
19. szám. II I .  folyam 1874.

I

Nyíregyháza, m ájus 10.

Előfizetni árak : •
JL Egész é v r e .................................4 írt. ty
w Felévre ...................................... 2 írt. <íé
1 N e g y e d é v r e .................................1 írt. ,y,

^Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi ff 
• részét tárgyú zó küldemények intézendük ♦/ 
|  A ref. IdM w i lak. 1
7 Bérinentetlen levelek csak ismert kezek if 

bői fogadtatnak el.
A kéziratok nem adatnak vissza. A

K ia d ó -h iv a ta l. ff
)i hová az előfizetési uénzek, a lapba szánt w
|  hirdetések és felszólamlások küldendők : yf

Nagytér 13H. az. a. £

Vegyes tartalmú heti lap.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p o n .

m - — m tm m  n  »
I Hirdetési dijak ; tt
g Minden 5 hasábos petit-sor egyszeri bír- jy 
#  detésnél 5 kr. többszörinél 4 kr. 5 
w Terjedelmes hirdetések többszöri beik-V  
j f  tatása, kedvezőbb föltételek a la tt esz -3  

közölhető. ,í'
4  Minden egyes beiktatás után kincstár g 
ié illetek 80 kr. A

ny ílt- té rb en  minden három hasábos! 
ganuond-sor dija 20 kr. ék

l Az előfizetők, a hirdetések meg-! 
|  szabásánál, 20/i-njri kedvezmény-# 

ben részesülnek. f
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JEdladó-tulaJcionoB : a „szabolosmegyel laplcladó-tá.rBulat.“

Mik bajaink < Kik segíthetnének legin
kább í

(Folytatás.)
Régen bajoskoduuk e kérdés m egfej

tésévé], s mégis csak az első résznél vagyunk 
nem tudunk a  bajok közül kibontakozni; 
annyi az m in ta  tenger fövenye; de az orvos
nak is |e l  kell (ismernie e lőszóra  bajt, hogy 
annak utálnia helyesen használhassa, a lkal
mazhassa a gyógyszert.

Nem csak a léhaság, közöny és úri sem 
mit nem tevés a  b a j ! Az elemi csapásokhoz 
jönni kell amaz iszonyatos százkezü szörny
nek: az u z s o r á n a k  is.

Shakespeare Sehilok-ja semmi a mai 
modern Schilokokhoz képest. — Ma a való
ság megszégyeniti a  költészet nagyításait. 
Akkor csak egy font húst kívántak áldoza
tul az adós testéből, s m ég ott is ott volt az 
itélőbiró eszessége, mely .a húst m egengedte 
ugyan kivágni, de vernéikül, most a  borzasz
tó uzsora nem ism er határt.

A kkor csak egy font húst, most az 
egész em bert, most m élyebbre nyúlnak az 
emberi organism usba, az élet közép pontját 
a szivet követelik. A család főt,..a lélek ép
ségét; m int a rettenetes áldozatok mu
tatják, kik az utolsó küzdelem ben vagy tő
be lövik m agokat, vagy m egőrülnek.

Mindezekkel az uzsora törvények visz- 
szaállitása mellett akarunk-e aigitálni? Oh 
nem! Tudjuk, mily nagy lepds volt a szabad
elvűsé# nevében az uzsora törvények eltör
lése. — E z a kornak oly követelménye volt, 
melyet minden áron tenni kelletett.

Kik az uzsora törvények visszaállítását 
sürgetik, m eg vagyok bár győződve, hogy 
a legnem esebb czélból m űködnek, de való
ban czélt akkor sem érnének, ha szándéku
kat kivihetnék.

Iu  nem emlékszik vissza azon időkre, 
midőn az uzsora törvény által tiltva volt? 
Vájjon nem volt-e akkor uzsora? csak ugy 
m int most! Száz forintot kért valaki? Jól 
van, a  tőkepénzes irt vagy Íratott egy 200 
vagy 300 forintos kötvényt; és a megszorult 
em ber aláírta azt! Vagy ha rövidebb időre 
p. o. egy hóra ad o tt valaki ezer forintot, 1c- 
szátnlálta azt, a kötvény kivolt állítva, s a k 
kor szépen vissznsepret a  kölcsönző 2-3-400  
forintot, és a  törvény m egítélte azt.

Mondja valaki, ugy de a  törvény leg
alább nem szentesítette a bűnt, igaz, nem 
tudta, vagy lm tud ta  is nem vehetett nyilvá
nosan tudom ást a bűnről, m ert nem volt vi
lágos alap, melynél fogva a bűnöst m eg
büntethették vala, igy u czél ez által se volt 
elérve.

Kiismerem, hogy napjainkban e téren 
oly dolgok vitetnek véghez a  törvény védszár- 
nya alatt, melyek m inden jobbérzést fellá
zítanak ; de m ondjuk ki bátran, hogy hibá
sok azok is, kik felveszik a pénzt ily em 
bertelen uzsora mellett.

ím e itt vannak s hova inkább szapo
rodnak a  takarék  egyletek, alig van már 
város, hol ilyen ne léteznék, sőt faluhelye
ken is vannak nép bankok, iparbnnkok, hol

kellő biztosítás mellett bár kinek is adnak 
kölcsönt. — Forduljanak a szorult helyzet
ben levők ezekhez. Igaz ugyan, hogy itt rend 
és pontosság kívántatik; de éppen ez az, 
melyet eléggé beesülni nem lehet; m ert az 
adósság óriási növekedése épen abból szár
mazik, hogy egyesektől felvett pénzünknek 
megfizetését könnyedén odázgatjuk, s még 
csak kam atjait sem fizetjük, igy a  kam atok 
is folyvást növekszenek.

H a már most visszatérünk az uzsora- 
törvények visszaállításának kérdéséhez: én 
tökéletesen értem azok aggályát, kik ezek
nek visszaállítását elnnuyira óhajtják. -  Be
látom, hogy féltve tekintenek különösen azon 
középosztályra, mely m agyar országnak zö
mét, testét képezi, mely bástyája volt min
den időben, az alkotm ánynak s nemzetiség
nek s a melynek egyeseim ár-m ár és nein na
gyon ritkán megalkuszuak a körülm ények
kel az elszegényedés m iatt leginkább.

De vájjon az uzsora törvények vissza
állításával meglennének-e ezek m entve? A 
fentebb kifejtett okok m iatt ugy hiszem, 
hogy n e m !

Itt tehát szerény felfogásom szerint nem 
az uzsora törvények visszaállítása segítene a 
bajon, hanem valami más.

Nem vagyok pénzügyi kapacitás, mind- 
a m ellett bátor vagyok e tárgyban előadni 
nézeteimet.

A törvényhozásnak ki kellene mondani, 
hogy tekintve mostani nyom asztó viszo
nyainkat, tekintve az általános elszegénye
dést, a csapásod időjárást, midőn egész ine
gyék népei ínséggel küzdenek, tekintve to 
vábbá azon körülményt, hogy hazánk éret
len üzleti viszonyainál fogva, a  törvényho
zásnak ezen egészm ü veit világáltal m éltányol
va elfogadott szabadlépését kellőleg méltá
nyolni s  alkalmazni képtelen, unnak rögtöni 
létesitéses feltétlen keresztülvitele érzékenyen 
tapasztalható romlásokat, egész családok tö 
m eges végbukását idézi elő: e törvény czik- 
kely ideiglenesen odamódosittatik, hogy a 
kam atláb maximuma inegátlapittattassék, 
mely évenként 3 0 —4 0 —50 forintnál több 
nem lehet s mig ezt kimondaná a törvény
hozás; addig a középosztálynak, kissebb 
birtokosságnak minden megyében kölcsönös 
segély egyleteket kellene felállítani, nem ha
logatva hanem ma vagy holnap! A baj és 
veszély nagy! I tt  csak kölcsönös gyAmoli- 
tás segíthetne a dolgon! így a birtok nem 
szállana idegen kezekre, s a kölcsönös se
gély által a szívtelen éskönyörteleiiuzsoráid le 
lenne a térről szorítva.

Mondja valaki, hogy igy is tá rt ajtó 
nyílnék az alattainos uzsoráskodásrn! Azon 
is lehetne segíteni azonban, hogy ha a tőke
pénzek csak is állami engedély m ellett lehet- ; 
nének kiadhatók, és csak is azon kölcsön 
ítéltetnék m eg a kikölcsönzőnek, mely hi-j 
vatalos személy jelenlétében köttetnék.

