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K iad ó -tu la jd on oa  : a. „szabo lcsm egye l laplcíadó-tá-raulat.4'Országos kalainitások.
Nagy, óriási veszély fenyegeti hazán

kat; oly veszély, mely ha gyorsan el nem 
háfittatik; ha a baj oka gyökeres kúra alá 
nem vétetik : nem sokára megsemmisíti 
nemzeti lételünket.

Az ok, ami e vészt előidézte, nem régi; 
épen azért még meggátolható terjedésében. 
De hogy ez megtörténhessék, mindnyájunk
nak küzdeni kell ama vész ellen. Ne jaj ve
szekedünk, hanem tegyünk. Ne elégedjünk 
meg azzal, ha a lapok országszerte kürtölik 
a vészt 8 jelzik a bajt; hanem oda kell 
kényszeríteni a kormányt, minden lehető 
törvényes eszközök felhasználásával, hogy a 
vészt sietve hárítsa el hazánkról.

De hol hát e vész? Kérdezik az olva
sók. Megmondjuk.

Mindnyájan tudjuk, hogy a mai mo
dern államokban, az országot, a nemzetet 
3 osztály képezi, t. i. a felső-, a közép- és az 
alsó osztály.

Tudvalevő dolog az is, hogy az erőt, a 
nemzet zömét a középosztály, vagyis a kis- 
birtokosság és iparosság teszi.

Gyakorlatilag bebizonyult igazság az 
is, hogy amely államban a középosztály sze
gényedik és fogy : ott a nemzeti élet, az 
önállóság napjai meg vannak számlálva.

Azt senki sem tagadhatja, hogy ná
lunk a kisbirtokosság és iparosság pusztul 
és vesz.

Az álmüveltséggel karöltve járó okta
lan fényűzés; a pazar államháztartás; az el- 
viselhetlen országos terhek; az átalános1 
pénztelenség : tagadhatlan hogy mind hat
hatós tényezők a nemzeti vagyonosság pusz- ! 
tiltására. Mindezeket még kiheverheti a nem
zet, az ország, ha az államkormány a fd- 
sulyt az állampolgárság igazságos megadóz
tatására fekteti, s más állam pénzügyi viszo 
nyaitól független, önálló bankot állít fel és 
rendez be a birtokos és iparos osztály szük
ségletére.

Fájdalom nálunk mindkét tényező hi
ányzik. Adózási rendszerünk a legtökéletle
nebb és ami legszomoritóbb, a legigazság
talanabb a kontinensen.

Lehetetlen tehát, hogy ily viszonyok! 
közt kiheverhetné a nemzet a rendkívüli 
csapások s állami kalainitások okozta csor
bákat; hanem mindinkább közelebb sodor- 
tátik az örvény felé, mely elnyeléssel fe
nyegeti.

Aki talán kételkednék adózási rend
szerünk igazságtalanságában, tekintse a tő
kepénzeseket. Meg vannak-e ezek és miként 
adóztatva?

Aki azt hiszi, hogy a kisbirtokosság 
sorsán az önálló nemzeti bank nélkül is le
het segíteni, azt egyszerűen az oly okt.dá
nul eltörült uzsoratörvény hiányában felcsi
gázott kamatlábra figyelmeztetjük, amit 
nem hogy korlátozna a törvényhozás, dcsöt 
védelme ulá veszi azt, a bekebelezések és 
megítélések által, s ami végpusztulással fe
nyegeti a középosztályt.

Lehet-e boldogulni, nem kell-c rend

szeresen alább-alább száL'ani vagyonilag és 
tönkre jutni teljesen a kisbirtokosságuak 
oly államban, ahol sem tőkeadó katasz
ter,  sem uzsoratör  v ény , sem pénz, 
s e m  h i t e l  n i n c s ? !

Még ez sem minden!
Hogy a nyomor és nemzeti tönkreju- 

tás annál biztosabb legyen, kimondta a ma
gyar törvényhozó testület az egyenjogúsí
tást föltétlenül, honosítási törvények nélkül 
egy oly emberfajra, — a zsidóságra, amely
ből magyar soha, de soha nem lesz; mert 
hiányzik és hiányzani fog örökké belőle 
azon kapocs, azon szál, amely azt a magyar 
hazához kötné. A hazaszeretet a földbirtok 
öröklésében, s azon lánczszcmben határo
zódik, mely a magyar földbirtokost földjé
hez köti, azon földhöz, melynek kalászai az 
ősök poraiból kelnek ki és amelyen kívül 
nincs számára hely a nagy világon.

Nem volt elég, hogy e kapzsi, pénz
éhes faj egyenjoguvá lett Árpád ivadékával; 
hanem ráadásul felfüggesztetek az uzsora- 
törvény is, amely még némileg fékezhette 
volna eme üzérkedő fajt a földbirtokosok 
kipusztitásábau.

Bátran elmondhatjuk, hogy vr. orszá
gos kalainitásokat maga a nemzet, a tör
vényhozás idézte elő.

Mig odafenn a pártok egymás ellen 
küzdöttek, az alatt benőnket addig zsaroltak 
az uzsorás tőkepénzesek, mig most az ör
vény szélén várjuk a perczet, melyben végre 
a mélységbe szédülünk menthetetlenül.

Ha tehát, akarva, nem akarva, idáig 
hoztuk a nemzet anyagi helyzetét; kell hogy 
azou gyökeresen segítsünk is.

Félre tehát a pártoskodással; hanem 
siessünk oly intézkedéseket tenni, melyek a 
nemzet anyagi helyzetén segítsenek.

Hozzuk be a tőkeadó katastert, és az 
uzsoratörvényeket.

Az izraelitákra nézve pedig a cselekvő 
és szenvedő választási jogok tétessenek füg
gővé bizonyos föltételektől, melyek nemzeti 
életünk alapját érdeklik.

Ezek azon fontos tételek, melyekről 
legközelebb tüzetesebben szólandunk.

Esznietöredékek

a le á n y -n e v e lé s  k é r d é s e  k ö rü l m e g y é n k b e n  
és m á su tt  

(Folytatás.)

Most már, miután e tényt felmutattam kellő vi
lágításban, viszszatérek amaz örök igazságu természeti 
törvényhez, mely szerént a nő, akkor lép igazán élet
pályára, midőn férjesült. Ez a törvény uekem azt adja 
elém, hogy a nőnek az anyai hivatás mellett, másik 
hivatása az, hogy igazi házi aszszony. a legszebb ér
telemben vett gazdaszszony legyen Ila  a tapasztalás
tól kérünk etekintetben tanácsot, az megmondja, hogy 
e két teendő egymással össze is esik: Igen termé
szetes ennélfogva, hogy a leány-nevelésnek oda kell 
irányulnia, hogy a nőt az ilynemű hivatása szerinti 
teendőkre előkészítse.

Ama természeti törvény és a társadalmi törvény 
szeréut is, az erősebb férfi-nem tiszte és kötelessége a 
házat, családot fentartani! Ez el- és fentartásnak azu
tán ezerféle nemei lehetnek . a születés, műveltség, társa

dalmi állás, értelmi fejlettség s több ilynemű tekinte
tekhez képest. Ezen körülményekhez mérten azután 
a fi-nein most gazdálkodás, hivatalo-kodás által, majd 
meg ipar, kereskedés s több ilynemű foglalkozások se
gélyével eszközli a ház, a család fenntartását. Ugyané 
törvény a másik, a nő-nemnek a tulajdonképi otthont* 
a házat, a konyhát és a kamarát mutatja ki hivatalos 
helyiségül, hol szintúgy megvannak a nőnek hivatalos 
kötelességei, teendői, mint a férfi-nemnek amott.

