát azt tudjuk, hogy titkos ajtón át meg.nem ugor- 
hattak. Semmikép sem tudtam a hatóság intézkedésé- 
ben megnyugodni; mindent a legszigorúbb szemle alá 
vettem, de titkos kijárást seholsein találtam. A háló
szoba ajtaja belüli öl volt becsukva, kulczesal a zárban. 
A kémények, ámbár 8—10 lépésnyi távolságra vannak 
a bejárattól, oly szükek, hogy a gyermek sem mehet 
át rajtuk. Ezen az utón tehát, teljesen lehetetlen volt 
a menekülést eszközölni; következéskép az ablakra 
kell figyelmünket szorítani. Az épület előrészén lehe

tetlen volt az elillanás anélkül, hogy a tömeggel az 
utczán ne találkoztak volna; a gyilkosoknak követke- 
zéskéji a liátulsó szoba ablakán, ahol az ifjú hölgy bul
lája találtatott, kotlett szabadulniuk. E szoba liátulsó 
ablakán, a közbiztonsági személyzet által csukva talál
tatott ; csak hoszszas vizsgálódás után tüut fel mind
két ablak alsórészén egy egy furott lyuk erős fejes sze
gekkel ellátva, mely az ablakot a jiárkányzattal össze
kötötte. A rendőrség ezt látva, teljesen meggyőződött, 
hogy a menekülés ez utón nem történhetett és egészen 
fölöslegesnek találta a szegeket kihúzni és az ablakot 
kinyitni Minthogy én erősen megvoltam győződve, hogy 
a gyilkosok egyedül az rfblakon át menekülhettek, az 
ablak vizsgúlása közben a tejes szeget egyszerre ész
revétlenül kihúztam s az ablak ellent állott újaim nyo
másának. Itt tehát egy elrejtett rugónak̂  kellett lenni. 
Amint újaimat az ablak rámán vegig-végig vezettem, 
végre megtaláltam a rugót, és észrevettem hogy az 
ablak mozog, abban hagytam a kinyitási kísérletet és 
a szöget ismét a lyukba tettem Az. hogy a gyilkos, 
ha ugyan ez ablakot becsukhatta, kívülről a szeget 
visza nem helyezhette, tisztán állott előttem; szükség- 
kéjipcn a másik ablakouát kellett tehát menekülni; 
ennélfogva, ha o titkos rugók mindkét ablaknál egy
formák, a szegek és azok boerősitéaénél okvetlen kell 
némi különbségnek lenni.

(Folyt, köv.)



ga a társulat vállalkozott, megbizvúu tisztviselőit a, 
munkálat vezetésével.

íme a megtámadott újdonságnak e tútelro néz*: 
ve is igaza volt. Magáuvállnlkozó nem lévén, a tiltót 
építtette a társulat s építették a tisztviselők, illetőleg! 
az ő felügyeletük, felelősségük és ellenőrzésük mellett 
folyt az épitkezós. Nem identificalúdik-e itt a vállal-! 
kozás, a tisztviselőkkelV Természetesen hogy: igen!

Nőm volt tehát a „Szabolcs" 46-ik számában 
megjelent czáfolat aláíróinak joguk, hazugságnak 
és rágalmazásnak nyilvánítani a „Szabolcs" 44-ik 
számának ujdousági rovatában elmondottakat. Nem 
volt joguk pedig azért, mert amaz újdonság egyenesen 
a „tiszaszabályozási társulat" érdekei mellett kelt sík
ra, amit szerény véleményünk szerént, a társulati tiszt- i 
viselőknek méginkább szivükön kell vala viselniük.

Mondjuk ki az igazat, hogy a tiszaszabályozúsi ! 
műveletből, a legtöbb és legegyenesebb hasznot a tár
sulat tisztviselői merítik; természetesen nem a tiszt
viselők vétke, hanem a szabályozási rendszer czélsze- 
rütlen volta miatt. Ezt a „Szabolcs" olvasói igen jól 
tudhatják az abban elég alaposan megvitatott tévedé
sek és hibás elvek fejtegetéséből. Epén ezért megfog- 
hatlan előttünk, hogy miként helyezhetik a tisztviselő 
urak saját érdeküket, a társulat érdekei felé? Miért 
nem beszéltek czáfolatukban a társulat érdekei mellett ?