íg y  igen sok pénz mely eddig  csak du
gaszban lappangott m ég az állam nak is jöve
delmet hajtana, s épen ugy monopolizaltat- 
hatnak mint a dohány stb.

Különben, ha valaki jobb m ódot ajánl, 
én öröm est elállók nézetemtől. Csak is azért 
vetettem fel ez eszmét, hogy gondolkodásra 
anyagot szolgáltassak.

Mi nem csinálunk egyebet csak foly
vást zajongunk az iszonyú, embertelen uzsora 
felett. Ez nem elég, m ódot kell találni, mely 
által a bajon segítve legyen. Minden honpol
gárnak kötelessége gondolkodni e kérdés 
felett; lapunk öröm mel n yu jtand’té rt ezen 
kérdés m egvitatására.

KÖZÜGYEK.

Sznholrsinegye bizottsági gyűléséből 1874. ingj. 5.
1. Főispán ur az ülést megnyitván elsőben is az 

alispáni időszaki jelentés vétetett tárgyalás alá. E je
lentésnek különösen n következő két pontja adott hosszabb 
vitára alkulinat.Kgyik a közmunkára vonatkozólag; ugyanis 
Mulnnr vgoston interpellálván a .kormányzó* alispánt 
az iránt, miért hogy a computus a régi küzmunkahát- 
rányra nézve az egyes községekkel még mindig nem 
történt meg: az alispán válaszul adó, miszerint uz in
tézkedéseket erre nézve már megtette ugyan, de tavai 
a járvány ez idén u sorozás eddig akadályozók a do-

muukálatot, mely alispáni ígéretben a közgyűlés tel
jesen megbízván, azt megnyugtató tudomásul vette.

A másik az melyszerint tudomásra bozatik, hogy 
legközelebbi képviselő választási költségek, — noha 
e tekintetben annak idejében felsőbb helyről nehézmé- 
nyezés nem történt — a minisztérium által többszörös 
sürgető feliratok után sem utalványoztattak; s az iigy 
ma oly stádiumban van, hogy o költségekért kormány
zó alispáu ur kepereltetett; hosszas vitatkozás után 
határozatba tétetett, hogy újólag felirat iutéztessék az 
országyülésbez egyidejűleg az illető miniszter úrhoz 
a kérdéses költségek utalványozása tárgyában ; addig- 
is a megyei küzinuukapénztárból az összeg kölcsön- 
kép felvétetvén a taitozás fizettessék ki.

2. A nádudvari uUójárás orvosának megválasztá
sa következvén sorrendszerint főispán ur a megyei bi
zottmány által megválasztott 3 s ezekhez főispánt jog
nál fogva kinevezett 3 tehát 6 személyből álló candi- 
dationalis küldöttséggel félre vonulván 5 perezre az 
ülést felfüggeszti, melynek elteltével főispán ur Dr. 
Doctor János és I)r Farkas Szilveszter urakat válasz
tás alá bocsátváu szavazattöbbséggel ez utóbbi válasz 
tatott meg.

1 Ezután a multszámunkbau kivonatban közölt 1873. 
évi zárszámadás, minthogy az sajtó utján is közzété- 
tetett felolvasás nélkül tudomásul vétetett.

4 A 4 , 5 , (>. pont alatt kitűzött tárgyak u. ni. 
Bittó István in. kir. miniszter elnök értesitvénye az 
uj minisztérium megalakításáról, (iliiczy Kálmán m. k. 
pénzügy miniszterré s Bartal György m. kir. f. naive- 
lés ipar és kereskedelmi miniszterré lett kinevezteté- 
séról, — tudomásul vétettek.

5 Kakamaz község azon folyamodása, melyben 
egy gyógytár felállitbatását kérelmezi a minisztérium 
által kellő okadatolás hiányában megtagadtatván újabb 
folyamodás intézése határoztntott, teljesebb és begyö- 
zöbb ok adatolással.

0. A megyei bizottmány azon folyamodása, mely
szerint a közgyám mellett szükséges napdijas irnoki 
állomás betülilietéso kérelmeztélik a minisztérium ál
tal helyben hagyatott.

7 Olvastatott a ni. kir minisztérium leirata az ipar 
kamarák újra alakítása tárgyában. A helybeli iparka
mara elnöke Jártny Menyhért meghalálozván: elnökül 
Bodnár István tagokul . Steril Etnánuel, Szesztny Sán
dor, .lánoszki András, lleufel Lajos, jegyzővé ifj Mau-

j rer Károly választattak meg.
8 Olvastatott ugyancsak a minisztérium leirata 

a megyének lóállitúsi kerületekre osztása tárgyában, 
melyszerint a megye nem négy de két kerületre felosz
tatni rendeltetik.

0. Olvastatott ugyancsak a minisztériumnak azon 
leirata, melyszerint a törvény értelmében a szükséges 
előint ézkedések megtételét elrendeli, a törvényhatósági 

| megyei bizottság 3 évenkint választás alá eső tagjai- 
i mik megválasztását illetőleg Mennyiben Szabolcsmc- 

gyében legkésőbb történt e hatóság szervezése, nem 
i lévén szükség még ez idő szerint ezen intézkedésre, 
! annak foganatosítása az'augusztusi gyűlésre lmlaszta-



tik, annyival i; inkább Miivel csak m az 1875-dik év 
áprilisban fog a választási idő letelni.

10. Azon indítvány tetetvén, hogy mivel a gyűlés 
3-dik és 4  dik napjain már kevesen szoktuk jelenni; 
a fontosabb fegyelmi ügyek vétessenek hova előbb tár
gyalás alá: főispán ur a tárgysorozatban 24-ik s 25-ik 
pont alatt kitűzött fegyelmi ügyeket, a Rózsa István 
árvaszéki elnökre és Pap Albert csendbiztosra vonat
kozókat a holnapi gyűlés első tárgyaiul kitűzi.

Gyűlés vége 2 óra után.
F o ly ta tó la g o s  g y ű lé s  máj 

Múlt gyűlés jegyzőkönyve hitelesíttetik.
1 I. Olvastattak a Rózsa István ellen beadott vád

irat a fegyelmi bizottság jelentése, s minden idevonat
kozó iratok, a tiszti nlügyész vélenu-nyes jeleutése, 
ugvszinte a Rozsa litván lemondása is. — Hosszas vi
tatkozás után, melyben a szónokok kivétel nélkül Rózsa 
István eljárása ellen nyilatkoztak végre határozatba 
ment, hogy Rózsa István bűnösnek találtatván az ügy 
jelen állásában a közvádlóhoz Nyíregyházára tétessék 
át. S miután illető lemondásában minden még ezután 
felmerülhető mulasztási vétségekre nézve is a felelős
séget elvállalja a hivatali felfüggesztés feleslegessé vált 

Ezzel összefüggőiig elfogadtatott a fegyelmi bi
zottságnak azon indítványa, hogy n maga utján kisérl- 
tessék meg annak kivitele, hogy fegyelmi esetekben 
egy szélesebb alapra fektetett juri Ítéljen a tisztvise
lők felett; azonban, miután az indítvány voltaképpen 
úgy fogalmaztatott, hogy a fegyelmi bizottság legyen 
egyszersmind az itélethozó is, csakis a gyűlés folyatna 
alatt tették a fentebbi változtatást a fegyelmi bizott
ság tagjai: a határozat ez utóbbi értelemben lett ki
mondva s feljegyezve. — Gyűlés vége 2 órakor.

F o ly ta tó la g o s g y ű lé s  m áj. 7.
Múlt gyűlés jegyzőkönyve hitelesíttetik.
12 Olvastatott a minisztérium leirata Sényő köz

birtokossága által fellebbezett megyei határozatra vo
natkozólag, melyben a sényői tó lecsapolásának czél- 
szerü kivitele elrendeltetik. Hosszas vitatkozás után 
határozatba ment, hogy a régi vizvezető árkok illető 
tulajdonosok által kitisztittatván a viz lebocsátása 
szopt 1-én foganatosittassék

(Folyt, köv.)

A nyíregyházai „Posta-szak köriyvtár-egylet“  alap
szabályai.

