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II.

Midőn a tanítóról, mint erkülcsne 
meaitőről előadóm nézetemet, jeleztem a 
tanítónak «* tárgy körüli teendőit, szándé
kosan voltam kissé lioazuzadalinns; mivel 
u tanítónak ezen tanagyag körüli eljárása 
ti mikénti előadásától Üigg nagy mérvben 
társadalmi újjá születése, kö/.mivelődé- 
siink ügyének előmozdítása. Hoszszubbmi 
időztem azért is, mivel ez Ügyre kevesebb 
figyelm et Ibrilitiink. mint tanítók, mind 
nyáján, mint a minőt érdemelne.

Most már ugy szólok a tanítóról, mint 
nevelőről. Minden pedagógiával foglal
kozó egyén tudja, hogy az oktatás és ne
velés különböző dolgok. Kzeket itt fej
tegetni hosszasabban nem akarom ; sok
szor ismételt dolgok elmondása nélkül 
nem is tehetném. Az elébb tárgyalt er- 
kolcsueinesitési feladat is inkább a neve
lés fogalmálioz tartozik, a nevelésnek 
mintegy egyik czélját k ép ezi; csakhogy 
inkább a szivet illeti, mint az észt; de 
mind e kettőt inkább, mint a szív és ész 
hüvelyét —  a testet. —  A tanítónak, mint 
n e v e l ő n e k  feladata azonban már a 
festet is képezni. —  íg y  fogok éli most 
már a tanítóról, mint nevelőről szólni.

Nevelni nem kisebb feladat, mint ok 
tatni, tanítani; bár annak, ki a tanítás s 
nevelés újabb elveit és módszerét ismeri 
s elsajátított*, vsgv  elsajátítja, mindkettő 
könnyebb

A nevelés szent munkájánál, ha ép 
lelket akarunk ép testben képezni, fejlesz
teni, nem szabad felednünk, sőt szem előtt 
kell tartanunk mindig, mit Katiéit Farkas 
még a X V II. század elején igy fejezett k i: 
„mindent a természet rende és fnlyumnta 
szerint.- l ’gyun ezt lejezte ki a tanításra 
alkalm azva Comeniii* ezen elvben: ..a 
tanítási eljárás legyen természetszerű.- 
—  Kzen elvet alkalmazó árva-házaiban 
Franké Kát védték s vitatták ítoiisean 
elméletben, Itasedov gyakorlat bán is. az 
általa állított „embers/.ereteti intézetben." 
Kzen alapokra épiték tanítási s nevelési 
elméleteiket l'estaluzzi és Dieatervveg. 
kiknek törekvéseik a mai, nálunk is di
vatozó t.oiitási s nevelési nézetekben, 
kezdenek alkalm aztatni; sőt bála a neve
lés Ugy buzgó barátai s harczosaiuak ha
zánkban 1 sok helyütt már kevés kivétel 
lel alkalmaztatnak is.

Mind o tudós, nagy részt gyakorlati 
pedagognk elvei és nézetei e pár szóban 
is összevonhatók: „ép  testben ép lelket- 
nevelni, képezni, —  Másként szólva: a 
test és lelket együtt, egyszerre nevelni, 
képezni olyunná, mint a hogy a mai fo
galmak szerint az e m b e r-n é v  m egkí
vánja, követeli.

Ismételjük, hogy ép testben ép lé lek : 
ez a  czél a tanítás nevelésnél. —  A z ép 
lélek h ismeretekkel gazdagított elme nö
velésére nézve már rendes kerékvágás
ban vaunak nálunk is nemcsak a pedago 
gok, hanem a tanítók i s : a  tanitás mód
szere meg van könnyítve a  mai korban 
csaknem minden tantárgynál, kivéve a 
történelem s természettant: bár a  nap-nap 
után megjelenő segéd és vezérkönyvek 
ezek sikeres tanítását is mind könnyebbé 
és kellemesebbé teszik. —  De ezek meg 
ntind csak azt eszközölhetik, hogy ép le l
ket képezzünk gazdag ismeretekkel és a

gyakorlatban alkalmazható elvekkel. —
S ha a  tanító az újabb tanmódszert hasz
nálja, eszközölheti ezt ugy, hogy a g yer
mek, növendék kedvvel, örömmel engedi 
oda neki magát. —  De a nevelészet e l
vei szerint ha e munkában tulságig me
gyen. a  növendék hamar eltelik, megun- 
dorodik e nemes foglalkozástól is. S zó
rakozást kell engedni. 1 >e ugy, hogy az 
alatt meg a test képződjék éppé; izm o
sodjék. a  hosszas figyel mezes s ülő munka 
alatt inegbádjadt test felfrisííljön. S mint 
a  lélek fejlődésének szabályai, törvényei 
vannak, ugy a test fejlődése is szabályo
san eszközöltessék s mindig bizonyos czél 
eléiésére legyen irányozva a  testgyakor
lat is. O ly  mozdulatokra taníttassanak, 
melyeknek a gyakorlati életben, majd 
hasznát vehetik. Ne kötéltánczosi hajme
resztő mutatványok próbálgatásával gyö- 
törtessenek, hanem esak a természet ren
des törvényei szerinti gyakorlatokra ok
tat lassúnak.

IS rnig a test igy ügyességet nyer, a 
vérforgás fel frissíti étik. n mellett, hogy 
ebben gyönyört kell találni a  szívnek is, 
mulatságként kell ezt tennie; javára, épü
letére szolgáljon ez a  léleknek is Lássa, 
érezze a gyerm eki lélek, hogy ez is szük
séges. Kzek a kertészet, testgyskorlat, 
tornászat behozatala és alkalm azása által 
érhetők el. Máig ezen eszközök alkalma
zását mutatta ki erre nézve a pedagógia 
Így nevelünk nem hülye, esetlen elm éle
tet fitogtató, élhetetlen em bereket; hanem 
az életre termett, gyakorlatilag  is télig 
képzett polgárokat.

Kzek tartoznak szerintem n neve
lés köréhez. Kzeket kell a tanítónak, mint 
neveidnek a  tulajdnnképeni tanitás m el
lett leikébe fogadni • alkalmazni, hu a 
búzának s emberiségnek, szakja betöltése 
által, szolgálatot akt.r tenni. Kgviítt taní
tani és nevelni: Kp Testben ép lelket fej
leszteni.

De épen ez az, miben országosan s 
vidékünkön is bátra vagyunk —  Kz az. 
mire. mi mint tanítók kellő súlyt nem 
fektetünk. —  Pedig bármily gazdag le 
gyen »z elme ismeretekkel ha ép test 
nincs: az ember, mint ember, a inai pol
gárosodott világban, helyét meg nem áll
hatja. be nem töltheti. —  Kzen a neve
lésről itt elmondott s másutt is sokszor 
hangoztatott elvek alkalmazását óhajta
nám én a gyakorlatban, a tanításnál, az 
iskolában érvényre emelni minél előbb, 
lile zárom azon óhajtást is. hogy erre 

nézve, minden iskola helyi és hatósági, 
kormányzó testiiletr, helyiség és segéd 
eszközök előállítására utasittatnék mi 
előbb! Persze, hogy ez pénzbe kerül! De 
e czélra n pénzt nem szabad kímélni, ha 
u svédek után, mint a mai nemzeti isko
lák mintaképei után szeretnénk halad ni; 
mint a svédek, hogy nem sajnálják a 
pénzt, hanem a hol a község nem bírja, 
segit az á lla m ) Ha ezeket igy  érzi. tudja 
s alkalm azza minden tanító, akkor mint. 
nevelő betülté feladatát: az elöl kitűzött 
őzéit a tanító is, az egylet is, —  mely a 
tanítót, mint erkölcsm m esitőt és nevelőt 
feladata tudatában s álláspontján szeretné 
látni, — megközelítik, vagy egy idő múlva 
teljesen el is érik.

ím e kifejtém egyéni nézetemet a 
feltett s pályázatra bocsátott kérdés kö
rül. II Iresak mielőbb gyakorlatilag is a l
kalmaztatnának az itt elmondott nézetek 
és e lv e k ! melyek együtt másutt sokszor, 
a legnagyobb részben más müvekben is 
elmoudattak már bazámfiai. tanítók és 
nevelésügy barátok által és előtt. Én azt

óhajtom magam részéről; mivel az er- 
külcsnctnesifés s nevelve tanitás nagy 
munkájának gyakorlati kivitele által sok 
társadalmi bajt megszüntetve h iszek; és 
hiszen), hogy ekkor népünk a nyngoti 
—  általam legalább óhajtott —  küzmi- 
veltaég színvonalára emeltetnék. Adná 
Isten! és pedig m ielőbb!

Miután ekként megírtam e pályam ű
vet, az egylet bírálata alá bocsátom ezt. 
azon szerény megjegyzéssel, hogy : ezen 
tárgy felett sokszor és sokáig gondolkoz
tam; de ha mégis tévúton járnék : vigasz
talón) magamat azzal, hogy emberi gon 
dolkozás és ember által készített dolgo
zat, vagy mii —  eddig m ég —  meg nem 
született ugy, liogv kifogásolni ne lehe
tett volna. H acsak  megközelít hettem is hz 
eszmét, m elynek valósítását az egylet a 
pályakérdés fejtegetése által elérni ezé 
lo zta: ez öntudatomnak jutalmat a d ; s 
tettem legalább annyit, hogy m egpróbál
koztam a feladattal, ha kifogástalan m eg
oldását nem eszközöltem is.

Próbálta légyen meg más is e tárgy 
feletti nézetét kidolgozni és találjon a köz- 
mivelődé* terjesztésének, az crkölcgne- 
meaitésnek jo b b  m ódját: több és haszno
sabb szmlgálátott tett bizonyára mint én ; 
de akkor is vigasztalom magamat azzal 
hogy én sem henyéltem el a munkaidőt, 
legalább d o l g o z t a m  s megkiaérténi s 
czél elérését.

K Ö Z Ü C Y E K .
Korunk erkölcsi alásülyedésének  

némely okai.
Sokan kérdezek már. mi annak oka, hogy a 

ko/miiveli'idés miért halai! nálunk sokkal hiMth- 
han ;»/. erkölcstelenségnél'!* Holott amazon szám
talan kéz. -zá int a la n lélek dolgozik szakadatla
nul ; inért mini veit ség terjedését nem csak azok 
cszkfizlik. kik erre szívok szerint indíttatnak, 
hanem Mik mások, kik e/ által tündökölni s 
hiúságoknak áldozni óhajtanak; inig ennek ia/ 
erkölcstelenségnek) terjesztőit voltaképen fel 
nem ledezbeteü. ujjal meg nem mutat hatod, tu- 
iajdimké|ieu rejtve lappangónak, mert aligha 
szembe nem állna veled még a legerkölcstele- 
nelih is. ha ezt mondanád neki. hogy » is a sötét
ség táborába tartozik.