Bocsássanak meg a tisztelt tisztviselő urak, de a 
tavalyi fejedelmi osztalékok igen mély nyomokat hagy
tak, a tiszaszabályozas iránt érdeklődök emlékében s 
ne csudálkozzanak, ha egy nyilvános orgánum, mint 
pl. a „Szabolcs", néha néha erősebb kifejezést hasz
nál valamely ügyvezetési hiba, vagy tévedés szellőz
tetésénél ott, ahol több ezer család érdeke, jóléte és 
pénzéről van szó. Itt alkalmazható helyén ama külön
ben gyűlöletes jesuitaelv: ,A czél szeu tesiti az 
esz közöket*.

ÚJDONSÁGOK.

=  Ismételve figyelmeztetjük lapunk mind
azon t. ez. megrendelőit és pártolóit, akik az előfize
tési dijakkal hátrálékban vannak; valamint a hirdeté
si dijakkal tartozásban levőket is, miszerént méltóz- 
tassanak tartozásaikat a lehető legnagyobb gyorsasság- 
gal beküldeni Krasznay Gábor társulati pénztárnokhoz; 
nehogy a „Szabolcs" megjelenésében gátolva legyen. 
E fölhívásunkat a legkomolyabb értelemben kérjük 
venni s mint ilyet haladéktalanul teljesíteni. Hosszas 
hallgatásunk és várakozásuk egyik föindoka. a nemrég 
lezajlott kolerajárvány leverő és nyomasztó követkéz* 
ményeibeu rejlik; nem akarván t. ez. pártolóinkat sür
getéseinkkel is keseríteni. Most azonban úgy körmünk
re égett a baj, hogy abból csakis a tartozások gyors 
bevétele által menek ülhetünk.

*** A nyíregyházai nöegylet által, az árvák 
részére közelebb rendezett gyűjtés alkalmából adakoz
tak. Báthy Bertha k a. ivén: Báthy Berta 2 fit 
Báthy Matid 2 frt. ifj. Iluray Mihály 2 frt. Quirinyi 
2 frt. Bleyer Lajos 5 frt. Talapkovics Bertalan 50 kr. 
Stern Jenő 1 frt összesen: 14 írt 50 kr. Kacs ka Ilo 
na és Hvezda S.-né ivén: Kerckréty M -nő 4 frt. llib- 
ján S.-nó 1 frt. Kubasty A.-né 1 lrt.Smál Karolina 1 frt. 
Nádassy Lajosné 1 frt. Kacska Ilona 1 frt. Dobay Sáu- 
dornó 1 frt. Bleyer Ziza 1 frt. Hofímau Karolina 1 fr‘ 
Maurer Károlyné 1 frt. Soos Elemér honvéd főhadnagy 
1 frt. Holcz Józsefné 1 frt. Szlávik Antal őrnagy 2 írt. 
Doniján Sámuelné 1 frt Csesztyiszky Jánosné 50 kr. 
Súlyán Jánosné 30 kr. /siska Júlia 2 frt Eöry Elek- 
né 1 irt. Deutsch Izrael 20 kr. Guttman J. 30 kr 
Gansl M. 20 kr. Majerszky Lajosné 40 kr. l’alicz Mi- 
hályné 40 kr. Fábry Tóbiásné 1 írt. Dudmszky Gyu- 
lánó 1 frt. Számuelv Emma 1 frt. Ábrányi Aurél 2 frt. 
L Imer Jánosné 30 kr. Kiszdorfcr Jánosné 1 frt. Sol
tész Emília 1 frt. Itottman Lajos 1 frt. Nagy Lajos 
1 frt. Zajácz József 1 frt. Hein Búsa 30 kr. Legyesy 
Zsuzsanna 30 kr. Márthon < íé/áné 1 frt. Fedor Ágos
tonná 30 kr. Csesznék János 30 kr. Bodó Ferenezné 
1 frt. Ferenczi Ferencz 50 kr. Diecz Sámuelné 40 kr. 
Szomhathy Ödönné 1 frt. Hvezda Sámuelné 1 frt. ifj. 
Gyurcsány Józsefné 1 frt. Kaufmau 1 frt. Bajer 1 frt.; 
Segédy Búdról 50 kr. Mebussi 2 frt összesen 45 frt 
20 kr. A kétiven összesen 59 frt 70 kr.