(Vége.)

23. § Panaszát, vagy kívánságát minden tag Írás
ban az elnöknél benyújthatja, melyre a legközelebbi 
választmányi ülésnek kötelessége feleletet adui.

24. íj. Az elnököt különösen illeti az egyleti pénz
tár és könyvtár megvizsgálása és az ügyvezetés fe
letti felügyelet; köteles az egylet érdekeit előmozdí
tani és az egyletet külfelé képviselni; a választmányi 
és közgyűlési határozatokat végrehajtani; az egylet 
munkálatait vezetni; az egylet ügykezelő személyzet 
működését ellenőrizni; a  folyó ügyletekről a közgyű
lést és választmányt értesíteni Az elnök végre nz egy
leti ügykezelő személyzet és választmány befolyása 
••'ellett, az ügyrendre vonatkozó időleges szabályokat 
hozhat, melyek minden tagra kötelezők, fentnarndván 
a közgyűlés felülvizsgálati joga.

2ő. §. A jegyző viszi nz egylet Írásbeli ügyeit; a 
k«iz és választmányi ülésekről jegyzőkönyvet vesz fel,

A ..Szabolcs" tárczája.
•1 lírányi Hugó emlékezett*.

Nyíregyháza városának ma két hete nagy halottja 
volt: a város főjegyzőjét. Jurányi Hugót kísérők vasár
nap. apr. 20-án d. utáni 5 órakor az örök nyugalom 
helyére. Oly nagyszámú temetési kíséretre aligha em
lékszik valaki Nyíregyházán; a város összes polgársága 
kor, felekezet, osztály különbsége nélkül sietett nz el
hunyt irányában leróni a tisztelet adóját: a polgári 
egyesület, melynek a boldogult elnöke volt, s a honvéd- 
egylet. mely benne egyik vitéz bajtársát tiszteié, gyász- 
lobogóik alatt testületileg jelentek meg, a szabolcsi ni. 
k. honvéd zászlóalj egy szakasza teljes díszben képező 
a diszörséget s a belátbatlan hosszú gyászmenet, mely 
a halottas háztól a városháza előtti nagy térre kifor
dulva vonult a felvégi temető felé. a négy ló vontatta 
gyászkocsival s égő fáklyákkal, fájósán megható látványt 
nyújtott. A koporsó után az elhunytnak testvéröcscse 
dr. Jurányi Rajos a növénytan hírneves tanára a pesti 
egyetemen s az egyetemi fuvészkert igazgatója lépdelt, 
ki egy súlyosan beteg édes anyát s ennek ápolásain 
maradt nővért hagyott bon, egyedül a tört szívvel je 
lent meg szeretett bátyja végtiszt ességére, de kinek 
testvéri fájdalma közepett édes vigasztalásul szolgált 
,ncl?gyözödnic a felől, hogy hánatahan ezeren oszta- 
koztak.

Ott pihen ő tehát immár, a sokszorosan megsira
tott, csendes hant alatt s mi kegyelete* kötelességet 
vélünk teljesíteni, midőn sírjára endényvirágokat ülte
tünk, megemlékezvén néhány sorban róla és életéről.

Jurányi Hugó Albert a helybeli ág ev. egyház 
anyakönyvének tanúbizonysága szerint itt helyben 1830 ik 
éviién született s a nevezett év novb. hava 11-én ke- 
rcszteltetett meg (a születés napja akkor még nem szo
kott volt bejegyeztetni). Atyja, az akkori gymnasiumi 
tanár, később lelkész Jurányi Sámuel . ki alatt 
algymnasiumi tanulmányait végezte, komoly gonddal 
feileszté fia korán felismert szép lelki tehetségeit; je l
lemének egyik legszebb vonását, a mély kedélyt s ér
zelemteljes szivet szeJidlelkii, vonzó keresetlen nyájas
ságával minden sziveket megnyerő édes nnyja ns I>i- 
óssy Karóimtól öröklé. R«*fejf>zvén itthon algymnasiumi 
tanulmányait, nz úgynevezett humaniorákat (szónok és 
hölcsészcttnni osztály) 2 éven át nz eperjesi cv. collc- 
giumon hallgató, midőn kiütvén az 1«48—49-iki sza
bid ságli arc/.. a tankönyvet ö is karddal cserélte fel. 
Először a szabolcsi "emzetörség expeditiájában vett 
részt a már marosi oláhok ellen, később a BencznrMik-

mcly mindenkor a következő gyűlésen íelolvastatik. A 
választmányi jegyzőkönyvek nz elnök, jegyző és egy 
választmányi tag’ -  - a közgyűlések a két első és 3 
közgyűlési tag által hitelesitendök. A jegyző a könyv
tár leltárát másolatban, épugy a tagok névsorát nyíl- 
vánlatban tartani tartozik. A jegyző egyszersmind a 
pénztárnok ellenében, mint ellenőr szerepel, amennyi
ben a bevételeket és kiadásokat ellenjegyző

20. §. A könyvtárnok kezeli az egylet könyvtá
rát, s őrködik a társulat ezen vagyona felett; a könyv
tár állományáról pontosan vezetett „Roltár“-t n tagok
nak kiadott olvasmányokról pedig előjegyzést vezet s 
gondoskodik, hogy a tagok által kivett olvasmányok a 
könyvtárba ismét visszaszármaztassanak. A leltár, — 
és előjegyzést havonként a választmányi, — és éven
ként a közgyűlésnek bemutatni tartozik.

27. §. A pénztárnok kezeli az egylet pénzeit. A 
számadást minden évről, és a pénztári kimutatást min
den hóról a választmányi gyűlésnek bemutatni tarto
zik ; az évi számadás a választmány által átvizsgálta- 
tik s nz eredményről minden év elején a közgyűlést 
értesíteni tartozik.

28. g. Az egylet javára ajándékozott olvasnia 
nyokról — az ajándékozó nevének bejegyzésével a 
jegyző által „emlékkőn) v“ vezetendő.

29. g. Az „emlékkönyv“ a választmányi és a köz
gyűléseknek bemutatandó.

30. § Az ajándékozott olvasmányok, sem választ
mányi, sem közgyűlési határozat által el nem idege
níthetők.

31. §. A beszerzett 8 feleslegessé vált lapok azon
ban, a közgyűlés által megállapítandó föltételek mel
let, ujnbb szakkönyvek beszerzését czélozva — eláru- 
sithatók, vagy a tagok között, betét mellett kisorso- 
landók.

32. §. Az egyletnek 3 éven át volt tagja, ha az 
egyletből önkéntelenül válik meg, kivéve n 10. §-ban 
említett esetet, és az erkölcsileg bukottakat, egy a vá
lasztmányi gyűlés által meghatározandó olvasmányt 
kap emlékül.

33. §. Az egyleti viszonyból keletkező egyenet
lenségeket a választmányi gyűlés intézi el, melynek 
határozatát a közgyűléshez lehet fellebbezni.

34. §. A szaklapok beérkeztük után 6 napig á l
lanak a tagok közhasználatára, azontúl a könyvtár
ba tétetvén, szabályszerű ellenjegyzés mellett adat
nak ki.

35. §. A szakköuyvek 14 napra kivihetők s azon 
esetre, ha más tag nem jelentkezett, a hosszabbítás 
könyvtáruok által ismét 14 napra megadható.

30. §. Az egyleti könyvek elvesztése, vagy azok 
hepiszkitása esetén, az illető teljes kártérítéssel ta r
tozik.

37. §. Egynél több könyvet egy-egy tag, ugyan- 
egy időre csak kivételesen. — ha más tag nem jelent
keznék, vehet ki a könyvtárból.

38. §. Végül a nyíregyházai postahivatal jövőbeni 
(unökei és tisztviselői ez állandóul alapított ,1’osta- 
szakkönyvtár* pártolása és kegyeleten megőrzésére ké
retnek fül.