Mondják sokan: mit se törődjünk azzal, 
ha látjuk az erkölcstelenség terjedését; oly elma
radhat lan szükséges rósz ez a művelődés mellett, 
mint a nap mellett az árnyék; ez. mutatja, hogy 
emberek vagyunk, kikben sokszor erősen ttil- 
nyomó az állati rész.

Kz a vigasztalás a/onbun engeuiet nem 
elégit ki. s ösztönöz, hogy okát keressem alá- 
sulyedt erkölesiségiinknek. mely napjainkban az 
életviszonyok minden árnyalataiban ijesztőbb 
mérvet ólt. mint valaha ! Igen. nemcsak a tár
sadalmi élei. a család '  vallás terén mutatkozik 
ez. hanem leginkább hazai politikai viszonyaink
ban is. itt omladozik leginkább ama támasz s 
talpko. mely nélkül minden ország ledűl s rabi
gába görnyed.

Ide fordítom tehát én is első sorban figyel
memet.

Forradalom után. daczára a nyomasztó vi
szonyoknak, a magyar sajtó kezdett bár lassan 
szélesebb kórt követelni magának ; én már értem 
ezen időket, ha bén- kisó* gyermek észszel is meg
tudtam különböztetni némileg a körülményeket. 
Ktnlékszem. hogy értelmes és miveit körökben 
mily előszeretettel fogadták & fővárosi (még ek- 
koresak az volt) sajtó termékeit. A családfő 
összegyűjtő a családtagokat s az öröm. vagy a 
fájdalom kömével szemében olvasta fel a hasz
nos tudni valókat, vagy a szépirodalmi részt, 
melyben nem ritkán jöttek a haza fájdalmas sor
sára vonatkozó nagy jelentőségű allegóriák, me
lyeket könyv nélkül tanultak be az illetők, s ugy 
adtak szájról szájra egymásnak. Egy értelein 
volt akkor, egy vágy minden igaz szívben, a bon- 
fájdalom és a kétes jövő halvány reménye ; ez 
tartotta össze a honfi sziveket, közösen lettek 
megvetve a hazaárulók, de valóban azok. kikről 
tények és adatok nyomán bizonyult be az! A 
gyanúsítás és alaptalan rágalmazás nem volt napi 
renden mint most; de különben is a ki érezte, 
hogy nem állhat meg a közvélemény előtt, elbújt 
s nem mutatta magát, mert ugy a társas életben.

mint közhelyeken, mint valamely ragályos hete 
gek tekintettek, kiktől vissza döbbent minden 
igaz elvű honfi.

így tartott ez nagyrészt egészen a ki- 
egyezkedésig ! Ekkor azonban lényeges át
alakuláson ment keresztül minden. — A raegpu- 
hitott hazatiság, inelv mintha minden ellene es
küdött volna, igen sok szívben örömmel vette a 
reményt, melyet a hazab ö lcse  mutatott a 
könnyen hívok serege előtt; a másik rész, mely 
meg volt ugyan fogyva de törve nem. inkább óhaj
totta tovább is a nyomort, mint a zöld palásttal 
bevont.de belöl üres kecsegtetőt, s hogy akara
tának. mely a ..-tíe- körül forgott, érvényt sze
rezzen. megkezdette a harezot a másik tábor 
ellen, eleinte nemes fegyverekkel, érvekkel, 
igazsággal és megczúfolhatlan okoskodással; 
azonban látván, hogy mindez nem használ, lát
ván eseteket, midőn okoskodás helyett az igaz 
érvek lenyomására mozgásba hozatott a szavazó 
gép _igen*-je vagy „nenr-e: {erősebb eszközök
höz nyúlt, birtokba vette az irálynak és a szó
nak minden hatalmát, hogy felrázza fásultságá
ból az ellen közharezosait. kiknek igpn kényel
mes volt úszni az árral, melybe egyszer beleső- 
dortattak. Ez sem használt azonban! így kezdett 
lassanként bejönni a magyar politikai sajtóba az 
elkeseredés hangja. Éhez járult azon szomorú 
dolog, hogv az ország kormányára hivatottak, ott 
fenn a magasban, elébe tették az é n - t  a haza 
szent nevének s érdekeinek, mi a sajtó elkesere
dését hova inkább fokozta. Emberek, kikre lelki 
üdvünket bízni képesek válunk, megtörve a ho- 
szas nélkülözés nyomása alatt, elálltak elveiktől; 
a nyomni- és általános panasz országszerte a/ 
uj arra által nem cuvhihetett, a gazdálkodás az 
idő umstohasága által folyvást sülyedett, uz adó 
mindig növekedett; szóval a kecsegtetéshöl 
egyetlen .sem teljesedett be; de igen annak el
lenkezője; mindez folyvást növelte az elkesere
dést fent. '/ijtóttá a sajtó által ide alant, hzmég 
nem minden! Neiu rég az ellenzék vezérférfia. — 
megengedem a legnemesebb intencióból. — de 
mindenesetre a hazai közerkólesiség hanyatlá
sára nézve felszú találhat lun kárral a kormány
hoz közeledett, mely által egyrészről fent az el
lenzék sorait megzavarta t» sokféle szakadásra 
ny itott utal és ajtót, másrészről a nép életében 
példát é> irányt adott hathatós példájával arra, 
mely különben is szokatlan ménben kezdett el
harapózni orazágszerte és ez nein több s keve
sebb. mint az elrváltoztatás d iv a tja . Addig, 
ha elviiüségre intettünk, örültünk rajta, lelkesül
tünk érte ; most azt mondják a megtámadottak: 
.isik nem lehetünk különb emberek (jfaáciy- 
nél etc.

Ezen szomorú tény az elkeseredést annyira 
fokozta, hogy a különböző pártárnyalatok köz
lönyei majd nem eszeveszett dühösscggel rohad
tak egymásnak. Az elkeseredés gyanúsítássá, rá
galmazássá nőtte ki magát, s hordta szét a sajtó 
szárnyain ezeket a vidékre, s hintette az átkot 
mindenfelé, ugy hogy többé nincs bizalma a ma
gyar embernek senkiben. A legszentebb indok
ból beszéfjen valaki: a bizalmatlan szív gyanúsan 
tekint reá. s igaz tettei s szavai alatt valami tit- 
ko- rugót keres és ez. az. ö n z. é s.

Könyii volt bele menni a dugványba! De 
hogy jutunk ki belőle ? Se előre, >e hátra, mint « 
ki beleszakadt a lápba annak kellöki»/epén. sü- 
lyedünk folyvást észrevehetöleg. híjába kapasz
kodunk a gyepűbe, kezünkben marad, lábaink 
alatt nincs száraz talaj.

Ki volna képes felszámítani mostani viszo
nyaink káros hatását erkölcsi életünkre V .Minden 
fele gyanú, rágalom, piszkolódás! Mindenki rósz. 
miért legyek én jobb másoknál ' Kz a jelszó.

Hasonlít a haza képe egy kárvallott fös
vényhez. kárunk megvan, jogainkat odadobtuk. * 
most visszaki vonnánk, s hogy nem kaphatjuk 
meg. hogy nem élvezhetjük ugy. mint óhajtanák, 
bár saját vigyázatlanságunk miatt lopták el e 
közkincset; mindenkire gyanakodunk, sót végre 
még saját karjainkat is megkapjuk a tolvaj he
lyett. mint .Moliere fösvénye! Mind hasztalan.* baj 
nő. az ellenséges indulat, az. elkeseredés mindig 
nagyobb mérvet ölt! Az egy i zéit, egy utón elérni 
akarók is egymás ellen támadnak, mintha egv- 
mást akarnák felemészteni, mindenik magának 
követeli az igazságot, s jaj annak, ki máskép érez 
és gondolkodik, az legott pecsovics és hazaárulú.

S midőn igy sülyedttnk lejebb és lejebb az. 
erkölcstelenség fertőjébe, megszólal egy hang, 
kinyid egy mentő kéz, s csak egy szót ajánl s ez 
egyetlen szóban életet az igaz czél felé törekvők
nek. és e mentő kéz a K os s u t h-é és e mentő 
szó az „egyet é rt é s“! E dicső alaknak lán
goló szavaira milliók lelkesültek egykor s vet
ték be jósigéit; most mint magasztos látnok 
mondja e jósigét: .egyetértés ! .. . Hanem hall
gatunk rá, méltán fogunk liehullnni a sírba; mit 
önkeziinkkel ántuk. Cikk leng,



Wegjpgyzéftelt
Ukitűi Károly prot. tanitu-egyleti ideigl elnük j it>r-p. hogy a második egyetemes tanitógyü 

ur Válasz ' ára. lésre nézve, megyénk tanító-egyletei csakugyan
néni léteznek, sem a kitűzött tóteleket nem

vámra — kisütötték, ujnhh-ujahh példákkal he-1 kedéseket megfeendi s ériül a vidéki pén/.inté 
igazolták nz ön ..válasz -a és K. .1. nv ..lele Izeteket értesiteinli.

J e l i g e :  ,,A gyenge i> érzi, hogy tan 
erejr akarni, mi azláu az 
t-rősnt! jellemmé tömöríti 
...Magyar l'jság" 1S68-Uí é»i 
lebr T iki izáma

Hogy egy pár megjegyzést tenni I- K ur 
válaszára magamat elhatároztam: ennek oka 
éppen megjegyzéseimből fog kitűnni.

Először is: nagyon, de nagyon öt vendek 
ajon, hogy a második egyetemes tanít úgyülé: 
előestékén" czimü czikkem oly nagy hullámokat 
vert fel az általam oly igen szeretett népnevelés
ügy terén; mint ezt az arra következett ..felelet" 
és’..válasz" igazolja. Örvendek, mert látom a t. 
olvasóval, hogy az ügy őrei. a mint kiáltásaikból 
kivehető, ébredeznek.s Ígérik, hogy körülte lesz 
nek a dolognak. Isten segítse !

Második megjegyzésem köszönetét fejez ki 
az alsó-szabolcs és hajdúkerület! prot. tanító- 
egylet iránt, négy évi fennállása alatt kifejtett 
működéséért. Éhez csatolom a t. szerkesztő ur 
által i' kifejlett azon óhajomat, hogy máskor, az 
egyletük életében felmerült mozzanatokról szí
veskedjenek e lapok utján engemet is más érdek
lettekkel együtt tudósítani.

