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Klado-tula.iclonoa : a „szabolcntnesyel laplüiaclo-táraulat.“

ns z
Előfizetési felhívás

A B O L
1874-tlik ovi föl Vilmára.

C«“
nek alapján készítettek volna el az országos 
megyei rendezés tervezetét.

Minden m egye m aga érzi uzt legjobban, 
melyek azon községek m elyek a természeti 
fekvés m iatt úgyszólván kikivánkozimk ke
beléből, melyek azon helyek, melyek keres
kedés vagy más különbtéle tekintetek miatt 
másfelé g rnv itá lnak ; s egy megyei elöljáró
ságról sem lehet feltenni, hogy az ilyeneket 
továbbra is saját kebelébe erőszakolni oliaj- 

“ — — — —  tana, annyival is inkább, mivel közigazga-
A „Szabolcs" ez újévben szebb jövőnek tekint elébe amennyiben sikerült a tár- ta8‘ törvénykezési tekintetben magának 

sulatnak szerkesztőül megnyerni Lukács Ödön urat, kinek irodalmi neve, rendszeretete u l,fclV yü,*c*̂  ez ád tián^áia  van. 
és pontossága azt hisszük eleg kezességet nyújt a lap jövője iránt egyrészről, másrészről k6A7Átó)ii va^ y uein binerte, vagy ismerni 
oly m uukatársak ígérkeztek mellé seregleni, kik Szabolesmegye különböző helyein él- lleni a |carta azon érdekeket, melyek a mü
vén a megyei élet minden mozgalmait ugy társadalm i mint közigazgatási tekintetben Ili- gyeket egy összeforrt egésszé tették; a vagy 
ven közlendik és behatókig m egvitatják. nem igazolja-e ezt Vizs, Kenézlő, Palkód etc.

A lap irányáról bosszúsan szólni, azt hisszük felesleges. Párt és felekezeti szel- községeknek m egyénktől leendő elszállítása?
lemen felülemelkedve valaininteddig a hummismus, népnevelés, megyei égető kérdések ^ az urOan* áogy ezek túl esnek a liszán, 
. . . . . .  . . . . . .  * • . . .  . . , - . . . .. . azonban tudnunk keli, hogy e községeketközlönye óhajtott lenni, ugy ezután is igyekszik ezen iránynak megfelelni. — A politika- . . . . .. , \ •/ . *J J H 1 nagyobb akadályok választják el Aeinplen-
val való foglalkozás nem lehet egy vidéki hetilapnak, —  nézetünk szerint tápláló e r e , I|ek fővárosától, mint Szabolcstól, ha ide
különben is elég kérdés van, melynek m egvitatása m egyénket társadalmi és közigazga- akarnak  jönni csak a  Tiszán kell keresztül 
tási tekintetben közelebbről érdekli. jutniok s aztán nincs többé semmi akadály,

Kgy m egyei lap szükségességéről azt hisszük, minden elfogulatlan egyén meg- és ez áradások idejében is [eszközölhető; 
van győződve, m iért is azon édes remény biztat bennünket, hogy az t*főfizetések legalább azonban Zemplén felé egészen a hegyekig 

. . , i í i • ingoványos, rét és láp környezi, melyen aoly mérvben m iut eddig befognak folyni. n r .  . .. , r  .... , ». . • .  •.J . . , . _  . ... . Bodrog kigvózik keresztül s  áradások ideje-
A m unka társuk ezutanra is ugyanazok m aradnak sót mén főbbekről is gon- |)ell ufíya;iiutl, e*ős tavaszszal, vagy őazszel

doskodandunk. Az előfizetési ár m int eddig egész évre 4 trt félévre 2 frt negyedévre I csa|i ~ m adár repülhet ott keresztül, így 
forint. — Az előfizetési árak  addig  is, inig pénztárunkról gondoskodva lenne Krasznay nevezett községek lakóinak csakugyan meg-
Gábor urlioz küldendők. A lap szellemi részét tárgyszó küldeményeit Lakács Ödönhöz kell először járniuk Szabolcsút, hogy ugy 
czimezendük. aztán Tokaj felé körül L’jUelybe juthaa-

A lapkiadó társu lat.

czim ezendük.
Kelt NTyiregyházán doczeinber 20. 1873.

•v ha

sauuk.
Még nagyobb tájékozatlanságot és ta

pintatlanságot árul el a Kis-Várdán túli ré
szek elszakítana és Ung-Bereghez csatolása, 

Szzfik is a százados meg- ezek a Tisza által idezárolt községek nligliu

javaslat. -  Maga a korm ány is sejti a ne- tl' le" 'R'k .■yi'otk.^'atjé.k a fentorgő tervezet O tt van előttük a Tisza. mcly«*_«*ak 
-í— i- * i * .. . igen Mok réa/Jetet

Igen nagy hiba és tapintatlan 
ily

la k o sá t lc*k

roanainénynál van hid, most vagy 
Ijárás Tiszaliátnak vasúton kell járni,

y/j egesz 
Varaáu-

v o || az, hogy ilv fontos, a m egye minden tói kezdve minden község lakóinak Be/.déil-
hézsegeket, e lőre lá tja  az ellenszenvet inely- 
lyel an n ak  k eresz tü lv ite le  ta lálkozam l ;

b e n r r !  * üeák: k<j.r. ^ e i H a i m S ,  kgközel.bbröi éííleklő tor- reme...... ugy jutni vasúton Ungba. vágy ba
n e e v a  „ v  '■ TI vény-javaslatot sme tm b i.d e  uobis készit- árvízié. zaj I ás idején szekere., akar utaz.,, Mán-

sá rT T  M  ity K‘íl tették! Tiszteletre méltó dolog, ha a kor- dóktól kezdve minden községnek Vátóros-
, ^  T ^  a,.‘" r U r T r  m ^ l l m . t ó t a r t á s i c z é l o k r L e k i n t ,  és ez Naményhoz ke.. lerándulm s Beregszászon

iireti is ra r / V b  b/\ 1 a V l /  által költséget fáradtságot kímélő terveket keresztül vándorolni U n g v á r r a ,  mert bizony
állásit is °  1 lS 1,1 1 ” Km ISI IOÍ csinál, azonban közvetve uz is az állauiház- a beregi barátságos s á r  oly természetű, hogy

tartásához tartozik, hogy a haza egyes pol- ott nem lehet torony-irányba menni. így 
Annyi tagadhata tlan , hogy e tervezet gárai közigazgatási, ipar- s kereskedelmi kell aztán u Tiszidiátmik vulobuu bejárni 