Nyíregyháza, 1874. martiushó 1-éu 
Bevplaqua Rudolf kardos* Kálmán

az cgjrl. jegyzője az <*g\ 1. elnöke.

lós által szervezett guet illa-csapatnál vállalt szolgála
tot. ö leven a toborzással is megbízva. Mintha most 
is látnám! Ott vouul a toborzó-menet végig a szarvas 
utezán: egy csonka félkarú zászlótartó viszi elöl a nagy 
nemzeti lobogót; sir ri a hegedű, rikolt a klarinét, 
Flóri czigány fújja a trombitát, ahogy csak győzi szusz- 
szál, utánunk a pnhölyteleli állu toborzó-örnioster a mi 
Hugónk megyen ölelkezve egy fiatal leegnynyel, váltig 
magasztalva a gyöngyéletet. Gyönyörű szép szállogéuy 
volt az illető, az Isten is katonának teremtette, strázsa- 
mester uram nem hiába vesztegeti rá a szép szót. Azon 
bán úgy látszik nincs foganatja, a legény nem akar 
felcsapni. (Hej bezzeg mi apró fiuk. akik jódarabig kí
sértük csoportosan a verbuukot, kikben úgy sirt a lé
lek, inért hogy nem vagyunk pár évvel idősebb, mi fel
csaptunk volna szívesen, hanem hát, hiába, csak „félre 
púja az útból* volt a nevünk) liánéin mikorára a ver- 
búnk a djbreczeni utczára visszakerült, már ott csör
gött a kard a pőre gatya felett legényünk olduláu, ott 
kegyeskedett fején, jolibszemere vágva u strázsntnester 
uram zsinóros sapkája s ugyan szaporán rakta a ver
bunkos tánezot; „egy esztendő nem a világ" felcsapott 
már. — A megalakult gucrilla csapat a Kazinczy dan- 
dárához osztatott be. Hősünk háború viselt dolgairól 
sok részletet nem tutiok, annyit valószínűséggel vélek 
állíthatni, hogy jelen volt a potlieringi ütközetben, 
melynél a magyaroknak gyakorlatlan ujonezok által ke
zelt s hevenyében jól rosszul felszerelt egy pár ágyúja 
a Latorcza folyam felett emelkedő halom ormáról több 
óra bosszant tartóztatta fel a Verec/.ke felöl előnyo- 
miliő jól fegyelmezett osztrák haderőt a folyamou való 
átkelésben, miután a legelső jól irányzott golyó a csa
patja élén lovagló osztrák őrnagyot derékban ketté sza
kítva lováról leteritette volna, s liosy a hadjárat befe
jeztével mint honvédhadnagy tért haza Most Mars fia 
ismét visszatért a Mázsákhoz, s az eperjesi collégiumoii 
2 éven át a bölcsészeti, azután pedig egy évig a tbc- 
ologiai tudományokat hallgató. Ez időben élte hgvi- 
rágzóbh korát nz ottani iskolai ifjúság körében már 
régóta fenállott „magyar nyelvművelő társaság" ne\ii 
önképzö kör is, mely a magyar irodalom uem 
egy jelesét, (ezúttal Sárossy Gyula, Kerényi Frigyes, a 
két Vallót, Greguss Gyula jutnak eszembe) számlálta 
tagjai ko/.zé s melyet a hazafias érzület nyilvánulásá* 
nak legártatlanabb forrását és ébresztőjét is féltéke
nyen üldöző Bachkormány csakhamar azután betiltott. 
Ezen társulatnak akkor tájt egyik legtehetségesebb, 
leghiizgóbb, legmunkásabb tagja Jurányi Hugó volt s 
a társaság arany könyvében bizonyára nem egy szép 
költemény Örrtkité meg nevét. Epén p napokban volt

N y i r f a l ó m b o k .
XIII.

(Di- s.-iu-k n természet tündér leányéra. A költők es szerelmesek 
■ Hak ábráudvilátfbaii élnek. A prózai embereket is bálijuk! Á t
kozott tavasz, áldott tavasz Kgv egy észrevétel n bíráló pulii- 
kunira. Milyen hát az uj regény ? Jo, de árnyoldalát is látunk.)

Szép vagy to büvösbájos leánya az őstermészet- 
uek, mosolygó kikelet! tüudérszép . . .  nem olyan, mint 
azok u kilestett arczu, pókszövet-idegzetü delnők Af- 
ghanastánban (és majd megmondjuk hol) kik a közel
múltban természetim alakulásai voltak (egy pokrócz- 
sima nyelvű német író szavaiként) a felfelé fordított 
sárgarépának, most pedig (a fejükön viselt szarkafé
szekkel) önkénytelenül is a kucsmagomba alakját, vagy 
a dugócsiga termetét juttatják eszünkbe.

Hatalmas vagy te mosolygó kikelet! hatalmasabb 
végetlenül azoknál, kik magukat a föld nagyjaiul, a 
világ korlátlan uraiul képzelik s esztelen gőggel nézik 
le embertestvéreiket Ezek a rombolás és enyészet si
vár szellemét képviselik, tiéd az alkotás és életrekel- 
tés nemes dicsősége.

Gazdag vagy to mosolygó kikelet! kincseid mel
let csak por és hamu, csak semmi Golkonda gyémánt- 
telepei Kalifornia minden aranyja s a Wertheim-szek- 
rények összes tarta lm a... hiszen mindezek birtoká
ban kimerültén, élettelenül roskmlunk le, ha te meg
vonod tőlünk dus tárházad áldásait, a küvéritő esőt, 
az üdítő harmatot, a tenyésztő napsugárt, — o valódi 
drágagyöngyöket, c fénylő és életárasztó szinaranyat.

Jó vagy te mosolygó kikelet ! angyaljó... mind
egyik élő lényre kiterjed szerelmed hü gondossága, — 
lombot virágot adsz az élőfának, dalt a madárkának, 
gyógyító balzaiuillatot a betegnek, munkát és veröfé- 
uycs napokat a szegényeknek, lelkesedést a költőnek, 
árnyas ligetet az cpedő szerelmes p á rn ak ... jó vagy 
te bizonnyal, angyaljó, — nem olyan mint azok az 
embernek gúnyolt mosolygó alakok, kik ugyan rajta 
vannak, hogy egymás életét minél jobban megkeserít
sék, és a baráti vérségi, családi viszonyban még erő
sebben, még botrányosabban kigunyolják, megtapod- 
ják a testvériség és szeretet fónségcs törvényét, isteni 
hitvallását.

Szép vagy, hatalmas, gazdag és jő vagy te mo
solygó kikelet! légy áldott ki öt nekünk adományoz
tad s ez évben szabályos idejében elküldóttcd, légy 
áldott örök kútfeje mindennek a mi létezik és létezni 
fog, fönséges ősterniészet!

így ábrándoznak versben és prózában poéták és 
szerelmesek a tavasz szépségeiről s munkásságáról. Köny- 
nvii nekik, kik mindent, mit a képzelet színes prizmá
ién át meglátnak — legyen az bár festett kép, bár 
árny — valódi és tömör tárgyul tekintenek Jójenek 
csak velünk tisztelt ábrándozók ! sétáljunk egyet a he
tivásárban. figyeljünk a mellettünk elhaladók szavaira, 
majd meglátaudják, mennyire másként gondolkoznak 
nz emberek az önök bűvös-bájos imádottjáról, a mo
solygó kikeletről!

— Nu Ilerr Vctter, wic gehts ?
— Sehogy, a tavasz egészen ruinált. Más évek

ben milyen hideg idők voltuk ilyen tájban, egyszer 
pedig — mir dünkt's 800-ban még május végén is 
rendesen fűteni kellett. Most ? még téli kabátot sem 
lá tunk ... rajtam maradt a sok ölfa.