Harmadik megjegy zésem az. miszerint nem 
titkolhatom el, hogy L. K. ur megszólalása, vála
szában olyan formán hangzik, mint azon gyer
meknek duzzogásn, ki megszokta, hogy édes ál
mából fel nem költik addig, tűig neki magának 
felkelni nem tetszik, s ha egyszer — az ó ideje 
előtt — felrázzák Rzendergéséböl. dúl-fúl. duz
zog. s álmossága miatt kapkod ide-oda. Na, ón 
éupen igy tesz. Elmondja, hogy 1870. óta fenn
álló egyletük hol, mikor és hányszor tart éven
ként gyűlést; azután indokolni akarja, hogy miért 
nem vettek részt az egyetemes tanitógy ülésen 
>tb. Mondom: ide-oda kip-kap. Megjegyzem, mi
ként ön sok ,Jó akarato t"  árul el válaszában 
a népnevelés és tanitóegyletök ügye iránt. írja.

tárgyalták, sem képviselőik által meg nem je- I 
lentek azon .'! - mindig kivételbe téve a nyír
egyházainkat. S mégis, hogy erre nézve én n/l 
mondom, hogy elaludtak, elszunyókálták az időt. 
akartak  menni is és tübbefféie. de mit sem 
tettek; I.. k ur nini fenned egész ideigl. el
nöki méltóságának tudatával, hogy szavaimat 
visszautasítja. Na, egy kicsit elhamarkodta e 
kifejezést, de én sok jó a k a ra tá é r t  ezt meg
bocsátom önnek, mivel reményiem, hogy szeré
nyen s illedelmesen visszavenni is hajlandó lé
éiül. Máskor ha mentegetni akar valakit, akár 
magát, akár más!, akár egy egyletet, érveit 
válogassa meg.

Sajnálom, hogy egyletük könyvtárát, meg
lehetős szigorú állapotom miatt nem gyarapit- 
hatom. Nekünk is van itt egyleti könyvtárunk 
Kis-Várdán. ha módom volna, ennek adnám in
kább a mit adhatnék. Ott pedig keressen ottan 
közelebb egyletük részére egy Maeeenast

Hogy nem hirlapczikke/.ik. legalább anyá
ban. hogy egyletük gyűléseiről tudósítást kö
zölne. ebben — szerintem — ön hibás, mert 
ez telnék tőle, mint válasza bizonyítja. Hogy 
pedig én lármázni, hirlapezikkczni szoktam, an
nak az a/ oka. hogy sokan vannak, a kik alusz
nak vagy szunnyadóinak, serkenteni kell okét. 
Es tényekkel, adatokkal igazolhatnám önnek, 
hogy a népnevelés érdekében ejtett szavaimnak 
mindig volt valami haszna, egy ily adat err 
az ön válasza is. Különben — bocsásson mej.

de erre nézve önt meg nem kérdeztem, te 
llát kár volt kérdés nélkül válaszolni. Óhajtom, 
hogy e kis vita önt te t t r e  hevítse, a népne
velés > tanitócgyleti gyülésezés érdekében!

Gorombei Peter.

rzaboU smegy«*i takarékpénztá 
igazgatósága 

l)i. Bletter Miklós igazg.. 
a vid. pénzintézetek küld tagja

Nagy Kalló, okt. 1. 1*74.
A vidéki pénzintézetek képviselői a Ilold-

év én el is hiszem, hogy akart nőkéin már ré
gebben válaszolni. azután akarták  a kitűzött
tételeket tárgyalni; továbbá: hogy ak a r ta k  az [mező-Vásái helyi központi takarékpénztár igaz 
egyetemes tanitógyttlésre követeket küldeni; gatója által kibocsátott felhívás folytán f. é. aug. 
még aztán, hogy ön maga is ak art elmenni. Egy 22-én l'esten értekezletet tartván a felett, hogy 
szóval akart ak sok szép és hasznos dolgot, de! a pesti hitelsegélvegylet feloszlása inegukadú- 
tenni nem tették azt a mit akartak . Akarni lyoztassék. vagy egv más az osztrák nemzeti 
niégnem valami nagy dolog, édes jó L. K. ur, bank s a vidéki pénzintézetek hiteligénye között 
mert hát: „a gyenge is érzi, hogy van ereje — i összekötő kapcsot képező intézet felállítása lét l e
akarni . . .  aztán persze az akarás t nem isf hozassék : egy bizottság kiküldéséit ni állapodtak 
lehet érdemül tudni be. Máskor ne akarjanak meg egyelőre; ezen hízottság hivatásául tűzvén 
olyan sokat, hanem tanulják meg az Írásból, hogy ki. hogy oly közeg felál lila.-ám vonatkozólag, 
..am itakarsz  cselekedni, gyorsan cse
le kedjed." Az akarásná l megállani nem 
szabad, mert az akarás nem egy mindig a csele
kedettel; tehát a te t t r e  fel! Ha a többi egy
letek és tanférfiak is csak ak a iták  volna az 
egyetemes tanító-gyűlést megtartani, az oné-féle 
akarással az. az elmúlt hóban létre nem jött 
volna!

Hogy az iskolák látogatása s a vizsgák 
miatt nem tarthattak gyűlést s igy c miatt mu
lasztották el a kitűzött "tételek tárgyalását is; az 
előbbi okok el nem fogadhatok, mivel a küzokt. 
min. az. iskolák minden felügyelőségeit megke
reste, hogy a tanítók részéről a gyűlésen való 
megjelenhetett ne akadályozzák, sut előmozdít
sák. A tételek a heti-, napi- szaklapokban jo 
előre közölve voltak a rendezöbizottság

Nagyvilági hírek.
Gróf Armmut a párisi volt német köve- 

t, ki Bismarckkal rósz lábon áll. befogták 
liá/.niotozást tartottak nála. az ok az. hogy fon
tos állami iratok eltulajdonításával vádolják, 
mások szerint Bismarck akarja tőle visszavenni 
egykor neki irt magánleveleit.

Az orleansi szűz szentté avattatasa A 
„Bulletin Francai*" hivatalos lap szerint, az 
orleansi érsek visszatérve római Htjából, mely
nek czélja Jonnne d‘ Arc szentté avattatasa 
volt. megalkotta a törvényszéket, mely az egy
ház szertartása szerint a tárgyról egy munkát 
készít, s melyrenézve a római „Curia- fog 
legfelsőbb határozattal intézkedni.

Királynénk Boulogneba okt. ‘J-kán érke
zett. A kikötőben nagv néptómeg fogadta. Ab- 
zac ezredes üdvözölte a királynét Mnch-Mahon 
nevében, s átnyújtott neki egy díszes porcz.el- 
lán servicét s négy virág kekket n sevrisi gyár 
pompás müveit

Londonban iszonyú lőpor explosio tör
tént okt. :2-án. a „Tilbiiry- hajó ugyanis több
tele ái uc/ikkekkel a többek közt 2 —;» hordó 
petróleummal. tonna lőporral volt terhelve, 
midőn a hajó a „Itégenta Canal’4 hídja alatt 
volt elhaladóban, egyszerre légbe repült, a lúd 
mindkét oldalon elvált a parttól, vasoszlopai 
eldőltek és összetörtek A -Daily News* ö ha
sábos tudósítást közöl ez iszonyú szerencsét
lenségről, melynek több ember, egész, ház sor 
esett áldozatul. A városi oldalon valamennyi 
ablak betört, kirakatok és ajtók ki lettek szag
gatva s ezer meg ezer darabokra torve, egész 
lin/oldalok bedőltek, még :» mfolddnyi távol
ban is megérnék a rázkódást. A robbanás okát 
vagy az általa okozott kárt még most csak ta
lálgatni lehet.

Franczia köztársaság. A megyei válasz

mi fogoly és Schmidt hirlap-tudósitó család 
meggyilkoltatása által, most az a parancs adu 
tolt ki, hogy a „Kreuz. /tg .“ Spanyol-harcztéri 
levelezője, ki első hozta Európa tudomá.úu 
ftclimidt meggyilkoltatását, mihelyt kézre kenu. 
főbe lövessek.

Törökország. V török trómiröklés *»/V 
igen nevezetes és fontos mozzanatáról éite „| 
a boisi „Presse - V szultán és Murád etfondi bei 
czeg a szultán uuokaöescse és törvényes t,ó*i 
örökös teljesen kibékültek. Alidul A/i/ szultán 
megígérte és a koránra tett esküvel kötelezte ma 
gát. hogy a szultán fia .lussnf-lzzedin effemlit 
generalissiimtssá teszi s úgy öt, mint testvé
reit év dijakkal s magas áliamhivatulokkat 
látja el. A szultán e lépésének magyarázatát 
megrongált egészségében keresik. K< iigvet 
Konstantinápolyban titokban tartják, de hite
lességéről említett lap jót áll.

Fővárosi és vidéki rövid hírek.
— Dr. Vécsei János visszaérkezett né

metországi utazásaiból s az egyetemen a téli 
félév alatt a római jog instituczióit részletesen 
és a szerződésekről szóló tanokat fogja elő
adni.

— A vértanuk requiemét kedden megtar
tották a Ferencziek nagy templomában. Szá
mosán voltak jelen. Különösen feltűnt egy vak 
öreg honvéd, aki szemevilágái veszté a csatá
ban. s akit két rokkant vezetett. Be még na
gyobb feltűnést okozott egy hölgy, aki honvéd- 
fohadnagyi aranyos atillát viselt, és pedig a 
legjogosultabban. mert az. önvédelmi harc/ 
alatt, mint vitéz harezos fokról fokra lépette- 
tett elő. l ején nagy vágások és land/saszurá- 
sok vannak. A közönség köréből hiányzott va 
laki, aki eddig mindig jelen volt, mint az ün
nepélynek legtiszteltebb alakja: Damjanics Já
nos özvegye, ű ez alkalommal

Aradon rótta le kegyeleteitek adóját el
vérzett hős férje iránt: a Vásárlielyiné urhö gy 
vendége volt. akinél ezelőtt 2r» évvel a szo
morúság és kétségbeesés óraiban tartózkodott. 
A kivégeztetési helyhez pompás időben történt 
a kivonulás. Tiszti Lajos az „Alföld" azerkeaz-

tások rosszul kezdenek kiütni a répuhliknnii- Jfóje s volt honvédtüzér tartó a beszédet. Daru 
óikra nézve. Az eddig ismert ezer megyei vá- janics özvegye emlékül gyászkereszteket ősz- 
lasztiul közül !í7*» köztársasági, őt.n eonserva- Jtott ki. \ gyülekezet magatartása komoly és 
:i\ s más árnyalatú. (Ürömié Heine. Inferien/e ünnepélyes volt.
- llaute (íuroniie megyében viszont számos I — Budenz József aka<i. nyelvészünk a né- 

luonarrhista jutott be a bizottságba, sok me- mef philologok insbnicki kongreszs/usán tuiut 
gyében a szavazatok annyira s/éttorgácsolodtak.ív<fD'*ég előadást tartott uz „ugor nyelvészke- 
hogy uj választást kell tartani. A legújabb sür- j 'lésről*: az előadás nagy tetszésben részesült 

mely a f. évi Deczemher lió végén felosztandó hi- gúnyok o>szesen 170 választási eredményről ( A nyolez magyar vendéget, akik e kongres/- 
■•lyegylet helyett a hitel szerzésnél a köz- hoznak jelentést. Ezek nagyobbik-fele a ni»-1 szuson Magyarországot képviselték, igen sri- 

vetitő szerepet teljesítsd, munkálatokat eszközöl- naiehistak javára ütött ki. ívesen fogadták.
jön. Ezen megbízatás folytán a kiküldött hí- Thiera Olaszországban. A párisi „Temps--j — A közoktatási miaiszterium palotát 

szept. 27-én Pesten értekezletet ben következőket lehet olvasni l'hiers olaszor- *knr épittetui a maga számára a sugárútonzottság f.
tartván, a pesti első hazai takarékpénztár iga/- j szági tartózkodásáról: A kiiálylyuli két órai 
Hatóságával egyetértóleg a f. évi szept. 27-én beszélgetés után a maiie-lakba"vezettető ma
felvett jegyzőkönyv szerint abban történt meg-1 gát. hogy h tnaire-nek nála tett látogatását vi- . _________ _____
állapodó*, hogy az említett első hazai takarék- s/onoz/a V városi tanács épen ülést tartott.' Mily nagy gyönyörűség lesz a palota ablakai 
pénztár leend azon közvetítő inté/et, mely » /j midiin l'hiers jelenlétét a mairnek jelentették |ból lenezni a dűlőiéiben levő iskola házakat!