(K—y) Eszék y Emma urbölgy és Schmidt 
Z su * s ó úrnő ivén jegyzett s lapunk 47-ik számában 
közlött kegyes adakozók névsorából, a következők té-! 
védésből kimaradtak. Özvegy Lanka Józselné 1 frt. 
Moes Zsuzsáim 1 frt Martiuyi Józsefné 1 frt. Bertalan 
Margit 2 frt. Merle Sarolta 1 frt Grenerczy Andor
1 frt. Pazar István neve helyett pedig hibásan szede
tett Kazár. Végül Szénffy Gyuláné helyett, S e x t y G y u- 
lánó tévedt be a sorokba. ítészünkről szeretjük hinni, 
hogy ez ártatlan véletlen tévedést, maga a sors intéz
te igy; valósziniileg figyelmeztetni akarván Sexty Gyu
la barátunkat a farsang küzelgésére. Különben mi 
sziviinből kívánjuk, hogy e sajátságos nyomdahibát, 
nemcsak ami szerkesztői, hanem Hyinen boldogító tol
la is mielőbb helyreigazítsa.

V  Kovács Erzsiké és Moes Juliska gyűjtő 
ivük utján a koleraárvák javára következő adakozá
sok folytak be a 'segélyzö bizottság elnöknöjékez. Ko
vács Gerőné 3 frt. Kazár Mátyás 50 kr Meskó Pálné
2 frt. Bölke Emma 2 frt. Pásztor Péterné 1 frt. Vad 
Andrásáé 1 frt. Kovács Jánosné 1 frt. Steványik And
rás 1 frt. Szuchi Jánosné 20 kr. Beiclimnn Z. 30 kr. 
Hnrstcin Juli 30 kr. Ozv. Czabuch Sámuelné 1 frt. 
Bergstein Lajosné 30 kr. Mányik né 3 frt. Özv. Amb
rus Sámuelné I frt. Feuerman Salamon 40 kr. Han- 
kószkyné 1 frt. Kovács Ferenezné 1 frt. Hudák György
im 40 kr. Kelemenné 40 kr. Jelen Pál 40 kr. InczcJó- 
zsefné 1 frt. Szahóné 20 kr. Hanyicska János 20 kr. 
NJózer 1 frt. Csapkai Jeuőné 1 frt. Orbán Károlyné 1 frt 
Szesztajl Ilon 40 kr. itj. Gyuri sán József 30 kr. Hönsch 
Edéné 2 frt Csiszár Jánosné 1 frt. Nádassy Józsefné 
1 frt. 50 kr. Ozv HofTmnn Johanna I frt. Dillnbcrger

Lajosné 5u kr. /siska Mihályué 2 lrí. Nádassy károlyné, 
1 frt. Ilibján Dáuiolné 1 fit Kerekes Lajosné 1 írt. 
Somogyi Gyuláné 2 frt. Mentiek János 1 frt Gráf Móráéi 
1 frt. Krajnyák Györgyné 1 frt. Petrássy Gyuláné 1 frt i 
Oltványi Endréné 1 írt. Valaki 1 frt. Karner Mária 
1 frt. Kovács Mihályné 2 frt. Összesen 49 frt. 30 kr. j 

A nyíregyházai nöcgylet által a koleraár
vák javára rendezett gyűjtés utján bejött összesen: 
277 frt. 50 kr. azaz kettizázhetvenhét torint 50 kr 
A segélygyüjtö bizottság ez összeget három felé osztá;! 
egy harmadrészt, azaz 92 frt 50 ki t a megyei koleraár
vák, egykarmadrészt a nyíregyházai koleárvák fólsegé- j 
lésére, egyharmadrészt pedig a nyíregyházai árvaház 
javára szánván. Ez összegek e hét folytán küldetnek 
át az illető helyekre.