Hol a ház, a család ügyei e munkafelosztási elv 
nélkül intéztetnek. ott zavarnak rendetlenségnek kell 
előállani, különösen, ha a háziasszony nem rendez 
nem intézkedik saját kezelése alá tartozó kamarája és 
konyhája ügyeiben; akkor e zavarosban az ö szerepét 
helyettesítő cselédség szokott halászni a maguk ré
szére sokszor nem megvetendő eredménynyel. Itt kere
sendő már annak oka, hogy sok ház ügyei oly nagy 
zavarba jutnak épen időnkben. Igen is ! mert igen sok 
családban a ház asszouya a konyhát kerüli, mivel a 
.füst", a .gő z" stb. főfájást és az Isten tudná, mit s 
mit nem okoz (? !) „Hát a cselédség: a kiadónő, sza
kácsnő, szobaleány stb. (mert vannak sokházuál épen 
kétszer olyan számban, amennyit a helyzet és szükség 
kívánna,) mirevalók? Én, —  mondják, —  é le t e m  
m in t k u lc s á r  nő t ö l t s e m ?  Hm! mint „ d a jk a "  és 
„ k u lc s á r n ő " !  Na, de annyit mégis megengednek ma
goknak, hogy ha a férj „ b e v é t e l r ő l "  gondoskodik, 
ők a „ k ia d á s r ó l "  intézkednek.

És hogy a „k ia d á s t *  mily mérvben és mily mó
don, arányban eszközük, legszembetűnőbben igazolják 
a „h á z i  b a jo k " ,  a „családi kellemetlenségek" és 
sok család-apának, sok család-anyának tragikus e s e 
t e i  De ez eseteket nem is csud&lja már ma az, aki 
tudja, hogy a nő körébe vágó teendőket „rangján alul
írnak," „hozzá mm illőnek* tartja. S kevés nő az, a 
ki helyzetével, társadalmi állásával komolyan számot 
vetne; hanem tovább nyújtózni óhajt niiud, m in t... 
Tompa ezt is nagyon élethűen s csattanóban fejezé ki 
e pár sorban:

„Ha psy járja a bolondját. k ■veti a  másik,
I tólján* miudenikrck foga 1**-K- váaik .
Foispánnét alispánnó, ezt eskuttné látja,
l'apleánynak grófleányról ke*zul a kabatjn!
l'estit majmol debreceni, dcOrucaenit tuti....
No férfiak, most kell ám még azt a földet túrni!"

E satyrikus vers ugyan ül-re szólt, de m os t is 
épenugy elmondhatjuk azt egymás majnn lásra nézve. 
Mert most sem azt nézzük, hogy milyenre telik; ha
nem, hogy milyen van ennek, vagy annak. S annak 
meg kell leno i; ha nincs férjem uramnak pénze, hát 
„vegyen költsön". 'Férjen .uramnak pedig illik „lova- 
gias" „nobl" embernek lenni; s mintán a lovat és 
teheneket már eladta, vesz költtön! M iéit-ne?! Hisz 
egy nőnek ellentmondani, annak kedvét szegni, — igy 
magyarázzák a „levagias" férjek a társadalmi „illiket" 
ma, —  nem já r ja ! S maguk is örülnek azou, ha ama 
problémát megtudják fejten i: „a  semmiből uraskodni, 
ebben áll a érdem". És tartják ezért magukat igazán 
érdemes embereknek! H jah ! perse, kiki ott keresse 
az érdemet, hol megtalálhatja! S igazolja az élet, én 
nem igazolom, hogy sok nő gondja és figyelme a tu- 
niijue, toilette és frisurán túl nem teljed ki — ott
hon S ha ezekre s minden kedvteléseinek kielégíté
sére nem te lik : lesz „meghasonlott kedély*

Na de, ha a konyha és kamara isn.eretlen „v i
lágrész" előttük: annálinkább otthon érzik magukat a 
salouhan, —  mondja az emancipatioviadora. Valóban! 
sok salonban csakúgy szédül az ily magumforma sa- 
louiatlan ember feje a sok franczia, angol s t  regé
nyekből összeszedett szó-kotyv iluk miatt Feval, Kock, 
id és if Dumas, Ponton regényéinek meséit mind, 
mind hallhatod; müveiket mind ott láthatod az asz
talon. De Arany, Tompa, Petőfi, vagy épen Berzsenyi 
Kölcsey, Vóvrösraarty, ezek a saloniatlan, ezek az Íz
léstelen inagyarirók, mit lábatlankodnának ott! Ha 
mégis jó szerencséd ily házhoz vezérel jámbor bará
tom, tapasztalhatod, hogy: „m ig az ajk Síiéről iecseg 
eleget, eszel keletien, poshadt kenyeret.** Ebéd után ? 
Csakúgy ágaskodik a fejeden a haj a repedezett hang
szerből (régen zongora volt, kim zése ennyit még hagy
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vesznek), tehát most csak ebből tótágas ugráin 
sokkal jövő mélabus ilallaniok accordjaitól mered a 
hajad.

Nem igy ment a hajdani mulatság s vend. 
t is l Nem igy megy még ma sem a régi időkből itt- 
ott életben levő aszszonyok házánál. I)e a mai nőnek 
olyan furcsa ott a falon az u festet néni!

tétetett folyóra.
Az 1. rovatban töröltetett a rendszeresittotui

lm , igy és itt, az elmondottakban találjuk meg jeg alkalmaztatott.

kért segédlővéltárnoki és egy uapdijas irnoki U lou u ra  
.égiá- javadalmazatául előirányzott 1UG5; az előbbi állomás 

he nem tölthótése, levéltárunk kezelésében sajnosán 
érezhető hiányokat okozott; a közgyám mellett működő 
uapdijas Írnok pedig támaszkodva a belügyminisztérium 
1872 évi 27,0'Jl sz. leiratára az év első napjától teny-

a inai apróbb- nagyobb házi bajok, elégedetlenség, 
meghasoulás stb okait Ez oka. hogy nincsenek békés bol
dog házaink; s hogy a boldog, megelégedett társa
dalmi életet hírből sem ismerjük. „Ha egy járja a bo-

A 111. rovatban kitüntetett szükséglet leszállitta- 
tott 800 írtta l; holott a fára előirányzott 3411 Irt 3 kr 
ószszeg, az ürméret szelént számított tűzi fa szerződés 
szerónti ára irányoztatott elő, s itt levonás a szer
ződés természeténél logm a vállalkozó irányában nem

londját, követi a másik. (Tompa.) ..Adosok vagyunk eszközölhető; még az előbbi évek tapasztalatai szerónt 
és —  nem tudunk űzetni. (Kakas Márton)

Azt mondja valaki, hogy bizony ez 
dók igen-igen torzképót mutatja a társadalm 
Szó, ami szó, biz ez torzkép, mit én mozaik alakban

előirányzott irodai sziikiégletben, meggazdálkodás csak j jőorvossá, Katouka Alb 
eszmetöre- a levelezési jog s kiadmányozás rovására (eszközölhető, tiszteletbeli megyei jegj 
• életnek I A legtetemesben leszállitattott az X. rovat, 2300 lés helyeslése vei talalki 

"J \ , , ,  | írttal, s ekként, még egyrészről a nagy terjedelmű, de
a ‘l a ! üresen álló, börtönépülótnek levéltárrá alakítása s ek- 

itt leírtam. De arról ki tehet?! En nem. Azt alig ta- j^ ut szétszórt levéltárnak összesítése s rendezése nem 
gadhatja meg valaki, hogy a mozaik minden darabja ■ foganatosittathatot, -a törvényhatósági szegény alapra 
életből vett és hű Hogy sok ember tudja ilyennek előirányzott 1000 írt is töröltetvén, a megye 1871.

i . . ..... ... - , - . , ! XVIII. t ez. 131. 8-ában megszabott kötelessége telje-
a uuket. bizonyítják a notleuseg csaknem számtalanra b . ... i, ; „ í; „có(,p fül.. • ... . . . . . .  , , ... sitesere is tebetlenne Ion. Bar e megye közönségé, iu -
szaporodott példái. ..Ismerik az anyut es nincs kedvok ■ hU)Y0S terheit, az immár végéhez
elvenni leányát*'; mivel jól tudják, hogy: „nem esik 
meszsze az alma fájától."