kezemben azon cmlékpénz, melyet a boldogult „Hoz- 
gonyi Szent György Cecília" czimü balladájáért e tár
saságtól az 1852-ik évi pályadij osztáskor nyert; egy 
magyar arany ez, ezüst keretbe foglalva ezen körirattal 
„eperjesi magyar nyelvmivelu társaság 1852“ E sze
rény körben aratott fiatalkori diadalainak egyikénél én 
is jelen valók. Az 1852—53-ik tanévvégével a „nyelv- 
mivelő társaság" dalok és szavalmányok előadásából 
állott örümUnnepélyt rendezett. A collégium nagyterme 
ünnepi díszt öltött, a Muzsatiak szokott ülőhelyét ez- 
uttal s/.ép hölgykoszoru foglalta el, köztük valószínű
leg az igéző szemű szép N. .be is, kit költő barátunk 
a mély érzelem s költői emelkedettség igaz gyöngyei
ben gazdag „bugyóngyök" czimü alagyáihan mint az 
ábrándos első szerelem eszményített tárgyát megéne
kelt. Hugónk a többi közt „Berta, Szent-Rászló király 
leánya" czimü pályádijt nyert balladáját szavalta s a 
hatályosabb helyeknél fel-felviharzó taps s a női hall
gatóság lelkesült ajkairól felzengó éljenek láttára hal
latára az önnön dicsőségétől megfélemült szerénység 
élénk pírja öntő el a szavaló ifjú arczát. Az öreg Vaud- 
rák, az ifjúság egyik kedvencz tanára is, csak hallgatja 
csendesen az előadást és csak élénken villogó szemei 
s fejének gyakori helyeslő hólintása árulják el a* ér
deket. melylycl a szavallót követi; végre egy sikerült 
helynél mintegy öukénytelenül c szavakban fakad k, 
tetszése . .p e t r a r k a i  le n d ü le t "  mely nyilatkozatot! 
miután a közelebb állók meghallották s tovább adták, 
természetesen újabb tapsvihar követett Aligha tévedek 
midőn azt állítom, hogy ezen évek képezek az elhunyt 
életének egyik legszebb korszakát, melyben rokonkeblü 
barátok versenye által buzdítva, szop reményekre jogo
sítva jövője iránt, az ébredező önbizalom buzdításánál 
a fejlődő költői tehetség első merészebb szárnypróbál
gatásaiban érzó erejét. De c korszak nem tartott so
káig. az utolsó évben, melyet barátunk az eperjesi col- 
légiumou töltött a nyelvmiveló társaság már be volt 
tiltva s egy váratlan esemény nem sokára tudományos 
pályáján i« megakasztá ot. A Polizei-wirtschaft nran- 
juezi napjait élte még s barátunk egy nyilvános helyen 
Kossuth Rajosra mondott pohárköszöntésért elfogatván, 
előbb Eperjesen, később Kassán hónapokig volt bebör
tönözve s ezen, akkortájt nem szokatlan ugyan, de min
den esetre kellemetlen episod megzavard, megbolygatá 
egész élettervét, mert Kassán kiszabadulva börtönéből, 
haza jö tt s eleintén ugyan csak ideiglenes szándékkal, 
később azonban egészen felhagyva előbb választott pá
lyájával, véglegesen itt telepedett le s városi szolgá
latba lépőt, kiríván miként látni fogjuk, itt is a köx- 
becsülést és bizalmat. (bolyt.köv)



_ l'otz tnusend ! éu im g a szénámon
rok túladni. Nekem jól befütótt a tavasz !

(Fiat pecunia — pereat mundus)

—. Volt-c jó vásár komám ?
— Komámnak tudom volt.
— Lett volna mindkettőnknek, ha hideg volna,

Holtod, »]>rit 30
Folyó hó 28-án d. u. 4—5 óra küzütt az akkor 

dühöngött északi orkánban tiiz támadt községünkben, 
mely alkalommal 38 család lakóháza, 77 melléképület.

-- t t , ki a lap szániám érkezett papíroknak kiadását 
megtagadta azon okon, hogy ő vasárnap nem ad ki 
semmit, holott ez neki hivatalos kötelességében állana. 
Nem tinijük, hogy a társulat a tekeasztalok vagy pri-

2 szárazmalom, 2 olajsajtó porrá égett; a házak kozott1 vátkedvtöltések miatt tizeti-e a tisztviselőket?! íven 
volt a papiak és iskolaépület is, és e megyében egy, eljárás mindenesetre megrovást érdemel.

................................................... nelyben, a küzbirto-1 (x) 1*J- Elek Gábor ur 13 frtot adott át polgár--------------  a legjobban felszerelt iskolaház, melyben, „  . w
sár volna, havazna, mint máskor szokott áprilisban, kossúg által tagosításkor tett alapítvány folytán ingye- mester urnák a nyíregyházai szegények felsegélésóre. 
Atkozott tavasz! hogy élünk meg a sok kész munka nes oktatásban felekezeti különbség nélkül 80—90 ta- kisúrje áldás a nemes Sértiu lépteit, vajha minél több

| noncz nyert oktatást. A házak között biztosítva 3 árva * **~*'*,,“ ’* “'***
[épületei voltak a ni. bizottmány bölcs intézkedése foly- 
, tán. Az egymáshoz közel épített, többnyire náddal és 

a szalmával fedett épületek égéso oly rémületes tüzet 
okozott, hogy az egész kÖzségot fenyegette a veszély, 
oltásra gondolni sem lehetett, csakis másnap kora reg-

inillett ?(Okos takarekossaggal!)
* *

— Nemde nngysádnak legkedvesebb időszak 
bájos kikelet?

— Oh igeu! . , .
_ Természetesen a mosolygó virágok, zengő ma- Ke*» midőn a szomszéd Haktán lakó nemcslelkü gróf

dárdai és fűszeres légáramlat miatt.
— Oh nem 1 hanem azért, mert nagyon

Dégenfeld ur fecskendőjével, Bakta főbírája vezetése 
de na- alatt vagy 00 emberrel, Vay szolgabiró s Káldy csend

gyón i re retem a sóska mártást, salátát bubulyicskát j biztos úrral, Vaja, Jákó s Petmeháza községek igen

követőre találna a nemes példa tehetős!) uraink előtt.
(n) A nyiregyházai műkedvelő társu lat tag

jai felhivatnak, hogy a folyó év május 17-én d. u. 2 
órakor szokott helyen tartandó gyűlésen, melynek fő
tárgyát a választmányi elnök megválasztása képezendi, 
jelenjenek meg.

f  id . Elek Mihály temetése folyó hó 7 én a 
délutáni órákban nagy és fényes közönség előtt ment 
végbe. A kitűnő képzettségű férfinak, megyénk hajdani 
szeretett alispánjának, országgyűlési képviselőjének ko-

es hónapos retket.
(Oh igazi utódja Nabucónak.)

számos lakosával megjelentek, kik is fáradhatatlanul P«rsóját mély megilletödéssel seregié körül Szabolcs-
egész napon át vezették a megrémült nép biztatásai meíp’e színének nagy része. Koporsója felett Major Jó- 
között az oltást, mi is délután 1—2 óra tájon sikerült « e f  ottani rel lelkész mondott keuele, imát és egyházi
miért is úgy a ncmcskeblü gróf, mint a megyei tiszt- 
uraknak, valamint az oltásra megjelent szomszéd köz
ségek lakosainak részvétükért s fáradozásaikért hálás 
köszönetét szavazunk Nem mulaszthatjuk el ezen sze
rencsétlen állásunkban hálás kö«zöitetiink nyilvánítását 

* Gr. Dégenfeld Imre urnák ki300 írttal, l'etmeházi köz-
Hűli! hogy felriadt ez a fertelmes szél, majd lesz birtokos Szegedy uraknak, kik a vész megszűntével a 
mlés, tüdölob, lmrut, nátha, sorvadás, ászkor. lady szilién kenyerekkel, Mnda lelkes elöljárói 3 szekér
— Bah! miért ócsárlod a szelet, hiszen ez a mi j  gabona, tengeri főzelék, feliérne miiekkel 8U fit 18 krrul keresztül emlegetett, felejthetetlen leend Szabolcsúm- 

patronusunk. és korántsem Aesculap vagy Hygieja, ki- és számos kenyérrel, Vaja 4 köböl gabona, 2 zsák ko- gyében. 
i._ _ a------ : "-•■i lompérral, 5 frt 21 krral és kenyérrel, Ny.*Bakta 26 f.

— Háta az égnek! itt n tavasz, maholnap jól 
élhetünk rántott csirkével.