(d) A natív-kallói reáliskola graduálása tár
gyában kelt „Emlékiratot", melyet lapunk 44- és 
45-ik számaiban, mi is közöltünk, folyóhó 22-én dél
után 2 órakor nyújtotta át. az evégre megbízott 10 
tagú küldöttség, cultus miniszter ur linagymeltóságá- 
nak. A küldöttség tagjai voltak: báró Vécsey József, 
gr. Degenfeld Imre, báró Eötvös Dénes, Bónis Sámuel, 
Bónis Barnabás, Somossy Ignácz, T. Nagy Lajos, Ko
rányi Frigyes, tr. I ’jfalussy József, és dr. Bleyer Mik
lós. A miniszter igen szívélyesen fogadta a küldöttsé
get. meleg érdeklődéssel kérdezősködött a szabolcsi 
tanügyi viszonyokról, miközben erősen hangsúlyozta, 
hogy szabolcsmegye e nemes buzgalmából nemcsak j 
azt látja, hogy Szabolcsban iskolára szükség van, lm-1 
nem azt is, hogy tamilul akarnak. A miniszteri fogad
tatás után ítélve, a nagy-kállói reáliskola sorsához a ! 
legszebb reményeket köthetjük.

(s) Ónody Géza kerületi szolgubiró ur. a kolo-\ 
rában elhalt szegények özvegyei és árvái fölsegélésé- [ 
ro tett gyűjtés eddigi eredményéül, 248 frt 78 kit 

j küldött be a megyei hatósághoz. Ez összeg igen íé- \ 
nyeseu tanúskodik nevezett szolgabiró urnák a gyüj-l 

I tós körül kifejtett buzgalma mellett.
%* A szent-niiliályi értelmiség a kolerajár

vány miatt, árvaságra jutott szegények javára, júvöj 
; 1874-ik évi január hó 8-án tombola játékkal összekö- i 
, tött tánczvigalmat szándékozik rendezni. A tombola- 
I sorsjegyek már áruba bocsáttattak. Szép és fényes I 
eredményt kívánunk a derék szent-mibályiuk e nemes 
czélu törekvésükre.

X  A nyíregyházai polgári olvasó-egylet
1974-évtöl fogva újra 3 évre alakul. Az aláírások már 
meg is kezdettek. Reméljük hogy városunk polgárai 
tömegesen iiamijük be magukat az egylet tagjaiul, 
melynek czélja oly szép és fontos a polgári elem mű
velődése szempontjából. A népszerű felolvasások, me
lyek mar ez évben megkezdetnek az egylet helyiségé
ben. egészen ujszinben tüntetik fel s az egyletek elsői 
közé sorozzák azt, melytől aki megvonja támogatását, 
saját leikétől és szivétől utasítja vissza a nemesítő és 
és művelő eszközöket; saját maga és a társadalom 
ellen vét. Siessen azért minden jó polgára e városnak 
bejegyezni magút a gyiijtöivekre; álliou be tagjául az 
egyletnek, mely valódi iskolája leentl a polgárságnak 
A gyűjtéssel a következő urak bízattak meg: Mikecz 
József, Súlyán József, Audráscsik József, Barzó János, 
Sebők Áilám, Minich András, Berzeviczy .Dániel. Sté- 
pán Ágoston, Molnár Ferencz, Pazar István és Koska 
András.

(R) Lapunk közelebbi számában jelzett né| - 
szerű felolvasások a polgári olvasóegyletben, mint az 
egylet helyiségében kifüggesztett jelentésből olvassuk, 
mához egyletre óhajtásunkhoz képest délután 4 óra
kor. Kz alkalommal azon óhajtásunknak adunk kifeje
zést. vajha ez üdvös kezdeményezés pártolásra találna 
az illető körben; sőt kívánatos, hogy hölgyeink is mi
nél számosabban (látogatnák ama felolvasásokat, im - 

|Iveknek czélja a legnemesebb, t. i tanulni és tanítani! 
Van még e dologhoz egy szerény szavunk. Nem volna 

; e czélszerii, ha a felolvasások alkalmából, azon lati - 
Katóktól, akik az egyletnek nem tagjai, az egyleti 
könyvtár javára legalább 10—10 kr. szedetnék.