Mint mondják, a terv már készeu is van! Szép 
dolog! .Most van arra épen a legkedvezőbb al
kalom, inidóti a vidéken éhen halnak a tanítók

osztrák nemzeti bank és n vidéki pénzintézetek 
kozott az oszs/ekölo kacsot képezze. Az 
osztrák nemzeti banknál a iiiegkivámató alapot 
az említett pénztár teendi le s a/ onnan nyerendő 
dotntiót a vidéki pénzintézetek hiteligényei ki
elégítésére fonlitandja. mindegyiknek részvény
tőkéje s tartaléktőkéje erejéig. — Viszont a hi-

tagja György Aladár által. Így az ön czikkében telt igény be venni kívánó pénzintézetek kötele 
a sok akarás, — de semmit nem tevés. — sek vagy a választmányi tagok egyetemleges jót- 
indokolása. igazi nevén merő humbug, magva-1 állása, vagy értékpapír letétele, vagy jelzálog 
rán mondva: kopasz mentség, nagy zaj. lárma lekötése által biztosítékot nyújtani. — A vidéki 
— haszon nélkül. — A sok akartuk-kal port pénzintézetek előnyére kikottetett. mikép a ba
nkárt ön hinteni a jóhi*zemü olvasó szemébe, rom hőnapoa váltók lejáratánál a pénzfizetés uj 
remélve, hogy ez az akarást tettnek verődi, váltó benyújtása által pótoltathatik. Ezen itt 
mert a legnagyobb tanítási idény alatt is sza- leirt megállapodás érvényességén az egyezkedő
bfid, lehet, sőt kell ily fontos dologban egy na
pot szakítani. Ezért senki meg nem szólította 
volna önt soha, ezt állítani merem.

Vette-e észre L. K. ur. hogy — az én ja-

hazai első tukarékpénztát választmányának jóvá
hagyóra köttetvén ki. a mint az igazgatóság ál
tal az kieszkozoltetni fog, az óhajtott e/él elérése 
tekintetéből a nevezett intézet a további intéz-

T A R C Z A .
A z  u tó só  p ere s ek .

lém. máj ne s

Nem vált tnl>h annál a vágyánál, 
.ott legyek halalot ácyaoál/

Ka aA/tem ot a kfirdelea kAx-ot 
A míg lelke az éghe hMto/ott

Nrztam f̂ |<>n — de ajkam hallgatott. 
Bár uraomoo a )>ánat jelt adott

O is néictt — — Szeméből koay fakadt 
Kxólai akart de nyelrr — elakadt . . . .

Megcaokolám . .
MfgfsAkolám • •

• a iát verő vérczett — 
de már nem éretett'

Erdélyi I.

)

Hogyan is származtak az 
idegen telepek ?

(Q b n iA é i.)
I.

I-épjünk viszsza a múlt század azon idősza
kába midőn a szép és eszes nökirály Mária Te
rézia uralkodott Magyarország felett.

Nem szándékszunk a szép és eszes nökirály
fényes udvarába vezetni a szives olvasót. —- hol

egykor főuraink részben őseik vallását, d«- min
denesetre mamut nemzet iségök. nyelvük * láng'dú 
honszerelmök is ott feledték. hanem csak el
beszélésünk idejének meghatároz hátasa tekinte
téből említettük fel Mária Terézia uralkodásit.

Tehát Mária Terézia uralkodása vége felé 
keressük fel a kies Szamos közön. Szalmáiban, 
a kanyargó Szamos egv kányái illatúban (V- 
göldöt.

Tiszta nyíri est van. a munkások a mező
ről haza takarodtak már s az egész faluban csend 
vuti. i -uk ''/y helyeit n patnk mitjáw áBé tea* 
plom előtt van némi élénkség. I gyatiis bitóuraiu 
ide gyűjtötte fel a falu férti lakosságút, fontos 
közlendők tudtuladása s azok f«>lett való tanács
kozás végett. Azonban ha azt vélte bíró uram. 
hogy az oszszehivott gy űlésben csak férjfiakkal 
fog tanácskozhatni: úgy nagyon csiüodott: inéit 
az aszszony néjvség, töt a báni ész gyermekcso
port is jelenlétével mintegy tudtul adni látszik, 
hogy a „rólunk nélkülünk" -fele tanácskozást éppen 
nem szereti.

Még mintegy nyitányán vannak a tanács
kozásnak . éppen a bíró szónokol.

— Hallották hát kendtek. hogy a nagyságos 
generális ispánja ma bejött, s engemet a dolog
ból hazahivatvan. tudtul adta. hogy a nagyságos 
földesuraság a Berekből kibecsülteti a falat: 
mert azt a Szamos hordta és igy nem miénk, — 
meg aztán nem akarjuk az uidolgát teljesíteni, s 
a mivel az urbárium szerint tartozunk, megadni!

A bitó szavára egy pár perc/.ig csend állott 
be. aztán mindannyian beszélni kezdtek, Icgki- 
vált az aszszoityok.

— No bizony, az volna még a furcsa! Megfi
zetjük a füstpénzt, leszolgáljuk a boazszu meg a 
rö'id fuvart; minden telektől megkapja az ura-

— Az északi sark expediczio főbb tagjait 
xi uralkodó uiult .szerdán kihallgatáson fogadta 

hosszasan beszélgetett velők, őrömét fejezve

Az ülés azonnal felfüggesztetett. s az. Összes 
gyülekezet elébe ment a mairrel együtt. Há
rom napi ott léte alatt Tutin valamennyi hit- __ ^ ....... ...... ............_____
lapja hirei élén közölte látogatásait, sétáit. Iki az elért eredmények fölött. Képessel u fel 
beszélgetéseit s élénk elégUltségöket fejezték I *ége magyarnyelten társalgót! 
ki afelett, hogy a király majdnem két óra' — 
hosszal társalgutt vele.

A pipa es Mach Mahon levelezése az
.Mrénoque* vissz alti vására vonatkozólag valónak 

bizonyul, — de mint az „A. Havas" jelenti.— 
teljesen alaptalan \  római „Libertá‘-nak azon 
állítása, mintha a pápa válaszában arról szólt 
volna, hogy Olaszországot el szándékozik hagy ni, 
vagy nem.

Spanyolország A carlistúk számúra okt. 
2-kátt Hl agyit. IUOO puska űO.Oínj töltény ér
kezett AmstctdamlHÍl. Az ily szállitmányok el
len a madridi kormány protestálni készül. A 
knrlista vérszomjuság nem lett kielégítve any

áig vagy az ötvenkét igás. vagy a száznégy gya
log napszámot: egy szóval az uraságnak semmi 

de semmivel sem maradunk adósok, még 
azután jön a vármegye, a király, meg a pap mes
ter. csordás, kondás mega/ ekklézsia! Mi kellene 
még' A7 urasúg tisztei sem panaszolhatnak; 
mert ha valamivel késünk is a fizetésben, vagy a 
dologgal li.-ítruinaradunk is: de abban is csuk ne
kik van hasznok: mert rendesen kijár ezért ne
kik az ajándékI. , . En szegény özvegy aszszony 
vagyok, két fiam még mondani gverek : de azért 
semmiben sem mai adhatok e l; mert akkor kivot- 
m-nek a telekiről! — Most már a/t a berket is 
etakarjak venni: mert mát megnőttek szépen a 
gyümölcsfák benne. - uz alja is terem egy kis 
szénát, meg tengerit. Bezzeg nem kellett addig 
senkinek, mig sivatag homok volt, — ha szegény 
uram rá nem veszi a falut, hogy gyiiinöh Makkal 
ültessük be, az uraság tiszteitől most is úgy vesz
hetne! Az Isten adta n/t ; mert a vizhordtu, s a 
mint hordta el is viheti; azért nem adjuk. Butik- 
tűm’

Nem az a kérdés Borkő aszszony — szó
lalt meg ismét u bíró. — mit fizetünk, mit nein, 

mivel tartoznánk, mivel nem. ki adta, ki nem 
adta a Berek porondját: bánéin ay. hogy miként 
kérleljük meg a föMcsuninkat, hogy el ne vegye.

— Nem adjuk punktum! hangzott fel is
mét a Borkő szava s utánna az aszszonvsereg 
lármája.

Nem akarjuk a nehézkes menetű tanicsko- 
zás folyamát tovább kísérni, csak az eredményt 
mondjuk el. Határozatba ment ugyanis, hogy kér
jenek tanácsot a paptól — az úgyis okos ember, 

s annak tanácsát mindannyian követni togják.
Bementek hát nz elöljárók tanácsot kérni a 

paphoz, ki a templommal éppen átellenben lakott

A n.-róczai gyiun. tanátok számára 
gyűjtéseket indított a szláv elkeseredés, mely 
<* dig 71 :t Itban nyilvánult.

A tiszántúli helv. Iiítv. egy Inuk-Hűiéit* 
kebelezett orosi helv. Iiitv. egyháznak, tem
ploma es iskolája felépítésére a király magán- 
pénztárából 100 ftot adott.

— A nemzeti színház népszínmű pá
lyázatán előadásra ajánlott második darabnak 
a „Cserebogár* czimünek szerzője Margitai 
Dezső fiatal beszélyiró Debreczenhen.

Vidéki rövid hírek. A kecsk em éti 
állami reáltanodához Sárói Szabó Bál nevezte
tett ki rendes rajztanárul. Egy kecskeméti

egy a többinél valamivel nagyobb, de roszazul 
gond viselt házban.