— És savanyuvizes borral.
(Ezek aligha vegetáriánusok.)

beszédet; utánna Vitéz Mihály kemecsei lelkész mon
dott egy költői képekben, hasonlatokban, eszmékben s 
ragyogó gondolatokban dús halotti beszédet. A nagy- 
kallói dalárda is fényesen kitett magáért; elmondott 
darabjaival általános kö/.tetszést aratott, ismerői nem 
csak a politikai élet lánglelkü bajnokát, de egyszers
mind a becsületes, igazságos embert és a társaságos 
élet kedvenezét temették cl benne. Neve hosszú időkön

vált pedig a tavaszi szél. . . . . .  . . .
(Ecce! ha nein is széllel, de a szélből is megél- 93 krral, gabonával kenyérrel, Lorántháza 1 frt 97 kr,

hét az ember !)
— Csak többet ér egy tél száz tavasznál.
— Ugyan miért?
— Azért mert télen farsang van, most házi mu

latságba, majd tánczvigalomba megyünk, néha luko- 
dalmazunk is, tavaszszul meg a nap elsüti, a szél ki
fújja megbarnitja arezuukat, a kis Jcancttcu • már is 
láthatók azok a szép csillagok, aztán meg tudod, már 
ilyenkor tata sem já r a kaszinóba, pedig ugy-e milyen 
felségesen töltjük olyankor az estékot, no érted már. 
oh boldog téli esték !

(Numero . . .  ?)

kolompárral, kenyérrel és paszulylynl járultak. A tüz
eset keletkezéséről még semmi biztos tudomásunk nincs 
— a vizsgálatot a járás szolgabirája erélylyel vezeti.

l'jlnky István

ÚJDONSÁGOK.

(!) l'ugerleider Jónás hasonszenvi orvos „Ter
mészet-gyógyász4 ezim alatt egy egész Magyarországban 
eddig hiányzó szaklapot szándékszik megindítani. E lap
nak iránya leend: egyedül az észszerű élet és gyógy
módnak szigorú követésére s terjesztésére ösztönözni 
az olvasó közönséget. Kövesse siker fáradozásait!

zz Egy özvegységre ju to tt művelt ref. lelkészné 
szolgálatot keres, akár a városban, akár a vidéken. — 
Örömmel ajánlkozik müveit családokhoz gyermekek 
mellé. — Említett nő minden gyámul és rokon nélkül 
maradva, a résztvevő emberbarátok pártfogásáért esd: 
nem sok, amit kér, mindössze is becsületes szolgálatot

(!) Egyik rém ítő  tüzeset a másikat éri megyénk- 
újabban, mint levelezési rovatunkban olvasható

L « ““ lAjí  e l i . m . ^ l ^ l . c ^ t .  hogy á l
lak,

— Áldott tavasz ! milyen jól mulatunk az isko
lai sok por után majd a Sóstó megnyitásakor, ineg n 
majálison, ugy-e fiuk?

— Az ám ! ott lesz Lizka, Janka, Aranka, Dóra. 
szóval minden ismerősünk. Többet érnek ezek, mint számára 
valamennyi könyv a világon.

(Ezekből ucm lesz minister!)

, , t - . . .  t . . . . .  , , hessen. A szegéuy özvegy a néhai Ilunyady püspök
,.lol»ha? , a kart 90000 írtre tere,k ! ne legyük „ oklija. Melegen''ajánljuk öt . .  illetőit fii,elmébe! 

enektelen nezo. u  .szunya ...égnek, Melybe e szegény Érdekében tudakozódhatni a .Szabolcs- szerkeszt.,jenéi, 
i í í .  \  A f. M  S-4» tarto tt jó.éko,

— Gott sey Dank 1 kitavaszodtunk, előkereshet
jük a dupla krétát falusi balekek és borzos atyafiak 
számára.

(Ebből pedig Hausherr lesz !)

— Jean ! arany idő jár, a budát és piáidét vi- 
heted Silbersackhoz zálogba.

(És ebből lehet pénzintézeti igazgató — Szege
den vagy Győrben.)

gyújtó, engedélyei balarozto el k.e.rkornln. szamukra! „  vult ,UI)k k8l8, lluJ„na„ a |£ .
A,1,:g ..‘n """ 7  k,e“ ku.« tetbetoek járuljunk a k..uyu. , 8lwí ,  legnagyobb megelégedéssel szokott távozni, 
rulet fillérénél e tűz altul .„.m enőkbőlI k,túsztól ak Miudcn cg & ad ia , nem erek megfelelt a tirako- 

zelra nyitott rovatunkban történt adako- za„ m;,. | 1Mfm fffuaM 1ÍB |  el is ragadta a kőzönsé- 
rasok 3 egyenlő részben lesznek .dónként at.zarn.az- Sebuurné-Jésa Satuba úrnő, l’alán.zky Margit, Bod- 
ta va Bobod Ur e» Bátor eloljaro.l.oz, -  Az adakoza- „iir is  S  M Er„ ike k. ,  „ zongorajátékban szé,. 
soka megkezdte e lapok « e rk .« to |o  J írt a , mihez jártaMÍgot taaiuitottak. kulin.;,se., a két előbbi (mint- 
ja ru t lala..szky-C, ai.o daounoreblejobe.. a lelke, no- |,OKy kétkézrejít.zottak) inkább kimutathatta müvészat! 
vendekek áltál gyújtott L2 frt espedig a Ir.edlleber cls„J.,.il [lo, , IU darabjaikat folytonoe erélylyel, itt-ott 
lan , .ven: bzamuely lun  t.O br. \  .dbezkay A n na  *0 kr- r , - m8t0sii le. d81ettd M,.zották lo, .  végezik a
Czanez Km.l.a 0 kr. Szeszül, Ida 10 kr. Szilagy,Er- kuzüusíg sz8oni „c„„ akard ; köiML Bátby Berta
ííív2 .  k a magándalaival, különösei az elsővel „gvaacwk10 kr, Weiuberg l'uu » IU kr. (.runberger Hermm 10 kr, elragmdu a koz,Ínséget, érzékelje, és erödú. hangja 

Lm il.nlO  kr, Mandel Uegma 10 kr, Merlc „bizonynyal megbee.nll,ellen adomány, -  A Vandl
Berta 20 kr, Muar Margit 10 kr, Jeger Mali frt, éned- u,stv0,ékről, azt hiszem, nem kell sokat ezőlanoa., .  
I.eber l an, 2U kr, Honscl, Janka 30 kr, Palanszky-Csapo ,ia hozzájuk veszsziik Koffer Gyula érzelemdús hegedű-
Ida 2 frt 20 kr. összesen 6 frt. A Márky Anna ívé
Haas Boita&O, kr Szamuely Inna 50 kr. Xuckcr Paula játékát nem csudálhatjuk. lia a lelkesült közönség alig

Úgy c bár tisztelt ábráudozók ! sok féle szem
pontból bírálja meg a világ a természet ama nagysze
rű regényét, melyet tavasznak nevezünk.

Bizony!
És ha azt kérdik önök, hogy hát micsoda véle- 

ménynjel vagyunk c regényről — ezennel kijelentjük 
hogy a regény érdekes, hatásos jó iránya, hanem fáj
dalom ! nagyon sok benne a . . .  sajtóhiba.

- *  - J

10 kr. Friedlieber Szidi 20 kr, Soltész Zzuzsó 20 kr. 
Jung Etel 2 0  kr, Jég«*r Lujza 1 frt, Kovács Irén 10 kr.

megválni művészetük élvezetétől. — A tiszta jö
vedelem 103 frt 42 kr. */a részben a r. cath. orgonára

Jung p e l  2» kr Jeg-r Lujza 1 Irt. Kovács Íren 0 kr. t/ ré8zl>cu a rc t templomra lordittatott. Felüladakoz- 
Barucb Gi/ell;» 10 kr, S tcner Róza 10 kr, Fncdmann tak . Bodnár István 5 frt, Daukó l.t .á o  1 frt, B ecs 
Lines, 10 kr, Jubrv-r hat, 10 kr, Wombrrg Ilon 10 kr. Z ltl  , frl. ster ll Jco8 , frt< ,.-ek c lc  Ilttán ,  frt, Ko- 
bv-gjos.,- hala in 20 kr, Le,eh n„in„ /.all U) kr, Gr.,„- I.mv t frt, Báal.y I frt. r. ca th  ., lelkész 40 kr.anyi Imre l irt, itásliy 

összesen 11 frt 40 kr.
4 $  N yilatkozat «*s óvás. Több oldalról Lali-

. - . r - ..a , m i » , . . .  *án hangoztatni, mintha felejthetlcn egyetlen leányom
be.gr,• I-ott. 20 kr, Marky An„. 10 kr.egy  névtelen llimlöben történt gyávzov halála az fngerlt-ider Jóná, 
40 kr, összesen C Irt. Éljenek soka a lelkes ifjú nők! l,asonszenvi •••  ■ ■ ..................

wjthi Mari 20 kr. Papp Ilona 10 kr, Iletey Ilona 20 kr, 
Szil'ássy Berta 40 kr, Maar Etel 10 kr. Czincz Ma 
10 kr, Énglánder Etel 10 kr, Haas Ilon 50 kr, Wein-

VIUEKI LEVELEZE8EK.
T. szerkesztő ur!
Tisztelettel van szerencsém értesíteni az igen tisz

telt szerkesztőséget, m Fzernt a vezetésem alatt levő 
tankertietekben múlt 1872—73-ik iskolai év téli sza
kában tanított felnőttek oktatásáért 9 lelkész 49 tauitó 
és 2 tanítónő részére jutalomdijul a nagy méltóságú 
közoktatási m. kir. minisztérium által 7 3 8 0  frt u ta l-  
v á n y o z t a to t t : Ezen összegből n szabolcsmegyei lel- j( 
kész és tanító urak részére 600 3  frt, a hajdukerülcti 
tanító urak részére 131 7  frt engedélyeztetett.