Most már kijelentem, hogy e mozaik kép vázo
lásának, ez eszmetöredékek leírásának nem volt más 
czélja, mint egy valódi leány-növelde felállításának, 
melyben taníthatnak az arra vállalkozóknak frauezia.

ismerve az állam súlyos terheit, az immár végéhez 
közelgő év során háztartásában a legnagyobb takaré
kosságot követte, mindunellett az ily nagymérvű levo
nások következtében beállható zavarok megelőzésére, 
mulaszthatlau kötelességének tekinti, a m. kir. belügy
minisztériumot, a költségvetésben, kimutatott szükség
lét hiánytalan kiszolgáltatására ismételve s annyival in
kább felkérni, mert az eszközlött megtakarítás a jövő

angol, és néniét nyelvet, zongorát, magyarázhatják a . év szükségletére csakugyan a fedezetbe számíttatni fog.
Az állandó választmány által előterjesztett költ

ségvetési előirányzat pontonként tárgyaltatván, és az
... , . , . . .  ... . I 1 IUl.ll I 1U uwia..uu.«. ........--- — ------ “ | - --------- » ----------
(ddrajz s történelem, szepeszet, novéuy-allat-1 e|n ĵgt illetőleg segédlevéltárnok javadalmazasara elő- tátik. A gonosztevő 
ánytan, kertészet, természettan, vegytan, s több j jr.;UVzott összesen 2100 írt szükségletnek, az e tárgy-| dig javitóházakbau

divatot, ‘szabászatot és mintaiveket; de mindenekelőtt 
és felett: erkölcs- és embertan, hazai nyelv- és irály
tan, földrajz 
és ásv 
az auy 
tanitassam 
sánuk 
tanulás:
hogy a nő természeti törvényszerénti hivatása az, hogy 
jó anya és jó  gazdaszszony legyen.

En a magam részéről csak a hiúság, divathaj- 
húszat, könnyelmű gondolkozásmód, tetszelgés, külső
ségeken kapkodás alól akarnám s szeretném emanci
pálni a nőnemet; s oly leány-növeldét óhajtok, mely a 
való életre neveljen és készitsen elő; a lényegre, a 
belbecsre fektesse a fősulyt, ne a látszatra, a külső
ségre, a mázra; mely utóbiuknak nincs értékük a m ii 
reális irányú korban. A külsőségeken való kapkodás 
külöuben is vagy léhaságnak jele már, vagy léhaságot 
idéz elő; ezzel együtt já r  az erkölcsök megromlása 
Pedig tudva van, h egy: „uiiadeu ország támasza, talp
köve a tiszta erkölcs, mely ha megvesz.. Róma ledől/

lőnek a f. évi juuius 28-ik országos ülésben kifejtett 
vezérelvei szellemében, mielőbb törvényhozási utón esz
közöltetni melegen óhajtaná, melynek kijelentése mel
lett, a közlemények rokonszenves tudomássul vétettek.

Az állandó választmányuak, u közmunka szabály
rendeletek tárgyában bemutatott tervezete elfogad
tatván, a közmunka s közlekedési minisztériumhoz fel
terjesztetni határoztatott.

A „Tisza* biztositó banktársulatnak a tömeges 
biztosítás iránt benyújtott ajánlatára tett árvaszéki 
pártoló előterjesztés szavazattöbbséggel elvettetett; a 
közgyűlés nem látván szükségét a „Victoria* biztositó 
társulattal már évek óta fennálló szerződés nieg- 
szüntetésének.

Az egészségügyben beterjesztett főorvosi jelentés 
a belügyminisztériumhoz felterjesztetni rondeltetett.

l)r. Reisman Miksa járési orvos tiszteletbeli megyei 
Katouka Albert megyei kiadó és Dobos Imro 

' jegyzőkké neveztettek ki a közgyü- 
álkozólag /\

Nyílt kérdés.

S z a b o lc s  v á r m e g y e  m e g y e i  s k ö z s é g i  t i s z t 
v is e lő ik h e z ,  in d o k o lá s s a l .

Az ember állami és társadalmi életre teremtett 
okos való.

Az államiság, illetőleg állam föladata a polgárok 
közbékejét, személy- és vagyonbiztonságát védelmezni.

Rendes, egészséges társadalmi élet csak ott kép
zelhető és lehető, ahol gonosz szándékú emberek bosz- 
szuállásától nem kell félni, és ahol árva,- kór,- mén,- 
lelenc/,- stb. házak minél nagyobb számmal vannak . 
Ott van igen is! egészséges társadalmi élet, abol a 
nyomorult, haló-mézitelen koldus nem fetreng kint az 
utcza-sarkokon, nem ténfereg kinn a közhelyeken sze-

, ,  ,__________  «,„ niot, lelket könuybelábbasztó, s fájó sebeivel, fület sér-
I rovat 7 és lt> sorszámai alatt, az árvaszéki kisegítő j tő énekével; hanem közadakozásból, közköltségen ápol-

gonosztevők 8 rosz-szándéku gézengúzok pe- 
rendes munkához 6zoktattatnak, il-

jesztetni. # 1 Úgy
Az l$74-ik évi közigazgatási, árva- es gyaniha-1 lantikor, miként a belügyminiszter rendeletét adott ki 

tósági kiadások főösszege 95,932 fr. 47% krt tesz, a toloncz-ügyre vonatkozólag; de biztosan nem tudom ; 
melv összeg viszonyítva az 1873-ik évre előirányzott tehát erről jó t nem is állbatok. Azok azonban, kikhez 
kiadási foüszeghez, 313 frt 09 1 kr emelkedést mutat, e kérdő sorok intézvék, bizonyosan tájékozottabbak ez 

Az egyes tételeknek az 1873-ik évre előirányzót- ügyben a redeletet illetőleg, mint én. I)e azt tudom 
taktól eltérései következők: j és merem is állítani, hogy a megyei bizottmány gyü-

1 Rovat A segédlevéltárnok javadalmazására ez | lésileg intézkedett arra nézve, hogy a koldusok, miu- 
évre előirányzott 7UÜ; miután ez állomás reudszeresi- idén mellék tekintetek nélkül, hazájukba tulunczoz- 
tése nem engedélyeztetett: kihagyatatott; ellenben a tassauak.

központi iruokok fizetésének© inelésére hozott buta Ez az intézkedés azonban végre nem hajtatott
rozattal felterjesztett hivatkozással 5UU frtuyi többlett mai nap'g Ez állítást bizonyítja azon csavargók, ka- 
eloirányoztatott. sza k»pa kerülők, naplopók nagyszáma, akik megye

in . Rovat: A nádudvari alsó járásban alkalmaz- | szerte náluuk is és mindenfelé ögyelegnck; és az egyes 
tatai kért két csendlegény járuléka fejében szükségelt lakosokat, akiket épen otthon, a háznál találnak or- 
900 frtnyi többlet vétetett fel. czátlau, embertelen, sokszor keblet és velőt lázitó nia-