Későn volt; a lelkész tiszt eleien Bau- 
kotay Imre uram éppen ferildni akart, midőn 
beléptek, — no de paphoz » éppen kálvinista 
paphoz szabad lelépni bánni \ későn is tehát 
elfogadta a jöttékét.

A szerencsés jó estét köszöntés és a szo
kott köbintések után. UHgy hoszs/asan előadták a 
tmt már tudunk. A szónok ismét a bíró volt s 
kérte tisztelete* uramnak, mint htt lelkipásztor
unk. tanácsát.

Kis gondolkozás után mialatt kezeit 
hát rátéve fel s alá járt volna a szobában, meg
állt a már leültetett hallgatói előtt a lelkész a 
végig simítván őszülni kezdő fekete haját és sza- 
kálát. meg-rólalt:

— Az ellenállást semmi esetre sem ja vadont. 
A földes ur, mindenek előtt földes ur, aztán pá
pista. végül báró és generális is. Kigveluietek 
pedig szegény jobbágyok, aztán kálvinisták, és 
igen sokszor hanyagok is. KegczélMerubb le«r. 
ha választanak magok közül két vagy három ér
telmes embert, s egv alázatos instantiát nyújta
nak be a nagyságos generális urnák, s addig kö- 
nyörgenek. mig engedni fog; én az instántiát szí
vesen megírom.

A tanácsot mindannyian helyeseltek, csak 
hogy egyiknek sem volt kedve részt venni a kül
döttségben. Végre is addig kérték a lelkészt, mig 
megígérte nekik, hogy elmegy veli»k Sárközre a 
földes úrhoz, noha kijelenté, miszerint: tart tőle. 
hogy n Földes ur azzal fogja gyanúsítani, hogy o 
izgatja ellene jobbágyait.

(Folyt, köv.i



aazíalus «/?»I akarta kitüntetni m fnkoporsók- 
uaL uz érczLepuiMik lölótii eluuyét, hô y 

uwyiu<»n«l , igaz, hogy nz érczkoporsók 
igen szépek. de nnut oly egészségének, mint 
u fakoporsók.V-zc neked paff!! Haha 
.1 ó y í- e I lionvédti/edes szerelmi baj miatt ön 
gyilkos lett Kecskeméten Az ungvár i  
s zü r e t  I hó 1*2 ikéu fog megkezdetni. Sze> 
lednyéu I‘.t ikén A por os z l ó t  elhaui- 
\aízt«.ti fii/vész okára aligha la neui jönnek, 
ugyanis rajtakaptak egy ulig 10 éves gyer
meket, midőn egy rsüi meggyújtásával löglal- 
l.o/ott. A lm bevallotta, hogy bodnár György, 
a kinél taitó/kodntt. veréssel kényszerítene a 
tyujtogutiíia. — Sza t má r t  égy szegény 
ember, ki valami kuruzsoló czigány asszonv-
i. yal gy úgy itta tta magát, a gyógyszer bevétele 
után rögtön megörült. — Az ál-Vesselényi 
itallá Gergely 10 évi börtönre Ítéltetett el a 
nagyváradi törvényszék által. Italla Gergely 
öBszefont karokkal, nyugodtan hallgatta az íté
letet, s midőn az elnök kérdezte, akar-e fel
lebbezni, igy szólt: „Krisztust elitélték, mert 
isten fia volt, engem elitéinek, mert Vesselényi 
fia vagyok“ stb., az elnök rendre utasitá, Italla 
t^ak ennyit mondhatott: „fellebbezek. — A 
s zékes f ehé r vá r i  ásatások a régészetre 
nézve, jó eredtuénynyel folynak, szombaton fel
találták Mátyás király sirkápolnájának alapfa
lazatát a felső kertben a templom tengelyén 
átmenve « fazekasiitczáha. — Gyöngyös i né  
Mát r ai  Laur a  közelebb nagy sikerrel ven
dégszerepeit Losoncion. — A gödöl lői  ke
rület baloldali pártja két jelöltet léptetett fel,
ii. m. br. Pudiimnic/.ki Gé/át és halmadi Győ
zőt. A l i ptói  Kárpátokon Marsány Andor 
gömöli képviselő nem rég, egy igen szép pél
dány zergét lőtt.

N y i r f a l o n i b o k
XX VII.

(Kiőre meg}link-f, vagy ctak kórheu járunk - Adalék « 
kZrdáa eldóulésőbex. Ai».'P inr-j*- a inén* felig-, 
hodáiia Marin és Nnriualial. V.gy lisiinailik '/einély. 
Itna/ Alom ci uuu.ik mealejtése. Meg msKalib álmok 

bfde-t dervis < - ■‘gyflt'yú llariri Ilmám uon«'|>«n 
' Kg) dal i

Az emberiség, bár köny- és véráztatott 
mezükön át. bár súlyos kiizdelniek és fájdalmas 
veszteségek után, de mindeneset re halad s na
ponként újaid) j*‘l«-it adja emelkedésének, kiil- é> 
belterjes haladásának. Azonban ezen elvitázbat- 
lan igazság duezára nem hiányzanak egyes elszi
getelt események, melyek azt láttatnak tanúsí
tani, hogy tájunk egy és ugyanazon pályakörben 
mozog folytonosan, hogy a jelen csak a múltnak 
ismétlése és a jövő piis/lán a hajdani iilok törté- 
noteinek lelujbodása. Mondanunk sem szükség, 
hogy u höloiu-k nem egyes tényekből, hanem az 
egyetemes tényállásból kiindulva kell a haladás 
kérdését megbírálnia. de másfélül figyelembe 
vennie a haladás ellen tanúskodó jelenségeket 
is, igy lehetvén csak a «|u«*tát a közös államház
tartásban . . azaz hogy az emberiség halailá- 
>áhan teljes biztossággal és száms/erüleg kife
jeznie. A jövő bölcsészeinek tehát, kik a \I\-dik 
s/ázad haladását szabatosan akarják körvonu- 
lozni, érdekükben fekszik feljegyezni (még periig 
nem ezeruzával, hanem eclit ali/arinnal) az alább 
olvasható regényes krónikákat, de érdekünkben 
áll mindnyájunknak, nehogy vxlamiképen úgy 
járjunk, mint a palóc/, ki midőn meghallotta a 
vészharang kongását, jól összeteremtettézte a 
gondatlant, ki nem tudott a tűzre vigyázni s egy
szer csak azon vette észre, hogy saját feje felett 
ég a ház . . mert az idők gonoszok és az elfa
jult világ reá sem hedeiit immároin a szigorú 
parancsra: „ne kívánjad a te felebarátodnak fe
leségét

Nem tudjuk, milyen lehet a Rákosi Jenő 
Aesopja (nem olvastuk e színmüvet s a korunk
ban divatos (lajtáskodő ngyondicsérések és épéivé 
maitott pis7kolódások még csak sejtenünk is alig 
engedik a valót az irodalmi termékek valódi 
becse körül) hanem hogy nz eredeti Aesop ki
tűnő bölcsész és finom diplomata volt, — meséi 
határozottan igazolják. Meg ne döbbenj jó olvasó. 
azt gondolván, hogy talán tudományos értekezést 
urtandunk e mesék felett (magunkkal együtt ele
get bajlódtál vclek .gyenge múzsa" korodban az
Oi bilin sok keze s illetőleg suhogó mogyoró 
Vesszeje alatt! (nem. hanem csak egyetlen me
sére, a farkas és bárány meséjére hivatkozunk. 
Elméit körülírása ez egyfelől a hatalmasok alap
elvinek: „ubi vis. ibi jus“ de másrészről gyakori. 
sut mindennapos eseménye az életnek czivilisált 
korunklmii .. „*•> ist eine alté Gescbichtc, ducit 
tdeibt sie eaig neu“ a mint ezt a kővetkező 
t pi n oly tréfás, mint tanuságos sztambuli ujdon- 
ságok kétségbevonhatlanul igazolják . . .

FJt Magdádban egy emberséges raüziihnán, 
llatiri. hűséges imádója Allahnak, a mi igen üd
vös dolog, és szint oly hűséges imádója az. ö ked
ves oldalbordájának, a szép Nurmahálnak, a mi 
pedig épen nem üdvös valami, vagy legalább is 
hibás ríni Európa amaz átalánosnn bölcsnek is
mert közmondására „a pénz olvasva, az asszony 
verve jó*-. . .  La lón. e/éit-e vagy más okokból. 
mto bírjuk kiolvasni a krónika ákoin-bákom be
tűiből . . .  elég hozzá, hogy a bájos Nurmahál 
ae/dett unatkozni és ábrándozni, az unalom po- 

~  ni)nt tudjuk — rósz tanácsot ád, és az 
ábrándozás, mint n lélekbúvárok állítják .az élet
ntegi ontója * . . .

~~ Szép hölgy! hangzott füleibe egy lan- 
vyos. fűszerlehelő tavaszi éjen hálófülkéje abla
kait ot a lágy suttogás. — szépek szépe. Magdád 
legékesebb bazsarózsája, éltem petróleum lám
pája reményeim tündér arczu Mekkája, kihez 
ln . . e.n bayaderek, odaliszkek. sót a botit ik is a 
hetedik égben csak olyanok, mint a juh-liusos 
fptutr mellett az árpa dara-leves,. vagy a dnto-

lyapiílma nemes gyümölcse mellett a „frankok" 
hitvány bubidvicskája . . . szeretlek, imádlnk 
meghalok lábaidnál . . . ó útiként nevezzelek, mi 
néven foglaljalak imáimba? . . . oh szólj, vagy itt 
a pllasteten ontom véremet . . . igen. e Tjix pe- 
nicziliissal oh koszivü szépség . . .

Hariri pedig mint jó lelkiismeretű ember 
hűségesen aluvék és hnrtvog vala u másik szobá- 
ban, midőn az „ordító oroszlán- cképen kőiül 
jár vala „iptaerens, qtiem devoret . .

••/eitg a lant. olt nyíljatok nn-.,
Nyíljatok meg ablakuk.
Hintsetek tetszést dalomra 
Égi szem csillagzatok

l’erse a szép Nurmahál ismeri 1 lufi/, költe
ményeit, talán Heine és Tóth Kálmán szerelem
dalait is olvasta fordításban, mi természetesebb 
tellát, mint hogy: „int megnyílt a titkos ablak14. .

Hariri pedig mostan is épen oly rendület
lenül alszik és hortyog vala, mint nehány napja, 
mikor az oroszlán még csak távolról kerülgette 
portáját és szive táját . . . hanem almai elannyim 
rnszak valónak, hogy másnap egy tudós dervist 
keresett fel tanácsért.

Köles férfiú, ki mint a giuurok fö embere 
Kómában, csalhatlan vagy. és hiteles tolmácsa az 
éj titkainak. — fejtsd meg álomlátásomat. Orosz
lán tört be udvaromba, ifjú és fekete szönnéjii. 
megrohanta kedvenc/ gazellámat s különös! a 
gazella önkényt és örömmel sietett a fenevad 
karmaiba!