készítője úgyszólván czirkalom mat kereki- tekintetekből előnyös és kényelmes helyze- l  ngut-Iíerget.
te tte  ki u m eg y ék e t, a  hol t. i. valam i önér- tv t nyerh essen ek j erre  ped ig  ha czélo/.va B iztos ku tfo rrásb ó l tudjuk, h o g y  lm e
dek  nem  d o lg o zo tt m int p. o. l 'n g -B e re g -  volt is, nd iidainclle tt tiszta  és kellő  figye- te rv eze t k e re sz tü liite tik , tö b b  tiszaháti hir- 
m egye összccsato lásánál, de  h a tá ro zo ttan  lem  nem  lo rd itta to tt, így a n n ak  (t. ja v a lla t-  to k o s elad ja  b ir to k á t inkább , m in tsem  l  ng- 
állithntjuk , h o g y  v ag y  nem  ism erte, vagy  n a k )  k eresz tü l vitele csak  az  ö n k én y  Imtal- B e reg liez ta rto zzék , a z o n b a n I iibzszük,hog y  a  
nem  a k a r ta  ism ern i az  o rszág  földrajzi tek- m ával fog eszközöltethetn i körülbelü l. — 1 korm ány  nem  ló g ja  figyelm en  kivül h ag y n i 
vesét; azon é rd e k e k e t p ed ig , m elyek  az M enynyir m eg k ö n y ite ttev o ln a  u ko rm ány  ezen é rd e k e k e t, nem  fo g h a t a h aza  egy es 
egy es m eg y ék n ek  n eta lán  félreeső részeit h e ly z e té t ,  • tek in te tb en  az, ha  elő legesen m eg- lakosainak  ily ke llem etlen  helyzete t előidézni 
egy  szo ros ö ssze tö rt egészszé te tté k  vagy kérd ez ték  volna az egyes m egyéket, ha azok akkor, m időn abból a  h azá ra  épen sem m i 
nem  tu d ta , vagy  figyelm en kivül h ag y ta . által c s in á lta tta k  volna te rv eze tek e t s ezek- előny nem  hárul.



Nem lehet figyelmen kívül hagyni 
azon népességi s területi veszteséget sem, 
mely az uj beosztás által megyénket érné. 
Az 1870-ik évi népszámlálás és területi ki
mutatás szerint következő különbözet áll elő:

I. A népességet illetőleg.
a) A kis-várdai járásból vesztene a megye 1711:5.
b) Dudái járásból vesztene a megye . . . 6*270.
c) A nádudvari járásból vesztene a megye . 2674:5.
d) A nyírbátori járásból „ _____- _____

Összesen: 60456 
lelket.

II. Területet illetőleg .
hold □  öl

a) A kisvárdai járásban veszt a megye '-1708 1246.
b) A dadai járásban veszt a megye . 26345 173.
c) A nyírbátori járásban veszt a megye 23274 822
d) A nádudvari járásban veszt a nmgyo li>'»sis 26

összeseu: 206146 670.
Mindezen népességi és területi veszte

ség kái pótoltatnék mindössze is a Hajdú 
városokkal Szoboszló kivételével, továbbá 
Nyirvasvár, Penészlek és Sámson közsé
gekkel.

Megyénk uj berendezésének tervezete 
tehát nem csoda, ha sokféle ellenszenvvel 
találkozott, midőn nem csak a megye tör
ténelmi múltja, időszentesitette intézményei 
forgattatnak fel. nem csak mélyen gyökere
ző családi társadalmi érdekek és viszonyok 
bolygattatnak meg, hanem területi s népes
ségi csorbításokról is van szó, és oly elhe
lyezésekről, melyek a községek érdekeivel 
merőben ellenkeznek.

Mint legközelebbi számunk jelzette, 
már a megyebizottmányi gyűlésen is ada
tott be indítvány a törvény-javaslat sérel
mes pontjai ellen, majd megválik mit hoz a 
jövő. Azonban a  kormánynak nem lehet 
eléggé ajánlani a tapintatos eljárást, mert 
minden jelek oda mutatnak, hogy ha több
ször érintett tervezethez mereven ragasz
kodik : valóságos darázsfészekbe nyúl.

KÖZtGYEK.

Visszatekint es 1873-ra.
(Vége)

A törvényhatóság nem ismer el más hitelezett 
pénzt, mint a mely a helybeli jegyzokezébe olvasta
tott át a kérőnek, a ki arról uaplút vezett, s azutáu

a napló számmal kiállítja a kötvényt, s kiveszi rögtön 
l államilletékét... Minzeu másként kiadott pénz semmis.

Ezen az utón két dolgot lehetne megtudni. 1) 
lehetne tudni minden játs/ó tökét, tehát az activ pénz- 
erőt 2) államgazdák azután kiszámíthatnák, feltéve, 
hogy meghagyunk a szabad uzsora, hogy vájjon a ta
tár, török, devalvatio, s más istencsapás okozott-e va
la h a  onnan az egyptomi csapásoktól kezdve le egész 
a pénz absolut .szabadságáig oly pusztítást, mint a 
szabad uzsora. Ezt sokkul jobb volna megtudni, s ki
számolni. mint azt, hogy hát mennyi ember született, 
mennyi balt meg ? Ekkor az lenne megtudva, mennyi 
polgár lett nyoiuoruvá, mennyi mérgezte magát, meny
nyi lőtte magát agyon, mennyi folytoitu magát a borba, 
mennyi őrült meg... hány család pusztultel — smeny
nyi bordély népesedett meg a családok romjaiból.------

; Ez iszonyú felfedezés volna Talán j->bb is azt abban 
hagyni. Jobb az ily dolgokat nem tudni Elég, hogy az 
Isten tudja, s porba nem sulytja a világot!

Tt-liát az országgyűlésnek is vau egy szabadelmű 
müve már, s ez a pénz absolut szabadsága, teljes fel
szabadítása a telhetetb’uségnck, és embertelenségnek. 
Polgárjogot adott a kapzsiságnak, becsületrendet az 
idegen nyomort kizsarló fukarságnak.

A vallásszabadság kérdését tisztázni nem látta 
még opportunusnak. Előbb való volt a pénz szabad
sága... hiszen a péuz az újkor, a modern polgárzat 
religiója. Ez tagadhatlan, E molocli vallás, mely em- 

: bér áldozatot követel... vért és könyt iszik. Ezek az 
uj vallások úgy kelnek ki korunkban, mint a hullákon 
a termeszek. íme másfelöl meg az International azt 
ordítja vadul füleinkbe: „a kar és gyomor szabadsága 
az uz igazi cultus. kegyen szabad a test és gyomor.- 
E sátánt nem rázza e tel álmában a hajhászok pénz-! 
csörtetése, s a szabaduzsora? Jobb volna unnak aludni! i

A fo bölcsesség talán nem abban állana megen- 
gedni, hogy a kinek van, annak legyen b á rm i á ro n  
több, liauem hogy a vagyonosok ki ne hat ácsolhassák 
szabadon a szűkölködő megszorult nyomort. Ez volt 
egykor lelke Mózes páratlan törvényhozásának. Megha
tározza a minimumot, s ezt elidegeuithetlenuó tette. 
Maga maradt a törvényhozó! Szomorú dolog az. mi
dőn a nagy többség a kissebbség telhetetlenségéiiek 
vettetik oda áldozatul. A pénz emberei a legszivtele- 
nehbek a világon. Ezek még egymást sem tűrik el. íme 
megértük ezen évben azt is, hogy összevesztek a pénz
királyok, s egymást rántották az örvénybe, s midőn e 
szédelgők felett telkaczagott a publicutn, akkor fel
mondották pénzeiket mindenütt, s lett általános zavar 
és pangás, úgy hogy még a h o n a ty á k  el m é ly é 
ben  is m e g fo rd u l t  egykor a n e m z e ti b a n k 
nak  f e lá l l í t á s a !  Szép álom volt, azért múltéi Jobb 
a magyar nemzetnek az idegen pénzkirályok szeszé
lyétől függni. Az is elég nekünk, ha még hitelünk le
het... de hát van-e? Majd lesz 1871. . csak várjunk 
A várni tudás az ember lorce-a. Ez a válasz tál uz em
ber és az oktalan állutt kozott. Mi tehát várunk, hi
szen a bécsi mukiállítás megmutatta, hogy vau még 
pénze mulatni a magyarnak ... kiadott mintegy f>0 
milliót, hogy Becsbe inehessen, ott körülnézzen, azután 
visszajöjjön a cholera-árvákkal s özvegyekkel megtolt 
földre. Ha valaki azt mondotta volna a dióiéra dulása- 
kor: állítsunk nagyszerű menházakat örokidöre, hogy, 
ne legyen oltalom s menhely nélkül közöttünk senki. 
Ily országos menházak H>. 20 millió forintba kerülnek 
csupán, s örök időkre becsületünkre szolgálnak. Azt 
mondotta volna, minden jámbor hazafi, s emberbarát, 
hogy nem ily pénzszegény időkre való indítvány ez ily

A „Szabolcs" tárczája.