A 6 063  frt jutalomdijból f. é. martius hónapban 
kifizettetett 1471 frt: a tan felügyelőséghez f. áprilhú 
|5-cn és 16-án megérkezett utalványok alapján 19-től 
30 ig kiadatott 1.VI2 frt, vagyis összesen a két hónap-

. ., . .. *.... orvos ur hideg víz gjógj kezcléso követ-
^ kéziében idéztetett volna eló : hivatva erzem maga-
tuflan sa.vek nőnie, Inizffáaágánál „Inc. fenségevebb nlat a g ). „  >g. aO g  felderité,e mint n e r e i .tt  o rv o .’ ur 
n n a^ ez a m e l y t ő l  felmosolyog az eg s világokat hajt hírnevének megmentése érdekében kinyilatkoztatni.
az elfelejtett pusztaság.

. . . i ii ,«ai » iq- i • • ezennel megczáfolnára, egyszersmind nyilvános köszönő-V  A „ w M n m t g y r i  rtl.-nw -k- m  18.4-c;. tct mondok neki, " nnlll évi ^ rri
, 5-e„ N.-hallóban tartott gjuh-st-bon a f ev, nn.j ,lgy raint boi / oguU |einvomat .-„.ílyov hány-

székelésből, — saját maga ápolván, a vizgyógykezelés
sel szerencsésen megmentett. Jó** András, építést.

május 5-én N.-Kállóban tartott gyűlésében a f évi máj 
17-én Budapesten tartandó országos ellenzéki népgyü 
lésre képviselőkul Bónis Barnabás, Gencsy Károly, Lö- 
vey Antal, Kállav Ödön. Kállay Ákos, id. Elek Gábor, 
if. Elek Gábor, tíúllav János, Lányi Antal, Héczei László, 
Takács János. Székely Benedek, Bodog Károly, Prop- 
per Sámuel, Szaldnezy Fcrenez, Pilisay Lajos, Pilissy

Felelős szerkesztő : Lukács Ödön

fián WHÍ9 frt. A bajdukcrülali Unitó urak i,  ugyanatön lX ,ÍX 7 S te ,” Í27arrÍ»kVhlf.U-y László, László Alajos
Hlo alatt vettek ki illetményeiket Ezeknek becses lap- , ,.b -„0 IW iin  " .................
jaban leendő közzétételét
ben tisztelettel ke___
közönség azon hitben
talom dijakat méltán megérdemelt t. lelkész és tanító 
urak kielégítve nem volnának.

H m D B T B S B K .

ki illet menyeiket. Ezeknek becses lap- jjUkúcs Dezső, Gencsy Ferenc/, Gencsy' László, Gen- 
izetótelét az ügy es igazság erdeke- Albert, Mészáros Dániel, S/.eiitmiklósy Lás/.ló. S zóit- e 7 Ó n
erem, nohogy az igen tisztelt megyei K4rojy Kiizsó Gyula, Dobozy Ferencz, Dr, Ileisz- ö lb ü  5>Z»p-
itben és véleményben legyen, hogy a yu- ■jor József lJoriIS Lgjos, Hubafify Mihály, Komjáthy Van szc

Pál, Dr. Józsa András, Dr. Bleuer 
Zsigmond, Szalánczy András, Ilosvay Kristóf urakat

TASI M IH Á LY
s kékfestő üzlete Debreczenben

- - ---- szerencsém tudatni, hogy Nyíregyházán létem
Miklós, Nanassy !kla tt  elfogadok mindenféle szöveteket a legújabb sai- 

«♦ kro festeni, jutányos árako^i, Nagy-Káltói-utczábsn
k'írt0  fel " ?on kijelentéssel. „,ikíp a peati lüíponti , 009" .V alatt ina és holnap. Pontos hauU ldóiró l ko ‘- w a jn .s je n r t  mait IHT3 ísben h . a b o lc .m n g y e ;  aUena«ki kor Ar-------------- ------- . „  .....................................„  , , , . . . .  Ml  . i - i . .  oueuzvsi által az országos ellenzéki népgyiiles ele

H a jd ú k e r ü le tb e n  o71 f e ln ő t t  terj oszteil(]otie|c kijclentetett, s közzétett haüírozatija- 
zul v iz s g á t  t e t t  2o8ő, jutatóradíj vagjaj0knak Szabolcsniegyc ellenzéki értekezlete részé-

röli elfogadását nyilvánítsák. A küldöttség tagjainak a 
pesti központi ellenzéki kö.* elnökségénél f é. május

Len 4001, és
taníttatott, kik közül ______________
csakis ezekért fizettetett; vizsgát nem tett 1987.

A felnőttek oktatása ügyében fenntebb előadott
•rtómény ««kő»liwórt n.óUó.ta«.anak uv. ijfen tisztelt \ 5 i ^  'bejelentésével a jegy*ó megh««tik, a kül- 

megye. c . kot.eg. eloljamk, kúlunosen pedig d8ttek fe|kőretnek, begy f ó. m.yu. 15-én indulván, 
foglnlkorott lelkes e , ügybuigo lelkesí es d e 9 őrekor a» .A ra n y -sa .*  vendég-

vani.u urak s tanítónők halas es ••irályéi kóuonete.; ,an.„ .  „ tn.ábhi teendők felett értekezni
“>'3 a taniigy érdekében szívesen fogadni 
maradván

tiisztelettel

Debreczenben, apiil 30. 1874
K iss JÓ/M»f,

**nbol<T»megyei ■ bajdiikeniteli 
tanfeliigjelo

lobén összejönni, s a további teendők felett értekezni j 
szíveskedjenek.

/Hurkon, mint értesültünk, a fekete him
lő kegyetlen pusztításokat tesz. Csak ez kell még a 
multévi kolerához és ez évi csapásos időjáráshoz, ak
kor aztán o t th o n  leszünk.

=  Lapunk inai száma n g y o rs sz A lii tm á -  
n y o k a t  kezelő vasúti tisztviselő hanyagsága miatt ké-

cskedik tisztelettel a fentirott.

A nyíregyházi országos vásár
f. évi május 18-án a szokott módon 

fog megtartatni.
A baloldali párt elnökgőgc pályázatot hirdet Nyiregyli-ir» 

város főjegyzői álloináHára, melyre magam is pályázni •■haitinek, 
do tájékozhat ásom végett olébh azt szeretném tudni, hogy a hal- 
oldal melyik nrnyalntnhoz kell tartoznom? Mint balközépi pl fo
lyamodhatom-eV avagy az egyesült közjogi ellenzékhez, vagy ■ 
4*-rb parthoz kell tartoznom V Az absolnt kormány idejében, a 
midőn szintngy minden megiinilt hivatalt. .I a folyamodénak leg
először is politikai magaviseletét kérdezték, a felelet iránt kellően 
voltam tájékozva C g) fó jc g jv ö i a«p lrn iiv



.....  f
1:1-21 Haszonbéri hirdetmény.