Allah, il Allah, őrizd a fehér cselédet a fe
kete embertől. La illáit Allah!

Kölesek bölcse! monda ismét a tudós der
visnek pár hó lefolytával a jámbor Ilariri limit 
éji álmomban mát nem egy, liánéin bárom fekete 
oroszlán rontott be udvaromba, de a mi sajátsá
gos. nem egyszerre, hanem más más időszakban, 
s kedvenc/ gazellám, mindegyikkel nyájason 
enyelgett.

Allah kerim! Őrizd a fehér cselédet a fe
kete emberektől. Allah kenni!

Kiága szelenczéjo a bölcseségnek, kinek 
elméd fényesebb és nagyobb becsű a karbunku- 
lusnál nyugtalankodott ismét néhány bét 
nuilva a mi Harirink n dervisnél most meg 
már azt álmodtam, hogy kedvencz gazellám maga 
kereste lel az átkozott duvadakat barlangjukban 
. .. mit jelenthet e hnljőslatii álom ?

Allah Int ekber. A mit mondtam, meg 
mondtam! Salem tileikinii!

Ilin . . . tuormogá a muzulmán. — de mi
kor egész Magdádban nem ismerek fekete em
bert.

Hanem aztán eljött az ide. midőn megis
merte. A Kciráni ünnepén vendégséget rende
zett. meghívta reá a tisztes riináni“-ot, és két 
tintái „iilemát" mint kebel barátait, közéjük ül
tette a hajós Nitrniahált (mindnyáján az ujUirök- 
párthoz tartoztak, kik nem veszik oly szigorún a 
iuótéta parancsát a boritalról és Ja nőnem elkü
lönítéséről) u tii/.es bor feloldozta nyelveket, iel- 
villanvozta a szivek szenvedélyeit, a házi nő el- 
agadó szépsége és szellemdiis társalgása hódí

tott. gyújtott, elbűvölt . . . Midőn azonban nz iz
gató Mokka nedv el olvasztása után az imám tá
vozott egyik ulemúvai s a bóldog Hariri kiki- 
érve okét, ismét a szobába lépett, olyanforma 

valamit pillantott meg (vagy tán csak a szeme 
káprázntt rí a mi ot ama furcsa dalra emlékez
tette (még a krimi hadjáratkor hallotta egv bohú 
magyar fiútól, ki a franczia zuávok közt szolgált.) 
rbejh korcsmáros az eldugót, az ebingét, elsze- 
retik a menyecskét, a menyecskét, el i> van mát 
leges régen, a felöl már ihatik kend. alliatik 
kend ..  .* s azonnal villámgyorsan eszébe ötlött 
az. áloinhüvelve/o dervis intése :

Arizd a fehércselédet n fekete embertől'

ÚJDONSÁGOK.
(!) Szabolcsmegye alispánjától Minden 

bizottsági tagnak. E megye közgyűlésének f. é. 
1 .'Ifi 874. sz. n. kelt határozata értelménél fogva 
az iHTö-ik évi költség előirányzat felterjesztése 
tárgyúban folyó évi október 12-én rendkívüli 
közgyűlés fog tartatni, mind is t. bizottsági 
tag urat a megyei közgyűlési ügyrend tJ-dik 
j:-áiiál fogva van szerencsém tudomásba he
lyezni. N.-Kálló. 1 *<7 4. szept. 24. Hónis Marna- 
bás alispán.

rr  A Mannsberger színtársulata múlt 
héttőn jótékony czélu előadást rendezett, mely
ből a tisztajövedelem felerésze a helybeli tef. 
templom és a gyuinasium között osztatott fel; 
egyegy részre jutott 23 fit áo ki Felül ada
koztak ez alkalommal Nikels/ki Lajos t() kr. 
Kartlioloniaeidcsz Jáaoa l«» ki. Kialovánszki 
Gyula '.i fit 20 kr. Kovács Gergely 1 frt 40 kr. 
l'alánszki Sámuel I Irt. .lellemzó 'dolog, hogy 
sem a gymnasium. sem a ref. egyház részéről 
nem volt a pénztárnál senki.

(!) A ref egyház elöljárósága Mannslrer- 
ger Jakab színigazgatónak háláját nyilvánítja, 
hogy jótékony czélu s/inielőadásai alknlniával a 
ref. egyházról sem feledkezett meg, legyen ju
talma azon megnyugtató gondolat, hogy a bu- 
manisnius és a lelki szabadság emez. emelkedő 
épületéhez (a ref. uj templomhoz) ö is janiit 
egy homokszemmel.

X  Blau Gyula pesti zeneművész múlt hó 
3()-áu este n színkörben hangversenyt rende
zett. részben Szénfi Gusztáv balsorstól sújtott 
zeneművész folsegélésére. — A /  esthuse min- 
dciihizonynyul n művész volt maga. ki szabatos 
kitűnő játékával valóban elragadta a jelenvolt 
kevés számú, de válogatott közönséget. Ha 
Keményivei akarnék összchasonlitani ez ifjú 
művészt, azt mondhatnék, hogy Keményiuek 
vannak mester darabjai, melyekben valóban 
exrellnl. azonban egészben véve sem tisztaság
ban. sem az olvadozó selyem simasággal ki

csalt Indigók mesteri változataiban nem múlja 
ot fcüil. - 1 hí hősünk van. a hősnőt sem ne
héz feltalálni. Lz volt t'ngerleider Fám kisasz 
szonv, ki művészi játékával eszébe juttatta e 
sorok hójának: \ ajha ne kellene oly soká 
ké .ni olykor-olykor, hogy istentől nyert ezen 
széptehetségét gyakrabban kamatoztassa a ne
mes ezélok éidoicébon. Kathi Kert a kisasszony 
inugándalai bár köztetszéslMMi ré-szosültek, mind
amellett nem sikerültek egészben annyira, mint 
uiúr ezt máskor volt szerencsénk elragadtatás
sal élvezni. —■ A Mamiéi testvérek (hegedűn 
és zongorán, ugyszinte Szénfi ur eléggé kitet- 

k magukért,) ta|is és virág termett özönnel. 
A tiszta jövedelem felöl még nem értesültünk.

— Mannsberger Jakab miskolczi színigaz
gató múlt szerdán vett búcsút társulatával vá
rosunktól. Jó emlékezet bocsátja őket utjokra: 
a nyíregyházai miikedvellö közönségnek nem 
egy élvezetes estvét szerzett. Társulatának tag
jai túlnyomó részben valódi hivatásból látszanak 
működni e téren. Ezt mutatta a tömött szín
ház. mely tekintve a nyíregyházai közönség ké
nyes ízlését, elég hízelgő lehetett a társulatra, 
s elég emelő az igazgató ur — tárczájára. —
Í gy halljuk, hogy újból szinészeiuk ígérkeznek; 
pedig bizony nem ártana egy kis pauzát tar
tani.

(!) A debraczeni ref. főiskolában tegnap
előtt nyittatott meg a tanév üli népé Íves is 
t en i t i s z t e 1 e 11 e 1.

0  Hymen. Zoltán Imre sényöi földbirto
kos n napokban váltott jegyet Fszkay Ilka kis- 
asszonynyal l'szkay Ignác/ vitkui földbirtokos 
bájos és szelleinduK leányával. Tartós és zavar
talan boldogság koronázza ez uj frigy kötést.

i Beküldetett, i A ki szolid módon, igen 
kevés betéteiül óhajt magának szerencsét csi
nálni . forduljon Steindeckei M. Kaik és 
váltó üzletéhez Hamburgba. (Lásd a hirdetési 
rovatot )

(ez i Balmazújvároson nagy verekedés 
történt múlt kedden. A verekedés kő etkezté- 
ben egy ember meghalt, a másik is Lilúlrév. n 
van; az ügy megvizsgálására Kebreczeuból ki
mentek a j trúsbiró és dr. Tegze Imre.

(!) Idő árasunk a legkedvezőbbnek mond
ható. múlt bét elején folytatólagos derült nap
fényes idő. bár reggelenként az ősz barátja a 
köd már jelentkezett: csütörtökön egész neki 
látszott keseredni az idő. azonban délre ki
tisztult. A kelti szülőkben a szüretek most 
folynak. Imii- kevesebb lesz a közép termésnél, 
de minőségére nézve jobb. mint mondják, a 
tavalyinál. A mezei munkára, szántásra vetésre 
sut. már kérni se lehetne szebb, s áldást Ígé
rőid) napokat.

, Beküldetett. Mint értesültünk, a mi
nisztérium által a város ellenében Weinberger 
Róza meghagyatott selyetn-utczai bérletben 
.lanovka kizárásával. Csodálatos igazságszolgál
tatás és különös tisztelete a törvénynek! Fgy 
hogy valóban nem tudjuk, hirtelen elhatározni: 
Vájjon a minisztérium felette áll-e a törvény
nek. vagy pusztán a szentesített tői vények őre 
s ha keli végrehajtója! Ili egyszer a törvé
nyek megadják a városi képviseletnek azon jo
got. hogy az  á r v e r é s i  m ó d o z a t o - 
I a t ö á l l a p i t )  a m e g. és  hog y  az 
á r v e r é s t  ú h a g y j a  h e 1 y b e n, nem 
lehet egy könnyen megérteni, hogy vájjon az 
efféle határozatokkal mit akar elemi a minisz
térium?! Vagy r - r ' i  olyan „sic volo, siejubeo* 
világot élünk? Ezt ugyan már régen tudtuk, 
hanem azért a törvény scartba tételét még se 
vártuk volna a leguingnsabb helyen, mert an
nak aztán lurcsn hatása szokott lenni. 
Annyit azonban feltes/ünk a városi képvise
letről, (mely mellesleg mondva annyiban hi
bázott, hogy uj árverést nem rendelt el) 
hogy egy kis tiszteletteljes magyarázatot fog 
kérni a minisztériumtól n községi törvé
nyek idevonatkozó $-a fe|«.|: hogy tulajdon
képen úgy kell-e tehát azt érteni, mint nyomva 
van ? Avagy talán a sorok között olyas valami 
hicrogliphek léteznek, melyeket csak minisz
teri szemüvegen kérésit ül lehet kedvező figye
lembe venni!