V  Á  nyíregyházai sóstói részvénytársulat. 
holnapután azaz f. e. deczemberhó 2-án taitamlja meg 
ez évi rendes nagy gyűlését a városház nagy termében.

t A „Mátyás deák* czirnü budapesti élczlan, 
melyet rom. cath. papok szerkesztenek és pártolnak, 
ezidei 47-ik száma. Nyíregyházáról egy távsürgönyt ki- 
zöl, mely távsürgöny tartalma, amily avult és lopott, 
épen oly aljas. A távsürgony igy hangzik „Távirat, 
„M. Deák*-hoz Nyíregyháza november 21-én reggeli 
10 óra, 5 perez. Nálunk a marhavész kitört — Vidlicz- 
kay beteg.— Az, alispáu tegnap korán reggel N.-Kálié
ban teljesen f̂elvilágosult* tövei jelent meg a hivatal
ban.— A szesz tetemesen ölesül*. Ily piszkos, minden1 
apropos nélküli s a legbecsületesebb és józanabb éle
tű férfiakat sárral dobáló sorok, csiiki> a „Mátyás 
Diák* epével és sárral festett hasábjain láthat
nak napvilágot ma, amidőn az országos pártok is ki- 
engesztelődig nyújtanak kizet egymásunk. Ama feke
teseregnek úgy látszik, épen e kiengesztolődés nem tet
szik ; azért rugdulózik jobbra és balra egyaránt. Kü
lönben olvasóink belátására bízzuk ama sorok elítélé
sét. Mi csak bo akartuk mutatni azokat olvasóinknak, 

'hogy tudják magukat tájékozni, kikkel lesz hajunk?
X  Gróf Andrássy Aladár, C/.indery-WVnchcim 

gróf szigetvári híres menéséből, az. ottani takarmány 
szükség miatt, u napokban 2*> darab csikót hajtatott 

iát Tisza* Dohon keresztül hardicsai uradalmába. Vajha 
.e kitűnő, erős és gyors fajló vidékünkön is meghouo- 
sittatnék.

— Szciit-Miháiyon folyóhó 18-án este 7 óra 
tájban, Gulyás Ambrus odavaló lakos, midőn a kutnál 
lovakat itatott, ismeretlen tettes által lelövetett. A sze
rencsétlen ember hullája más napon szolgahirói ren
delet következtében, telhonczoltatolt A tettes nyomo
zása iránt, a kellő intézkedés már folyamatba tétettet,

□  Szomorú leverő híreket Inllunk a vidék
ről, mely hírekre, legyenek azok valók vagy nem, a 
megyei hatóságnak nem szabad bedugni füleit, haucm 
a legnagyobb buzgalmat kell kifejtenie, a koleraárvák 
javára begyük segély összegek kiosztása körül. Beszé

lik, hogy egy apa felakasztotta, másik vízbe dobta volna 
gyermekét; mert nem bírta táplálni, ruházni és ne
velni. Félre tehát a segély kiosztást szabályzó ponto- 
zatokkal; hanem sietni kell a segélylyel oda, hova 
leginkább kell. Ne feledj- a megyehatóság, hogy „két
szer ad aki gyorsan ud.“ Ama segélyösszegek nem 
azért adattak össze, hogy a szabolhci takarékpénztárba 
tétessenek; hanem azért hogy az Ínséggel küszködő- 
kön mielőbb segítve legyen.