Kályhámhoz.
((Aközben egy hideg szobából f  

A tél fagyos leheli* tm  
Didergve üdvözöllek én,
Kogadd liived üdvözletét 
Mit távolból röpít feléd!

— Ah nem futnék, derengnek itt 
Melengető sugaraid.
Tarsad hálálnál sordonabb 
Kebellel mostohán fogad.

— Társad halálnál zonlonabb 
Kebellel mostohán fogsd,
S' e gúnyt h^jh! mélyen érzem én 
A tél fagyos leheiletén.. . .

Tél és halai közel rokon,
Hisz' tél ül a »irh almokon,
S a tél, a tél mindent temet 
Virulatot, aöld életet.

Hideg keblű kályhák kórul 
Lelkemre mély borulat ül,
Hűlni, múlni hajh énnekem 
Eszembe jut önkéntelen.

— De ha te csendes kis szobám 
Kékes óién, est alkonyán
Óh kályha! vonzalmas meleg 
Sugárodnt re ám veted '

Lelkemben a tűs fényinél 
Egy szebb jövő sejtelme k é l:
A tűz egykor síromba hat,
8 porondtól uj élet fakad.

—■ Óh kályha! vonzalmáé meleg 
Sugaradat ha rám veted,
Sótét sírom költéstetet
Feltűnni latvan boldogan
Tél és halai feledve van I Ónod)' Géza.

J é g v i r á g o k .

I
i

1'urcsa virágok lehetnek azok melyek jégből van 
nak! Oly ellentétes valami! Virág ús jég! Eh meg is 
gyakran egyesülnek egymással. 8 a mi több még a 
természet mesterkcletlen keze is alakit ilyeneket, mily 
szeszélyes alak/atu jég virágok keletkeznek gyakran 
az ablakon ? Mintha a forró foldov exoticus növény
zetétől venné a mintát, csodálatos modorú kaktuszok- 
bombax r.ialabarikuinok, tulipiferak s más különös alak
zata virágok keletkeznek ott gyakran, csak hogy ezek
nek a fagy ad életet nem a forró éit«*tó napsugár Hát 
a fákra mily csodálatos fürtös virágokat rak koron
ként a tél szeszélye — zuzmorából. szép azokat nézni 
de csak ablakon keresztül, kívülről illattalun, s csillo
gása hasonló a koporsó kifényesített fedeléhez, mely
ben belől halott van.

S az ember bár mennyire szeresse is a mester
kéltséget. bármennyire kicsinyelje is a természetet s 
igyekezzék eltérni az általa előirt törvényektől: még 
is utánozza azt még a jégvirágok alakításában is.

Eugedjék meg azért t. olvasóim, hogy miután 
most úgy is tél van, hadd mutassak be egy néhányat 
a szerelein jégvirágaiból.

Az 18C*-ik év telén két kedves barátommal kik 
közül egyik a költészettel foglalkozott, másik kitűnő 
zenész volt, de mindakettő biuglelkü tiszta szivü jó 
tiu — elindultunk B be a farsangból pár hetet eltölteni : 
Tatán soha jobb kedvem nem volt, mint ezen az utón, 
koltó barátom kifogyhatlau volt az elmeszikrákbol, 
melyek meglehetős óvószei voltak a hideg januariusi 
szél ellen, a zenész inog egy egy Utféli csárdában elő
vette hegedűjét melyet mindig magával hordott, mintha 
édes felesége lett volna, s olyan kellemessé tette azt 
a pár pohár savanyu bort, melyet egymás egészségéért 
elköltöttünk.

A költő már ekkor szerelmes volt, épen ott élt 
jszerelme eszményképe ahova szándékoztunk. Mily lii 
; ven letudta írni imádottját, s midőn nemes szivéről, 
hűségéről beszélt, a lelkcsültség pirja ékesítő arczait.

Végre megérkezünk ! Epén L. színtársulata i ló- 
zött ott. Színházba mentünk. Költő barátunk eltűnt 
mellőlünk, nem tudjuk hova ment. Azonban megkez
dődött az előadás . ..  Egy vakító szépségű színésznő 
lépett a színpadra, a közönség tapsözounel és tetszés 

• morajjal fogadta, azóta is emlékezetes előttem ez alak A 
zenész megszorító karomat s meglepetés hangjain szólt:

monumentális épületek felállítása. Valóban, magam is 
hittem volna szavaiknak, ha a imikiállitás puszta megte
kintésére. tehát néhány napi élvezetre, nem tellett vol
na kétszer annyi akkor, mikor itthon árvákkal teltek 
meg a helységek Hátha azon pénzt egy nemzeti bank 
alapjául kérte volna az ország? Akkor az ország is 
úgy járt volna, mint a cholera-árvák.

Ez az 1873-ik esztendő valóban sarcasticus esz
tendő. Minden kímélet nélkül felfedő gyöngéinket az 
egész világ előtt Megmutatta hazafiságuuk és ember- 
szeretetünk egész nagyságát s önösségünket, mely mint 
a régi emlékezetteljes megyéknek a kormány, úgy ez 
határt szab szellemünknek, kedves szűk határt, mit 
azután önmagunkkal is betölthetünk Alig is van vala
mi veszélyesebb dolog magyar emberre nézve, mint az 

! emlékezet. Ha valaki azt úgy összetudná zavarni, hogy 
a múlt igéző, megkapó alakjai egészen elmosódnának, 
vagy legalább rajok oly sűrű fátyolt vetni, hogy alóla 
a bitók, vérpadok nem látszanának ki. s régi nagy 
áldozatok képei ködbe borulnának: uz teljesen megol
danád bizonyos körök kormánytitkát. Az lenne a jövő 
nagy embere azon megjegyzéssel, hogy uj államában 

jegyedül lenne nagy!
Most pedig illő lévén, hogy az újévre szerencsét 

'kívánjunk egymásnak a sok rósz napok után. bátor 
! vagyok e czélra Heine szavait felhasználni. „Kívánok 
a nem gondolkozóknak egy kevés észt, a gondolkozók
nak egy kevés költészetet. A nőknek a legszebb öltö
nyöket, a férfiaknak a legtöbb türelmet. A gazdagok
nak egy csep szivet, a szegényeknek egy darub ke
nyeret “

H eiszler József,

Nagy vendéglőt épif siink-e vagy köutat?
A megyei bizottmánynak a „Szabolcs- legköze

lebbi számában közzé tett határozatában kötelességévé 
tétetik a városi képviseletnek, hogy az 18 4-ik évi 
költség elöiránjzatbaii rendkívüli szükségletekül kije
lölt veudégfogudó. kout és csatornaépítés közül azt je
lölje ki. melynek keresztül vitele ezidoszerint legége
tőbb szükségesség. Ezen határozat minden bizonynyal 
nagy gondot ád a városi képviseltnek, mert úgy a kö- 
ut, nnnd a vendégfogadó egyaránt halasztbatlanul 
szükséges

Ha eszünkbe ju t az 1872-iki sáros ősz, s a 
1873-ik évi sáros esős tavasz, midőn az erélyes javít
gatás daczára is majd meg akadt, de mindenbizony- 
nyal sok veszélyeknek vojt kitéve Ni iregybázán keresz
tül a közlekedés: el kell ismernünk, hogy a köut ki
építése valóban halaszsthatatlan.