IV. Rovat A 14 tiszti, 2 lovas hajdú s G hivatal-1 gukviseletévcl ki- vagy olykor megtámadják. Olyan s<>-

Megh hét, hogy sok olvasó nagyon prózuiuak'
mindennapias és hétköznapi, alantjárónak találja gon-|uj0isó 1871 -ík évi beszerzési ár szerént előirányozta- 
dolkozásomat. Meglehet, hogy a reális lényeges ismér- tott és e rovat a múlt évihez képest 744

szolgának az évi ruházaton felül 4 évenkéut járuló kau barangolnak e léhütő, ép-kéz-láb, dologtehetö ké- 
mente s köpeny 1874-ik évben kiadandó lévén: az . legetók, hogy nem ritkán egyik a másiknak adja a ki- 

o - i .i. i..c....,á .i úr szerént előirányozta- "  
frt 4 kr. j

, tincset.
Most a nyáron történt. •pen kapum előtt, hogy

két o ly a n  jótnadár forma, fülem ballattára igy kor-
VI. Rovat A tűzifa a megtartott árlejtés folytán, holta egymást: „Esztelen te! nem tudsz addig várni, 

a múlt évi árhoz képest öleukéut 2 frt 29 krral ol- mig két-húrom házzal tovább megyek; vagy legalább
.. • . 1 _ 4 d. í íL' .’ iífrlnfo IM I frt .. — .L. 1 l.f f . 1  .  ‘ .. 1 . 1 .. .. .  ..

vek ‘utáni törekvésemért érzékeim épséget s ízlésemet emelkedést mutat, 
is kétségbe vonja. De mit tehetek róla ? Biz

ábrándozást, a fellcgekbe kapaszkodást nem szeretem. csóbban szereztetvén be, e rovat szükséglete 492 frt nng udvarból kijövök: bauem te's oda jösz, az aj- 
r.iu-u i L 1 AI~ l : ‘ ‘  12 krral kevesebb. ‘ *_

X Rovat; A börtöuhely iscgtkuek levéltárrá ala
kítására előirányzott kiadás,'ez évben meg nem ajánl- 
tatváu. az 1872-ik évi költségvetés sorún megállapított 
1000. írthoz a még szükségelt 551 frt h ’ ,  kr c ru- 

. hivatalszolgák re-

a  felhők hona, nem hazám nekem. Meg azután bizto
sabbnak tartom alapunk lábam alatt a sáros ronda föl
d e t mint a Ing légben úszást. Ezt hajdanán Ikarus kí
sérelte meg és — —  lepottyant Végül jobban szere
tem a jó kerenvet a tiszta konyháról mint az értel
metlen ízetlen, sületh-n fecsegéseket Ponsou, Dumas,
Kerall, Kock stb alakjairól S az ezermesterkedés, más 3G0 forint.

vatban iráuyoztatik elő; valamint a hivatalszolga 
szere megállapítani kért drágasági pótlék c;

tóra mellé-j?!**
Máskülönben c lap hasábjait! jelent már meg épen 

ez évben ez ügyre vonatkozó czihk, amelyben elég 
élénk színekkel vélt e tárgy ecsetelve; s máig sincs e 
kérdés korül semmiből semmi!

Illő tisztelettel s emberbaráti érzelemmel tölt ke-
czimen bellel, vagyok bátor nyilvánosan megkérdezni

néven kontárkodás kora; ha még le nem -járt, mahol
nap lejár. S midőn le já r : akkor a nő-nemnek is biz
tos teendői ki lesznek szabva, csak azt végezzék el 
megnyerték a babért.

fcürömbri Péter

KÖZCGYEK.

Szabolcsai q ry e  gyA lésterm éb 1.

N.-Kalló, noremberhö i5, 2G 27. »tb

Ezek felsorolása után. a m 
felkeresni batároztatik, miként a lehető takarékossá
got s az állam kincstár jelen súlyos^ pénzügyi \iszo

dembeu szabolcsmegye megyei és községi tisztviselőit 
kir.belügyminisztérium a2 iránt;

1.. hogy a fentebb többször említett tolonczozá- 
si ügyben hozott határozatok miért nem hajtattuk

nyait szem előtt tartva, megállapított költségvetésünket hajtatnak végre; és az idevonatkozó intézkedések miért 
jóváhagyni s a saját 720 írtba kimutatott bevételek „ em foganatosíttatnak a megye minden járásúbuu és
levonásával 95223 frt 47*„ krban kitüntetett szükseg- 
letct az államkincstárából kiszolgáltatni inéltúztassek

községeiben?
2., a községi kivetésnél szigoruan megkivántatik,

Azon miniszteri leirat, melyben a megye értesít- hogy a szegények eltartása, ruházattal való ellátása 
tetik, miszerént a jövedelmi Mdó felszólamlást bizottság j végett, bizonyos ö-szeg kijelöltessék és e czélra, kü- 
eluokéül Tóth Antal debreczeni ügyvéd neveztetett ki, Jóu rovat alatt bevezettessék; miért nem fordittatnak 
tudomásul vétetett. ezen összegek a kitűzött czélra? s miért nem ügycl-

A czélba vett almérnöki állomás rondszeresitcse arru szigorúbban a községi és megyei tisztviselők,
tárgyában kozlott miniszteri leirat, a tervezett állomás ]l0gy a kürt pénzek, a kijelölt czélra csakugyan é
reudszeritését megtagadván, tudomásul vétetett.

A belügyminisztériumnak az allevéltárnok álló- jziikség van, kiadattassauak.
nás rendszeresítése tárgyában kelt megtagadó leiratá-

napjam.

Az ez ülésszak alatt előfordult tárgyakból a kö 
vetkezőket emeljük ki és közöljük rövid kivonatban la
punk olvasóival.

A megürült 4 iskolai tanácsosi állásra közfelki
áltással m-gválasztaDak : Ilay Ecrencz, Bleyer Mór,
Horváth Imre és Lukács Dezső.

A nádudvari alsójárás orvosául dr. Csurgai Jó
zsef, a d a ila i  alsójárás orvosául pedig dr. Schioder 
Gyula választattak meg egyhangúlag.

A dadai alsó s a nyir-bátori alsójárási cseudbiz-
tosi állomások betöltése ezúttal is elnapnlfatott ..................- „ j ........................ .......

Kiss József szabolcs-hajdukerületi tanfsliigyelo nek figyelemlie vételével módosított szövegben elfogad
miniszteri tatváu, egy példánya végleges megerosités végett a m.

.ló-ággal s akkor, amikor erre moudliutui, hogy éget<>

3, miért nem ügy elnek komolyabban ; kivált
bán cllcuvetett indokok előtt a közgyűlés meg- a községi tisztviselők, jegyzők, bírók, hogy a polgárok
hajolni kénytelen lóvén, a megyei levéltár rendes keze 
lé-ét egyedül biztosítható határozatának érvéuyes- 

litését, azon megnyugtató öntudattal halasztja cl, 
miszerént a lelisniert baj elháritására mindazt 
m egtér , amit törvényes hatásköre korlátaiu belül 
megtehetett. ^

A megyei ügyrendtartás, az állandó valaszmany 
által a belügyminiszteri leiratban foglalt észrevételek-

urnák végleges kineveztetése tárgyában kelt , -..........
kiírat tiiilon ásul vétetvén, megyebzerte közliirré tétetni kir belügyminisztériumhoz felterjesztetett, 
rendeltetett A belügyminiszter azon leirata, mcivben. a Tus

inegjei |873-ik évi költségvetésre vonatkozó pökladány köz-égben kint levő árvapénzek, a nagy-kai
miniszteri leiratból sajnálkozva értesül a megye közön
ségé azon sújtó clintézé röl, mely ben 1673 ik évre meg
állapított közigazgatási, árva és gyámhatósági költség 
vetese a 200. szám 1872. telterjesztésbentüzotesen kifej- 
t:tt indokolás figyelmenkivnl, hagyásával. —  részesít 
tetett s raelyszerent e törvényhatóságnak 95.529 frt. 
78 krban előirányzott évi szükséglete 91 4G3 írtra lo- 
szallittatvan, s a 720. bán kitüntetett saját bevétel. 
■ mim biztos alappil nem bíró forrásokra utalással

lói takarékpénztárnál rendeltetnek elhelyeztetni, tudó 
másul vétetett

A közgyűlés, a kúiházi valaszmany által boros
nak ajánlott Dr Józsa András meghívása, nemkülönben 
segédorvosnak ajánlott Dr Lőrinc/. Gyula elválasztása 
iránti belenyugvását egyhangúlag nyilvánította s Gyűr© 
Istvánnak gondnokul lett megválasztását tudomásul vette.