(g.) Eper,jcskén Jármi József ur tanyáján a 
szeszgyár mnltlm utóján, a bérlő vigyázatlansága miatt 
támadt tiiz következtében egészen leégett. A tűz be
lülről ütött ki. Az okozott kárt 10,000 írtra teszik. A 
gyár biztosítva veit ugyan; de hit* szelént csekély 
összegig

X  A községeket és tisztviselőket figyelmez
tetjük azon körülményre, hogy az oly árvák, akiknek 
szülői a kolerajárvány áldozatául estek, az országos 
árvaházba még mindig fölvétetnek. A kérvények, or
vosi és lelkészi bizonyítványokkal ellátva, Krn lo
ván szky Imrén éhez iutézendok Budapestre, váczi 
utcza 27 szám alá.

4- Mikecz János ügyvéd ur ivén begyült
ugyancsak az árvák javára, Krasznay Gábornál ól 3 frt. 
Mikecz Jánostól 1 frt. Epcrjeasy Jolántól 50 kr. Név
telentől 1 frt. Összesen 5 frt. 50 kr.

\ Magános öregur vagy egyes nö részére a 
város központján egy közös terembe nyíló mellék szoba 
kedvező feltételek mellett, hónapszámra minden percz- 
ben kiadó. Értekezhetni e lapok szerkesztőségéiül.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Szabályok a hús besóznsa körül.
A hús hosszabb ideig való eltartásánál a besó- 

zás jelentékeny szerepet játszik; azonban a búst, sőt 
magát az élő állatot is már el kell készíteni e czélra : 
azért, úgy hiszük. nem lesz fölösleges, ha a hús bcsó- 
zásu körüli teeudőket röviden ismertetjük:

1. A búsnak további eltartásra való besózása b*g- 
czélszerübben a téli hónapokban történik. — Télen át 
az állati nedvek sűrűbbek, s igy a bús is tömörebb lé
vén. fölbomlásra kevésbbé hajlandó, ennélfogva sokkal 
tartósabb is; ezenkívül maga a levegő is tisztább és 
bűvösebb, mint nyáron, midőn a fölbomlás már néhány 
óra alatt beáll. — Egy átaláhan pedig tapasztalt do
log. hogy a télen át besózott lius továbbra is eltartható.

2 Leölés (levágás) előtt az állatoknak csak ke
vés vizet kell adui, hogy a hús szárazaid) legyen.

3. Fgyanexért az állatot végnapjaiban tömörebb 
táppal kell tartani, ami közzé olykor egy kevés fűszert 
elegyíthetünk, mely utóbbi a húsnak zamatját növeli.

4 Ha a búst hosszabb ideig eltartani szándékunk, 
már eleve az etetést a szerint intézzük, t i. az álla
tot oly takarinánynyal tartsuk, mely kevésbbé vizenyős 
és romlásra is kevésbé hajlandó, ilyenek például a lisz
tes magvak és gadnafajok.

5. Ügyeljünk különösen arra, hogy leölés előtt az 
állatok felhevülve ne legyenek, vagy egyébbként ne kí- 
noztassanak: miután a tapasztalás azt igazolja, hogy 
ezen állapotban levágott jószág busa kevésbbé tartós 
gyorsan felbomlik, végre

C. levágás közben és után a bússal a lehető leg
tisztábban kell bánni, s mind azt szorgalmatosán el
távolítani, mi annak rnogfertöztetését s igy annak föl
bomlását okozhatná, — szintúgy nem ajánlható, mint 
közönségesen a búst szokás nedves, dobos kamrába 
vagy piuczébe elhelyezni, vagy sokáig a levegőn tar
tani, vagy pedig vízzel kimosni, miáltal annak gyors 
fölbomlása elömozdittatik.

<M. G.)
Üzleti értesítés.