8 ha tekintetbe vesszük másrészről cgy becsüle
tes szálloda liiánniát. miszerint a Nyíregyházára vas
úton, vagy kocsin érkezett vendégeknek gyakran nincs 
helyük a holott fejőket lehajthatnak, jószágaikat elhe
lyezhetnék; azon pironságot. melyet a nyíregyházai 
polgároknak az idegenektől k«dl szenvedniük itthnnn 
és a vidékén egy becsületes szálloda hiánya miatt; ha 
tekintetbe vesszük, hogy más sokkal kisebb népességű 
és forgalmú városok becsületes szállodákkal bírnak az 
utasok kényelmére: Valóban nem lehet megtagadnunk 
hogy a „nagyvendéglő- építése is balasztbatlanná vált 
már. —

Melyik tehát égetőbb szükség? E kérdésre ekké- 
pen felelhet mik: Mindakettő. Ha azonban mindakett ut 
még sem lehet egyszerre keresztiil vinni: akkor arra 
kell tekintenünk, melyik a kettő közül olyan, melyben 
a befektetetett összeg egyszer-onid jövedelmet is liaj-

wMily imádni való teremtés!*
E pillanattól ábrándos kéjjel várta mindanynyi- 

szór inngjeleuését a színpadon, valahányszor szerepe 
következett.

Midőn vége volt az előadásnak, egyszerre csak 
megjelent a költő.

„Láttátok ö t?!- Kérdő izgalmas hangon. „Van-o 
tökéletesebb teremtmény és uuádásra méltóbb lény a 
világom? ömleugett tovább!

„Ö az! ö az! kiről előttetek beszéltem, ugye csak 
halvány árnykép mit róla elétek álliték."

Megvallom, hogy koltn barátomnak igazat kel le 
adnom, o no szép volt, elragadó szép! Megjelenése 
könnyed, plasticus, hódító, liánéin egy mély érzelmet 
jelentő vonást láttam keresetül vonulni zenész bará
tunk homlokán. A költő elragadtatásában nein vette 
észre ezt. de lelkesülve folytatá:

„Holnap bemutatlak neki. lássátok meg. hogy a 
a színpadon kivid is csak oly imádatra méltó ö Most 
pedig bocsássatok meg, haza kell öt kisérnem."

Ezzel eltávoztunk. A zenészt karonfogva ballag
tunk haza, oly nagyokat sóhajtott, oly merengő lett, 
alig hitte, hogy hazaérjünk, rögtön kezébe fogta száraz 
fáját » szebb ábrándos dalokat még soha se hallottam tőle.

Következett azonban a látogatás napja Szokott 
szeles modorával rohant be hozzánk a költő: „Na! si
essetek ! alig várom, hogy gyönyörködhessem ismét 
szép szemeiben !"

A zenész azonban nera akart jönni, főfájásról 
panaszkodott, mentegetőzött, de a költő cllenállhatlun 
volt, végre is rendbo szedtük öltözetünket s megindul
tunk a végzetes lárogntiísra.

A hölgy már értesítve volt jövetelünkről, keresett 
bódításra szánt öltözékben leitett élőnkbe, h bársony 
kis kezeivel szívélyesen rázván meg kezeinket ; széket 
mutatott.

Kevés ideig társalogtunk, a zenészszel legtöbbet 
foglalkozott a bájos báziiiö, kinek merengő arcza las
sanként felvidulni kezdett, végre haza indultunk, u ze
nészt mintha kicserélték volna alig bírt magával szinte 
a boldogság mosolygott arczárói, későbben vallá meg, 
hogy ennek oka egy jelentős, egy teljes kézszoritás 
volt a bájos biilgy részéről

E látogatás után még pár napot barátaim között 
tölték aztán egyívűre iigveim remlbrszedéHérc szülőföl
demre utaztam. Oly nehezen váltam mag tölök, ma
gam se tudom miért, de uey éreztem, mintha a ze
nésztől végbucsut kellene vonnom. Szinte haragudtam



tauaV így miudeú bizonynyal a „Kagyvendiglö" építé
sének kellene kijelöltetni a képviselet által ez évi lé
tesítés végett. .

S ha ezt fogja látni szuksegesebhuek u kepvise- 
let: akkor itt az idő, hogy e czélra szükséges helyi
ségről gondoskodjék, mert addig tervezetről sem lehet 
gondoskodni. Eredetileg a mostani bőrtőn helyiség volt 
az építendő „nagyvendéglő‘ helyéül kijelölve, azonban 
rövidesen a börtönt máshova elhelyezni nem lehet; — 
de nincs Í9 reá nagyszükség, van itt elég alkalmas 
hely egy czélszerü vendéglő építésre nézve Ilyen al
kalmas hely p. o. a mostani uagyvendéglövel szemben 
levő kapitányi ház. vagy méginkáhb a szarvasutczára 
néző régi mészárszék helyiség, hol a köztélből is le
hetne foglalni a nélkül, hogy költségbe kerülne, vagy 
a város szépészeti berendezésével ellenkeznék, sőt va
lóban kívánatos lenne, hogy azon valóságos szemét
domb, mely ott a vasútról bejövöknek nem a legszebb 
gpectaculumot tárja fel, elvégre cassiroztatnék. — I>e 
bár hol lenne is az építve, feltéve, hogy a képviselet 
ezt fogja tartani szükségesebbnek halaszthatatlan e 
czélra alkalmas helyiséget kijelölni, hogy a tavasz ké
születlenül ne találjon.

Egy alkalmas mód volna azonban arra nézve is. 
hogy mind a nagyvendéglő, mind a kőut létrejöhessen 
ha t. i. mint hangzott, magán vállalkozókból alakulna 
egy társulat a „nagyvendéglő1* felépítésére, ekkor a 
megyebizottmány által ezen rendkívüli kiadásokra meg
állapított summát egészben a kout elkészítésére for
díthatná a város.

Úgy hisszük, hogy e társulat ez időszerint még 
nagyobb kedvet kaphat a  „nagyvendéglő*' felépítéséhez, 
a inennyiben városunk emelkedését nagyban elöfogja 
mozdítani a „törvényhatóságok területének szabályozá
sa s ujbeosztásáról szóló törvényjaslat, melyszerint vá
rosunk közigazgatási tekintetben is a megye központ
jává tétetnék.