Az állam és egyház közti viszonyoknak szabályzását 
e megy e közönsége, Deák Feronczországgy ülési képviso-

nyugalma és békéje e léha gyülevész nép házaukénti 
kéregetésé, valódilag zaklatása, ellen biztosítva legyen ? 
Hiszen ezt követeli tólünk nem csak azon körülmény, 
hogy a külföld előtt fájdalom! nem ritkán előforduló 
rahlá-i és útonállási esetek miatt, mint bnrbar. vad 
emberek voltunk a legközelebbi időkig és vagyunk sok 
helyütt még ma is elötüntetve; követi nemcsak nemze
ti becsületünk, jó lóriink-nevünk visszaszerzése; bánom 
az elölialadással s polgárosodással, valódi uiiveltséggel 
karöltve járó buiiiaiius érzelem: az e m b e r  s z e r e 
t e t  is.

Ez érzelem nélkül a polgárosodás, a miveltség, 
csak külső máz, merő látszat; egyéb semmi. A demok
rata ezen érzelemnek megfelelő tettek nélkül nem 
egyéb, mint hum bug. Polgárosodás, miveltség, tős
gyökeres demokratikus intézmények és intézkedések 
nélkül, ha ma még van is, de néhány tizei! múlva nem 
lesz, sem magyar haza, sem magyar nemzet. Buda al
hat. magyar ember élhet; de magyar nemzet nemi 
Végül.

4. miért nem követik a községi jegyző uruk 
mindnyájan azon egy-két, de nagyon kevés jegyző



urak példáját, akik toloncz-levéllel látják el az utczai 
csavargókat?

Erre hatalmuk van; sőt kötelességük is ez.
Nem is kell eh.cz egyéb semmi, mint egy kis aka

rat, kitartás s egy kevés erély
Ha ezek megleszuek, a tisztviselői kar sokat fog 

lendíteni társadalmi állapotainknak jobbra fordulásán 
A mily tisztelettel, egyenességgel, és emberbaráti 

szent érzelemtől hevülő kebellel tettem eme kérdése
ket: óhajtom, hogy oly móddal, egyenességgel tétes
sék, 8 oly forrásból fakadjon az ezen kérdésekre ne
talán adandó telelőt is.

Ez különben nem személyes, hauem minden em 
borbarátot érdeklő közügy; vagy akik a közösjjügyeket
jobban szeretik, hát közös ügy. Ahol ily közügyekről 
van szó, ott a személy nem sokat nyom a latban. E 
megjegyzést azért tettem, mivel e lapban is, másutt is

sorába. Az ily visszaéléseket nem ártana már valahára Oda terjed tehát alázatos kérésem, miszeréut:
megszüntetni 1) A bizottmány fenti hirdetményét az érdeklet*

E gy  b őszü lt fé r j T -D obon , nejét hűtlen-, tekkel közölni; 
ségi tetten érvén, testének felső részét egy késsel meg- 2) Es a most küldütt 540 frt 71 kr. a szánia-
uyuzta. A nő élet* és halál közt van Szomorú és le- dúsban részletezve kimutatott tagoknak vissza fizetni, 
verő bizonyság ez népnevelési ügyünk elhanyagoltsága s ezen összegeket az illető tagok könyvecskéiből, m int 
mellett. * az egy le ten  nem köve te l hetüket, kitörültetui mél*

(n) T isza-Dobon, mint onnan írják, a napokban 1 tóztassék. 
alig 500 lépésnyire a várostól, 5 férfi egy asszonyt meg- Megjegyzem e mellett hogy e számadás szerént
rohant. A nő tisztességes ruházatban lévén, az utón- a tagok befizettek 547 frt. 90 kr. 
állók azt hitték, hogy pénz is lesz nála. Minthogy po Eme fedezet 540 frt 71 kr a hiány tehát 7 frt
dig pénzt nem találtak nála, utolsó ingétől is m eg-. -5 kr. melyet úgy lehetne eleny észtet ni, hogy ha uiiu- 

- fosztották s úgy kergették be a városba. Eölteszük az deu egyes könyvecske után, mely a számadásban fel- 
t ottani erélyes rendőrségről, hogy a tetteseket már el véve van s ilyeu vau, h a jó i megolvast&in 175 frt 4 kr.

is csipte. levouatnók, mely esetben csak
(!) U gyancsak T isza-D obon a múlt héten gr. dezetlen.

Audrássy Aladár kastélyában a kulcsúmé ablakánál Végű!

kr. maradna íe-

I pedig tartozó kötelességem szeréut kinyi
láttam már, hogy az emberek, ha gyengéjükre tapo-jegy finom modorú egyéniség éjeli szállást kért; miköz- latkoztatom, miszeréut néhai Bartbolomaeidesz Károly 

és* érzékenykednek ben az ablakon át több kérdést is intézett a kulcsár- mint ügynök, utasítása szeréut, minden két hónapbangatDak, túlságosan mérgeskednek ós 
Nem a személy, hanem a tárgy, a dolog, az ügy min 
denek felett.

A miket mondtam, sértés nélkül, s úgy találom, 
miként elég egyenesen mondtam.

Megtanultam s igyekezem megtartani is a finn 
közmondást:

„E v e z z  e g y e n e s e n ;  f e l e l j  e g y e n e s e n ."
Ezt ajáulom az olvasó becses figyelmébe.

Egy emberbarát.

nőhöz; a többi közt kérdező, hogy hol lehet ö most? 
Vájjon a városnak melyik részébe járhat? Kilebet-e 
a kerten keresztül a tiszára menni V Megértvén a kér
dezősködő, hogy a grófi kastélyban vau: fenyegeti

beszámolt a begy űjtött pénzekről u. in. 1872. jau. febr. 
mart., april, —  május, juni- —  juli. august. a szeptem
ber. októberit pedig, mint tudomásomra jött, visszafi
zette volt a tagoknak. Az eredeti számadások kezeim-

sek közt távozott. Értesítőnk hozzáteszi, hogy ugyan- j uél vannak s bármikor, bármely érdeklettnek előmu- 
ezen éjen, az úgynevezett „alsó korcsmában" két úri- j tathatók.
asau öltözött fegyverrel ellátott férfi zártajtók közt' Ezen kényszerült alkalmatlankodásért bocsáiia- 
mulatott. Ajánljuk e körülményeket a megyei rendőr-|,ot kérve, remélve kegyeletes tisztelettel vagyok Mis- 
ség figyelmébe. j kolczon 1873 deczember 8. nagy tiszteletű urnák uláza-

r :  D raskóczy  Sám uel ur házánál egv igen tos szolgája Zelenka sk.“
...1 - .1: ::____ :t__ 1. .. I__i_ _ • - . * • . l'.IJU ..szép családi ünnepélynek voltunk résztvevő tanúi, to 

lyóhó 10-én; amikor ugyanis a még mindig fris egész
ségnek örvendő, kedélyes házigazda születésének 8*>-ik 
évfordulóját ülte kedves hozzátartozói s pár liúziba- 
rát körében. Szép idő. ami csak is igen kevés halan
dónak adatik meg különösen ma, amikor oly igen si
etnek élni az emberek A rendes és mértékletes élet-