V nyíregyházi teriiiényrsarnoknál nov. lio 29-cn
. bejegyzett terményárak.___________
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Nincs tööbé tyúkszem!
Lábgyógyászati gyakorlatom folyamá- 

inn sikerült úgy egészen méregmeiitcs, meg 
i lég idősb tyúkszemeket is biztosan kiirtó 
;enöcsöt készítenem. Oly alkatrészekből 
isszetéve, melyek valamely vérváltozékossag 
ehetőségét kizárják; ezen kenőcs a szúró 
ájdalmat rögtön megszünteti, a szarubőrt 
is mészképletet felolvasztja, anélkül hogy 
töríilfekvö husrészeket megtámadná, ennél** 
ogva ép oly veszélytelen mint szélit! g jó g }*  
izer a tyúkszemek biztos eltávolítására. Egy 
égely 1 írt. és 1 frt 50 kr., postán küldve 
ÍO kral több. Kapható Pesten : lakásomon 
i „nemzeti szállodábanNyíregyházán I3er- 
alan Pál gyógytárában.

Kcszler Erzsébet.



A  nyíregyházai Csemegeterem (3 I>
tisztelettel tudatja a u. é. közönséggel, hogy közelebb tett megrendelései kö

vetkeztében. a legjobb minőségű hamisítatlan italok nagyválasztásban kaphatók. 
Jelesen többtaju bel- és külföldi asztali és csemege borok, valódi franezia pezsgő 
és üveges sörök állanak a n. é. közönség rendelkezésére. Rum thea és liqueure 
szintén kitűnő minőségben kaphatók. Továbbá befőttek pléh szelenezékben, osztriga, 
caviár, halak, friss kassai sódar, inartadella, sódar. nyelv, libamáj és párisi kol
bász, bécsi es kassai tormásvirsli s egyébb inyencz czikkek. a lég jutányosabb 
árak mellett, naponkint rendelhetők akár a teremben leendő elköltésre akár ház
hoz vitelre.

s Legjobb minőségi
napkor i  bor;

Czukor Mártonnál

kapható.

Árlejtési hirdetmény. Hirdetmény.
A nyíregyházai kir tszék központi fog* j A  helybeli casinói egylet választnianyá- 

hiíza külső ablakainak kilátást elfogó készü-1 nak határozatából közhírré tétetik, miszerént 
lékekkel való ellátása, valamint az ugyanazon ja casinói jövedelmeknek beszedési joga, me- 
fogház részére sziikséglendö világiló anya- [yek a casinó tulajdonát képező 3 biliárd, a 
gok u l„. k«- és v.r.íg-ola,, faggyú gyertya , cllm8zlui|amló kártya> dominó

január 1-töl ugyanazon évi deezen.ber 31-ig Jakokból befolyó jövedelmekből állanak, 
terjedő' kiszolgáltatása, folyó 1873. évi decz. lS74-ik évi január 1 -tol 1874-ik évi deczem- 
a nyíregyházi kir. ügyészségnek az ottani bér 3 1-ik napjáig terjedő egy évi időtnrtnm- 
kir. tszéki épület emeletén levő saját hivata-Jra a casinó helyiségeben kifüggesztett és 
los helyiségéin, nyilvános szóbeli árlejtés|bárki által megtekinthető feltételek mellett 
utján, a legjutányosabban vállalkozónak fog ^tír jjL, a(jatik

M Erről vállalkozni szándékozók oly figyel- í Felhivatnak tehát mindazok,kik a bér- 
meztetéssel értesíttetnek : hogy az nrlejtési i *®^t kivenni óhajtják, hogy* lepecsételt iras- 
feltételeket alólirt kir. ügyészség irodájában beli ajánlatukat, a bérösszeg pontos kitiin- 
megtekinthetik. tetősével, és 200 forint bánompénzzel ellát-

A Vállalkozó részére járó összeg mind-|va> f. <;vi deczctuberbó 7-ik napjáig alulirott- 
két vállalatnál utólagosan, -  a világ,tó anya- ,](JZ , lyujtsiik be. 
gokért évnegyedenként a rabtartási átalány, J J r
kezelője által, az igazs ígügyminiszteri szám- Ábráin i Aliról
vevőség hel) esbitési jogának fentartása mel- (0— 1) casinói elnök,
lett, szabályszerű bélyeggel ellátott nyugtá-l 
ra fog kifizettetni.
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Kiadó lakás.
Draskóczy Sámuel udvarában egy 

külön lakosztály bármely perezbeu bér

bevehető. (3—3)

Értekezhetni a tulajdonosnál.