(ti) Sírni kell e ezen vagy nevetni?!Szol
nokon az ott állomásozó Ilodics magyar ezred
nél egy nagy reményű százados a statáriumot 
igy hirdette ki: „A mostanig. van az a statar. 
az a Szolnok és a Hesmegy; itt van meg az n 
meggyujtani az a megölni magát és az a ra
boljunk. Itt az a mindig emberek égné: meg
öljünk! és az a elvenni! Kn kijutom az.fat pub- 
likájom! Azért azdot szigorusb mcgpublikájotn, 
hogy az a czivilis mindig megraboljuk és rz- 
dot megigják, megszűrjék és az a rabolják: 
aztat az a statár 21 óra alatt meg fel a 
kasztgyjuk; ezért hijátom én tnegpubliknjrrm, 
szigorusb! Ilven fonnája szomorú eső akaróin 
nem lenni! F.s még az n eső se se se se nem 
akarjotn megtudni: még egyszer megpuldiká- 
joni nagyon szigorusb, és minden kutya meg- 
köteles ember, ez megelljünk, és hogy megért
jük áztat aláírjuk!... látni akarjon)!* Eddig 
a csodabogár! Kimondhatjuk Aranynyal: „Meg- 
tanulá e szót „Kőszenem*! Légy büszko Ma
gyarból! !“

— A „Franklin társulat" magy. irod. in
tézet által Budapesten épen most küldöttek be 
szerkesztőségünknek következő közkedvesség
ben részesülő, csinosan és pontosan kiállított.

a legnagyobb gonddal szerkesztett 187.'»-ik 
v re k i adot t  naptárak.  István bácsi nap 

tára. számos képpel, alapitá Majer István, szer
keszti Kőhalmi K. József. XX-ik évfolyam. Ara 
:.0 ki. Protestáns kepes naptár, a magjai biro
dalombeli protestánsoknak felekezet és nemzeti
ség szerinti graphikai áttekintett térkénével. 
Szerkesztette Uuzs Sándor. Ára ő() kr. Falusi 
gazda naptára. Deininger Imre. Kenessey Kál

mán. Kégly Sándor. Kodolányi Antal. Lévav Jenő. 
Molnár István. Molnár Lajos. Hodic/ky Jeuö, 
Sporzon Pál, Torma) Méla > többek közreműkö
désével szerkeszti M.-íday Izidor, a földmivelés. 
ipar és keresk. ügyi miniszteiiumban titkár. XI. 
évfolyam. Ára fűzve 80 kr. Lidércz-naptár, ka
landok. bűnesetek, tündérregék, csodás tünemé
nyek stb gyűjteménye. XI. évfolyam. Ára )»0 kr. 
Uj honvéd naptár. (Egyúttal katonai naptár.) 
Szerkeszti Áliior Imre. V lublinni unió" nagy 
/imképpel. Ára Go ki. A „Nép zászlója1' nap 

tára. A magyar nép számára. Szerkeszti Áldor 
Imre. „Húsvéti öntözés** Oi * * 4 czimképpel. Ára 40 kr. 
Kossuth-naptár. Szerkeszti Honfi Tihamér. (>tü- 
dik évfolyam. Munkácsy „Tépéskészitök4* cziin- 
és számos, a szöveg közé nyomott képpel. Ára40 
kr. Nemzeti nagy képes naptár. Szépirodalmi és 
ismeretterjesztő tartalommal, számos képpel, s 
Kaulbacli „Nero* nagy czimképével. Magvarjirn- 
dalmi közigazgatási tiszti czimtárral. Szerkeszti 
Áldor Imre. Hetedik évfolyam. Ára 1 frt. A ma
gyar nók házi naptára.Szerkeszti ISeniczkylrma. 
Naplói jegyzetekkel ellátva. Ára GO ki . Borászati 
naptár. Szerkeszti dr. Nyáry F’erencz, a tarczali 
vinczellér-tanodu igazgatója. A fóldmivelési mi- 
iiiszterium megbízása folytán. Il-ik évfolyam. Ára 
*<> kr. Községi jegyzők naptára és évkönyve. 
Első évfolyam. Tartalom: I. Politikai és közigaz
gatási rész. II. Jog- és törvényismertetési rész. 
Hl. Gazdasági rész. Dr. Sípos Árpád, Láng Géza, 
Zlinszkv lnne. Kngelbrecht Károly és dr. Per- 
laky Mihály közreműködésével szerkeszti dr. 
Dúrday S. Ára 1 frt. Nevessünk. Uj huuioriszti- 
kus és mulattató naptár, számos képpel illu- 
4válva. \T-ik évfolyam. Ára 40 kr. A magyar 
nép naptára. Képes kalendárium, sokféle hasz
nos é- mulattató olvasmány nyal ellátva. Szer
keszti Tatár Péter a magyar nép számára. Ára 
Jó kr. Kis nemzeti naptár. A magyar nép szá
mára. Szerkeszti Tatár Péter. Ára 20 kr. Neusr 
illustrirter Volkskalender, für.L’ngarn und Sie- 
lienbiirgen. Számos képekkel. Ára '«() kr. Uj fali 
naptár. Egész iv. Ara 20 ki.

SzerkeM ztói tizenrí.
<• I*. urnák K.-Várda. A „Válás/?- megkp/- ()■ sí i lárgybaluia/ minit jévö ixamuuk hozza.

— X dndui p u la á r"  nláirásinl hrkilhloit
ikk. szintón jn*ö '/.jniuukt-oi) jö.

C*I(*II r r l r t l l n
* nyíregyházi ttrmenyctarnoknil ok), hó 3-hn 

bejsgyittt terményárak
Kereukeéeni ér.

Piarzi trr. Wn bAbAltAI kezdve
Rozs Oo—ini fonton :.20—S.J5

HO—SO „ O 00- 0.00 3 SO-3.SSlinzi 4.:I0—4.80 !
*"-*!• 0 .00 -000  4.60-4.00

Árpi . a.40-a .46
Zik I SM-l.éO
Tenteri S H l-3 90 1
hóiéi . o (10-0.00 ,
Üli), tiszti) fehér i*> 60— .000
1 luk köny ooo-o.OOhápo»it*rrpr/i- O.ou—o.OU
l.eklUiiü . (100-0.00
Couhnrki o 00—0.00
keiulerin.i-! . 0.00—0 00
Mák 0 0 0 -0  00
Ni|>rit(or|{.i olaj . 0.00—0.00
S«ei/ **/,, ilczi* 20 V, 99

Felelős szerkesztő: lukacs Ödön

N y i 11 t é r. 
Hirdetmény.

Egy kisebb minőségű, kipróbált fii-katia 
tuljes hozzávaló készletekkel, (különösen 
a l ka l mazha t ó  k i s e b b s z e r ü  v idék i 
gőzfürdő f e l ál l í t ásához)  a vételár egy
negyed részéért eladó. Többet

(1-3)
6liick Dávidnál,

Nyiregyhí/án

I I  i i* d e  t m é n  y .
Bércnél közbirtokosai tulajdonát ké

pezd kir. kisebb haszon vételi, úgy nem
különben a térviim és halászati jogok 
árverés Utjáni bérbeadása e hó 20-án « 
közbejött izraelita ünnepek miatt meg 
nem történhetvén, újabb határnapul f. év 
október hó 10-ik napjának d. e. 0 órá
ját tűzöm ki, a bérbeadás Ö évre, vagy 
is lS<5-ik év január 1 -ad napjától 1878-ik 
év január 1 so napjáig terjedő időtartamra 
történik. A bérleui. illetőleg árverelni kí
vánók kötelesek 200 frt bánompénst le
tenni.

Az árverelési feltételek aldlirottnál 
bármikor is megtekinthetők.

Okolicsányi L a jo t,
(3—3) kozbirtokossági igazgató.

Haszonbérbe adandó
Kállay Aurélné. aziilctett Klek Laura 

urhölgy tulajdonát képező, 413 hold 
szsintő és kuszállóból áll*> tagos birtok, 
az orosi határban, az 187/>. Sz.-Qyörgy 
naptól kezdődő 3 vágj* ti évre. ( )szi éa 
tavaszi vetés is adatik át. A feltételek 
iránt nálam értekezhetni.

Czukor József.
(o —3j  Ü gyvéd ,
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I L L I N C Z  C . Y U L a I
könyvkereskedő

. b » e  g  y  ■■ ik  x  á
r o s li ;i % déli szárnyába

»  » • *
A p a z o n y i u  t e z á r  ó l  

tette át a legszebb ízléssel átalakított könyv - mii zenemű-, papír-, 
írószerek kereskedését; s újonnan berendezett m agyar és német 
kölcsönkönyvtárát.

Mimién megrendeléseket eszközül j u t á n y o s á r o n. — 
Kapható „Petőfi Sándor összes költeményei“ legújabb diszkiadásn.

$
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Üzlollielvisóír v<íl(ozliil<ís.o

I k j b m s i  í i y i í f i i  iX

1
8 8

K K S Z F . l t  K S / .

\  y í r e m  y li á /. á n.
A  . k n b i l i r / ,  - f t l e  h á z b ó l a  v i i r o w l i i i z  d é l i  s z á r 

n y á b a  te t t e  á t  a  1 e g u  j  a b  b  d  i v  a  t  u , « d  t i  h v  á  1 a  s z -  
t é k  u  é k s z e r e k k e l e l lá t o t t  ü z le té t .  l ’ g y a n o t t  e l fo g a d ,  p o n 
t o s a n  s j u t á n y o s  á r  m e l le t t  te l je s í t  m in d e n  ü z le tk ö r é b e  
v á g ó  ja v í t á s o k a t  s ig a z í tá s o k a t .

3.)

Haszonbérlet.
A Kállay l ’hnl ur tulajdonát 

képező h az ornsi határban levő 
1000 hokinvi tagos birtok, mely- 
hői 120 hold kaszáló. 4o hold jó 
liiczemás, 222 köböl őszi vetés, 
széna, lednek, őszi és tavaszi szalma 
s megfelelő gazdasági épületek át
adásával. 1875. jan. 1-től haszon
bérbe adatik 3. vagy (• évre. A 
feltételek iránt értekezhetni < '/.li
kőr József ügyvédnél Nyíregy
házán. (0— ™ I

Árverési hirdelméiiy.
A  n yíreg yh ázi k irá ly i törvéo.W *ék 

lo k k e n y v i o sztá ly*  rm iárú l k ö zh írré  tétetik , 
miként á dubreczeni ref. eu llég iu m n ak  Rózsa 
Mária elleni végreh ajtási ü g y é b e n  a* U jfe jé itó i 
8(*'i. étám ii t jk v  A . - f-  2. N r a á m  nUtt tagos 
birtoka az 1*74 . o któb er h ó  2 7 . éa szü kség  
esetében 1*74. novem ber hú 2 7 -ik  napján dél
előtt 10 ó rakor IJj fe j értó városh ázán ál u n a n d ó  
nyilvános árverésen n legtöbbed igérőnok el fog 
adatni.

F e lté te le k : K ik iá ltás i ár 7Ö0O frt. Bánom 
pénz 750 f i t .  m e lyet v ev ő  2 hó a la t t  2000 fim  
tar tonik kiegáeaiteni. V e r ő  a b irtokn ak  csak  a
lian/onbéii idő !• te lté v e l lép h asználatába, a d 
d ig  pedig a haszon lent h o zza. A  vételár 
hátralévő lésze , a leütéstől szám ítaná ' 4 hó 
alatt fizetendő.