ÚJDONSÁGOK.
X  A  n y íregyh á za  város 1873-1874-ik évi költ

ségvetésének megvizsgálására kiküldött megyei bizott
ság folyóhó 16-áu tartamija meg tanácskozását I 'gy an-
e napon a városi képviselet is összeül, a költségvetés 1 t “ “  ' “ “ 'cica n  icuma <.-» luencaieies c iw
modositása végett. ; nek mindig megvan a maga üdvös eredménye, és ta-

X  A  n y íregyh á za i takarékpén ztá r 100 ftrot liuj s:‘ ga. Druskóczy Sámuel kedves bátyánk úgy lát- 
adományozott a megyei koleraárvák fölscgélésére. Hát hZ‘ b birtokában van a megöregedés és hoszuélet mes- 
a többi pénzintézetek hol késnek?!. térségéhez szolgáló titoknak. Bár igen óhajtanunk e

(ö ) A  n y íregyh á za i po lgá ri o lvasó-egy le tb e- fo k h o z  férközui, azéit szívből kívánjuk, hogy még 
lyiségében folyó évi deczembeihó 7-dikére rendezett1 soka*f> bírja u,ua r»tka titkot. Kedves ueje azzal tette 
„ f e lo lv a s á s o k "  sorozata, habár nem igen számos e családi ünnepet közérdekűvé, hogy S za t l im á r y  
lialgatóság előtt is, de dicséretes érdeklőd-s mellett Is t v á n  volt 1848-iki honvédföbaduagy, most N -S/a- 
megkezdetett. Az első lépés tehát megvan téve • niost I°utáu szemevilágát vesztve élő csizmadiuiuesteruek, s 
a közönségen a sor, hogy a többi felolvasás egymást ö W ernuk atyjának leendő juttatás végett 5 Irtott 
kövesse. Mához egyhétre. azaz deczemberhú 21-eutar- tett le kezünkhöz, mit ezennel nyugtatunk, 
tátik a második felolvasás. Mint a , I ) e  b r e c z e n ‘ -böl <■* ^  nyíregyháza i k ixdedóvó h ely iséR ében , 
olvassuk, ott is erősen készülnek hasonló Kiolvasások G>lyőhó 25 én délután 3 órakor „K a rá c sőn  f i  k“  fog 
rendezésélies. A tanulás, az ismeretek, mindé' életsziik- ,,í,®c kiállíttatni a kisdedek, az érdeklődő szülök és a 
ség volt az emberiségre nézve. Aki tehát az ilv alkui- gyermekbarátok közszumlélésére. A karácsonfák egyes; 
inakat felhasználja, csak saját jólétét munkai a elő uemcskcblü emberbarátok szívességéből állíttatnak elő 
amennyiben a jólétet ma már csakis ismeretek és ne- s az ünnepély végével a kisdedek közt lógnak kiosz- 
dig szakismeretek által lehet elősegíteni. Aki bo ldo-pa*n' ,u*u<Ieu különbség nélkül. Eddig a következőből- 
gulni akar, annak 3 dolgot kell szem előtt tartania g )ek *‘s urak voltak szívesek a karácsonfák költségé- 
u. in. o lv a s n i ,  t a n u ln i  és tu d n i. Az mindegy hez járulni. Bertalan Kezsóné 1 fit. Kovács Ferencz 
akárhol és miként szereztük a tudást; csakhogy tud-* mészáros 1 frt. Fővel Jánosné 1 frt Horváth Marton 
junk. Az élet nem kérdezi, hogy hol tanultunk: be- * r̂t Kovács Károly 50 kr Gyuris János 25 kr. Pó- 
< ri azzal, ha tudunk; ámde azt megkövete l bo-v • la7 Vilmos HO kr. Kovács Gábor 20 kr. Szabó József 
t u d ju n k !  °  ’ ' 20 kr. Sinkó József 20 kr. Váraljai Józsefnó 40 kr.

n  A  n y íregyh á za i nücgylct által a koleraár- Sc^atz A ,Iu,os 20 kr- József 30 kr.-Soltész Gyu- 
vák javára rendezett gy űjtésekhez, mint utólagosan ér- ,a 1 frt ,lülc/' Andr;ls 30 kr s Pi,z l>ePj 30 kr. Katz 
fésültünk, Kralovánszky Fászlóué szintén 2 frt s--élv- I eri Z 30 kr ( *auzl Adolfnó 50 kr. Eábry Károly né

Eddig a levél.
Ami engem illet, bár épen nem valami kellemes 

dolog, sok más hivatalos teendőim között még ez ügy
nek is. mely reám teljeséggel nem tartozik, szolgála
tot tenni: még is. szerencsétlen testvérem és a nyír
egyházi tagok iránti tekintetből azt tenni el vagyok 
határozva, hogyha Zelenka ur azon két feltételt, mely
hez a dolgot kötöttem, elfogadja, ez esetben e lapok 
utján a további eljárásról — értesíteni fogni a tagokat, 

Bartholoniaeidcbz János e v . le lk é s z  —  esp e re s.
Felelős szerkesztő : K . K m eth y  István . 

a i R D E l T É l S E l K .

(2- »  Sir Ignácz
tudatja a n. é. közönséggel, hogy f. 
1873-ik évi deczemberhó 1-tol, saját 
házában (a Puchi-féle vendéglő sar
kánál) a debreczcni István gőzmalom 
legkitűnőbb őrleményeiből főraktárt 
nyitván, nála a legolcsóbb árak mel
lűit, mindig a legjobb minőségű ha

misítatlan lisztnemüek kaphatók.

lyel járult
t  Két gyász esetet kell ismét regist ráírniuk, 

mely a múlt hetekben a városi értelmiség érdeklődé 
sét felkölté és magára vonta. Az egyik H ra b  á r  I s t 
ván gór. egyesült lelkész- esperes, a másik W c is z  
\ i lm o s  gynmasaimi tanár halála. Az első végelgvcn- 
giilés, a másik tüdővész következtében hunit cl ’  Á l
dás és béke hamvaikra !

t  Gr. Sztáray Déla meghalt. Gr. Forgách Kál- 
»*án mándoki uradalmához tartozó birtokán ez oszol 
is, mint máskor, vadászatok rendeztettek. többnyire' 
nyul.a; mivel az uradalomhoz tartozó erdőn kívül, a 
vidéken más uemü vad alig főidül ( lö. hacsak lók;

1 frt. Friedliber S.indorné I frt. Füstig vendéglős 
50 kr. Bl.tu Vilmos 30 kr Friedinanné vendéglős 50 kr. 
Jung Adolfné 5o kr. Vietorisz Dániel 50 kr. Czesznák 
András 40 kr. Hiabószkync 20 kr. özv. l'ickné 50 ki. 
Klein Hermuu 50 kr l ’olátsek József 20 kr.

A K ftZO N S K t, ROVATA.