ÚJDONSÁGOK.
(*) Kérjük a/, előfizetési pénzeket mielőbb 

nitilhatlaniií beküldeni.
(t) A „Szabolesmegyei és ha jdukerületi köz

lönyének  újabb pis/.ko ludasaival szemben meg
tartjuk továbbra is kij“lölt álláspontunkat. Azon
ban egy roszakaratulag általa elcsavutt tételre kény
telenek vagyunk a közönség kedvéért egész tárgyilu 
gossággal a következőkben reflectálni:

A ki figyelmesen elolvasta a „Szabolcs lapkiadó
társulat** nyilatkozatát: az megértette, hogy nem azt 
kárhoztattuk, miszerint K. ur mint egyén pártállást 
foglalt — Ki ne tu-ná. hogy a haza komolyabb ügyei
nél egy polgárnak sem lenne szabad közönyeinek ma
radni, hogy az izzó kérdések lehető h gjohb megoldása 
végett kötelessége egyik, vagy másik pártzás/lója alá 
sorakozni. Mi csak azt jeleztük, hogy ö mint szerkesz
tő foglaltatott m lappal p á r t á l l á s t ,  s ezzel sokat 
ártott a lapéletéiiek, sem egyik, sem másik párté nem 
lévén a lap, hanem közös... Hogy pedig ez. így áll azt 
a kezeink között megtekinthető 1**7I decz. 12-én 
kelt Kinethy ur által »s aláirt előfizetési felhívás mu
tatja, mutatja a választmányi tagok aláírása kik névszerint 
ezek rabinak: Draskoczy Sámuol. Kovács (verő, Kra* 
lovanszky Mór, Krasznay (tábor, Schak Mór.

A kártalanítási pernek állunk elibe.
V lapkiadotársulat.

— A 2t»6 legtöbb adót fizető bizottmányi ta
gok közül Nyíregyházára 18 esik.

magamra, hogy úgy elérzékenyültem, maga a zenész 
vigasztalt, nevetve hogy ne búsuljak, hiszen csak egy 
ueháuy napra válunk meg egymástól.

Kocsira vetettem magainat, de az utón is sokáig 
nyomta kedélyemet egy bús érzelem, melynek nem 
tudtam nevet adni.

Néhány tiapyal tovább kellett szülőföldemen időzni 
alig vártam teli.it a pillanatot, luidóa ismét barátaim 
körében lehetek.

Végre febr. 12-ikén B-ba érkeztem, elsőben is a 
zenészt kerestem lakásán. Szobája zárva volt. siettem 
tehát költő barátomhoz remélvén hogy együtt találom 
őket ! Azonban csalódtnm. ott találtam a költőt kór- 
ágyon halványan csüggelt gén. erős seblázhan teküdt 
életveszélyben. Egyebet nem tudtak mondani róla, csak 
hogy egy estve szive mellett kapott nehéz sebben e-z- 
méletlenül hozták haza

lliiségcseu beteg ágya mellett maradtam, nehány 
nap múlva visszanyerte eszméletét, s midőn az orvos 
megengedte a beszédet, ekkepen beszélte cl a szomorú 
eseményt:

„Kevéssel távozásod után első bálját tartó a B i 
fiatalság, kértem Meláut (így hívták a színésznőt) ne 
menjen el e bálba; Magam csudái koztam felette, mert 
máskor mindig én ösztönöztem de most előre féltein, 
tartottam valamitől. Soha soha szebb nem volt még e 
nő mint ekkor, a zené>z örül esi g szerelmes lett bele 
ezt észrevettem én is  de mindeuki a bálban Mélán igen 
sokat társalkodóit vele, féltékeny kezdettem lenni, a 
nőnek lopva pár szemrehányó szót ejtettem, majd a 
zenészt figyelmeztettem, kérvén ot: ue tőgyen szeren
csétlené, emlékeztettem barátságunkra, azonban ő vi
szont kijelente, hogy Melu öt szereti, hogy már ezt neki 
meg is mondotta. Képzelheted a keserű fájdalmat, ha
ragot, gyülolseget mely szivemet egyszerre megtá
madta! Mit még addig soha sem éreztem, gyilkolni 
vágytam, s elhatároztam hogy megvívok a zenészszel 
életre halálra

Kábult fejjel s égő fajdalommal szivemben vetet
tem magamat egy szeglet-kerevetre. Ezen közben folyt 
a keringő tarka változatban örvénylett előttem a báli 
közönség, épen felém lejtett Mélán egy fekete szemű 
nyúlánk ifjú karjain s a gyors fordulatban egy kis le- 
'tiké gördült lábaimhoz, felvettem ... Meló imák volt 
czimezxe. már fc lvolt szakítva, kivettem belőle a névje- 
gyet egyik oldalán a név, másik lápján ezek valánuk 
írva: .Reggel 4 és */4 órakor kocsim lenvárakozik, 
várni foglak, jövönkről tanácskozunk. Egyedüli imádód "

(F.) Boldogít W eisz tan á rn ak  igen értékes tetői azon kérelemmel, hogy a vett összeget a ható- 
könyvtára maradt hátra leginkább a történelem höl- ságuk alatt találtató oly cholera-árvák között szíves- 

| csészét és nyelvészet köréből; a könyvek névjegyzéke kedjenek beszámolás mellett 5 1‘rtos legkisebb részié- 
nt húrba ki ág. ev. lelkész urnái megtekinthető Ajánl- tökben szétosztani, kik eddiguli megyei segélyező-L u 
juk e becses köuvygyüjteméuyt az érdeklettek figyelmébe, nem részesültek, vagy feltűnően szorult körülmények 

-f- Ism ét több vidéki lap van ogygyol. Be- között élósküduek. 
regmegyében Janka Sándor szerkesztése mellett lépett Egyutte' nem mulaszthatjuk nyílva is köszön.-

i vijágba az év elején a ,,Béri g- cziinü lap. A meny- tünket kifejezni te!: Somogyi Rezső urnák, ki zoncr- 
nyire ez első szám érdekes és változatos tartalmából iájának oda kölcsönzésével u: estély rendezését 1 

í ítélni lehet: úgy látszik nem leend utolsó a vidéki sége^itette. Továbbá mély köszöuetüuket kell nyilván i- 
I l;*P°k között. tanunk az estélyen a jótékony czéliránti szivei kész-

fii A tis/.nvideki vonat folyó hó 3-án Fejértől) séggel közreműködött Kerekes-Smrz Anna és Szabó 
túl elakadt, az utazóknak egész éjjel ott kellett vára- Izabella urhölgyeknek, kik hivatott zongorajátékukkal, 

i kozuink s esteli 10 óra helyett csak másnap reggel Vértessy-Kovács Laura úrnőnek, ki kellemes szép han- 
erkeztek Debreczenbe. a  segítségül küldött géppel clu- gu éneklésével-, Trinkoz Irma és Berta kisasszonyok

k o r  a márkás kocsikat szállították el s csak azután nak, kik ének- és szavallattal vettek részt az estély 
jutott a sor az emberekre, kik a nsgy hidegben át- szellemi kivitelében, nem különben Szmrecsánjri István 
fázva és kiéhezve kimerült állapotban szállíttattak Moravek Gusztáv uraknak, kik fuvolán, és Goics Lázár 
tovább. úgy mindazon uraknak, kik közjemüködésük által a

z \  Táborszki és P arsch  zenemű kereskedésé- jótékony őzéi elérésére oly bö segédkezet nyújtottak, 
ben újabban a következő darabok jelentek meg s kap- Végül különös elösinerést és köszönetét érdemel
hatok: „Dér \\ cuzelkomt** polka francais Schindler 
Józseftől, áru őU kr — „Wiener Wellaustellungs 
Maisch** Earbacli Ki léptül, ára 60 k r.— „Spornstreichs** 
polka (scbnell) ára 50 kr.