Az egri fiSkájjtalan tulajdonához tartózd s a az., 
m argiui puszta bérletből saját gazdálkodására felha
gyod u. n. Tuka, Kis-, és Nagyszilágy, Kunszög, va
lamint ezekkel összefekvff árok tői alsdrét, és fásér, a 
gazdászati mivelési agaknak megfelelő, s az első osz
tályba sorozhatd 3754 1200D ölekkel számitott hold 
földbirtok, f. évi Szent-Mihály naptól több évekre bo- 
esáttatik

E bérletre vállalkozók teljes biztosíték hiteles ki
mutatásával ellátott Írásbeli ajánlataikat folyó évi jú 
nius 1-sö napjáig a főkáptalani jdszágkorntányzóstig- 
nál kéretnek beadatni, n hol a feltételek is megtudhatók.
Eger, april 15. 1874. Főkáptalani jószágkormínyzóság

149. sz.

Hirdetmény.
Toknj városában fekvő úgynevezett „Aránysán" kincs

tári uradalm i vendéglő tetőzetének helyreállítása végett folyó 
hó 29-én  délelőtti 10 órakor nlulirt hivatal irodájában árlej
tés fog tartatni.

A felsőbb helyen m egállapított költség 1129 frt41  krra 
fog ki kiáltatni.

A kijavításra vonatkozó költségvetés nlulirt hivatal he
lyiségében m egtekinthető.

Tokaj 1874. május 4-én.
(2— 1) M. kir. urail. gnzd. hivatal.

Előfizetési fölhívás.
1874. Január 1-rn aj nyitottunk a

„SORSOLÁSI TUDÓSÍTÓ-
harm adik  évfolyam ára,

mely
minden húzás után liavonkint

2— 3-or jelenik meg.
E gm évi előfizetési d ij:

Budapest számára díjmentesen a  házhoz 
hordva 2 frt.

Az osztr.-magyar tartományok számára díj
mentesen postán küldve 2 írt. 

Német-, Olaszország, Ihtnalejedelemségek.
Szerbia és Svájcz számára 2 frt 50 kr.

Ijonnnn jelentkező elütizetőknek a már 
megjelent számok még rendelkezésre állnak. 

H i r d e t é s e k  o l c s ó n  v é t e t n e k  f ö l
A „sorsolási tudósító*1

(10—6) kiadó hivatala
Budapest. luki vány-utezfi 9. az.

Kávémérés megnyitása
május hó 1-én.

Tisztelettel tudatom a nagyér
demű közönséggel, hogy a csizma
dia társulat épületében a „ P o l g á r i  
01 v a s é - E g y  le t“ alatt KÁVÉMÉ
KÉNT hideg étkek- 8 italokkal ren
deztem be, melyet május l-söjén 
nyitandok meg.

Méltányos árak s illő kiszolgá
lat biztosítása mellett, a n. é. közön
ség becses pártfogását kérve, marad
tam teljes tisztelettel

Nyíregyházán, 1874-ik év april 
havában

Sebők Ádám.

A magyar-német erdőipar egyesület
közzé teszi, hogy Tokajban és Szolnokon a „Seppcr és Sátori*4 ezégtöl átvett s 
újonnan berendezett gözfíírészeik folytonos működésben vannak; úgy e helyeken 
valamint a kővetkező állomásokon :

Nyíregyházán, Ujfehértón, Debreczenbcn, Szerencsen, Miskolczon, Sülyó'n 
és Fegyverneken dúsan felszerelt raktárai megnyittattak.

Felhivatik tehát a t. ez. közönség figyelme arra, hogy e helyeken min. 
dennemü vágott és szálfaanyagok eladásra készen állanak, rendkívüli megrtnde. 
lések pedig gyorsan és pontosan teljesítetnek.

K faáruk kitűnő minősége s a lehető olcsó árak minél több megrende
lést engedvén rém élleni, a t. ez. közönségnek tisztelettel ajánlja 

llusztlion, 1873. szeptember 30-áu
(12 —  8) a* igazgatóság.

Ad. S4H5.tk. m .
1074.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi királyi törvényszék telekkönyvi osz

tálya részéről közhírré tétetik miként Kovács Pálnak 
K iss  bán iéu l és neje elleni végrehajtási ügyében 
utóbbitól végrehajtás alá vont s a nyíregyházi 977 
számú tjkvbe A 1 sorszám alatt levezetett ingatlan 
a f. 1874. évi jutiiu* hó 1-én és szükség esetében az 
1874. évi julius 1-én napján délelőtt 10 órakor ezen 
kir. tszék hivatalos helyiségében tartandó nyilvános á r
verésen a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni. 

Feltételek: Kikiáltási ár 1500 Irt. 
bánom pénz 150 f r t  
Vevő a birtokunk azonnal birtokába lép.
A vételár fizetendő 3 részletben, és pedig 1 , rés* 

a leutéitöl 20 nap */. 40 nap ’/s rész 60 nap alatt 
esedékes 6•/. kamatokkal.

Azon jelzálogos hitelezők, kik a bíróság székhe
lyén vagy ennek közelében nem laknak ezennel felszó. 
littatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő 
kópriseltetésük végett a hatóság székhelyén megbízót* 
ta t rendeljenek s azok nevét és lakását az eladásig 
jelentsék be, ellenkezőleg a hivataltól kinevezett gondnok 
által fognak képviseltetni.

Fgyideüleg felhivatnak mindazok is kik a lefog
lalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesít
hetni vélnek, igénykereseteiket a hirdetmény közzété
telének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ha
bár külön értesítést nem vettek is, nyújtsák be, külön
ben azok a  végrehajtás folyamát nem gátolrán, egye
dül n vételár feleslegére fognak utasittatni.

Kelt a nyíregyházi kir tszék tkvi osztályának 
1571 m írliut hó 2* ún tartott üléséből.

P n p p  L á s z l ó ,  s tkönyrvezető.
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Dr. Rottman Lipót

helybeli orvos tudatja az érdeklett 
közönséggel, hogy május elsejétől la
kását a nagydebreezeni utczába Já- 
nószky Andrásnak Pavlovics boltjá
val szemben esd házába tette át; 
valam in t tu d a tja  azt is, hogy nap 
jáb an  d.u* 2— l-ig  m indennem ű fog- 
n iü téteket végezem!.

(6 -3 )
Mindenféle téli bélelt ruhát 

nyaralásra elfogadok, 
ilj. Pataky Sámuel,

Epreskerti utcza 709-dik vagy a 
Pazonyi-usczáu 807-ik számú házban.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dorozsnyák László
sütőm ester

tisztelettel tudatja a n. é. kőciVnséggel, bog}' süteményéi, u. m. 
zsemlye, kifli, és házi kenyér (mindenféle alakban,) •  régi B»- 
m eh-fele sutodé helyiségélten, jelenleg lüllntarger I.sjosné s u 
tot ■holtjában, oly nrban, mint fáját aut"d<j<ben, nmtólfogvfi min
den idoljen kaphatók.

Nyircgyhe/a, áprílhó 22. 1674.A CZUGOS-KERTBEN
m á ju a  h a v á b a n

1 teljes ul jómiaűségu bükkfa . . . . 10 fr.
1 teljes öl kitűnő minőségit liiikkfa . . 11 fr.
1 bécsi mázsa bükkfa-szén . . . 1 fr. GO kr.

(4—1) M arsaiké Károly.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nyíregyházi királyi törvényszék te

lekkönyvi osztálya részéről Közhírré tétetik 
m iként a néhai M agyar Géza hagyatékához 
tartozó s az 1 ’jfejértó 580 és 1588-ik száma 

| tjkvbcn 768 és 769 sz. belsőtelek a  rajta 
fekvő épületekkel a lakóházakkal, úgy nem 
különben a telekhez csatolt kerttel együtt, 
az 1884. junius hó 1. és szükség esetében 

I az 1874. július hó I-ső  napján délelőtt 10 
| órakor Ujfejértó községházánál tartandó  nyil

vános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el lóg
unk adatni.

Feltételek : Kikiáltási ár 1500 írt. 
Unnom pénz 150 Irt.
Vevő a b irtoknak azonnal használatába 

lép, a  tkvi átírás, azonban csak a  vevési ár 
teljes lefizetésével fog eszközöltetni.

A vételár fizetendő 3 részletben és pe
d ig  az 1-BÜ a leütéskor azonnal, a 2-ik 2 hó 

| és a  harm adik 4 hónap alatt fizetendő 6 j
k a m a to k k a k ^ ^  ljr t.irT llv , .Iui)r*..v isit
hó 11-én (firtott ülőiéből.

P « p p  L á s z l ó ,  « tkvP46tŐ._
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