(2— 1)Tűzifa eladás.
iiuhcz:

A kihúznsitó egylet ügyében.
Tegnapi napon következő levél érkezett

la is. Hosszas lovaglás után a 
községhez 
rsdt s be! 
gibb időből

gr Sztaruy 
szomszédos Gvöröcske

Az ungvári in. kir. uradalomban készletben levő
50,000 ül ̂  fa eladása czéloztatváu, eziránt az alább 
körülirt vételre az Írásos és az ajánlott összeg 10%-ig 

; terjedő bánatpénzzel ellátott ajánlatok 1873 deczember 
ez •- 22-éuek deli 12 óráig az uugvári w. kir. jószágigató- 

ságuak átudandók.
■gylet le- A vétel az egész 50,000 ölre terjedhet, melyet 

’o.lói/,*,. I ^ " . - —  - 1—: raktárban liárom év
átadni és vevő 
láb magasság- 

átvétel után bárom
naponként délutáni 2— 5 óra közt lóg megtör- hónappal történnék, de a vételárt tartozik vevő ingat-

* lanság vagy bank képes váltó által biztosítani. 1 10#/#
marad óvadékul és csak a legutóbbi részletben számi- 
tutik be.

meg. a hosszan tartó lovaglás következtében l iő íT  tu í tínik “  . A T*»Pá,) »  a raktárba benyúlván az elszállítás
válib lovagolni nem bátorkodott Az eluvigyázat licson I „Mindazok, akik nem biztosítók és biztosítottak onnét vaspályán közvetlenül történhetik, 
volt; mert bár Maminkról azonnal orvos érkezeit mind- figyelmeztetnek, hogy a kezeikhez jutott könyvek után. Az eladás kisebb részletekben is töiténhetik fel 
azáltal segitcui többé nem lehetett a bajon és az él- J ,ir«  összegeket, csak az illető biztositó vagy biztosi- '-gesz a fenntmondott mennyiségig.
U  legszebb szakában le\n gróf deczember 3-án esteli tott szabályszerű meghatalmazása alapján vehetik fé lj Az ajaulatban a famennyisége, a szállítási idő és 
II órakor megszűnt élni. A bulla a családi sirbóltb . “ 8 uyugtatványozhatják.- fizetési módozat a fedezetül szolgáló értek kijelenté-

gyásztöltött grófnő 4 •• A betű, mely kifizetésre kerül, a fentérintett sóvei úgy a fa vétel ára is megnevezendő.
.....................Ua a7 j.jadáj üy uiódoü nem sikerülne, úgy az

<a ur, a Debreczenben, Nyíregyházán és Kisvárdáu felállítandó
. . _ ................  „  „   ̂ helybeliekre: rakbelyekben bizomány utján történtük, oly módon, hogy

A konyhap iarz  ismét áttétetett régi helyére tekintettel; a vidékiek ára lássák, hogy jutnak ; a fakészlet a nevezett helyek indóbázáig az uradalom 
a sétatér mellé. Fz ellen, mint régi, és az iparosok ! pöoxeikhe*. _  _ .............................................. _ j  által szállíttatnék.

érkeztek, hol Sztáray gróf a társaságtólelma- té"*1'- A bizottság felelőssége tudatában ezeket közli- 1. 
lovagolt Győröcskéi Mihály ur búsához R é - ' ” A k,fizet,;‘8 betűrendben, melytől eltérés nem n 
öl származott bélbaja itt oly erővel tánridtn ,esz* a könyvecskék felmutatása s beadása mellett tör- j t

szálittatott eltemetés végett. A
neveletlen írvennekkel osütoiik n ö ú t n é e  kínul f ii.  Ü*** kapujin időnként kifdggcMti-tiu fo g "
dnlmában Örök béke lengjen az elhunyt nemes giö l Ezek szerént tehát, —  folytatja Zelenka
hűlt részei felett! bizottság felelőssége tudatában csak a helyin

íruhelyci által eléggé indokolt u-i szokásos eljárás j Néhai Bartbolomaeidesz Károly volt ügynök 1872 ,

Írt-kán sajátkezüleg aláirt számadás melékletéheu át
ellen semmi szavunk. Azt azonban hogy a gviiuiülc
kofák sátorfáikul és gyékényükkel egészen elfogják .. . .- . .  , . . .  , ,
sétatérré vezető átjárókat a korlátokn ál egvátTlabu, ,1,lt ho,zá,n r,n  frt 54 kr> azou kérelemmel, hogy cn 
nem [helyeselhetjük; sót a közönség é.dckéhon kér- azt a bolybeli pénzintézetek valamelyikébe tegyem be. 
jük a rendőrséget, hogy amaz átjárókat s/. il.aditv ík ' F:n •*en óss/eget, mert az egylet szamadasai.
meg a gyékény és sátorfa torlaszoktól bo-v a ko/jo-‘ mő® ,y7“  oct 30*au It-Ziiroltattak, oda tel at bevezetni 
kedés ne akadályoztazsék. B’  ' beadni tovább nem lehetet s azon gondolattal, hogy

ha az egylet feloszlik, ezen befizetését a nyíregyházi 
tagoknak, egészben visszatérittetem, a helybeli Intelm

eibe tétettem s ott az f  évi dccz 6-ig 29 h t 17 kr.

Az iudóháztól a rakhelyre való szállításról, a rak-
; docl. V> ken kelt levdc lui-lli lilctcbun cr}_ 1P7 I deci helyről ’ is  (öl.lcreléxuul ,»lú

\ A kö/lckcdi'»rc szolgáld gyalogút s. ....
liú/ctiiiili .icn iit ,  a küzo, lal.y liml kc|>a/vca. aki azt 
a köiünaűg liasmálatátul, I l o n j a ,  ni lt ja  hiinletc at i rile-
aicl. PiRv.dincztotjuk a rcadürsáR.t „  .zeutmdiáhi . .  
az egyház ut,vdian lektd levő kői ■•«.*
műhelyre ■ a Flegler .Mérten h.iza iló ttj kúrakisrii Ar 
illatú kován a ház fiiam  járdái .a U á g a . imilt. 1< ül 
li,.zilálja ameunyihea a kocsikat és lövi kát c c  sz ke- 
ayelemm.d vasalhatja: tűinek kilvrtkrztéhen u k’ezle-
kedú kuEÖn.ág c r c s z  az utcza tekeudjeken folydoaaló “  , . .  . .

vízen vaj-y fagyon.at kénytelen útját folytatni. A í'leRler* I ’’s (lpc7 - J —  occz. (». , u kamat ti t 17 kr. 
léié kőrakás szintén kiszorítja a járókelőket az utcza! ösz.zcsen tehát 510 Itt 71 kr

kamatozott.
Küldöm tehát.

:tz eredeti 1872. dccz 19-én kelt kísérő levelet 
., „  1872. dccz. 18 keltezett számadást
s ennek 4 frt. 02 kr. nyugta mellékletét, 
melyet értékesíteni szinten már nem lehetett 

számadás a kimuttutta összeget 511 fit 54 !

gondoskodás a bizo- 
inányuak lesz kötelessége, ellenben az eladásért az el
adott mennyiség után számított százalékkal dijjaztatik. 
A tűzifán kívül fűrészelt anyag is fog bizománybán 
eladatni.

A bizományi elvállalni szándékozók felhivatnak, 
hogy ajánlatukat a fonnt jelelt h iúridéig, benyújtani 
szíveskedjenek, kijelelvén az évenként elárusítandó fa
mennyiséget az eladás után követett dijjazást is, ok
in á nyíl ag igazolván vagyoni .állasunkat, hogy az átvett 
famennyiség értékét fedezui képes.

A vételre úgy a bizományra a nagyméltóságu in 
kir, pü. minisztérium jóváhagyása fóntartatik.

A fentebbiekre vonatkozó föltételek az ungvári 
jószágigazgatóságnál megtekinthetők a Ind minden kí
vánt felvilágosítás szívesen megadatik.