(V) A nyíregyházai hölgyek és fiatal emberek 
által folyó év jnu. hó 10-én és 24-én a nagyvendégló 

.termében két zártkörű reuuió rendeztetik. Belépti dij : 
családjegy 3 írt. Személyjegy l fi t 50 kr. Kezdete 8 

i órakor.
(!) A hiányzó megyebizottmányi tagok meg

választásának határideje megyebizottmányi határozat 
folytán folyó hó 29-ére tűzetett ki.

(*) A folyó hó 4-én tartott coneert alkalmá
val elveszett értékes téli bundát és nagykendöt, melye
ket valÓ8zinüleg ismert csempész továbbított el, sike- 

! rült a rendőrségnek megkeriteni A gyanúba fogott 
egyén megriasztatván: a tárgyak a D—y n.-orosi 

; utczai kertjébe belökve találtaink meg.
(!i Nagy szerencsétlenség  tö rtén t a napokban 

Elek Emil ur tanyáján A reudreutasitott kertész urára 
rohant, s a kertész az asztalon heverő revolvert felra
gadván, a dulakodásban a házi nőt lőtte meg, a ve
szélyesen megsebesített ur hölgy varosunkban gvógyke- 

;/éltetik. Az esemény részleteiről jö  v ö s z á m u n k b a n  
b ö v e b b e n.

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

Nyilvános számadás és köszönetét.
A Kis-Várdán f. évi deczcmber hó 27-én a kis- 

várd.ii j  írásbeli cholera-árvák javára tartott jótékony- 
czélu .ének- zene- és szavallati estély-*4 rendező bi
zottsága örömmel teszi közé az estély fényes sík rét. 
mely a t. közönség inelcgkcblü pártolása után 30 ! irtot 
az o-sZ'-s kiad i-ok és költségek mellett felül fizet-sek
kel 225 frt tiszta jövedelmet jmtntott a r bizottság 
jótékony c/élu rendelkezése alá; oly eredmény, mely
nek elö-egélyezéséért a n é. közönségnek és a t fe- 
liilfiz*'tőknek a legnagyobb készséggel fejezhetjük ki 
nyilvánosan cUimcré-űnkct és a segélyezendő cholera- 
árvák nevében is mély kös/önetüiiket

A befolyt jövedelem három részre osztatván egy 
ré'Z Kis Várd i m-zö város elöljáróságának, misik r é 
sze t k. Vidovich Ferencz és h u randik ré*zo tek. Bo- 
nis Sámnel járu»bcli szolgabiró uraknak fog kézbosit-

II.ít még más is? M-g voltain semmisülve! A zenész 
bez siettem, kezeimet felénviijtva kértem bocsánata1 es 
mutattam neki a  levelet, lat* .ni szivében az óriási kint 
annak olvasása alatt, talán leioskad ha karjába nem 
fii/öm az enyémet Kevés i»lo múlva a zenész eltűnt éi< 
pedig kínosan vártain a kitűzött határidőt, az idő csak 
ugyan eljött, én előre egy oszlop mellé húzódtam, s 
egész bizalmas közelségben, haladtak el mellettem 
Mélán és B. Ö általad is ismert d-i földbirtokos. A 
kocsi elrobogott

En n hideg metsző januáriu l szél daczára egész 
viradtig az utc/áu bolyongtam, még sem valók képes 
lehűteni szivem lázas dobogását Reggel a zenész la
kára siettem egyik segédemül felkérendő o t... Mar nem 
volt bon!., a házmesterné mondta, hogy alig egynegyed 
órát mulatott otthon s rögtön távozott. Én tehát má- 
s- gédek után láttam s a párbaj csakugyan megtörtént 
IVlhevült lázas állapotomban kezem reszketett golyóm 
nem talált annál inkább az övé. csak egy vonalnyit ment 
volna lejebb most már nem élnék, talán jobb is lett 
volna úgy! Az én életem nem ér « gy fadrombot ezután !*

Ibit a bájos Metánból nu lett?  És a zenész az az 
ábrándos jó fiú hova tűnt? Kérde/éin mintegy önkén
telen! E pereiben kocsik rolnija hallatszott az ablak 
alatt, az első nyitott kocsiban Mulán és B. Ö. ültek 
az esküvőről jöttek.• •*

A zenészt tnvnszszal lelték ineg a pásztor embe
rek a d-i erdő szélén egy bokor tövében, csak mellet - 

! to feküdt lehangolt hegedűjéről és u uálla levő iratok
ról lehetett rá esraerni. Keservében elbujdosott, s meg
fagyott egy bokor tövében.

helybeli lakos orgonista és dalárda karnagy Kovács 
Károly ki semmi fáradságot sem kiméivé, mint műigaz
gató vett részt az estély rendezésében és akinek fá- 
radhatlan buzgalma után az estély sikereken nem csak 
mint karnagynak, de mint külön műkedvelőnek is nagy 
érdeme van — fogadja ösziute koszouetünket.

A rendező bizottság nevében, Kis-Várdán 1873. 
évi deczember 20-én Vay Péter r. b. elnök. Kovács 
István r. b. jegyző.

Hivatalos értesítés.
Nagyméltóségu közoktatásügyi m. kir. Minister ur

0 exelleutiájának 1873-ik évi deczember hó 23-an kelt 
33601-ik számú rendeleté folytan a felnőttek oktatása 
az 1874-ik évre egyelőre felfiiggesztetett; miről is az 
illető tiszt, lelkész és tanító urak, s községi elöljárók 
hivatalosan értesittetnek.

Kelt Debreczeuben, január 3. 1874.
Kiss József.

azaholcsmegyei s hajdukerületi 
tanfelügyelő.

Nyilvános számadás.
A f. évi jan. 4-én a helybeli zenekedvelő nőikor 

részéről balsors által sújtott Szénfy Gusztáv magyar 
zeneszerző, — illetőleg számos tagú családja javára 
rendezett hangverseny jövedelmezett Öas/.esen 371 frt. 
30 kr és egy db. ezü-t tallért. Ezen összegbe felül 
fizettek: Ibuuolay L 1 frt. Dráskócsy S. 2 frt. Wild- 
in r A. 5 fit. Nagy S 2 frt. Farbaky J. 2 frt. Krasz- 
uay* G. 2 frt. dr. Urüubaum L. 2 frt Kralováuszky L.
1 ö t. Bíaliuuka J. 2 frt. Czincz Laura 2 frt. Göuczy A
1 fit Tárczy K. 1 frt, Szohonya N. 1 fit. Virányi J. í frt. 
Szentinariuy D. 1 frt. Uuuzig J. 1 trt 40 kr — ösz- 
s/escn 27 frt. 4 kr. és Kovács Mihály adománya egy 
db. ezü>t tallér Ezen összegből vagyis 371 frt 30 kr. 
hol a rendezési költséget levonva 78 frt. 78 kr. marad 
292 frt. 52 kr.