Azon jelzálogom hitelezők, k ik  a  luróaág 
székhelyén  vagv ennek közeléb en  nem lak n a k , 
erennel fe lszó littatn ak. hogy a v éte lár  fe losz
tása alka lm ával leend " k ép  v isel tetésiik végeit 
a h a tó i ig  szék helyén  m egbízottat ren deljenek 
n azok nevét és lakásét az e ladásig  jelentsék 
t e .  ellenk'-tőh-o a hivataltól k in ev eze tt gond 
u«k á lu l  fognak képvise lte tn i.

K g y id ejü leg  fe lh iv atn ak  m indazok is, k ik  
a  lefoglalt ja va k  irán t tu lajdon i v a g y  más 
igényt k ifén y esíth e tn i véln ek , ig é n y  kereset eí- 
k t t  a hirdetm ény k ö zzétételén ek  utolsó, nsj*- 
jáf.'l szám ítani! i l ’ i nap alatt, habár kü l» a 
et t-sit6«t nem  v ette k  is. n yú jtsá k  be. különben 
azok a  végreh ajtás fó ru m á t nem  gáto lván  
egyed ü l a  véte lár feleslegére fo gn ak  u U sitU to i.

K e lt a n y íreg yh ázi k ir . tv s z é k  tk v i  .az 
t i l ta n a k  1*74 . szeptem ber hó 5 -é n  tartott üli* 
léb ől.

Papp László.
<3 — 3 )  a. te le k k ö o y v v e s e tő .

Kiadó bükk- lölgymakk.pá^TÍÍ I folv-

Vagyonbukofí Kobilicz Ottili.i 
tömegéhez tartozó kállaiutezai h;

>dv:íht8ztni:in\ határozat,
uhuik.

Fngmcgyei k. azlatinai 1 00 holdas j l gyane7.ni csődtömeghez tartozó* 
erdömlien, mely Ingvarhoz egy óról , piacziitczai háznál kel holt helyiség szin- 
n\ ira fekszik í>ő hiikk- és tülgyniakk K'ii berhe adandó*.
kiadó.— lórtekt zhetni velem szóval vagy llovebb értesítés nyerhető niniirt tö-
irashan — l'iigvárft. I megg«mdni»kn:íl

Moosórv Gé/a, líiulav Fem icz,
5«if) I - (a Haladás szerkesztője) |(0—2) tünieggondtiok.

Kiiliinka IsIvííii ÍV.
iiveg is porozellán gvri raldiira

I )chrcr/i‘iil»en főpiac/. 1 i>0 0 . sz. a. saját liázálian 
tisztelettel ajánlja a n. é. közönség Iiceses figyel- 

uiélie legiijaliliau lirremlezett

Petroleum lámpagyár! raktárát
is a leiíiiagyol.li válaszleklian a legjiitányosai.li 

j»y ári árak mellett.
Árjegyzékek s niiiitarajzok kívánatra intíyen.

)

Üzlethelyiség
V  ót I l  o  y . f t i  I ói i-i.

Van szerencsém n t. ez. helybeli 
és vidéki közönség tudnniására jutatni 
miszerint Üzletemet f. é. október l-töl a 
lőpiarzon levél Ferdlirska ur hazában, 
e z e 1 él 11 8 á r o s s yr helyiségébe áttét - 
tem. s egyidejűleg bátorkodom, újonnan 
dúsan felszerelt, hibbcli. knlnp. ingek, 
ktsztyil, norinbergi, rövid ég disztlru rak 
tlírámat u t. ez. közönség lteeses ügyei
mébe ajánlani.

Nyíregyházán 1874. okt. hóban.
Pollatsek József.

Hirdetések.
Polgár község határában •* lelek, 

vagyis 040 hold fold legeli” és szántó t• • 1 - * 
dek az 1875-dik év 1 ső napjától has/., 
bérlte kiadandó. Értekezhetni Kgerbei 
tiilajdonosnőnél.

Folnnkui Aiiítvc
(0 — 3)

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi kir. törvényszék telek 

könvvi osztálya részéről közhírré téte
tik. miként Pirii Hennán csődtömegéhez 
tartozó, s u nyíregyházi 2879. sz. felek 
jegyzőkönyvben A 1. sorszám n. Ix*vc 
zetett belső telek, mintán a folyó évi jit- 
lius ] -ső napján megtartott árverés a fel
merült szabálytalanságok miatt hivatal- 
bó»l inegsemmisittctett. a folyó* 1874. évi 
október hó* 19. napján d.e. i<» órakor ezen 
királyi törvényszék hivatalos helyiségé
ben tartandó ny ilvános árverésen, a leg
többet ígérőnek 'oeesáron alól is el fog 
adatni.

Kelt a ny iregy házi kir. törvény szék 
telekkönyvi osztályának 1874. évi Alig 
29. tartott üléséből.

I'app László
3—3. *. tkvezető.

Haszonbérlet.
Kovács IMzu úrnőnek a simái pusz

tán Nviregyházátólegv órány ira levő száz 
1200 O  öles holdat tevő legjobb minő
s é g ű  szántó- é s  k iszálló földekből álló 
hirtokn. három, vagy hat egvmásutáni 
évekre haszonbérbe kiadandó. — \  ki
venni szándékozók értekezhetnek Tisza 
Igufon Kovács Kálmán ügyvéd és gyám
mal, vagy magával a tiilajdoiiosuövcl Hu 
•lapest Staezióuteza 8. szám 1 sö ajtó 
Miskolezv Kovács Hetlánál.

(0-3)

Árverési hirdetmény.
Meskt. Sám uel «s«Hlt(iiuegó-iiek ululiiutt 

gomlnoka á ltal ezennel közhitt é té te tik , hogy 
csm lválns/ttnám  határozata folytán a esodüi- 
nieglie/ ta lló zó  iup i-á^uk . nevezete-cn 7 daral* 
fejős telién  !>orjnkkiil. 1 okin. l bika. 12 db. 
ináslól éves siildu. 2 m alac /. I egv éves cöké. 2 ki t éve> csikó* >tl». ti.1*1* rendbeli gazdasági 
eszközük, ii. in. '/e k e te k . ekék. boronák. vetó- 
U'jH'k. kapaló-ekó'k. Iiomluirnk. rosta, szccskn- 
vágó stl>. ny ihános á iv e ié -  utján eladandúk. 
minek házánál leendő eszkfizhöi-re hatál napul 
1*74. oktolier _M-i n il. • *i órája. s/iikségeM'- 
tén  az ezt ki.yeto napok k itüzettek . melyhez a 
venni 'záialekozúk oly m egjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy ezen ingósáüok az átverésen  a polg.

rendit t(H.. jj-a szerint, szükségesetóImmi 
hecsárou alul is elndntni fiinak.

Kelt Nyiie}(>há/án. 1*71. ok tóber 10-én.

M ó r á s  A d ..I I .
tüiiieiflíondnok.

s e  a;«Eic x  aeö&aac ac acss^sae sj,

Haszonbérlet. 1
A rruinási-pusztán I ’ebreczen- ifi 

töl s n hadházi imlóháztól két B 
órány ira fekvő Ó.00 hold területű |!g 
tagos hirtok 3 évre haszonhórhe E 
kiiulo. el van látva mindenféle 
gazdasági kényelmes épületek f 
kel: a birtokkal vetések is mint-
tiak által, a bérbevevő szénát. | 
szalmát, jánnos ökröket s heverő Ijj 
nuirluikat is vehet, át készpénz t 
fizetés mellett -  A feltételek 
iránt éifékezhetni alulírott tu- li 
lajilonossnl a helvszinén.

K riston  Oienes.

Csak I f t ta l  vagy I  ta llé rra l lehet nyerni.
375,000 ftot vagy tallért

mini li 'Cinag.et.il.1. n\<ruui m i a liaiul.nrt-i Ivgiiul.l. 
pén/|..r*i.0éknál. moh a nugj« knrmáu}: Által tan n, 

giHléljmr s "aranüroata.
43.000 főnyeremény fa búzás rövid fiúim 

pok innlvA megtörténik!!) tartalmaz kóvetke/.. 
tonveieiL. ii veket: 250.000. 125.000; 90,000 ; 
60,000: 40.000: 36,000: 30.000; 24,000 
20.000: 18.000 15,000: 12 000; 'J03-s7or
2400: 41J-s/cr 1400 stl>. ttos nyereményeket.

Minő* tikI kap t»lcin rgy rnsirti < céáz m.rnjr 
K'O illem kell ••»»/• Ii.sii.'iilitaiii »/ rltilir.it igéi ivetekkel). 
A im n iuétiyrk kifizetésére n m e  az. állam |..l all 
kiil.i..ni azokat |«.ii;<.aan numlci.ltle.

Ai I »<• osztályú nyerőmen)ek hiw.áu rlóro nwg 
állapított terv azerínt történik. I ny cg. *r. eredeti ann- 
l'-gy ara 9 lal!. r ragv :: fél l.irint n. Kél . redOI.
•orsjror ara I tallér. Mgr I , forint Mimién rendelés 
azonnal s a iegnagyol.l. |.onl..s»ággal tefjosittelik. Min 
Jen tndak»/».lásra v.ilaiz k.ililitik lM-rmcntett levelin 
Minden i. s/v. nvea kap pb\ hivatalon kiinntalást. Kérői
nek a/ illetők foritnlni kovetke/o r/échev

M . W l e i n d e e k e r ,
Bank- und Mfechsel-Geicháft, Hamburg

Uammlliors Strasse Ny. :;i;.

Árverési hirdetés.
Nyomtnlaniil eltűnt Sexty György 

tulajdonához tartozó ingatlniiságok u. in. 
n kiskállóiutezában egy ház, 3 köblön 
örökös lobi és 1 nyilas or«>si szőlő, folyó
évi október hő 17-kén délután 3 ómkor, 
a városháza udvarában, nyilvános árve
rés utján el fognak adatni.

Nviregy házán. 1874. okt. 2.

(0- 1)
KMKTIIY ISTVÁN, 

árvnszéki jegyző,

Vagy onbukott Kohiliez Oililia én 
Uertahin Pál eMŐdtömegéhez tartozó* bú
tor és különböző li.'ízieszközökböl álló 
összes ingóságok, a esőd választmány ha
tározata folytán, nyilvános árvcrelésen 
eladatván, ezen folyó hó 21-dik napja d. 
e. 9 órakor, a Kobiliez Ottilia esődtönie- 
géhez tartozó* k;íllaintezai háznál tartandó 
ny ihános árverésre venni szándékozók 
ezennel meghivatnak.

liiiiliiy F rm ir i .
(0—2) tömeggondnok.

Jjebreczen. 1874. nyonintot n rénzv. társ . könyvnyom dájábtut.
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