Véjiül megjegyreztetik, hogy az árlejtés 
a kitűzött napon és helyen nyilvánosan szó
belileg fog megtartatni, melyben — az ab
lak világosság elfogó készülékek vállalatánál 
25 frt. — u világitó anyagok vállalatánál pe
dig 50 frt. bánompénz letétele mellett min
denki részt vehet.

Kelt Nyíregyházán, 1873 évi, november 
hó 21-ik napján.

Nyíregyházi kir. ügyészség.
(0 -1 )

728.
1873. (2— 1)

Árverési hirdetmény.
Néhai Perjesi Károly hagyatékához 

tartozó 5 katasztr. hold szántó föld a nyír
egyházai határban, az elhalt özvegyének in
dokolt kérelme folytán, f. é. deczembnrhó 
13-án délután 3 órakor, a város házánál a 
legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.

Kelt Nyíregyházán, 1873-ik évi no- 
vemberhó 21-én tartott árvaszéki ülésben.

Kmetliy István
árvaszéki jegyző.

1873.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházai k. törvényszéknek fenti 

sz. a. kelt végzése folytán közzététetik, hogy 
Eibenschütcz Sándor pesti kereskedőnek Kiben- 
schütcz Dávid helybeli ruhakereskedő ellen 
580ő frt. és jár. ir. váltóügyében lefoglalt 
férfiruhanemü. bolti felszerelvény, activ kö
vetelések s vásári bódé f. 1873-iki deczember 
5-ik s szükség esetén következő napjain d. e. 
9 órakor nyilvános árverésen kézpénz fizetés 
mellett eladatni fognak.

Nyíregyháza, 1873 nov. 29.
Kercselics Fercncz 

k ikü ldött végrehajtó.

Hirdetmény.
Beszterecz községben n királyi kisebb 

haszonvételek, úgy a kanálisnak megha
gyott s még eddig csak birtokossági hasz
nálatban levő hely, folyó évi deezenib. 14-én 
reggeli 11 órakor Beszterecz községében 
jövő évi Szt.-János nnptól 3 egymásután 
következendő évekre, közárverésen ki fog 
adatni. A  kikiáltási árnak IO°/o-ja mint bá- 
noinpénz az árverelök által befizetendő.

Kelt Bogdány, 1873. november 18.

Székely Benedek
(2—2) birtokossági megbízott.

Regale-haszonbórlet.
A berkesz-küzséghez tartozó kirá

lyi kisebb haszonbérleti jog jövő  1874-ik 

évi január í-söjétől, 3 egymásután kö

vetkező évekre, folyó évi deczcmberlió 

14-ikén délelőtt, közárverés utján a leg

többet Ígérőnek, a jószágigazgatóság 

által bérbe fog adatni. (2—2)

A „Komlóhoz4* czimzett vendéglőben
folyó évi deczemberlió 1 jétől kezdve úgy házhoz hordva, mint a ven

déglő helyiségben, a legolcsóbb és legizlctesebb r e g g e l i k ,  e b é d e k  és v a 
c s o r á k  kaphatók.

Reggeliül készen állnak friss virsli, gnlyáshus, pörkölt, szafoládé, 
sonka, pántolt nyelv, különféle sajt és Inróuemü.

Úgyszintén fris ma r c z i us i  sör, s több fajti v ö r ö s  és f e h é r  b o r o k  
is jutányos árak mellett kaphatók.

Minden szombaton és vasárnap este fris kolbász, hurka és sertéshús lesz 
kapható szintén illendő árszabás mellett.

Kzeken kívül f r i s  v i r s l i  minden reggel rendelhető lesz helyben úgy’ 
mint házhoz.

A pontos és gyors kiszolgálatról gondoskodva van.
Mindezekről van szerencsém a n. é. közönséget tiszteletteljesen értesíteni 

s vendéglői helyiségemet becses figyelmébe ajánlani.
Nyíregyháza, nov. 22. 1873.

Récsy Gusztáv,
1 vendéglős.

Nyiregyháta. 1873. Nyomatott Uoliay Sándornál
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