Ugyanezen czélra .azok, kik a jau 4-ikén tartan
dó h.tngversenyue a „Szabolcsmegyei és Hajdukerületi 
közlöny* jelenlegi lapvezérének izgatásai folytán az utolsó 
id-dien Nyíregyházán felszínre került áraadalmi irány 
miatt meg nem jelenhettek14 n lelkes Groák Zsigmondnó 
gyűjtő ivén következőleg adakoztak : Groák Z-i-mondné 
10 Irt Kornstein Ignáezné 5 írt. Bleur Leopold 5 frt. 
Bleuer Mór 5 frt Glűk Mária 5 frt Flegmán Miksáné 
5 fit. S Kohn Hermán 5 frt Konody 2 Irt Propper 
>amu 2 írt Szamuely Róza 5 frt Szamuely Mária 2 frt. 
Szamuely Aurél né 5 frt. Jung Karolina 1 írt. Flegmán 
Lipótnő 2 frt. Haas Mónié 10 Irt. Mandl Albert 5 frt. 
Paulovics Imre 2 írt Fiiedtiber Teréz 2 frt. Blau Fri- 
gyesné 5 íit  Klein Adolfnó 2 frt özv. Blauué 1 frt 
Blau Pál né 4 frt Fledlieim Iz«úkné 5 frt. Egy valaki 
I frt Baruch 1 frt. Steru Mathild 3 frt. ilofifmann 
Adolfné J frt Pollatsek Mathild 4 frt. Burger J. 3 frt. 
Mamiéi Róza 2 frt Euglcnder Emészt iné 2 frt. Kelner 
Dávidné 2 frt. Teitclbaum Hennkné 2 frt. Bleuer La
jos 5 fit Bleuer Samu 5 frt. Fiscli Sámudn.é 2 frt. 
vagyis összesen 129 frt. összeggel. Eszerint a kétrend
beli ossz— jövedelem 421 frt. 52 kr.

Eí összeg a takarékpénztárban helyeztetett el
Fogadják a nemesszivü közreműködők, adakozók, 

de kid luÖKcn a nemesszivü gyűjtő nő hálás kószöae- 
tüukot a haza által eléggé nem méltányolt, balsors ál
tal sújtott művész és családja nevében.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Vasúti közlekedések.
A „tiszavidéki" vasút vonatok indulása. Nyíregy

házáról : Miskolcz Kassa leié 5 óra 30 perczkor d u. 
és 7 óra 48 perczkor reggel. Nyíregyházáról Dcbre- 
ezen felé indul 10 óra 45 perczkor d c. és 7 óra 
18 perczkor este. Nyíregyházáról indul UugvAr felé 7 
óra 18 perczkor reggel, érkezik 6 óra 5 perczkor este.

Üzleti értesítés.
A nyíregyházi tennénye nrimknál jan . hú 10-án 

bejegyzett term ényárak.
Négy évvel később, miután B. Ö-nek sok gyöt- 

relnies órát szerzett, vagyonát elpazarolta * ez utóbbi 
magát egy golyóval kiszólitotta az árnyék világból Mé
lán nagysám ismét a deszkára lépett. Ma már úgy hír
lik, nincs annyi udvarlója.

A költő szivében az első szerelein csalódás, a vi
lág fájdalommá nőtte ki magát, vénája kihalt, megve- 
iiiilt fiatalon, bús-komor, zárkózott, visszavonuló hall 
gatag lett. Igazat mondott, hogy élete nem ér ezután 
egy fadrombot

ím e  m ily  s z o m o rú  g y ü m ö lc s ö k e t  t é r  e in 
a s z e re lő m  jé g v i r á g a  egy  c s á b i tó  S v ren  
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Szerkesztői levéltáska.
— ö . G. unlak T.-Lök a kedves költeményt 

örömmel vettük, mai számunkban adjuk. Látogassou 
meg becses küldeményeivel minél gyakrabban.

— E. 31. uek A. II A híreket fölhasználtuk, ké
rünk máskor is küldeni! az „Átok palota* mutat to 
li et ség nyomait, azonban az irály szabályaival ellentó- ( 
tes hangok csapják meg belőle füleinket. Nem adható.1

— „Bomlik u felhő a keleti égen** Bomlik

de vájjon mi ? Találja ki ou 1 Nevét kiváuatra elhall
gatjuk

— G. P. urnák E—n. A levelet örömmel ol
vastuk. levélben többet.

K. Gy.-nnk h-ben A költeményre rá kerül a 
sor. Az előfizetési pénzt illető helyére szolgáltattuk,

— t '8. u -nek S. n. olvassa csak ön milyen 
furcsa:

“Szerelem! szerelem 
Szivein kalitkája

Belől* az rs*k nevedet 
Borosa kiabálja 1“

hozzá tehette volna rim kedvéért.
ó  e vertet a szerkesztő 
Hogy agyon bíráljál

Felelős szerkesztő: kukáé* Ödön.

H I R D E T É S E K .
104. P.

8 1 8 7 3 .
' 948ők_ 
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Árverési hirdetmény. Árverési hirdetmény.
A m agyar éjszakkeleti vasút Nyíregy

háza-Ungvári vonalának kiépítéséből feltna- 
radt asztalos lakatos- és kőfaragónak való 
különféle műszerek, fa, deszka, vasúti talpfa 
(Schlipper) vas, tégla, kő, satöbbi anyague- 
müek, a nyíregyházai kir, tszék 8104./1873. 
P  sz. a. kelt végzése folytán, Nyíregyházán 
a vasút melletti temető szomszédságában 
lévő raktári főhelyen 1874-ik évi január hó 
14-én délelőtt 10 órakor kezdődő, és egész 
nap tartandó nyilvános, de önkéntes árveré
sen s b e o s á r o u  a ló l  is el fognak adatni a 
következő feltételek alatt : ti. m.

Kisebb mén nyiségben vásárlók csak 
készpénzért vehetnek; inig ellenben a na
gyobb mennyiségben vásárlók azon kedvez
ményben részesülnek, hogy a megvenni 
szándékolt anyagok értékének megfelelő 
bánompénz letétele mellett, nekik a megvett 
anyagok vételi árának felére vagy 3/t ré
szére fizetési határidő engedtetik, mely azon
ban a m egvett anyagoknak átvétele és el
szállítása időpontját túl nem haladhatja; to 
vábbá utóbbiak még azon előnyben is része- 
sittetuek, hogy a megvett anyagokat a in. 
é. k. v. társulat pályáján az u. n. önköltségi 
összegen szállittuthntják tovább.

Kelt Nyíregyházán, 1873. deez. 29.
F e k e te  L á s z ló

k. bírói végrehajtó.

T. ez. Kessler Erzsébet
sz. kir. porosz vizsgázottoperateur- 

nőnek Berlinből.
Pesten .

Igen tisztelt asszonyság!
Örömmel jelenteni, hogy or

vossága használata folytán a felette 
fájdalmas tyúkszem barátomtól meg 
szabadultam, fogadja ebbeli üdvöz
letemet és elismerésemet, de van 
egy igen jó barátom, ki szintén ily 
nyavalyában szenved, s óhajt sza
badulást, azért kérem az én nevem 
alatt, legyen szives első posta for
dultával 1 doboz tyúkszem elleni 
orvosságot küldeni.