Ungvárt, 1872 deczember 9 én.
M. kir. lószágignzgntéság.
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A  nyíregyházai Csemegeterem ( 3 - 3 )

tiszfceletttel tudatja a n. é. közönséggel, hogy közelebb tett megrendelései kö
vetkeztében, a legjobb minőségű hamisítatlan italok nagyválasztásban kaphatók. 
Jelesen többfaju bel- és külföldi asztali és csemege borok, valódi franczia pezsgő 
és üveges sörök állanak a n. é. közönség rendelkezésére, llum thea és liqueure 
szintén kitűnő minőségben kaphatók. Továbbá befőttek pléh szelenczékben, osztriga, 
caviár, halak, friss kassai sódar, martadella, sódar, nyelv, libamáj és párisi kol
bász, bécsi és kassai tormásvirsli s egyébb inyencz czikkek, a legjutányosabb 
árak mellett, naponkint rendelhetők akár a teremben leendő elköltésre akár ház
hoz vitelre.

Kiadd lakás.Néhai Weisz Vilmos tanárnak nagydebreczeni-utczában fekvő háza, kedvező feltételek mellett, azonnal bérbeadandó.
(0- 1)

6631. K.

Árlejtési hirdetmény.
Szabolcs vármegyének 1874-ik évi kö

vetkező irodai szükségletének beszerzése 
czéljából u. m. miniszterpapiros 16 rizma, 
irodai 128 riz. fogalmi 10 riz, nagy médián 
6 riz. boríték 15 riz. nyomdai 80 rizma, fe
kete irón 200 db, színes írón 200 db, réz 
toll 104 doboz, spanyolviasz 98 font, fehér 
spárga 3 f font, szürke spárga 24 font, gu- 
mielasztikum 40 db, tollszár 222 db, car- 
min tenta 18 üveg, fekete tenta 300 itcze, 
pecsétmáz 22 üveg; pecsétostya 8000 db, f. 
évi deczember 20-án N.-Kállóbanfa megye
ház kistermében árlejtés fog tartatni, melyre 
is a vállalkozni kívánók 100 írt bánompénz 
letétele mellett, ezennel meghivatnak; zárt 
ajánlatok az árlejtés megkezdéséig elfogad
tatnak.

Az árverési feltételek az iktatói híva 
tálban megtekinthetők.

X.-Kálid, 1873. deczember 6-án,Bónis Barnabás.

Nincs többé tyúkszem!
Lábgyógyászati gyakorlatom folyamá

ban sikerült egy egészen méregmentes, még 
a legidősb tyúkszemeket is biztosan kiirtó 
kenőcsöt készítenem. Oly alkatrészekből 
összetevő, melyek valamely vérváltozékosság 
lehetőségét kizárják; ezen kenőcs a szúró 
fájdalmat rögtön megszünteti, a szarubőrt 
és mészképletet felolvasztja, anélkül hogy 
körülfekvő husrészeket megtámadná, [ennél
fogva ép oly veszélytelen mint szelíd gyógy
szer a tyúkszemek biztos eltávolítására. Egy 
tégely 1 írt. és 1 írt. 50 kr., postán küldve 
20 kral több. Kapható Pesten : lakásomon 
a „nemzeti szállodában“ ; Nyíregyházán Ber
talan Pál gyógytárában.

f 9387. szám.

(3 -3 ) Keszler Erzsébet.

Karácsoni és újévi ajándékul!!
Ajánlom a t. n. é. lczöntépnek, mindenfele ima- l 

kiinj vekből. ifjuHÚKi iratok, naptárak 1874-ik évre, J 
im*p*ar. német c* fiam zia div/mmek. eotillonjeeyek 
és l'jív i köszöntök, kepek é» fényképekből dúsan el
látott raktáramat.

>»V*t mindenféle bel*

Hirdetmény.

Ibronyban Jármy Jordán ur
nái u hasított ül(a öle 11 frt, meg

húzott és hajas vargafa öle 10 frt, 
galyfa öle pedig 5 frt. (3—2)

és külföldi napi* • - hetilapokra n> eredeti holtí áron 
árfelemelés nélkül é« semmiféle vitelbért suuiitva;minden 

l pontos

(3 -2 ) A  Simapusztán
200 hold tagos birtok, (a Vá l l y i  Lász ló 

idé) szabadkézből eladó. Értekezhetni Ujfe- 
jértón f'siijkas gyulával.

t kezeskedem.
lllinrz (.villa

könyv-, mii-, hangjegy-, írószerek kereske
dő*® és kulcson könyvtára 

Nyíregyházán, paxonyi-utcz* orv. I'olyák 
Alajosné házában.

6890. szám.
1873.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházai kir. tszék tkönyvi osz

tálya részéről ezennel közhírré tétetik, mi
szerint helybeli kereskedő ezég Szátuuely 
testvéreknek özv. Paskó Andrásnéelleni vég
rehajtási ügyükben elrendelt, s a f. évi no
vember 17-én mcgkisérlct árverés nem sike
rülvén, a végrehajrás alá vont ingatlan belső 
telek a f. évideczemberhó 18-ik napján d. e. 
10 órakor ezen bíróság hivatalos helyiségé
ben tartamit) nyilvános és második árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is elfog 
adatni

Kelt a nyíregyházai kir. tszék tkönyvi 
osztályok 1873. december 11-én tartott 
üléséből.

Papp László

Eladó birtok.
Mndn mezőváros határán egy tagban 

levő 248 1200 □  öles hold kfllbirtokból, 34 
hold úrbéri földekből álló fekvőség, 8 liold- 
nyi belsőségre épült jó korholt lévő úri lak
kal, 13 lődd jőfekvésíi szőlővel és a hozzá 
tartozó kisebb királyi haszonvételi joggal, 
szabadkézből eladó. Értekezhetni alulírott 
tulajdonossal Madán.

__________________________.Nemes (Ív n ia .

1873.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó a polg. tk. 
rdtt, 403. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Nyíregyházai kir. járásbíróság 
2036./1873. számú végzése által Führer Zsig- 
mond nyíregyházai lakos ellen, Orünfeld Iz
rael részére 300 frt. követelés eh ideit biz
tosítási végrehajtás folytán biróilag lefoglalt, 
s 400 írtra becsült 1 db. nyíregyházi keres, 
és iparbanki részvény és 2 db. szabolcsi hi
telbanki részvényekből álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladandók, minek a 
helyszínén, vagyis a nyíregyházai kir. (bíró
sági székhely udvarán leendő eszközlésére 
határidőül 1873-ik évi deczemberhó 27-ik 
napjának délelőtti tiz órája kitüzetett, mely
hez a venniszándékozök ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érdek
lett ingóságok emez árverésen, a polg tk. 
rdtt. 406. §-a szerént, szükség esetében 
becsáron alul is eladatni fognak.

Kelt Nyíregyházán, 1873-ik évi de
czemberhó 10-ik napján.

Horváth .Márton 
kiküldött bírósági végrehajtó.Hirdetmény.

Alólirt szállít házhoz Nyíregyháza vá
ros határán bárhová egy öl jóminőse'gü szá
raz tölgy, kőris vagy szil hasábfát 13 o. é. 
írtért.

Vállal mindenféle müfák, u. m kemény- 
fa-deszkák, hidezülöpök és pilóták, kerités- 
czulápok, mindennemű bodnárfák, malom és 
doháuyszin-ágasok, nudom és szánkatalpuk 
készítése és szállítása iránti megrcndtdéseket.

Árul nagyhalászi erdőjében fennálló fá
kat jutányos áron, hol egy szekér tűzifa 
1 frt. 50 kr. s egy szekérre való kitűnő ha
szon vagy szerszámfa 2 írtnál többe nem jő.

Kelt Nyíregyházán, 1873. dec. 12.Kállay András,
(2— 1) kisdebreczni-utcza K»4!)-ik szám.

N yíregyh áz. 1873 Nyomatott l>ol>ay Sándornál.
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