IV Dobos, uovem. 16. 1873.
Tisztelője 

K ik /, htván. m. k.
p -dobosi plébános

Nincs többé tyúkszem.
Biztosiul Itató, teljesen 

inéregmentes tyukszem-irtó tapasz, 
egy doboz 1 fit és 1 tr to O k r . pos
tán küldéssel 20 krral több. Kap
ható Pesten : lakásomon, a „Nem
zeti szállodában” , Nyíregyházán 
Itcrla lnu  l 'a l ur gyógytárában.

K cvsler U r /se b e t.

Alulirt kiküldött végrehajtó a polg. tk. 
rdtt. 403. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Nyíregyházai tekintetes kir. 
járásbíróság 52 17— 1873 számú végzése által 
Zsoldos Ferencz és neje ellen, dr. Bleuer 
Miklós takarékpénztári gondnok részére 
136 írt követelés végett elrendelt kielégíté
si végrehajtás folytán biróilag lefoglalt, s 
377 frtra becsült 2 db. ló 1 bricska, 2 lóra 
való szerszám, 1 szekér, 1 zongora és házi 
bútorból álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladandók, minek a helyszínén, vagyis 
Buly községházánál leendő eszközlésére ha
táridőül 1874 ik évi januárhó 23-ik napjá
nak délelőtti 9 órája kitiizetett, melyhez a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzés
sel m egingatnak: hogy az érdeklett ingó
ságok emez árverésen, a polg. tk. rdtt. 406. 
§-a szerint, szükség esetében becsáron alul 
is eladatni fognak.

Kelt Nyíregyházán 1874-ik évi január 
hó 7-ik napján.

H orváth .Márton
kiküldött bírósági \égrdiajtó.

Hirdetmény.
S zab o lc sin  egy® l 'n p j i  k ö z sé g  h a t á r á b a n  . a  k is -

vúrdai vasúti állomáshoz uegyedórányiia, néhai báró 
Horváth Gedeon hagyatékához tartózó tagositott bir
tok lboo hold szántó, 114 hold legelőnek alkalmas 
tisztított erdőfölddel, s a szomszéd Kis-Yirda, Vörös- 
mart. Or-l.adány és Cs.-Kenéz határában fekvő mint
egy ISO hold gyepszénát termo kaszállókkul. gazdasá
gi épületekkel u. m. jó nagy úri lakliáz. több istállók, 
juh- és sertésaklok. csűr, nagy és kisebb magtár, két 
száraz malom, s minden megkivántató cselédházakkal 
h a kir. kisebb haszonvételekkel együtt 1874. év már- 
tius 1 - só napjától 6 vagy több évekre szabadkézből 
bérbe adandó. Értekezhetni alulírottnál

Liptay Károly,
(3—2) a fentirt hagyaték

gondnoka.

Haszon üéri hirdetmény.
A mária-pócai közbirtokosság tulajdonát 

képező királyi kisebb haszonvételek, úgym int 
ital mérés, váaárvám és mészárszt ki jog 1874 ik 
évi 8»ent-Öyörgy n a p tó l, három eey masinán 
következő évre. l*74-ik évi januárius liö 27 ik 
nap ján , M iria-Pocs községházánál, délelőtt 
10 ó nkor, 500 forint bánatpénz letevése mel
lett közárverés utján a legtöbbet igérőnok a 
közbirtokosság által, haszonbérbe lóg kiadat
ni Az árverési feltételek irán i előlegeseu is 
tudakozódhatni a  mari a - pécsi monostor fő
nökéin 1. (3— 2)

A közbirtokosság.

Haszonbérlet.
A t.-löki, — egészen újból felszerelt — 

rév vám-bérlete e f- évi január 20-án t.-lökön 
Niiimányi Tamás tiszttartó ur lakásán tar
tandó nyilvános árverésen egymásután kö
vetkező bárom évre ki tog adatni, a teltéte
lek iránt alulírottnál Nyíregyházán érte
kezhetni.

S/.fareL Ferenc/,
kózbirtokossági meghízott.

| Nyíregyházán a tokaji-uteza ele- 
| jén az „Üjvibíg“ -lioz czimzett ven- 
| déglö és sörc.sarnok melléképületei- 
| vei együtt szabadkézből örök áron 
| eladó. Értekezhetni a tulujdonoasal 
1 selyem -utczai 834-ik szánni házánál. 
1 (3— 1) Puchy Pál.

Pályázat.
O császári és apostoli kir. felsége f. évi 

november 27-én kelt legfelsőbb elliatároz- 
ványával legk. megengedni méltóztatott, 
hogy a m agyar határőrvidék i bérbeadott 
alapítványi birtokok után tettleg befizetett 
és rendelkezésre álló jövedelemből a z l8 7 3/,. 
tanévre m agyar batárőrvidéki illetőségű va
gyontalan tanulóknak segélyezések egy- 
szérm indenkorra kiszolgáltathassanak.

Ezekhez a kiosztandó segélyek egyen- 
kiut polgári iskolai tanulók számára évi 150 
írttal, középtunodai tanulók számára évi 200 
fr tta l, felsőbb tanodákat, egyetem et vagy 
jogakadem iát látogatók számára 500 frttal. 
Középtanodai tanárképeidéi tanulók szá
mára évi 400 frtta l, és a képzőművészeti 
akadém iát látogatók számára évi 600 frttal 
állapíttatnak meg.

Ezen segélyezések elnyerésére ezennel 
pályázat hirdettetik azzal, miszerint az ezt 
elnyerni óhajtók kötelesek a vallás és köz
oktatási ni agy. kir, minisztériumhoz czirn- 
zendő m agyarnyelven szerkesztett, vagy a 
hiteles fordítással ellátott kérvényeiket azon 
tanodák igazgatóságainál 1874. évi január 
30-ig benyújtani, hol tanulm ányaikat jelen
leg folytatják és egyúttal következő bizo
nyítványokat bemutatni :

1. a m agyar batárőrvidéki igazoló ok
mányt.

2. az l8 7 l/:> tanévről szóló iskolai bi
zonyítványt.

3. a  jelen tanévben tanúsított előme
netelről szóló tanártestületi bizonyítványt.

4. a szülőknek vagyoni állapotát, vala
mint a  család tag ja inak  számát előtüntető 
bizonyítványt; — végül megnevezendő azon 
pénztár, hol n segély adományozás esetében, 
felvétetni kívántatik.

Budapest, 1873. évi deczember 24.
.1 vallás és kii/,oktatásügyi 

ni. k. miiiis/.lmiiiiiiál.
Azon polgári, reáliskolai és gym na- 

siumi tanuló ifjak, kik a tmgyméltóságu 
közoktatásügyi in. kir. minisztériumnak fen
tebb közzétett pályázata folytán egyik vagy 
másik államsegély elnyerésére pályázni fog
nak, kérvényeiket azon intézet igazgatósá
g inál adják be, melyben jelenleg tanulnak. 
Szabolcsmegyei és hajdukcríileti tnukerülc- 
tekben levő polgári, reáliskolái és gyinna- 
siuini tekintetes igazgató urak pedig tiszte
lettel felkéretnek, miszerint folyó január lió 
30-áig e tárgyban hozzájuk beadandó pá
lyázatokat f. é. február hó 10-éig a sza- 
bolcsniegyei és tia)dukeriileti tnnfelugyelő- 
ségliez beküldeni szíveskedjenek.

Kelt Debreczeubeu, január 4. 1874.
Kiss József

s/aholc*megyei s hajdukeriileti 
tanfelügyelő.

Nyíregyháza. 1874 Nyomatott Dobay Sándornál
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